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Pozměňovací návrh 1
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Evropskou strategii pro 
Podunají a přiložený akční plán a na 
strategii EU pro region Baltského moře 
a přiložený akční plán, jejichž významnou 
složkou je cestovní ruch;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na madridskou deklaraci 
nazvanou „Směrem k sociálně 
odpovědnému odvětví modelu cestovního 
ruchu“ přijatou na neformální schůzce 
ministrů dne 15. dubna 2010,

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Spyros Danellis (S&D)

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na znění stanoviska Výboru 
regionů s názvem „Evropa jako přední 
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světová destinace cestovního ruchu – nový 
politický rámec pro evropský cestovní 
ruch“(CoR 342/2010 v konečném znění),

Or. el

Pozměňovací návrh 4
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. 
února 2011 o praktických aspektech 
revize nástrojů EU na podporu 
financování malých a středních podniků 
v příštím programovém období, 

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. A. vzhledem k tomu, že odvětví 
cestovního ruchu představuje 10 % HDP 
a 12 % celkové zaměstnanosti, že ho 
z velké části tvoří mikropodniky, malé 
a střední podniky a že sehrává klíčovou 
úlohu z hlediska hospodářského rozvoje 
a soudržnosti EU a také z hlediska 
dosažení cílů strategie Evropa 2020,

A. vzhledem k tomu, že odvětví cestovního 
ruchu představuje 10 % HDP a 12 % 
celkové zaměstnanosti, že ho z velké části 
tvoří mikropodniky, malé a střední 
podniky, že je hlavním zdrojem příjmů pro 
některé regiony EU, jako jsou ostrovy,
a že sehrává klíčovou úlohu z hlediska 
hospodářského rozvoje a hospodářské, 
sociální a regionální soudržnosti EU 
a také z hlediska dosažení cílů strategie 
Evropa 2020,

Or. es
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Pozměňovací návrh 6
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že odvětví cestovního 
ruchu představuje 10 % HDP a 12 % 
celkové zaměstnanosti, že ho z velké části 
tvoří mikropodniky, malé a střední podniky 
a že sehrává klíčovou úlohu z hlediska 
hospodářského rozvoje a soudržnosti EU 
a také z hlediska dosažení cílů strategie 
Evropa 2020,

A. vzhledem k tomu, že odvětví cestovního 
ruchu představuje 10 % HDP a 12 % 
celkové zaměstnanosti, a je tak třetí 
nejdůležitější sociálně-ekonomickou 
činností v EU, že ho z velké části tvoří 
mikropodniky, malé a střední podniky a že 
sehrává klíčovou úlohu z hlediska 
hospodářského rozvoje a sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti EU 
a také z hlediska dosažení cílů strategie 
Evropa 2020,

Or. pt

Pozměňovací návrh 7
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že cestovní ruch 
rovněž přispívá k obohacení člověka, 
výměně, blahobytu, dobrým životním 
podmínkám, kultuře a sociální 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že by se 
tudíž měla pozornost zaměřit na 
kvalitativní přístup,

Or. nl
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Pozměňovací návrh 8
Spyros Danellis (S&D)

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že z celosvětového 
hlediska je Evropská unie turistickým 
cílem č. 1, co se týká počtu zahraničních 
návštěvníků, a že je třeba posílit toto 
prvenství řešením problémů, které jsou na 
jedné straně způsobeny větší celosvětovou 
konkurencí a trhem s neustále se měnící 
poptávkou a na druhé straně potřebou 
zajistit trvalejší charakter tohoto odvětví

(Netýká se českého znění.)

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že z celosvětového 
hlediska je Evropská unie turistickým 
cílem č. 1, co se týká počtu zahraničních 
návštěvníků, a že je třeba posílit toto 
prvenství řešením problémů, které jsou na 
jedné straně způsobeny větší celosvětovou 
konkurencí a trhem s neustále se měnící 
poptávkou a na druhé straně potřebou 
zajistit trvalejší charakter tohoto odvětví,

B. vzhledem k tomu, že z celosvětového 
hlediska je Evropská unie turistickým 
cílem č. 1, co se týká počtu zahraničních 
návštěvníků, a že je třeba posílit toto 
prvenství řešením problémů, které jsou na 
jedné straně způsobeny větší celosvětovou 
konkurencí a trhem s neustále se měnící 
poptávkou – vzhledem k dopadu změny 
klimatu, dodávkám energie, nedostatku 
vody a stárnutí obyvatelstva – a na druhé 
straně potřebou zajistit trvalejší charakter, 
rozmanitost a kvalitu produktů tohoto 
odvětví,

Or. pt
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Pozměňovací návrh 10
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že cestovní ruch se 
podílí na propagaci Evropy a jejího 
kulturního a jazykového dědictví se 
zachováním jejích rozdílů, na potvrzení 
společných hodnot a na prohloubení pocitu 
evropské identity, evropské sounáležitosti 
a evropského občanství,

C. vzhledem k tomu, že cestovní ruch se 
podílí na propagaci Evropy a jejího 
kulturního a jazykového dědictví se 
zachováním jejích rozdílů, na potvrzení 
společných hodnot a na prohloubení pocitu 
evropské identity, evropské sounáležitosti 
a evropského občanství; vzhledem k tomu, 
že rozvoj cestovního ruchu musí hrát 
klíčovou úlohu při posilování 
regionálního rozměru v rámci EU,

Or. pt

Pozměňovací návrh 11
Spyros Danellis (S&D)

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že cestovní ruch 
v Evropě čelí řadě výzev: globální 
hospodářské krizi, konkurenceschopnosti 
jiných destinací vně EU a rozmanitosti 
nabízených turistických atrakcí, dopadům 
změny klimatu a sezónním výkyvům 
turistické aktivity, demografickému vývoji 
v Evropě, rostoucímu vlivu informačních 
a komunikačních technologií a řadě 
nepředvídaných událostí, jež občas 
postihují průmysl,

Or. el



PE458.571v02-00 8/133 AM\862905CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 12
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že rozmanitost, 
mnohostrannost a multikulturalismus 
Evropy nabízí maximální rozvoj pro 
jakoukoli formu tematického cestovního 
ruchu a že rozvoj a podpora forem 
diverzifikovaného cestovního ruchu 
mohou být jedinou účinnou odpovědí na 
poruchy, problémy a zhoršení, k nimž 
vede model neregulovaného 
a nediferencovaného masového 
cestovního ruchu,

Or. el

Pozměňovací návrh 13
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že sociální turistika 
nejen přispívá k tradičním cílům odvětví 
cestovního ruchu, ale má také přímý 
dopad na zlepšování kvality života a zdraví 
občanů, zejména rodin a starších osob, 
jak ukázal pilotní projekt Calypso 
podporovaný Parlamentem,

Or. es
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Pozměňovací návrh 14
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské 
smlouvy (článku 195) se cestovní ruch stal 
zvláštní pravomocí EU, která tak může 
podporovat a doplňovat kroky jednotlivých 
členských států,

D. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské 
smlouvy (článku 195) se cestovní ruch stal 
zvláštní pravomocí EU, která tak může 
podporovat a doplňovat kroky jednotlivých 
členských států na podporu 
konkurenceschopnosti evropských 
podniků v tomto odvětví a zároveň 
vyloučit jakoukoli harmonizaci právních 
a regulačních ustanovení členských států,

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské 
smlouvy (článku 195) se cestovní ruch stal 
zvláštní pravomocí EU, která tak může 
podporovat a doplňovat kroky jednotlivých 
členských států,

D. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské 
smlouvy (článku 195) se cestovní ruch stal 
zvláštní pravomocí EU, která tak může 
podporovat a doplňovat kroky jednotlivých 
členských států prostřednictvím podpory 
vytváření atmosféry vedoucí k rozvoji 
podniků v odvětví cestovního ruchu
a posílení spolupráce mezi členskými 
státy, 

Or. it
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Pozměňovací návrh 16
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské 
smlouvy (článku 195) se cestovní ruch stal 
zvláštní pravomocí EU, která tak může 
podporovat a doplňovat kroky jednotlivých 
členských států,

D. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské 
smlouvy (článku 195) se cestovní ruch stal 
zvláštní pravomocí EU, která tak může 
podporovat a doplňovat kroky jednotlivých 
členských států, avšak za předpokladu, že 
při tom nikdy neporuší zásadu subsidiarity 
a proporcionality,

Or. pt

Pozměňovací návrh 17
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že na základě této 
nové pravomoci je třeba vypracovat 
evropskou strategii s jasnými a náročnými 
cíli, která by plně respektovala zásadu 
subsidiarity,

E. vzhledem k tomu, že na základě této 
nové pravomoci je třeba vypracovat 
evropskou strategii s jasnými a náročnými 
cíli, která by plně respektovala zásadu 
subsidiarity a která by se vyhnula 
nadměrné regulaci v tomto odvětví, 

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že na základě této 
nové pravomoci je třeba vypracovat 

E. vzhledem k tomu, že na základě této 
nové pravomoci a s ohledem na vleklou 
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evropskou strategii s jasnými a náročnými 
cíli, která by plně respektovala zásadu 
subsidiarity,

hospodářskou a finanční krizi je naléhavě 
potřebná jednoznačně proaktivní 
integrovaná evropská strategie s jasnými 
a náročnými cíli, která by plně 
respektovala zásadu subsidiarity,

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že politika
Společenství v oblasti cestovního ruchu 
vyžaduje přiměřené zdroje z finančního 
programu EU na období 2014–2020,

F. vzhledem k tomu, že zajištění takové 
účinnosti a viditelnosti nových pravomocí 
a budoucí politiky EU v oblasti cestovního 
ruchu, jakou evropští občané a naši 
návštěvníci požadují, vyžaduje nejen 
strategický a akční plán, ale také 
přiměřené zdroje z finančního programu 
EU na období 2014–2020,

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že hospodářství 
nejvzdálenějších regionů a některých 
ostrovních oblastí EU je kvůli jejich velké 
odlehlosti a izolované povaze téměř zcela 
závislé na letecké dopravě, a že tudíž 
vyzývá k přijetí opatření přizpůsobených 
jejich závislosti na tomto druhu dopravy,

Or. es
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Pozměňovací návrh 21
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá předloženou politickou strategii 
Komise, která určuje 21 konkrétních 
opatření na obnovu odvětví; domnívá se, že 
tento návrh spolu s plánem na jeho 
provádění představují solidní základ, 
k něhož lze rozvíjet politiku EU pro 
konkurenceschopný, moderní, kvalitní, 
trvale udržitelný a všem dostupný cestovní 
ruch;

1. vítá předloženou politickou strategii 
Komise, která určuje 21 konkrétních 
opatření na obnovu odvětví; domnívá se, že 
tento návrh spolu s plánem na jeho 
provádění představují základ, z něhož lze 
rozvíjet politiku EU pro 
konkurenceschopný, moderní, kvalitní, 
trvale udržitelný a všem dostupný cestovní 
ruch; vyzývá Komisi, aby svůj akční plán 
zaměřila v první řadě na priority, jež mají 
inovativní přidanou hodnotu v souladu 
s článkem 195 Smlouvy; domnívá se, že je 
rovněž nezbytné hodnocení výsledků 
předchozích sdělení s ohledem na tento 
faktor;

Or. nl

Pozměňovací návrh 22
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá předloženou politickou strategii 
Komise, která určuje 21 konkrétních 
opatření na obnovu odvětví; domnívá se, že 
tento návrh spolu s plánem na jeho 
provádění představují solidní základ, 
k něhož lze rozvíjet politiku EU pro 
konkurenceschopný, moderní, kvalitní, 
trvale udržitelný a všem dostupný cestovní 
ruch;

1. vítá předloženou politickou strategii 
Komise, která určuje 21 konkrétních 
opatření na obnovu odvětví; naléhá na 
Komisi, aby stanovila harmonogram pro 
jejich provedení, a vyzývá členské státy, 
aby přispěly tím, že pro každé opatření 
předloží národní programy; domnívá se, 
že tento návrh spolu s plánem na jeho 
provádění představují solidní základ, 
z něhož lze rozvíjet politiku EU pro 
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konkurenceschopný, moderní, kvalitní, 
trvale udržitelný a všem dostupný cestovní 
ruch;

Or. pt

Pozměňovací návrh 23
Georgios Kumutsakos

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá předloženou politickou strategii 
Komise, která určuje 21 konkrétních 
opatření na obnovu odvětví; domnívá se, že 
tento návrh spolu s plánem na jeho 
provádění představují solidní základ, 
k něhož lze rozvíjet politiku EU pro 
konkurenceschopný, moderní, kvalitní, 
trvale udržitelný a všem dostupný cestovní 
ruch;

1. vítá předloženou politickou strategii 
Komise, která určuje 21 konkrétních 
opatření na obnovu odvětví, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala plán 
s konkrétním harmonogramem pro 
provedení dotčených opatření a pro 
doplnění jejich obsahu; domnívá se, že 
tento návrh spolu s plánem na jeho 
provádění představují solidní základ, 
z něhož lze rozvíjet politiku EU pro 
konkurenceschopný, moderní, kvalitní, 
trvale udržitelný a všem dostupný cestovní 
ruch;

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za potřebné rozvíjet takovou 
strategii EU pro cestovní ruch, která bude 
spočívat jak v balíku zvláštních opatření 
určených výlučně pro oblast cestovního 
ruchu, tak i v přesném hodnocení toho, jak 
opatření v rámci jiných odvětví ovlivňují 

2. považuje za potřebné rozvíjet takovou 
strategii EU pro cestovní ruch, která bude 
spočívat jak v balíku zvláštních opatření 
určených výlučně pro oblast cestovního 
ruchu, tak i v přesném hodnocení toho, jak 
opatření v rámci jiných odvětví ovlivňují 
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cestovní ruch; cestovní ruch; v této souvislosti vyzývá 
k zaujetí integrovaného přístupu k politice 
cestovního ruchu s cílem vytvářet synergie 
jak mezi různými odvětvovými politikami, 
tak mezi různými finančními nástroji, jež 
se týkají cestovního ruchu a souvisejících 
odvětví;

Or. fr.

Pozměňovací návrh 25
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za potřebné rozvíjet takovou 
strategii EU pro cestovní ruch, která bude 
spočívat jak v balíku zvláštních opatření 
určených výlučně pro oblast cestovního 
ruchu, tak i v přesném hodnocení toho, jak 
opatření v rámci jiných odvětví ovlivňují 
cestovní ruch;

2. považuje za potřebné rozvíjet takovou 
strategii EU pro cestovní ruch, která bude 
spočívat jak v balíku zvláštních opatření 
určených výlučně pro oblast cestovního 
ruchu, tak i ve spojení s dalšími 
doplňkovými odvětvími s cílem vytvořit 
systém, který bude skutečně podporovat 
cestovní ruch; kromě toho se domnívá, že 
je potřebné přesné hodnocení toho, jak 
opatření v rámci jiných odvětví ovlivňují 
cestovní ruch;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za potřebné rozvíjet takovou 
strategii EU pro cestovní ruch, která bude 
spočívat jak v balíku zvláštních opatření 
určených výlučně pro oblast cestovního 

2. považuje za potřebné rozvíjet takovou 
strategii EU pro cestovní ruch, která bude 
spočívat v balíku zvláštních opatření 
určených výlučně pro oblast cestovního 
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ruchu, tak i v přesném hodnocení toho, jak 
opatření v rámci jiných odvětví ovlivňují 
cestovní ruch;

ruchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za potřebné rozvíjet takovou 
strategii EU pro cestovní ruch, která bude 
spočívat jak v balíku zvláštních opatření 
určených výlučně pro oblast cestovního 
ruchu, tak i v přesném hodnocení toho, jak 
opatření v rámci jiných odvětví ovlivňují 
cestovní ruch;

2. považuje za potřebné rozvíjet takovou 
strategii EU pro cestovní ruch, která bude 
spočívat jak v balíku zvláštních opatření 
určených výlučně pro oblast cestovního 
ruchu, tak i v přesném hodnocení toho, jak 
opatření v rámci jiných odvětví ovlivňují 
cestovní ruch; vzhledem k průřezové 
povaze cestovního ruchu podotýká, že 
opatření související s cestovním ruchem je 
třeba koordinovat s řadou politik v jiných 
oblastech, včetně dopravy, hospodářské 
soutěže, vnitřního trhu, ochrany 
spotřebitele, veřejného zdraví, životního 
prostředí, zaměstnanosti a odborné 
přípravy, námořních záležitostí, kultury, 
vnějších vztahů a rozvoje venkova 
a regionů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za potřebné rozvíjet takovou 
strategii EU pro cestovní ruch, která bude 

2. považuje za potřebné rozvíjet takovou 
strategii EU pro cestovní ruch, která bude 
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spočívat jak v balíku zvláštních opatření 
určených výlučně pro oblast cestovního 
ruchu, tak i v přesném hodnocení toho, jak 
opatření v rámci jiných odvětví ovlivňují 
cestovní ruch;

spočívat jak v balíku zvláštních opatření 
určených výlučně pro oblast cestovního 
ruchu, tak i v přesném hodnocení toho, jak 
opatření v rámci jiných odvětví ovlivňují 
cestovní ruch; vybízí Komisi, aby stanovila 
zvláštní lhůty pro dosažení všech 21 
opatření a cílů a aby požádala členské 
státy o spolupráci prostřednictvím 
vyhodnocení provádění každé strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje politování nad nedostatkem 
soudržnosti v rámci Komise, pokud jde 
o politiku cestovního ruchu; považuje za 
zásadní, aby Komise zajistila koordinační 
a integrační přístup mezi dotčenými 
generálními ředitelstvími;

Or. nl

Pozměňovací návrh 30
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na nevyhnutelnost úzké 
spolupráce mezi evropskými, 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány na jedné straně a celkově mezi 
institucemi a subjekty v rámci daného 
odvětví na druhé straně; připomíná v této 
souvislosti, že mnohé regiony EU mají 

3. poukazuje na nevyhnutelnost úzké 
spolupráce mezi mezinárodními, 
evropskými, vnitrostátními, regionálními 
a místními orgány na jedné straně 
a celkově mezi institucemi a subjekty 
v rámci daného odvětví na druhé straně; 
připomíná v této souvislosti, že mnohé 
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bezprostřední pravomoc v oblasti 
cestovního ruchu, a že plnění projektů 
a konkrétních opatření se tedy soustřeďuje 
přímo v nich; vyjadřuje přání, aby se 
regiony bezprostředním a účinným 
způsobem účastnily na vytváření 
budoucích návrhů Společenství pro 
cestovní ruch a aby byla jejich podpora 
koordinována na meziregionální úrovni;

regiony EU mají bezprostřední pravomoc 
v oblasti cestovního ruchu, a že plnění 
projektů a konkrétních opatření se tedy 
soustřeďuje přímo v nich; vyjadřuje přání, 
aby se regiony bezprostředním a účinným 
způsobem účastnily na vytváření 
budoucích návrhů Společenství pro 
cestovní ruch a aby byla jejich podpora 
koordinována na meziregionální úrovni;

Or. nl

Pozměňovací návrh 31
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na nevyhnutelnost úzké 
spolupráce mezi evropskými, 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány na jedné straně a celkově mezi 
institucemi a subjekty v rámci daného 
odvětví na druhé straně; připomíná v této 
souvislosti, že mnohé regiony EU mají 
bezprostřední pravomoc v oblasti 
cestovního ruchu, a že plnění projektů 
a konkrétních opatření se tedy soustřeďuje 
přímo v nich; vyjadřuje přání, aby se 
regiony bezprostředním a účinným 
způsobem účastnily na vytváření 
budoucích návrhů Společenství pro 
cestovní ruch a aby byla jejich podpora 
koordinována na meziregionální úrovni;

3. poukazuje na nevyhnutelnost úzké 
spolupráce mezi evropskými, 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány na jedné straně a celkově mezi 
institucemi a subjekty v rámci daného 
odvětví na druhé straně, s cílem řešit 
průřezové otázky spojené s cestovním 
ruchem, a to při dodržování zásady 
subsidiarity; připomíná v této souvislosti, 
že mnohé regiony EU mají bezprostřední 
pravomoc v oblasti cestovního ruchu, a že 
plnění projektů a konkrétních opatření se 
tedy soustřeďuje přímo v nich; vyjadřuje 
přání, aby se regiony bezprostředním 
a účinným způsobem účastnily na 
vytváření budoucích návrhů Společenství 
pro cestovní ruch a aby byla jejich podpora 
koordinována na meziregionální úrovni;

Or. fr.
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Pozměňovací návrh 32
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na nevyhnutelnost úzké 
spolupráce mezi evropskými, 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány na jedné straně a celkově mezi 
institucemi a subjekty v rámci daného 
odvětví na druhé straně; připomíná v této 
souvislosti, že mnohé regiony EU mají 
bezprostřední pravomoc v oblasti 
cestovního ruchu, a že plnění projektů 
a konkrétních opatření se tedy soustřeďuje 
přímo v nich; vyjadřuje přání, aby se 
regiony bezprostředním a účinným 
způsobem účastnily na vytváření 
budoucích návrhů Společenství pro 
cestovní ruch a aby byla jejich podpora 
koordinována na meziregionální úrovni;

3. poukazuje na nevyhnutelnost úzké 
spolupráce mezi evropskými, 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány na jedné straně a celkově mezi 
institucemi a subjekty v rámci daného 
odvětví na druhé straně; připomíná v této 
souvislosti, že mnohé regiony EU mají 
bezprostřední pravomoc v oblasti 
cestovního ruchu, a že plnění projektů 
a konkrétních opatření se tedy soustřeďuje 
přímo v nich; vyjadřuje přání, aby se 
regiony bezprostředním, udržitelným
a účinným způsobem účastnily na 
vytváření budoucích návrhů Společenství 
pro cestovní ruch a aby byla jejich podpora 
koordinována na meziregionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na nevyhnutelnost úzké 
spolupráce mezi evropskými, 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány na jedné straně a celkově mezi 
institucemi a subjekty v rámci daného 
odvětví na druhé straně; připomíná v této 
souvislosti, že mnohé regiony EU mají 
bezprostřední pravomoc v oblasti 
cestovního ruchu, a že plnění projektů 
a konkrétních opatření se tedy soustřeďuje 
přímo v nich; vyjadřuje přání, aby se 

3. poukazuje na nevyhnutelnost úzké 
spolupráce mezi evropskými, 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány na jedné straně a celkově mezi 
institucemi a subjekty v rámci daného 
odvětví na druhé straně; připomíná v této 
souvislosti, že mnohé regiony EU mají 
bezprostřední pravomoc v oblasti 
cestovního ruchu, a že plnění projektů 
a konkrétních opatření se tedy soustřeďuje 
přímo v nich; vyjadřuje přání, aby se 
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regiony bezprostředním a účinným 
způsobem účastnily na vytváření 
budoucích návrhů Společenství pro 
cestovní ruch a aby byla jejich podpora 
koordinována na meziregionální úrovni;

regiony bezprostředním a účinným 
způsobem účastnily na vytváření 
budoucích návrhů Společenství pro 
cestovní ruch a aby byla jejich podpora 
koordinována na meziregionální úrovni; za 
týmž účelem vyzývá obecní orgány, aby se 
plně zapojily do definice rozvoje nové 
politiky cestovního ruchu;

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že by evropské regiony 
měly více spolupracovat v úsilí o posílení 
své atraktivity a svého zviditelnění 
a zdůraznit své charakteristické znaky, 
zejména prostřednictvím rozvoje center 
cestovního ruchu a přípravy specifických 
programových dohod, a to nejen s cílem 
modernizovat turistická zařízení;

Or. fr.

Pozměňovací návrh 35
Nathalie Griesbeck

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
určené pro posílení cestovního ruchu 
v rámci regionů i mezi nimi navzájem, aby 
každé navštívené místo, muzeum či 
atrakce podnítily turistu k návštěvě jiného 
místa, muzea či atrakce v tomtéž či 
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sousedním regionu;

Or. fr.

Pozměňovací návrh 36
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby v rámci provádění 
strategie Evropa 2020 vypracovala 
víceletý plán cestovního ruchu, jehož 
prostřednictvím by vyzvala členské státy 
a regiony k vytvoření programového 
nástroje pro totéž období;  

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cestovní ruch je nutné 
považovat za neoddělitelnou součást 
evropské průmyslové politiky, a opakuje, 
že obnova cestovního ruchu představuje 
důležitý stimul podpory zaměstnanosti ve 
vícero členských státech;

4. domnívá se, že cestovní ruch je nutné 
považovat za neoddělitelnou součást 
evropské průmyslové a inovační politiky, 
a opakuje, že obnova cestovního ruchu 
představuje důležitý stimul podpory 
zaměstnanosti ve vícero členských státech;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 38
Frieda Brepoels, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cestovní ruch je nutné 
považovat za neoddělitelnou součást 
evropské průmyslové politiky, a opakuje, 
že obnova cestovního ruchu představuje 
důležitý stimul podpory zaměstnanosti ve 
vícero členských státech;

4. domnívá se, že cestovní ruch je nutné 
považovat za neoddělitelnou součást 
evropské průmyslové politiky, a opakuje, 
že obnova cestovního ruchu představuje 
důležitý stimul podpory zaměstnanosti ve 
vícero členských státech; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam mikropodniků 
a malých a středních podniků, jež 
přispívají k inovacím od spodní úrovně
a stabilitě v odvětví a které zaručují 
kvalitu, rozmanitost a autentičnost 
regionů, v nichž mají své kořeny; vybízí 
Komisi, aby tento přístup více 
podporovala v oblasti evropských služeb 
cestovního ruchu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 39
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cestovní ruch je nutné 
považovat za neoddělitelnou součást 
evropské průmyslové politiky, a opakuje, 
že obnova cestovního ruchu představuje 
důležitý stimul podpory zaměstnanosti ve 
vícero členských státech;

4. domnívá se, že cestovní ruch je nutné 
považovat za neoddělitelnou součást 
evropské průmyslové politiky, a opakuje, 
že obnova cestovního ruchu je 
strategickým a životně důležitým cílem pro 
zaměstnanost ve vícero členských státech;

Or. it
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Pozměňovací návrh 40
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cestovní ruch je nutné 
považovat za neoddělitelnou součást 
evropské průmyslové politiky, a opakuje, 
že obnova cestovního ruchu představuje 
důležitý stimul podpory zaměstnanosti ve 
vícero členských státech;

4. domnívá se, že cestovní ruch je nutné 
považovat za neoddělitelnou součást 
evropské hospodářské politiky, a opakuje, 
že obnova cestovního ruchu představuje 
důležitý stimul podpory zaměstnanosti ve 
vícero členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby každoročně 
shromažďovala a zveřejňovala osvědčené 
postupy v oblasti cestovního ruchu;

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby podporovala 
specifický inkubátor inovací pro podniky 
v odvětví cestovního ruchu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 43
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako 
jedinečný cíl cestovního ruchu, ale 
zároveň zachovávat územní různorodost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat územní různorodost;

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat územní různorodost; 
zdůrazňuje, že iniciativy EU na podporu 
cestovního ruchu by se měly vzájemně 
doplňovat s iniciativami členských států 
a regionálních a místních orgánů a měly 
by být vzájemně koordinovány a vystříhat 
se upřednostňování jakýchkoli evropských 
destinací vůči destinacím jiným;

Or. es
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Pozměňovací návrh 45
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat územní různorodost;

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat a vyzdvihovat specifické 
charakteristiky území;

Or. it

Pozměňovací návrh 46
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat územní různorodost;

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat územní různorodost; vyzývá 
Komisi, aby zahájila informační kampaň 
a podpořila účast na mezinárodních 
akcích a aby prostřednictvím činnosti 
a image Evropské služby pro vnější 
činnost propagovala „evropskou značku“;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 47
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat územní různorodost;

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat územní různorodost; domnívá 
se, že tato značka by měla působit jako 
„zastřešující známková ochrana“, 
a z tohoto důvodu jsou potřebné jasné 
specifikace a kritéria pro její udělování;

Or. el

Pozměňovací návrh 48
David-Maria Sassoli

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat územní různorodost;

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat územní různorodost; domnívá 
se však, že „evropská značka“ by neměla 
bránit regionům, městům a místním 
subjektům, které žijí z cestovního ruchu, 
ve svobodné propagaci své vlastní image; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 49
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch „evropskou značku“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat územní různorodost;

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit 
spolu s členskými státy a jejich úřady pro 
cestovní ruch značku „Evropa“ s cílem 
propagovat Evropu ve světě jako jedinečný 
cíl cestovního ruchu, ale zároveň 
zachovávat územní různorodost;

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. považuje stávající nadměrné množství 
značek za nepřehledné a dokonce 
matoucí; vyzývá Komisi, aby posoudila 
účinnost stávajících označení; domnívá 
se, že spolehlivost, transparentnost, 
kontrola a dokonce sankce by v této 
oblasti měly být přednostním zájmem; 
domnívá se, že kritéria pro označování by 
měla být formulována tak, aby byla 
splnitelná a realistická, avšak zároveň aby 
poskytla pobídky pro udržitelnější 
produkt; vyzývá Komisi, aby navrhla 
jednotnější systém norem kvality;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 51
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje potřebu aktivní politiky 
hospodářské soutěže sledující veškeré 
trendy ke koncentraci odvětví či 
zneužívání dominantního postavení;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá iniciativy týkající se značky 
evropského dědictví jako nástroje, který by 
poukázal na mimořádnou důležitost 
některých významných míst v historii 
evropské integrace; trvá na tom, aby byla 
tato iniciativa koordinována s místy 
evropského dědictví, které vyhlásilo 
UNESCO, s cílem vyhnout se překrývání 
těchto iniciativ bez jakéhokoli přínosu;

6. vítá iniciativy týkající se značky 
evropského dědictví jako nástroje, který by 
poukázal na mimořádnou důležitost 
některých významných míst v historii 
evropské integrace; trvá na tom, aby byla 
tato iniciativa koordinována s místy 
evropského dědictví a dalšími historickými 
cestami, které vyhlásilo UNESCO; 
považuje koordinaci s jinými 
srovnatelnými iniciativami, jako je cena 
Europa Nostra, za nezbytnou pro 
zabránění překrývání těchto iniciativ bez 
jakéhokoli přínosu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 53
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá iniciativy týkající se značky 
evropského dědictví jako nástroje, který by 
poukázal na mimořádnou důležitost 
některých významných míst v historii 
evropské integrace; trvá na tom, aby byla 
tato iniciativa koordinována s místy 
evropského dědictví, které vyhlásilo 
UNESCO, s cílem vyhnout se překrývání 
těchto iniciativ bez jakéhokoli přínosu;

6. vítá iniciativy týkající se značky 
evropského dědictví jako nástroje, který by 
poukázal na mimořádnou důležitost 
některých významných míst v historii 
evropské integrace; trvá na tom, aby byla 
tato iniciativa koordinována s místy 
evropského dědictví, které vyhlásilo 
UNESCO, s cílem vyhnout se překrývání 
těchto iniciativ;

Or. it

Pozměňovací návrh 54
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá iniciativy týkající se značky 
evropského dědictví jako nástroje, který by 
poukázal na mimořádnou důležitost
některých významných míst v historii 
evropské integrace; trvá na tom, aby byla 
tato iniciativa koordinována s místy 
evropského dědictví, které vyhlásilo 
UNESCO, s cílem vyhnout se překrývání 
těchto iniciativ bez jakéhokoli přínosu;

6. vítá iniciativy týkající se značky 
evropského dědictví jako nástroje, který by 
poukázal na mimořádnou důležitost 
některých významných míst v historii 
evropské integrace; trvá na tom, aby byla 
tato iniciativa koordinována s místy 
evropského dědictví, které vyhlásilo 
UNESCO, s cílem vyhnout se překrývání 
těchto iniciativ bez jakéhokoli přínosu; 
vyzývá Komisi, aby členským státům 
zdůraznila, že místa, jež obdrží „značku 
evropského dědictví“, musí vždy zůstat 
otevřená a přístupná,  a to i se zajištěním 
kmenových zaměstnanců;

Or. el
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Pozměňovací návrh 55
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá iniciativy týkající se značky 
evropského dědictví jako nástroje, který by 
poukázal na mimořádnou důležitost 
některých významných míst v historii 
evropské integrace; trvá na tom, aby byla 
tato iniciativa koordinována s místy 
evropského dědictví, které vyhlásilo 
UNESCO, s cílem vyhnout se překrývání 
těchto iniciativ bez jakéhokoli přínosu;

6. vítá iniciativy týkající se značky 
evropského dědictví jako nástroje, který by 
poukázal na mimořádnou důležitost 
některých významných míst v historii 
evropské integrace a doplnil je, 
a připomíná, že tyto iniciativy musí být 
založeny na zvláštním souboru kritérií 
výběru; trvá na tom, aby byla tato 
iniciativa koordinována s místy evropského 
dědictví, které vyhlásilo UNESCO a jež 
patří k síti Natura 2000, s cílem vyhnout 
se překrývání a diskreditaci těchto iniciativ 
bez jakéhokoli přínosu; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 56
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá iniciativy týkající se značky 
evropského dědictví jako nástroje, který by 
poukázal na mimořádnou důležitost 
některých významných míst v historii 
evropské integrace; trvá na tom, aby byla 
tato iniciativa koordinována s místy 
evropského dědictví, které vyhlásilo 
UNESCO, s cílem vyhnout se překrývání 
těchto iniciativ bez jakéhokoli přínosu;

6. vítá iniciativy týkající se značky 
evropského dědictví jako nástroje, který by 
poukázal na mimořádnou důležitost 
některých významných míst v historii 
evropské integrace; trvá na tom, aby byla 
tato iniciativa koordinována s místy 
evropského dědictví, které vyhlásilo 
UNESCO, s cílem vyhnout se překrývání 
těchto iniciativ bez jakéhokoli přínosu; 
doporučuje, aby značka evropského 
dědictví byla otevřená dobrovolné účasti 
míst, jež představují evropské dědictví, a to 
i v případě, že nejsou umístěna na území 
Evropské unie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 57
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména se zeměmi 
BRIC, které představují několikamiliónový 
trh potenciálních nových turistů;

7. zdůrazňuje, že je důležité uzavřít 
dohody o mezinárodní letecké přepravě 
s cílem spolupracovat se zeměmi, které 
nejsou členy EU, zejména se zeměmi 
BRIC, které představují několikamiliónový 
trh potenciálních nových turistů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 58
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména se zeměmi 
BRIC, které představují několikamiliónový 
trh potenciálních nových turistů;

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména se zeměmi 
BRIC, které představují několikamiliónový 
trh potenciálních nových turistů, a rozvíjet 
společné evropské marketingové aktivity 
na těchto trzích, které představují nový 
zdroj;

Or. hu

Pozměňovací návrh 59
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména se zeměmi 
BRIC, které představují několikamiliónový 
trh potenciálních nových turistů;

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména 
s rozvíjejícími se zeměmi, které představují 
několikamiliónový trh potenciálních 
nových turistů;

Or. fr.

Pozměňovací návrh 60
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména se zeměmi 
BRIC, které představují několikamiliónový 
trh potenciálních nových turistů;

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména se zeměmi 
BRIC, které představují několikamiliónový 
trh potenciálních nových turistů,
a v návaznosti na tuto spolupráci podpořit 
tvorbu kombinovaných produktů 
cestovního ruchu, díky nimž bude Evropa 
pro turisty ze vzdálenějších destinací 
vnímána jako homogennější region (např. 
spolupráce na úrovni zemí Visegrádské 
čtyřky, Pobaltí či zemí v oblasti 
Středomoří);

Or. cs

Pozměňovací návrh 61
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména se zeměmi 
BRIC, které představují několikamiliónový 
trh potenciálních nových turistů;

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat 
se zeměmi, které nejsou členy EU, a to 
zvláště  s partnerskými sousedními
zeměmi a zejména se zeměmi BRIC, které 
představují několikamiliónový trh 
potenciálních nových turistů;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména se zeměmi 
BRIC, které představují několikamiliónový 
trh potenciálních nových turistů;

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména se zeměmi 
BRIC, které představují několikamiliónový 
trh potenciálních nových turistů; domnívá 
se, že otevření nových trhů vede 
k intenzivnější konkurenci na úkor 
evropských turistických destinací, avšak 
že rostoucí životní úroveň a mzdy v zemích 
BRIC vytvářejí nové cílové trhy; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
pokračujícího úsilí o větší zviditelnění 
a zvýšení kvality, konkurenceschopnosti 
a diverzifikace odvětví cestovního ruchu 
v Evropě s cílem přilákat nové typy 
návštěvníků;

Or. fr.

Pozměňovací návrh 63
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 7 



AM\862905CS.doc 33/133 PE458.571v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména se zeměmi 
BRIC, které představují několikamiliónový 
trh potenciálních nových turistů;

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, 
a to i na základě partnerství, se zeměmi, 
které nejsou členy EU, zejména s našimi 
sousedy a se zeměmi BRIC, které 
představují několikamiliónový trh 
potenciálních nových turistů;

Or. es

Pozměňovací návrh 64
Luis de Grandes Pascual, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Estaràs 
Ferragut

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že  při respektování práva 
i povinnosti EU kontrolovat vstup na své 
území je třeba, aby si instituce EU a její 
členské státy uvědomily význam těchto 
trhů a aby v důsledku toho koordinovaly 
a zjednodušily postupy pro vydávání víz 
a zvážily možnost vytvořit na úrovni EU 
společné konzuláty, které by zaručovaly 
přesné uplatňování postupů pro vydávání 
víz a snížení administrativních nákladů;

8. domnívá se, že  při respektování práva 
i povinnosti EU kontrolovat vstup na své 
území je třeba, aby si instituce EU a její 
členské státy prosazovaly společnou 
vízovou politiku za účelem usnadnění 
postupů pro vydávání víz a vytvoření 
společných středisek pro podávání žádostí 
o víza, a to při zajištění přesného
uplatňování těchto postupů a snížení 
administrativních nákladů;

Or. es

Pozměňovací návrh 65
Spyros Danellis, Carlo Fidanza, Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že  při respektování práva 
i povinnosti EU kontrolovat vstup na své 

8. domnívá se, že  při respektování práva 
i povinnosti EU kontrolovat vstup na své 
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území je třeba, aby si instituce EU a její 
členské státy uvědomily význam těchto 
trhů a aby v důsledku toho koordinovaly 
a zjednodušily postupy pro vydávání víz 
a zvážily možnost vytvořit na úrovni EU 
společné konzuláty, které by zaručovaly 
přesné uplatňování postupů pro vydávání 
víz a snížení administrativních nákladů;

území je třeba, aby si instituce EU a její 
členské státy uvědomily význam těchto 
trhů a aby v důsledku toho koordinovaly 
a zjednodušily postupy pro vydávání víz 
a zvážily možnost vytvořit na úrovni EU 
společné konzuláty, které by zaručovaly 
přesné uplatňování postupů pro vydávání 
víz a snížení administrativních nákladů; za 
tímto účelem vyzývá Komisi, aby se po 
vytvoření Evropské služby pro vnější 
činnost zabývala možností rozmístit ve 
světě úřady delegací EU za účelem 
vydávání turistických víz ve spolupráci 
s velvyslanectvími členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby uvažovala 
o alternativních opatřeních na 
zjednodušení vydávání turistických víz, 
jako by byly například skupinová 
turistická víza pro organizátory 
skupinových zájezdů;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 67
Luis de Grandes Pascual, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Estaràs 
Ferragut

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby uvažovala 9. vyzývá Komisi, aby podporovala 



AM\862905CS.doc 35/133 PE458.571v02-00

CS

o alternativních opatřeních na 
zjednodušení vydávání turistických víz,
jako by byly například skupinová 
turistická víza pro organizátory 
skupinových zájezdů;

opatření stanovená v rámci společné 
vízové politiky v zájmu zjednodušení 
vydávání turistických víz, a aby přitom při 
příjímání opatření vycházela ze zásady 
reciprocity, například prostřednictvím 
vytvoření skupinových turistických víz pro 
organizátory skupinových zájezdů;

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby uvažovala 
o alternativních opatřeních na 
zjednodušení vydávání turistických víz, 
jako by byly například skupinová turistická 
víza pro organizátory skupinových 
zájezdů;

9. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
dosavadní politiku pro vydávání 
turistických víz a navrhla dlouhodobou 
strategii, v níž by představila alternativní 
opatření na zjednodušení a sjednocení 
postupu vydávání těchto víz, jako by byla
například skupinová turistická víza pro 
organizátory skupinových zájezdů, čímž by 
došlo k usnadnění cestování do zemí EU 
nejen ze zemí, se kterými je uzavřena tzv. 
facilitační dohoda, ale i s dalšími rychle 
se rozvíjejícími ekonomikami;

Or. cs

Pozměňovací návrh 69
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby uvažovala 
o alternativních opatřeních na zjednodušení 
vydávání turistických víz, jako by byly

9. vyzývá Komisi, aby uvažovala 
o alternativních opatřeních na zjednodušení 
vydávání turistických víz, jako by byla
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například skupinová turistická víza pro 
organizátory skupinových zájezdů;

například skupinová turistická víza pro 
organizátory skupinových zájezdů; 
zdůrazňuje význam zjednodušení 
získávání víz pro osoby na služebních 
cestách, neboť to otevře mnoho nových 
vzhledem k rozmachu podnikatelského 
a konferenčního cestovního ruchu;

Or. fr.

Pozměňovací návrh 70
Georgios Kumutsakos

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby uvažovala 
o alternativních opatřeních na zjednodušení 
vydávání turistických víz, jako by byly 
například skupinová turistická víza pro 
organizátory skupinových zájezdů;

9. vyzývá Komisi, aby uvažovala 
o alternativních opatřeních na zjednodušení 
vydávání turistických víz, jako by byly 
například skupinová turistická víza pro 
organizátory skupinových zájezdů
a výjimky z požadavků na vydávání 
schengenských víz pro občany třetích zemí 
sousedících s EU, kteří navštíví členské 
státy na dobu nejvýše 72 hodin;

Or. el

Pozměňovací návrh 71
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá členské státy, aby v případě 
mimořádných situací, jež představují riziko 
pro zahraniční turisty, zvážily možnost 
kodifikovat jednotný postup při vydávání 
oznámení, která by varovala turisty před 
cestou, čímž by vznikl společný evropský

10. žádá členské státy, aby v případě 
mimořádných situací, jež představují riziko 
pro zahraniční turisty, zvážily možnost 
kodifikovat jednotný postup při vydávání 
oznámení, která by varovala turisty před 
cestou, čímž by vznikl společný evropský 
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kodex závažnosti jednotlivých situací 
a v nejzávažnějších případech by byl 
v rámci dostupných finančních 
prostředků EU uznán nárok cestovních 
kanceláří na pomoc Společenství;

kodex závažnosti jednotlivých situací;

Or. es

Pozměňovací návrh 72
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá členské státy, aby v případě 
mimořádných situací, jež představují riziko 
pro zahraniční turisty, zvážily možnost 
kodifikovat jednotný postup při vydávání 
oznámení, která by varovala turisty před 
cestou, čímž by vznikl společný evropský 
kodex závažnosti jednotlivých situací 
a v nejzávažnějších případech by byl 
v rámci dostupných finančních prostředků 
EU uznán nárok cestovních kanceláří na 
pomoc Společenství;

10. žádá členské státy, aby v případě 
mimořádných situací, jež představují riziko 
pro zahraniční turisty, zvážily možnost 
kodifikovat jednotný postup při vydávání 
oznámení, která by varovala turisty před 
cestou, čímž by vznikl společný evropský 
kodex závažnosti jednotlivých situací 
a v nejzávažnějších případech by byl 
v rámci dostupných finančních prostředků 
EU uznán nárok cestovních kanceláří na 
pomoc Společenství; vyzývá Komisi, aby se 
znovu zamyslela nad opatřeními pro řízení 
krizových situací, která by se uplatnila při 
nepředvídaných okolnostech, jako bylo 
narušení způsobené vulkanickým 
prachem, s cílem umožnit minimalizaci 
škod na všech úrovních;

Or. pt

Pozměňovací návrh 73
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 10 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá členské státy, aby v případě 
mimořádných situací, jež představují riziko 
pro zahraniční turisty, zvážily možnost 
kodifikovat jednotný postup při vydávání 
oznámení, která by varovala turisty před 
cestou, čímž by vznikl společný evropský
kodex závažnosti jednotlivých situací 
a v nejzávažnějších případech by byl 
v rámci dostupných finančních prostředků 
EU uznán nárok cestovních kanceláří na 
pomoc Společenství;

10. žádá členské státy, aby v případě 
mimořádných situací, jež představují riziko 
pro zahraniční turisty, zvážily v úzké 
spolupráci s Evropskou službou pro vnější 
činnost (ESVČ) možnost kodifikovat 
jednotný postup při vydávání oznámení, 
která by varovala turisty před cestou, čímž 
by vznikl společný evropský kodex 
závažnosti jednotlivých situací 
a v nejzávažnějších případech by byl 
v rámci dostupných finančních prostředků 
EU uznán nárok cestovních kanceláří na 
pomoc Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby vyvodila závěry 
z nedávných mimořádných událostí, jako 
byla vulkanická erupce, a aby navrhla 
konkrétní scénáře pro řízení krizových 
situací v EU, aby se tak koordinovaný 
a jednotný postup, pokud jde o informace 
a přijímaná opatření, stal pravidlem ve 
všech členských státech;

Or. nl

Pozměňovací návrh 75
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. naléhá na Komisi, aby vypracovala 
chartu práv a povinností turisty, která by 
zahrnovala zásady týkající se dostupnosti, 
poskytování informací, transparentní 
tvorby cen, náhrady atd.; vyzývá členské 
státy, aby vytvořily nezávislý systém 
rozhodčích řízení s cílem umožnit 
spotřebitelům náležité zajištění dodržování 
těchto práv;

Or. nl

Pozměňovací návrh 76
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzdvihuje nutnost podpory 
technického rozvoje MSP v zájmu 
účinnější komercializace jejich produktů 
a propagace turistických destinací; žádá 
Komisi, aby do konce roku 2011 
vypracovala platformu „IKT a cestovní 
ruch” a zahájila konkrétní pilotní projekt, 
čímž by podnítila účast mikropodniků 
a MSP v digitálním dodavatelském řetězci 
podle příkladu ostatních odvětví, jako jsou 
textilní a dopravní průmysl, logistika 
a automobilový průmysl;

11. vyzdvihuje nutnost podpory 
technického rozvoje MSP v zájmu 
účinnější komercializace jejich produktů 
a propagace turistických destinací; žádá 
Komisi a členské státy, aby zlepšily 
dostupnost a uživatelskou přívětivost 
stávajících přístupů IKT;

Or. nl

Pozměňovací návrh 77
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 11 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzdvihuje nutnost podpory 
technického rozvoje MSP v zájmu 
účinnější komercializace jejich produktů 
a propagace turistických destinací; žádá 
Komisi, aby do konce roku 2011 
vypracovala platformu „IKT a cestovní 
ruch” a zahájila konkrétní pilotní projekt, 
čímž by podnítila účast mikropodniků 
a MSP v digitálním dodavatelském řetězci 
podle příkladu ostatních odvětví, jako jsou 
textilní a dopravní průmysl, logistika 
a automobilový průmysl;

11. vyzdvihuje nutnost podpory 
technického rozvoje a rozvoje inovací 
MSP v zájmu účinnější komercializace 
jejich produktů a propagace turistických 
destinací; žádá Komisi, aby do konce roku 
2011 vypracovala platformu „IKT 
a cestovní ruch” a zahájila konkrétní 
pilotní projekt, čímž by podnítila účast 
mikropodniků a MSP v digitálním 
dodavatelském řetězci podle příkladu 
ostatních odvětví, jako jsou textilní 
a dopravní průmysl, logistika 
a automobilový průmysl; požaduje 
iniciativy na podporu elektronického 
obchodu v průmyslu a zrušení zbývajících 
překážek pro rozvoj elektronického 
obchodu na vnitřním trhu;

Or. es

Pozměňovací návrh 78
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzdvihuje nutnost podpory 
technického rozvoje MSP v zájmu 
účinnější komercializace jejich produktů 
a propagace turistických destinací; žádá 
Komisi, aby do konce roku 2011 
vypracovala platformu „IKT a cestovní 
ruch” a zahájila konkrétní pilotní projekt, 
čímž by podnítila účast mikropodniků 
a MSP v digitálním dodavatelském řetězci 
podle příkladu ostatních odvětví, jako jsou 
textilní a dopravní průmysl, logistika 
a automobilový průmysl;

11. vyzdvihuje nutnost podpory 
technického rozvoje MSP v zájmu 
účinnější komercializace jejich produktů 
a propagace turistických destinací; žádá 
Komisi, aby do konce roku 2011 
vypracovala platformu „IKT a cestovní 
ruch” a zahájila konkrétní pilotní projekt, 
čímž by podnítila účast mikropodniků 
a MSP v digitálním dodavatelském řetězci 
podle příkladu ostatních odvětví, jako jsou 
textilní a dopravní průmysl, logistika 
a automobilový průmysl; mimoto vyzývá 
členské státy, aby usilovaly o rozvoj 
vysokorychlostního internetu na celém 
svém území ve snaze umožnit rozvoj 
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vyspělých služeb a interoperability 
provozovatelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 79
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzdvihuje nutnost podpory 
technického rozvoje MSP v zájmu 
účinnější komercializace jejich produktů 
a propagace turistických destinací; žádá 
Komisi, aby do konce roku 2011 
vypracovala platformu „IKT a cestovní 
ruch” a zahájila konkrétní pilotní projekt, 
čímž by podnítila účast mikropodniků 
a MSP v digitálním dodavatelském řetězci 
podle příkladu ostatních odvětví, jako jsou 
textilní a dopravní průmysl, logistika 
a automobilový průmysl;

11. vyzdvihuje nutnost podpory 
technického rozvoje mikropodniků a MSP 
v zájmu účinnější komercializace jejich 
produktů a propagace turistických 
destinací; žádá Komisi, aby do konce roku 
2011 vypracovala platformu „IKT 
a cestovní ruch” a zahájila konkrétní 
pilotní projekt, čímž by podnítila účast 
mikropodniků a MSP v digitálním 
dodavatelském řetězci podle příkladu 
ostatních odvětví, jako jsou textilní 
a dopravní průmysl, logistika 
a automobilový průmysl;

Or. it

Pozměňovací návrh 80
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá k propagaci a podpoře 
podnikatelského ducha v průmyslu se 
zvláštním ohledem věnovaným ženám 
a mladým lidem a k usnadnění přístupu 
malých a středních podniků a samostatně 
výdělečných pracovníků k finančním 
prostředkům, zejména k mikroúvěrům;
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Or. es

Pozměňovací návrh 81
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 
příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v Evropě 
v nejbližších letech (například Olympijské 
hry 2012 v Londýně, světová výstava Expo 
2015 v Miláně atd.), s cílem podporovat 
destinaci Evropa s jejím mnohostranným 
bohatstvím;

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 
příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v Evropě 
v nejbližších letech (například Olympijské 
hry 2012 v Londýně, světová výstava Expo 
2015 v Miláně, Evropská hlavní města 
kultury atd.), s cílem podporovat destinaci 
Evropa s jejím mnohostranným 
bohatstvím;

Or. hu

Pozměňovací návrh 82
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 
příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v Evropě 
v nejbližších letech (například Olympijské 
hry 2012 v Londýně, světová výstava Expo 
2015 v Miláně atd.), s cílem podporovat 
destinaci Evropa s jejím mnohostranným 
bohatstvím;

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 
příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v Evropě 
v nejbližších letech (například Olympijské 
hry 2012 v Londýně, připomínka stého 
výročí první světové války, světová výstava 
Expo 2015 v Miláně atd.), s cílem 
podporovat destinaci Evropa s jejím 
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mnohostranným bohatstvím;

Or. nl

Pozměňovací návrh 83
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 
příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v Evropě 
v nejbližších letech (například Olympijské 
hry 2012 v Londýně, světová výstava Expo 
2015 v Miláně atd.), s cílem podporovat 
destinaci Evropa s jejím mnohostranným 
bohatstvím;

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
s členskými státy a se subjekty v rámci 
tohoto odvětví zvážila, jaká opatření 
mohou přijmout při příležitosti 
významných mezinárodních akcí, které se 
uskuteční v Evropě v nejbližších letech, 
s cílem podporovat destinaci Evropa 
s jejím mnohostranným bohatstvím;

Or. es

Pozměňovací návrh 84
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 
příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v Evropě
v nejbližších letech (například Olympijské 
hry 2012 v Londýně, světová výstava Expo 
2015 v Miláně atd.), s cílem podporovat 
destinaci Evropa s jejím mnohostranným 

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 
příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v některých 
členských státech EU v nejbližších letech, 
s cílem podporovat destinaci Evropa 
s jejím mnohostranným bohatstvím;
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bohatstvím;

Or. fr.

Pozměňovací návrh 85
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 
příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v Evropě 
v nejbližších letech (například Olympijské 
hry 2012 v Londýně, světová výstava Expo 
2015 v Miláně atd.), s cílem podporovat 
destinaci Evropa s jejím mnohostranným 
bohatstvím;

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 
příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v Evropě 
v nejbližších letech (například Olympijské 
hry 2012 v Londýně, světová výstava Expo 
2015 v Miláně atd.), s cílem podporovat 
destinaci Evropa s jejím mnohostranným 
bohatstvím; domnívá se, že mezinárodní 
události tohoto druhu a evropské události, 
jako jsou Evropská hlavní města kultury, 
Dny evropského dědictví a evropská 
fotbalová mistrovství, by měly být 
podporovány ve spojení se stávajícími 
místními turistickými zařízeními;

Or. fr.

Pozměňovací návrh 86
Spyros Danellis (S&D)

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
s vnitrostátními subjekty v rámci tohoto 
odvětví zvážila nové možnosti propagace 
souborných služeb pro cesty ad hoc 
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příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v Evropě 
v nejbližších letech (například Olympijské 
hry 2012 v Londýně, světová výstava Expo 
2015 v Miláně atd.), s cílem podporovat 
destinaci Evropa s jejím mnohostranným 
bohatstvím;

v Evropě při příležitosti významných 
mezinárodních akcí, které se uskuteční 
v Evropě v nejbližších letech (například 
Olympijské hry 2012 v Londýně, světová 
výstava Expo 2015 v Miláně atd.), s cílem 
podporovat destinaci Evropa s jejím 
mnohostranným bohatstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 
příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v Evropě 
v nejbližších letech (například Olympijské 
hry 2012 v Londýně, světová výstava Expo 
2015 v Miláně atd.), s cílem podporovat 
destinaci Evropa s jejím mnohostranným 
bohatstvím;

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila 
nové možnosti propagace souborných 
služeb pro cesty ad hoc v Evropě při 
příležitosti významných mezinárodních 
akcí, které se uskuteční v Evropě 
v nejbližších letech (například Olympijské 
hry 2012 v Londýně, světová výstava Expo 
2015 v Miláně a mistrovství světa 
v basketballu 2014 ve Španělsku), s cílem 
podporovat destinaci Evropa s jejím 
mnohostranným bohatstvím;

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že je třeba rozvíjet 
možnosti internetového portálu 
www.visiteurope.com, který podporuje 

13. domnívá se, že je třeba rozvíjet 
možnosti internetového portálu 
www.visiteurope.com, který podporuje 
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ETC (Evropská komise pro cestovní ruch), 
s cílem co nejvíce ho využít a plně 
zpřístupnit (s obsahem textů ve všech 
úředních jazycích EU a hlavních jazycích 
mimo EU a s využitím formátů přístupných 
pro osoby se smyslovým postižením) 
a přeměnit ho na skutečnou evropskou 
platformu cestovního ruchu s jednoduchým 
přístupem k celostátním, regionálním 
a místním portálům cestovního ruchu 
v jednotlivých členských státech;

ETC (Evropská komise pro cestovní ruch), 
s cílem co nejvíce ho využít a plně 
zpřístupnit (s obsahem textů ve všech 
úředních jazycích EU a hlavních jazycích 
mimo EU, s využitím formátů přístupných 
pro osoby se zrakovým postižením
a s informacemi ve znakovém jazyce pro 
osoby sluchově postižené) a přeměnit ho 
na skutečnou evropskou platformu 
cestovního ruchu s jednoduchým přístupem 
k celostátním, regionálním a místním 
portálům cestovního ruchu v jednotlivých 
členských státech;

Or. hu

Pozměňovací návrh 89
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že je třeba rozvíjet 
možnosti internetového portálu 
www.visiteurope.com, který podporuje 
ETC (Evropská komise pro cestovní ruch), 
s cílem co nejvíce ho využít a plně 
zpřístupnit (s obsahem textů ve všech 
úředních jazycích EU a hlavních jazycích 
mimo EU a s využitím formátů přístupných 
pro osoby se smyslovým postižením) 
a přeměnit ho na skutečnou evropskou 
platformu cestovního ruchu s jednoduchým 
přístupem k celostátním, regionálním 
a místním portálům cestovního ruchu 
v jednotlivých členských státech;

13. domnívá se, že je třeba rozvíjet 
možnosti internetového portálu 
www.visiteurope.com, který podporuje 
ETC (Evropská komise pro cestovní ruch), 
s cílem co nejvíce ho využít a plně 
zpřístupnit (s obsahem textů ve všech 
úředních jazycích EU a hlavních jazycích 
mimo EU – se zvláštním ohledem na země 
BRIC – a s využitím formátů přístupných 
pro osoby se smyslovým postižením) 
a přeměnit ho na skutečnou evropskou 
platformu cestovního ruchu s jednoduchým 
přístupem k celostátním, regionálním 
a místním portálům cestovního ruchu 
v jednotlivých členských státech;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 90
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že je třeba rozvíjet 
možnosti internetového portálu 
www.visiteurope.com, který podporuje 
ETC (Evropská komise pro cestovní ruch), 
s cílem co nejvíce ho využít a plně 
zpřístupnit (s obsahem textů ve všech 
úředních jazycích EU a hlavních jazycích 
mimo EU a s využitím formátů přístupných 
pro osoby se smyslovým postižením) 
a přeměnit ho na skutečnou evropskou 
platformu cestovního ruchu s jednoduchým 
přístupem k celostátním, regionálním 
a místním portálům cestovního ruchu 
v jednotlivých členských státech;

13. domnívá se, že je třeba rozvíjet 
možnosti internetového portálu 
www.visiteurope.com, který podporuje 
ETC (Evropská komise pro cestovní ruch), 
s cílem co nejvíce ho využít a plně 
zpřístupnit (s obsahem textů ve všech 
úředních jazycích EU a hlavních jazycích 
mimo EU a s využitím formátů přístupných 
pro osoby se smyslovým postižením) 
a přeměnit ho na skutečnou evropskou 
platformu cestovního ruchu s jednoduchým 
přístupem k celostátním, regionálním 
a místním portálům cestovního ruchu 
v jednotlivých členských státech; kromě 
toho se domnívá, že by tento portál měl 
věnovat větší pozornost systému značky
kvalitní evropské turistiky, osvědčeným 
postupům a iniciativám, jako je Calypso, 
NECSTouR a EDEN;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že je třeba rozvíjet 
možnosti internetového portálu 
www.visiteurope.com, který podporuje 
ETC (Evropská komise pro cestovní ruch), 
s cílem co nejvíce ho využít a plně 
zpřístupnit (s obsahem textů ve všech 
úředních jazycích EU a hlavních jazycích 
mimo EU a s využitím formátů přístupných 

13. domnívá se, že je třeba rozvíjet 
možnosti internetového portálu 
www.visiteurope.com, který podporuje 
ETC (Evropská komise pro cestovní ruch), 
s cílem co nejvíce ho využít a plně 
zpřístupnit (s obsahem textů ve všech 
úředních jazycích EU a hlavních jazycích 
mimo EU a s využitím formátů přístupných 
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pro osoby se smyslovým postižením) 
a přeměnit ho na skutečnou evropskou 
platformu cestovního ruchu s jednoduchým 
přístupem k celostátním, regionálním 
a místním portálům cestovního ruchu 
v jednotlivých členských státech;

pro osoby se smyslovým postižením
prostřednictvím všech moderních 
technologických aplikací) a přeměnit ho 
na skutečnou evropskou platformu 
cestovního ruchu s jednoduchým přístupem 
k celostátním, regionálním a místním 
portálům cestovního ruchu v jednotlivých 
členských státech;

Or. it

Pozměňovací návrh 92
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými 
státy zvážila možnost vytvořit evropský 
turistický průkaz, jehož cílem by bylo 
zajistit prostřednictvím nabídky informací, 
zvýhodnění a specializovaných služeb 
poskytovaných turistům cestujícím po 
Evropě, pocházejícím z členského státu 
nebo třetí země, aby se pravidelně vraceli;

14. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými 
státy zvážila možnost vytvořit evropský 
turistický průkaz, jehož cílem by bylo 
zajistit prostřednictvím nabídky informací, 
zvýhodnění a specializovaných služeb 
poskytovaných turistům cestujícím po 
Evropě, pocházejícím z členského státu 
nebo třetí země, aby se pravidelně vraceli; 
zdůrazňuje, že veškeré iniciativy tohoto 
druhu jsou, společně s diverzifikací služeb 
v oblasti cestovního ruchu a forem 
cestovního ruchu, v souladu s výzvami ke 
stanovení práva být turistou;

Or. fr.

Pozměňovací návrh 93
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými 14. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými 
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státy zvážila možnost vytvořit evropský 
turistický průkaz, jehož cílem by bylo 
zajistit prostřednictvím nabídky informací, 
zvýhodnění a specializovaných služeb 
poskytovaných turistům cestujícím po 
Evropě, pocházejícím z členského státu 
nebo třetí země, aby se pravidelně vraceli;

státy zvážila možnost vytvořit evropský 
turistický průkaz, jehož cílem by bylo 
zajistit prostřednictvím nabídky informací
včetně seznamu práv turistů, zvýhodnění 
a specializovaných služeb poskytovaných 
turistům cestujícím po Evropě, 
pocházejícím z členského státu nebo třetí 
země, aby se pravidelně vraceli;

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že by politika EU 
v oblasti cestovního ruchu neměla vést 
k nadměrnému množství značek; má za to, 
že přínos návrhů na vytvoření nových 
značek by měl být odůvodněn podloženým 
hodnocením dopadů a zohledňovat 
osvědčené postupy v členských státech 
a že toto odvětví a sociální partneři by 
měli být zapojeni do procesu přípravy;

Or. es

Pozměňovací návrh 95
Spyros Danellis (S&D)

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
dvou nových zásad pro cestovní ruch: 
„meziregionálního přístupu“ 
a „doplňkovosti“, a to v zájmu podpory 
společného plánování a spolupráce mezi 
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službami cestovního ruchu v rámci jedné 
zeměpisné oblasti, tj. buď mezi 
sousedícími regiony, jež jsou součástí 
různých členských států, nebo na 
specifické tematické úrovni mezi regiony, 
jež jsou provázány společnými prvky;

Or. el

Pozměňovací návrh 96
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby vymezila pojem 
„evropské značky kvality cestovního 
ruchu“ a určila společná kvalitativní 
kritéria; domnívá se, že by se tak mělo dít 
koordinováním nejlepších postupů 
různých členských států a sdružení 
v rámci tohoto odvětvi a že by tím měla být 
vytvořena zastřešující značka, která by 
sloužila jako doplněk takovýchto značek 
jednotlivých států a byla uznávána na 
základě dobrovolné akreditace (opt-in);

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 97
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby vymezila pojem 
„evropské značky kvality cestovního 
ruchu“ a určila společná kvalitativní 
kritéria; domnívá se, že by se tak mělo dít 
koordinováním nejlepších postupů 

vypouští se
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různých členských států a sdružení 
v rámci tohoto odvětvi a že by tím měla být 
vytvořena zastřešující značka, která by 
sloužila jako doplněk takovýchto značek 
jednotlivých států a byla uznávána na 
základě dobrovolné akreditace (opt-in);

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby vymezila pojem
„evropské značky kvality cestovního 
ruchu“ a určila společná kvalitativní 
kritéria; domnívá se, že by se tak mělo dít 
koordinováním nejlepších postupů různých 
členských států a sdružení v rámci tohoto 
odvětvi a že by tím měla být vytvořena 
zastřešující značka, která by sloužila jako 
doplněk takovýchto značek jednotlivých 
států a byla uznávána na základě 
dobrovolné akreditace (opt-in);

15. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci se
subjekty v oblasti cestovního ruchu 
posoudila reálnost zavedení pojmu
„evropské značky kvality cestovního 
ruchu“ a určila společná kvalitativní 
kritéria; domnívá se, že by se tak mělo dít 
koordinováním nejlepších postupů různých 
členských států a sdružení v rámci tohoto 
odvětvi a že by tím měla být vytvořena 
zastřešující značka, která by sloužila jako 
doplněk takovýchto značek jednotlivých 
států a byla uznávána na základě 
dobrovolné akreditace (opt-in);

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že v zájmu předcházení 
nejasnostem mezi spotřebiteli a nadměrné 
administrativě pro podniky by bylo vhodné 

vypouští se
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omezit počet značek, tak aby je bylo 
možné snadno rozpoznat; v tomto smyslu 
vyzývá Komisi, aby v budoucnosti zvážila 
možnost postupně sjednotit pod jednu 
společnou značku obě značky – evropskou 
značku kvality a značku ekologické kvality 
za ubytovací služby;

Or. nl

Pozměňovací návrh 100
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že v zájmu předcházení 
nejasnostem mezi spotřebiteli a nadměrné 
administrativě pro podniky by bylo vhodné 
omezit počet značek, tak aby je bylo 
možné snadno rozpoznat; v tomto smyslu 
vyzývá Komisi, aby v budoucnosti zvážila 
možnost postupně sjednotit pod jednu 
společnou značku obě značky – evropskou 
značku kvality a značku ekologické kvality 
za ubytovací služby;

16. domnívá se, že v zájmu předcházení 
nejasnostem mezi spotřebiteli a nadměrné 
administrativě pro podniky by bylo vhodné 
omezit počet značek, tak aby je bylo 
možné snadno rozpoznat; v tomto smyslu 
vyzývá Komisi, členské státy a zúčastněné 
strany, aby zabránily neřízenému 
přibývání značek tím, že podpoří stávající 
nástroje a osvědčené postupy a provedou 
vyhodnocení dosavadních úspěchů;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že v zájmu předcházení 
nejasnostem mezi spotřebiteli a nadměrné 
administrativě pro podniky by bylo vhodné 
omezit počet značek, tak aby je bylo 
možné snadno rozpoznat; v tomto smyslu 

16. domnívá se, že v zájmu předcházení 
nejasnostem mezi spotřebiteli a nadměrné 
administrativě pro podniky by bylo vhodné 
omezit počet značek, tak aby je bylo 
možné snadno rozpoznat; v tomto smyslu 
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vyzývá Komisi, aby v budoucnosti zvážila 
možnost postupně sjednotit pod jednu 
společnou značku obě značky – evropskou 
značku kvality a značku ekologické kvality 
za ubytovací služby;

vyzývá Komisi, členské státy a zúčastněné 
strany, aby zabránily neřízenému 
přibývání značek tím, že podpoří stávající 
nástroje a osvědčené postupy a provedou 
vyhodnocení dosavadních úspěchů;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 
zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 
orgány;

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 
zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví, bude úzce 
spolupracovat s normalizačními orgány
a zohlední kritéria přístupnosti;

Or. hu

Pozměňovací návrh 103
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 
zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, jež by podniky 
mohly uplatňovat na dobrovolném 
základě, přičemž zohlední již nabyté 
pozitivní zkušenosti sdružení v rámci 
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orgány; tohoto odvětví a bude úzce spolupracovat 
s normalizačními orgány;

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 
zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 
orgány;

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 
zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 
orgány a zástupci tohoto odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 105
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 
zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 
orgány;

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, počínaje 
pozitivními zkušenostmi sdružení v rámci 
tohoto odvětví (býv. Hotelstars Union);

vyzývá zástupce evropského odvětví 
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pohostinství, aby:
- pokračovali v úsilí o postupnou 
harmonizaci v oblasti hotelové 
klasifikace;
- pravidelně orgány informovali 
o dosaženém pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Spyros Danellis (S&D)

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 
zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 
orgány;

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování (hotely, penziony, 
pokoje k pronájmu atd.) tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 
zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 
orgány;

Or. el

Pozměňovací návrh 107
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 
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zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 
orgány;

zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 
orgány; zdůrazňuje význam takové 
harmonizace, která může podpořit jak 
zviditelnění Evropy jakožto hlavní 
turistické destinace, tak informace 
a zajištění poskytované turistům;

Or. fr.

Pozměňovací návrh 108
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 
zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 
orgány;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 

17. žádá Komisi, aby podporovala 
konkrétní iniciativu zaměřenou na 
progresivní harmonizaci systémů 
klasifikace ubytování tím, že určí 
minimální společná kritéria, přičemž 
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zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 
orgány;

zohlední již nabyté pozitivní zkušenosti 
sdružení v rámci tohoto odvětví a bude 
úzce spolupracovat s normalizačními 
orgány; vyzývá Komisi, aby podporovala 
vytvoření jednotného globálního systému 
klasifikace hotelů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 110
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
pozornost otázce bezpečnosti ubytovacích 
kapacit, zejména protipožárním předpisům; 
v této souvislosti se domnívá, že je třeba 
stimulovat dobrovolné dodržování metody 
MBS (Management, Building and System), 
kterou podporuje systém HOTREC 
(Hotels, Restaurants and Cafés in Europe), 
bez ohledu na platné vnitrostátní předpisy 
v souladu s doporučeními Rady z roku 
1986; zdůrazňuje též význam neustálého 
zohledňování potřeb osob s postižením 
a osob se sníženou pohyblivostí;

(Netýká se českého znění.)

Or. nl

Pozměňovací návrh 111
Brian Simpson

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
pozornost otázce bezpečnosti ubytovacích 
kapacit, zejména protipožárním předpisům; 

18. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
pozornost otázce bezpečnosti ubytovacích 
kapacit, zejména protipožárním předpisům
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v této souvislosti se domnívá, že je třeba 
stimulovat dobrovolné dodržování metody 
MBS (Management, Building and System), 
kterou podporuje systém HOTREC 
(Hotels, Restaurants and Cafés in Europe), 
bez ohledu na platné vnitrostátní předpisy 
v souladu s doporučeními Rady z roku 
1986; zdůrazňuje též význam neustálého 
zohledňování potřeb osob s postižením 
a osob se sníženou pohyblivostí;

a bezpečnostním opatřením týkajícím se 
oxidu uhelnatému; v této souvislosti se 
domnívá, že je třeba stimulovat dodržování 
metody MBS (Management, Building and 
System), kterou podporuje systém 
HOTREC (Hotels, Restaurants and Cafés 
in Europe), bez ohledu na platné 
vnitrostátní předpisy v souladu 
s doporučeními Rady z roku 1986 nebo 
přijmout alternativní regulační opatření, 
pokud samoregulace selže; zdůrazňuje též 
význam neustálého zohledňování potřeb 
osob s postižením a osob se sníženou 
pohyblivostí; zdůrazňuje také významnou 
úlohu odborné přípravy zaměstnanců 
hotelu, pokud jde o plánování postupu v 
nouzových situacích, řízení protipožární 
ochrany a zvyšování povědomí 
o problematice zdravotního postižení při 
předcházení požárům a v oblasti 
bezpečnosti ubytování;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
pozornost otázce bezpečnosti ubytovacích 
kapacit, zejména protipožárním předpisům; 
v této souvislosti se domnívá, že je třeba 
stimulovat dobrovolné dodržování metody 
MBS (Management, Building and System), 
kterou podporuje systém HOTREC 
(Hotels, Restaurants and Cafés in Europe), 
bez ohledu na platné vnitrostátní předpisy 
v souladu s doporučeními Rady z roku 
1986; zdůrazňuje též význam neustálého 
zohledňování potřeb osob s postižením 
a osob se sníženou pohyblivostí;

18. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
pozornost otázce bezpečnosti ubytovacích 
kapacit, zejména protipožárním předpisům; 
v této souvislosti se domnívá, že je třeba 
stimulovat dobrovolné dodržování metody 
MBS (Management, Building and System), 
kterou podporuje systém HOTREC 
(Hotels, Restaurants and Cafés in Europe), 
bez ohledu na platné vnitrostátní předpisy 
v souladu s doporučeními Rady z roku 
1986; zdůrazňuje též význam neustálého 
zohledňování potřeb osob s postižením 
a osob se sníženou pohyblivostí; vybízí 
Komisi, aby zvážila potřebu 
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systematického shromažďování údajů 
o bezpečnosti ubytovacích kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
pozornost otázce bezpečnosti ubytovacích 
kapacit, zejména protipožárním předpisům; 
v této souvislosti se domnívá, že je třeba 
stimulovat dobrovolné dodržování metody 
MBS (Management, Building and System), 
kterou podporuje systém HOTREC 
(Hotels, Restaurants and Cafés in Europe), 
bez ohledu na platné vnitrostátní předpisy 
v souladu s doporučeními Rady z roku 
1986; zdůrazňuje též význam neustálého 
zohledňování potřeb osob s postižením 
a osob se sníženou pohyblivostí;

18. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
pozornost otázce bezpečnosti ubytovacích 
kapacit, zejména protipožárním předpisům; 
v této souvislosti se domnívá, že je třeba 
stimulovat dobrovolné dodržování metody 
MBS (Management, Building and System), 
kterou podporuje systém HOTREC 
(Hotels, Restaurants and Cafés in Europe), 
bez ohledu na platné vnitrostátní předpisy 
v souladu s doporučeními Rady z roku 
1986; zdůrazňuje též význam neustálého 
zohledňování potřeb osob s postižením 
a osob se sníženou pohyblivostí; vybízí 
nicméně Komisi a členské státy, aby 
zvážily potřebu systematického 
shromažďování údajů v oblasti 
bezpečnosti ubytovacích kapacit 
a bezbariérového přístupu pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a aby přijaly 
opatření a normy pro skutečné zlepšení;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
pozornost otázce bezpečnosti ubytovacích 
kapacit, zejména protipožárním předpisům; 
v této souvislosti se domnívá, že je třeba 
stimulovat dobrovolné dodržování metody 
MBS (Management, Building and System), 
kterou podporuje systém HOTREC
(Hotels, Restaurants and Cafés in 
Europe), bez ohledu na platné vnitrostátní 
předpisy v souladu s doporučeními Rady 
z roku 1986; zdůrazňuje též význam 
neustálého zohledňování potřeb osob 
s postižením a osob se sníženou 
pohyblivostí;

18. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
pozornost otázce bezpečnosti ubytovacích 
kapacit, zejména protipožárním předpisům; 
v této souvislosti se domnívá, že je třeba 
stimulovat dobrovolné dodržování metody 
MBS (Management, Building and System), 
bez ohledu na platné vnitrostátní předpisy 
v souladu s doporučeními Rady z roku 
1986; zdůrazňuje též význam neustálého 
zohledňování potřeb osob s postižením 
a osob se sníženou pohyblivostí;

Or. es

Pozměňovací návrh 115
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za vhodné, aby Komise ve 
spolupráci s odvětvím cestovního ruchu 
připravila přehled stávajících schopností 
a dovedností (Tourism Skill Competence 
Framework) jako východisko pro konkrétní 
opatření, která se budou snažit 
zkoordinovat poptávku s nabídkou na trhu;

19. považuje za vhodné, aby Komise ve 
spolupráci s odvětvím cestovního ruchu 
připravila přehled stávajících odborných 
schopností a dovedností (Tourism Skill 
Competence Framework) jako východisko 
pro konkrétní opatření, která se budou 
snažit zkoordinovat poptávku s nabídkou 
na trhu práce v odvětví evropského 
cestovního ruchu;

Or. fr.
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Pozměňovací návrh 116
Spyros Danellis (S&D)

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za vhodné, aby Komise ve 
spolupráci s odvětvím cestovního ruchu 
připravila přehled stávajících schopností 
a dovedností (Tourism Skill Competence 
Framework) jako východisko pro konkrétní 
opatření, která se budou snažit 
zkoordinovat poptávku s nabídkou na trhu;

(Netýká se českého znění.)

Or. el

Pozměňovací návrh 117
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za vhodné, aby Komise ve 
spolupráci s odvětvím cestovního ruchu 
připravila přehled stávajících schopností 
a dovedností (Tourism Skill Competence 
Framework) jako východisko pro konkrétní 
opatření, která se budou snažit 
zkoordinovat poptávku s nabídkou na trhu;

19. považuje za vhodné, aby Komise ve 
spolupráci s odvětvím cestovního ruchu 
připravila přehled stávajících odborných 
schopností a dovedností (Tourism Skill 
Competence Framework) jako východisko 
pro konkrétní opatření, která se budou 
snažit zkoordinovat poptávku s nabídkou 
na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Georgios Kumutsakos

Návrh usnesení
Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za vhodné, aby Komise ve 
spolupráci s odvětvím cestovního ruchu 
připravila přehled stávajících schopností 
a dovedností (Tourism Skill Competence 
Framework) jako východisko pro konkrétní 
opatření, která se budou snažit 
zkoordinovat poptávku s nabídkou na trhu;

(Netýká se českého znění.)

Or. el

Pozměňovací návrh 119
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za vhodné, aby Komise ve 
spolupráci s odvětvím cestovního ruchu 
připravila přehled stávajících schopností 
a dovedností (Tourism Skill Competence 
Framework) jako východisko pro konkrétní 
opatření, která se budou snažit 
zkoordinovat poptávku s nabídkou na trhu;

19. považuje za vhodné, aby Komise ve 
spolupráci s odvětvím cestovního ruchu 
a sociálními partnery připravila přehled 
stávajících schopností a dovedností 
(Tourism Skill Competence Framework) 
jako východisko pro konkrétní opatření, 
která se budou snažit zkoordinovat 
poptávku s nabídkou na trhu;

Or. es

Pozměňovací návrh 120
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy využívala a propagovala 
existující systémy odborného 
a vysokoškolského vzdělávání v oblasti 

20. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy využívala a propagovala 
existující systémy odborného 
a vysokoškolského vzdělávání v oblasti 
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cestovního ruchu, aby je uveřejnila na 
internetu a aby v úzkém kontaktu 
s výzkumnou a podnikovou sférou dále 
podporovala;

cestovního ruchu, aby je uveřejnila na 
internetu a aby je v úzkém kontaktu 
s výzkumnou a podnikovou sférou dále 
podporovala; vyzývá Komisi, aby v této 
souvislosti učinila z tématu inovací 
v cestovním ruchu výraznější prvek 
osmého rámcového programu pro výzkum 
a technologický rozvoj;

Or. nl

Pozměňovací návrh 121
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy využívala a propagovala 
existující systémy odborného 
a vysokoškolského vzdělávání v oblasti 
cestovního ruchu, aby je uveřejnila na 
internetu a aby v úzkém kontaktu 
s výzkumnou a podnikovou sférou dále 
podporovala;

20. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy využívala a propagovala 
existující systémy odborného 
a vysokoškolského vzdělávání v oblasti 
cestovního ruchu, aby je uveřejnila na 
internetu a aby je v úzkém kontaktu 
s výzkumnou a podnikovou sférou dále 
podporovala, a zdůrazňuje potřebu 
podporovat celoživotní učení;

Or. es

Pozměňovací návrh 122
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy využívala a propagovala 
existující systémy odborného 
a vysokoškolského vzdělávání v oblasti 
cestovního ruchu, aby je uveřejnila na 

20. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy využívala a propagovala 
existující systémy odborného 
a vysokoškolského vzdělávání v oblasti 
cestovního ruchu, aby je uveřejnila na 
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internetu a aby v úzkém kontaktu 
s výzkumnou a podnikovou sférou dále 
podporovala;

internetu a aby je v úzkém kontaktu 
s výzkumnou a podnikovou sférou dále 
podporovala; vyzývá, aby byly členské 
státy vybízeny k rozvoji odborné přípravy 
v oblasti cestovního ruchu na 
vysokoškolské úrovni; v tomtéž duchu 
vyzývá Komisi, aby posoudila možnost 
stanovení Evropského dne odpovědného 
a udržitelného cestovního ruchu, 
spočívajícího v pořádání informačních 
setkání na podporu forem 
životaschopného cestovního ruchu 
a odpovědného chování turistů ve všech 
členských státech;

Or. el

Pozměňovací návrh 123
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy využívala a propagovala 
existující systémy odborného 
a vysokoškolského vzdělávání v oblasti 
cestovního ruchu, aby je uveřejnila na 
internetu a aby v úzkém kontaktu 
s výzkumnou a podnikovou sférou dále 
podporovala;

20. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy využívala a propagovala 
existující systémy odborného 
a vysokoškolského vzdělávání v oblasti 
cestovního ruchu, aby je uveřejnila na 
internetu, aby je v úzkém kontaktu 
s výzkumnou a podnikovou sférou dále 
podporovala a aby rovněž podporovala 
mobilitu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 124
Dominique Vlasto, Philippe Juvin, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá členské státy, aby usnadnily 
a podpořily odbornou přípravu 
a učňovské vzdělávání v odvětví 
cestovního ruchu a zlepšily profesní 
možnosti, zejména prostřednictvím 
vytvoření rámce pro rekvalifikace, 
získávání nových kvalifikací a využití 
celoživotního vzdělávání; zdůrazňuje, že 
sezónní povaha cestovního ruchu může 
vyvolat nejistotu, pokud jde 
o zaměstnanost a pracovní podmínky; 
vyzývá v této souvislosti k vytvoření 
specifické politiky pro pomoc sezónním 
pracovníkům, zahrnující zejména 
opatření pro rozšíření turistické sezóny 
prostřednictvím diverzifikace činností 
v oblasti cestovního ruchu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že programy Společenství, 
jako jsou Erasmus pro mladé podnikatele 
a Leonardo da Vinci, představují jedinečné 
programy zaměřené na nabývání 
odborných schopností a poznatků, a proto 
je třeba je dále rozvíjet a podporovat;

21. domnívá se, že programy Společenství, 
jako jsou Erasmus pro mladé podnikatele 
a Leonardo da Vinci, představují jedinečné 
programy zaměřené na nabývání 
odborných schopností a poznatků, a proto 
je třeba je dále rozvíjet a podporovat; 
vyzývá Komisi, aby zvážila možnost revize 
těchto programů, tak aby vzdělávaly 
v oblasti osvědčených postupů spojených, 
mimo jiné, s péčí o zákazníky, dostupností 
a udržitelností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že programy Společenství, 
jako jsou Erasmus pro mladé podnikatele 
a Leonardo da Vinci, představují jedinečné 
programy zaměřené na nabývání 
odborných schopností a poznatků, a proto 
je třeba je dále rozvíjet a podporovat;

21. domnívá se, že programy Společenství, 
jako jsou Erasmus pro mladé podnikatele,
Leonardo da Vinci, Grundtvig a Comenius 
představují jedinečné programy zaměřené 
na nabývání odborných schopností 
a poznatků, a proto je třeba je dále rozvíjet 
a podporovat;

Or. pt

Pozměňovací návrh 127
Jörg Leichtfried

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že programy Společenství, 
jako jsou Erasmus pro mladé podnikatele 
a Leonardo da Vinci, představují jedinečné 
programy zaměřené na nabývání 
odborných schopností a poznatků, a proto 
je třeba je dále rozvíjet a podporovat;

21. domnívá se, že programy Společenství, 
jako jsou Erasmus pro mladé podnikatele 
a Leonardo da Vinci, představují jedinečné 
programy zaměřené na nabývání 
odborných schopností a poznatků, a proto 
je třeba je dále rozvíjet, podporovat a také 
upravovat tak, aby byly zohledněny 
aspekty bezpečnosti, péče o zákazníky, 
dostupnosti a udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 22 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 
cestovního ruchu s cílem umožnit nalezení 
lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto 
odvětví pracují, i pro ostatní, kteří tak 
zamýšlejí učinit;

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 
cestovního ruchu s cílem umožnit nalezení 
lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto 
odvětví pracují, i pro ostatní, kteří tak 
zamýšlejí učinit; naléhá na Komisi, aby 
důkladněji sledovala provádění směrnice 
o službách v členských státech, pokud jde 
o cestovní ruch;

Or. nl

Pozměňovací návrh 129
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 
cestovního ruchu s cílem umožnit nalezení 
lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto 
odvětví pracují, i pro ostatní, kteří tak 
zamýšlejí učinit;

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 
cestovního ruchu ze strany členských států 
s cílem umožnit nalezení lepšího uplatnění 
pro ty, kteří už v tomto odvětví pracují, 
i pro ostatní, kteří tak zamýšlejí učinit, 
jakož i posílit jejich pracovní mobilitu 
v odvětví průmyslu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 
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cestovního ruchu s cílem umožnit nalezení 
lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto 
odvětví pracují, i pro ostatní, kteří tak 
zamýšlejí učinit;

cestovního ruchu s cílem umožnit nalezení 
lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto 
odvětví pracují, i pro ostatní, kteří tak 
zamýšlejí učinit, v této souvislosti 
doporučuje především rozvíjet nástroje na 
pomoc malým a středním podnikům 
v odvětví cestovního ruchu a to zejména 
v oblasti odborné přípravy jejich 
zaměstnanců a vytváření nových 
pracovních míst;

Or. cs

Pozměňovací návrh 131
Spyros Danellis (S&D)

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 
cestovního ruchu s cílem umožnit nalezení 
lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto 
odvětví pracují, i pro ostatní, kteří tak 
zamýšlejí učinit;

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 
cestovního ruchu s cílem umožnit nalezení 
lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto 
odvětví pracují, i pro ostatní, kteří tak 
zamýšlejí učinit, čímž se napomůže řešení 
problémů týkajících se sezónní povahy 
práce v tomto odvětví na jedné straně 
a nehlášené práce na straně druhé;

Or. el

Pozměňovací návrh 132
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 
cestovního ruchu s cílem umožnit nalezení 

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 
cestovního ruchu s cílem umožnit nalezení 
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lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto 
odvětví pracují, i pro ostatní, kteří tak 
zamýšlejí učinit;

lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto 
odvětví pracují, i pro ostatní, kteří tak 
zamýšlejí učinit, a umožnit profesionálům, 
aby získali přínos z mobility;

Or. pt

Pozměňovací návrh 133
David-Maria Sassoli

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 
cestovního ruchu s cílem umožnit nalezení 
lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto 
odvětví pracují, i pro ostatní, kteří tak 
zamýšlejí učinit;

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací v oblasti 
cestovního ruchu s cílem umožnit nalezení 
lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto 
odvětví pracují, i pro ostatní, kteří tak 
zamýšlejí učinit; domnívá se, že by bylo 
kromě toho užitečné vytvořit mechanismy 
s cílem umožnit mobilitu a výměnu
zaměstnanců v odvětví cestovního ruchu 
a pohostinství v Evropě; 

Or. it

Pozměňovací návrh 134
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na úzký vztah mezi 
cestovním ruchem a dopravou a žádá 
Komisi a členské státy, aby se co nejvíc 
snažily o modernizaci infrastruktury, 
stimulaci kombinovaných způsobů dopravy 
a o přijetí vhodných opatření na řízení toků 
cestovního ruchu, především sezónních 
špiček a mimořádných situací jakéhokoliv 

23. poukazuje na úzký vztah mezi 
cestovním ruchem a dopravou a žádá 
Komisi a členské státy, aby se co nejvíc 
snažily o modernizaci infrastruktury, 
stimulaci kombinovaných způsobů dopravy 
a o přijetí vhodných opatření na řízení toků 
cestovního ruchu, především sezónních 
špiček a mimořádných situací jakéhokoliv 
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charakteru; charakteru; vyzývá k pokroku ve vývoji 
transevropských dopravních sítí, zejména 
„mořských dálnic“;

Or. es

Pozměňovací návrh 135
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje potřebu účinné 
přeshraniční dopravní infrastruktury 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly veškerá nezbytná opatření pro 
zajištění dostatečného financování 
a včasného provedení prioritních projektů 
TEN-T, zejména v regionech EU, jež 
postrádají nezbytnou infrastrukturu 
a propojení se zbytkem Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. upozorňuje na problém 
s infrastrukturou, jejíž financování na 
místní úrovni je založeno na stálém 
obyvatelstvu; jelikož toto kritérium 
nepřispívá k řádnému obhospodařování 
turistických destinací, kde v sezóně stálé 
obyvatelstvo představuje pouhý zlomek 
všech uživatelů této infrastruktury, vyzývá 
Komisi, aby důkladně zvážila navýšení 
financování pro projekty infrastruktury 
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zejména v turistických regionech;

Or. el

Pozměňovací návrh 137
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby urychleně konala
v oblasti dokončení jednotného 
evropského nebe, a to vzhledem 
k důležitosti účinného uspořádání 
letového provozu (ATM), dopadu letecké 
dopravy na evropský cestovní ruch 
a obrovským ztrátám, jež turistický 
průmysl utrpěl v důsledku vulkanické 
erupce v dubnu 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Debora Serracchiani

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
a aby věnovala zvláštní pozornost 
spojením s ostrovy, venkovskými 
a horskými oblastmi a všeobecně hůře 
přístupnými destinacemi;

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
a rozvoj spojení s ostrovy, venkovskými 
a horskými oblastmi a všeobecně hůře 
přístupnými destinacemi;

Or. it
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Pozměňovací návrh 139
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
a aby věnovala zvláštní pozornost spojením 
s ostrovy, venkovskými a horskými 
oblastmi a všeobecně hůře přístupnými 
destinacemi;

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy, 
zejména kombinaci veřejné dopravy, 
železniční dopravy, cyklistiky a pěší 
turistiky a aby věnovala zvláštní pozornost 
spojením s ostrovy, venkovskými 
a horskými oblastmi a všeobecně hůře 
přístupnými destinacemi; považuje 
Protokol o cestovním ruchu k Alpské 
úmluvě, již ratifikovala EU, za vynikající 
příklad udržitelného cestovního ruchu, 
zejména v horských oblastech;

Or. nl

Pozměňovací návrh 140
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
a aby věnovala zvláštní pozornost spojením 
s ostrovy, venkovskými a horskými 
oblastmi a všeobecně hůře přístupnými 
destinacemi;

(Netýká se českého znění.)

Or. fr
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Pozměňovací návrh 141
Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
a aby věnovala zvláštní pozornost spojením 
s ostrovy, venkovskými a horskými 
oblastmi a všeobecně hůře přístupnými 
destinacemi;

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
a aby věnovala zvláštní pozornost spojením 
s ostrovy, venkovskými a horskými 
oblastmi a všeobecně hůře přístupnými 
destinacemi, a rozvoji jejich dopravní 
infrastruktury;

Or. es

Pozměňovací návrh 142
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
a aby věnovala zvláštní pozornost spojením 
s ostrovy, venkovskými a horskými 
oblastmi a všeobecně hůře přístupnými 
destinacemi;

24. zdůrazňuje, že ačkoli ostrovní oblasti 
a nejvzdálenější regiony lákají mnoho 
turistů, nejsou vždy snadno přístupné, a to 
i přes požadavek, aby byla zaručena
územní kontinuita mezi všemi oblastmi 
Unie; vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
a aby věnovala zvláštní pozornost spojením 
s ostrovy, venkovskými a horskými 
oblastmi a všeobecně hůře přístupnými 
destinacemi;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 143
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
a aby věnovala zvláštní pozornost 
spojením s ostrovy, venkovskými
a horskými oblastmi a všeobecně hůře 
přístupnými destinacemi;

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy, 
při zohlednění problémů přístupu, s nímž 
se potýkají ostrovy, nejvzdálenější 
regiony, venkovské a horské oblasti
a všeobecně hůře přístupné destinace se 
slabým napojením na dopravní síť;

Or. es

Pozměňovací návrh 144
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
a aby věnovala zvláštní pozornost 
spojením s ostrovy, venkovskými 
a horskými oblastmi a všeobecně hůře 
přístupnými destinacemi;

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
a aby usnadnila spojení s ostrovy, 
venkovskými a horskými oblastmi 
a všeobecně hůře přístupnými destinacemi;

Or. it

Pozměňovací návrh 145
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 

24. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání udržitelnějších způsobů dopravy 
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a aby věnovala zvláštní pozornost spojením 
s ostrovy, venkovskými a horskými 
oblastmi a všeobecně hůře přístupnými 
destinacemi;

a aby věnovala zvláštní pozornost spojením 
s ostrovy, venkovskými a horskými 
oblastmi, nejvzdálenějšími regiony
a všeobecně hůře přístupnými destinacemi;

Or. pt

Pozměňovací návrh 146
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje nutnost podporovat systémy 
elektronického prodeje cestovních lístků na 
různé druhy dopravy, která by tak vedla 
k většímu využívání kombinovaného 
způsobu dopravy;

25. zdůrazňuje nutnost podporovat systémy 
elektronického prodeje cestovních lístků na 
různé druhy dopravy, která by tak vedla 
k většímu využívání kombinovaného 
způsobu dopravy; domnívá se, že během 
rozvojového procesu je potřeba se zaměřit 
na požadavky zvláštního přístupu 
zdravotně postižených osob;

Or. hu

Pozměňovací návrh 147
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje nutnost podporovat systémy 
elektronického prodeje cestovních lístků na 
různé druhy dopravy, která by tak vedla 
k většímu využívání kombinovaného 
způsobu dopravy;

25. zdůrazňuje nutnost podporovat systémy 
elektronického prodeje cestovních lístků na 
různé druhy dopravy, která by tak vedla 
k většímu využívání kombinovaného 
způsobu dopravy; podporuje Komisi 
a členské státy v prosazování toho, aby 
byly do elektronických informačních 
a rezervačních systémů zahrnuty 
informace o spotřebě energie a emisích 
CO2, pokud jde o různé druhy dopravy;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 148
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje nutnost podporovat systémy 
elektronického prodeje cestovních lístků na 
různé druhy dopravy, která by tak vedla 
k většímu využívání kombinovaného 
způsobu dopravy;

25. zdůrazňuje nutnost podporovat 
integrované systémy elektronického 
prodeje cestovních lístků na různé druhy 
dopravy, která by tak vedla k většímu 
využívání kombinovaného způsobu 
dopravy, a to i pro různé členské státy, aby 
se zjednodušily mezinárodních cesty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje nutnost podporovat systémy 
elektronického prodeje cestovních lístků na 
různé druhy dopravy, která by tak vedla 
k většímu využívání kombinovaného 
způsobu dopravy;

25. zdůrazňuje nutnost podporovat systémy 
elektronického prodeje cestovních lístků na 
různé druhy dopravy, která by tak vedla 
k většímu využívání kombinovaného 
způsobu dopravy; domnívá se, že 
nedostatek integrovaných systémů 
rezervace cest, jež by byly přístupné ve 
všech zemích a jež by pokrývaly všechny 
druhy dopravy, vytváří mnoho překážek 
pro svobodu pohybu a dokončení 
vnitřního trhu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 150
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje nutnost podporovat systémy 
elektronického prodeje cestovních lístků na 
různé druhy dopravy, která by tak vedla 
k většímu využívání kombinovaného 
způsobu dopravy;

25. zdůrazňuje nutnost podporovat 
integrované systémy elektronického 
prodeje cestovních lístků na různé druhy 
dopravy, která by tak vedla k většímu 
využívání kombinovaného způsobu 
dopravy;

Or. es

Pozměňovací návrh 151
Debora Serracchiani

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje nutnost podporovat systémy 
elektronického prodeje cestovních lístků na 
různé druhy dopravy, která by tak vedla 
k většímu využívání kombinovaného 
způsobu dopravy;

25. zdůrazňuje nutnost podporovat systémy 
elektronického prodeje cestovních lístků na 
různé druhy dopravy, která by tak vedla 
k většímu využívání kombinovaného 
způsobu dopravy; upozorňuje rovněž na 
potřebu podporovat prodej integrovaných 
vstupenek pro různá muzea;

Or. it

Pozměňovací návrh 152
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vítá evropskou legislativu o právech 
cestujících, zejména cestujících se 

26. vítá evropskou legislativu o právech 
cestujících, zejména cestujících se 
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sníženou pohyblivostí, a vyjadřuje naději, 
že bude ve střednědobém horizontu 
dosaženo zavedení jednotné legislativy pro 
různé druhy dopravy;

sníženou pohyblivostí, a vyjadřuje naději, 
že bude ve střednědobém horizontu 
dosaženo zavedení jednotné legislativy pro 
různé druhy dopravy a pokroku, pokud jde 
o práva cestujících v oblasti souborných 
služeb pro cesty;

Or. hu

Pozměňovací návrh 153
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vítá evropskou legislativu o právech 
cestujících, zejména cestujících se 
sníženou pohyblivostí, a vyjadřuje naději, 
že bude ve střednědobém horizontu 
dosaženo zavedení jednotné legislativy pro 
různé druhy dopravy;

26. vítá evropskou legislativu o právech 
cestujících, zejména cestujících se 
sníženou pohyblivostí, a vyjadřuje naději, 
že bude ve střednědobém horizontu 
dosaženo zavedení ambiciózního 
společného právního rámce pro různé 
druhy dopravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vítá evropskou legislativu o právech 
cestujících, zejména cestujících se 
sníženou pohyblivostí, a vyjadřuje naději, 
že bude ve střednědobém horizontu 
dosaženo zavedení jednotné legislativy pro 
různé druhy dopravy;

26. vítá evropskou legislativu o právech 
cestujících, zejména cestujících se 
sníženou pohyblivostí, a vyjadřuje naději, 
že bude ve střednědobém horizontu 
dosaženo zavedení souboru společných 
pravidel pro různé druhy dopravy, ve 
spojení se specifickými pravidly pro 
zohlednění zvláštností každého z nich;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vítá evropskou legislativu o právech 
cestujících, zejména cestujících se 
sníženou pohyblivostí, a vyjadřuje naději, 
že bude ve střednědobém horizontu 
dosaženo zavedení jednotné legislativy pro 
různé druhy dopravy;

26. vítá evropskou legislativu o právech 
cestujících, zejména cestujících se 
sníženou pohyblivostí, a vyjadřuje naději, 
že bude v krátkodobém horizontu 
dosaženo zavedení jednotné legislativy pro 
různé druhy dopravy;

Or. it

Pozměňovací návrh 156
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vítá evropskou legislativu o právech 
cestujících, zejména cestujících se 
sníženou pohyblivostí, a vyjadřuje naději, 
že bude ve střednědobém horizontu 
dosaženo zavedení jednotné legislativy pro 
různé druhy dopravy;

26. vítá evropskou legislativu o právech 
cestujících, zejména cestujících se 
sníženou pohyblivostí, a žádá Komisi, aby
ve střednědobém horizontu předložila 
společnou a jednotnou legislativu pro 
různé druhy dopravy;

Or. es

Pozměňovací návrh 157
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že politika v oblasti 
cestovního ruchu musí důsledně 
zahrnovat udržitelný rozvoj: sociální, 
hospodářské a environmentální potřeby 
stávajících generací musí být uspokojeny, 
aniž by byly opomíjeny zájmy budoucích 
generací;

Or. nl

Pozměňovací návrh 158
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. zdůrazňuje, že změna klimatu by 
měla být ústředním aspektem opatření 
týkajících se cestovního ruchu, neboť toto 
odvětví je zároveň příčinou i obětí změny 
klimatu, například v horských oblastech, 
na ostrovech či na pobřeží; naléhá proto, 
aby byla podporována výraznější politika 
zmírňování změny klimatu ve prospěch 
cestovního ruchu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 159
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné 
kroky směrem k budoucí evropské 
regulaci v oblasti práv cestujících; 
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domnívá se, že standardní evropská 
smlouva mezi turistou a cestovní 
kanceláří (poskytovatelem služby 
a produktu) by měla být iniciována na 
evropské úrovni s cílem usnadnit budoucí 
harmonizovanou ochranu práv 
cestujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Georges Bach

Návrh usnesení
Podnadpis 2 

(Netýká se českého znění).

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského, 
sociálního a ekologického cestovního 
ruchu prostřednictvím tematických tras, 
které nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 162
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou Evropy, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
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k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol a plavidel;

Or. it

Pozměňovací návrh 164
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského,
ekologického a krajinného cestovního 
ruchu prostřednictvím tematických tras, 
které nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

Or. it

Pozměňovací návrh 165
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
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nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

nabídku přeshraničního cestovního ruchu; 
vyzdvihuje především význam už započaté 
spolupráce s Radou, jejímž cílem je 
podpora kulturního, historického, 
náboženského a ekologického cestovního 
ruchu prostřednictvím tematických tras, 
které nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu, a tím vyvážit 
dopady sezónní povahy; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 167
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras – jako je 
například poutní cesta do Santiaga de 
Compostela –, které nejen vyzdvihují 
kulturní a historické kořeny našeho 
kontinentu, ale přispívají též k rozvoji 
alternativního, dostupného a trvale 
udržitelného cestovního ruchu; domnívá se, 
že v souvislosti s některými trasami je 
nutné nabádat k využívání udržitelných 
dopravních prostředků, mj. jízdních kol;

Or. es

Pozměňovací návrh 168
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat 
nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje 
především význam už započaté spolupráce 
s Radou, jejímž cílem je podpora 
kulturního, historického, náboženského 
a ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické 
kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též 
k rozvoji alternativního, dostupného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu; 
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domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol;

domnívá se, že v souvislosti s některými 
trasami je nutné nabádat k využívání 
udržitelných dopravních prostředků, mj. 
jízdních kol; domnívá se, že vytvoření 
nových „evropských tras“ a jejich 
podpora společně s cestami již existujícími 
by velmi přispěly k rozvoji udržitelného 
cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. domnívá se, že sociálně, hospodářsky 
a environmentálně a udržitelný –
a odpovědný – cestovní ruch je zásadní 
pro diverzifikaci nabídky evropského 
cestovního ruchu, kdy je kladen důraz na 
cestovní ruch v kulturní, náboženské, 
sportovní a gastronomické oblasti 
a současně na úsilí o podporu vyváženého 
rozvoje evropských regionů, a že musí být 
zohledněn v rámci různých cílů regionální 
politiky, zejména těch, jež jsou stanoveny 
pro budoucí strategie pro makroregiony, 
meziregionální programy a evropská 
seskupení pro regionální spolupráci;

Or. pt

Pozměňovací návrh 170
Brian Simpson

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. přeje si výraznější podporu ze strany 
Komise v oblasti evropského
průmyslového dědictví, jehož potenciál 
v souvislosti se strategiemi v oblasti 
diverzifikace cestovního ruchu 
a udržitelnosti nebyl dostatečně uznán; 
rozvoj evropského průmyslového dědictví 
jakožto hlavní oblasti kulturního zájmu by 
mohl být přínosem pro regiony, které 
nepatří k běžným turistickým destinacím, 
a přispět k vybudování udržitelnějšího 
a rovnoměrněji rozloženého odvětví 
cestovního ruchu v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. domnívá se, že v zájmu odlišení 
evropského cestovního ruchu od 
cestovního ruchu jiných zemí či světadílů 
je zásadní propojit tradiční odvětví 
cestovního ruchu s tím, co území může 
nabídnout, pokud jde o produkty a služby 
a hmotná i nehmotná aktiva;  

Or. it

Pozměňovací návrh 172
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vybízí Komisi, aby usnadnila 
vytváření sítí a spolupráci mezi regiony 
EU v zájmu propojení stávajících 
regionálních a vnitrostátních cyklostezek 
a posílení udržitelného, energeticky 
účinného a k životnímu prostředí šetrného 
cestovního ruchu v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Debora Serracchiani

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že Komise a Rada Evropy 
musí i nadále podporovat rozvoj tras 
vyzdvihujících evropskou identitu 
prostřednictvím zvláštních okruhů, jež by 
spojovaly symbolická místa v Evropě, jako 
jsou katedrály, hrady a zámky, univerzity 
a průmyslová sídla;

28. domnívá se, že Komise a Rada Evropy 
musí i nadále podporovat rozvoj tras 
vyzdvihujících evropskou identitu 
prostřednictvím zvláštních okruhů, jež by 
spojovaly nejen místa, jako jsou katedrály, 
hrady a zámky, univerzity a průmyslová 
sídla, ale také místa spojená 
s významnými evropskými osobnostmi a 
zastánci evropských hodnot;

Or. it

Pozměňovací návrh 174
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že Komise a Rada Evropy 
musí i nadále podporovat rozvoj tras 
vyzdvihujících evropskou identitu 

28. domnívá se, že Komise a Rada Evropy 
musí i nadále podporovat – za použití 
veškerých prostředků, včetně finančních –
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prostřednictvím zvláštních okruhů, jež by 
spojovaly symbolická místa v Evropě, jako 
jsou katedrály, hrady a zámky, univerzity 
a průmyslová sídla;

rozvoj a údržbu tras vyzdvihujících 
evropskou identitu prostřednictvím 
zvláštních okruhů, jež by spojovaly 
symbolická místa v Evropě, jako jsou 
katedrály, hrady a zámky, univerzity 
a průmyslová sídla;

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že Komise a Rada Evropy 
musí i nadále podporovat rozvoj tras 
vyzdvihujících evropskou identitu 
prostřednictvím zvláštních okruhů, jež by 
spojovaly symbolická místa v Evropě, jako 
jsou katedrály, hrady a zámky, univerzity 
a průmyslová sídla;

28. domnívá se, že Komise a Rada Evropy 
musí i nadále podporovat rozvoj tras 
vyzdvihujících evropskou identitu 
prostřednictvím zvláštních okruhů, jež by 
spojovaly symbolická místa v Evropě, jako 
jsou katedrály, hrady a zámky, univerzity 
a průmyslová sídla a místa přírodního
dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že Komise a Rada Evropy 
musí i nadále podporovat rozvoj tras 
vyzdvihujících evropskou identitu 
prostřednictvím zvláštních okruhů, jež by 
spojovaly symbolická místa v Evropě, jako 
jsou katedrály, hrady a zámky, univerzity 
a průmyslová sídla;

28. domnívá se, že Komise a Rada Evropy 
musí i nadále podporovat rozvoj tras 
vyzdvihujících evropskou identitu 
prostřednictvím zvláštních okruhů, jež by 
spojovaly symbolická místa v Evropě, jako 
jsou katedrály, hrady a zámky, univerzity, 
archeologická naleziště a průmyslová 
sídla;
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Or. it

Pozměňovací návrh 177
Nathalie Griesbeck

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. domnívá se, že vzhledem k tomu, že 
historie evropského kontinentu je silně 
poznamenána tradičním těžkým 
průmyslem a že toto dědictví je důležitou 
součástí evropské paměti, měla by Komise 
přijmout opatření spíše pro posílení 
ochrany, přeměny, rehabilitace, 
konzervace, modernizace a podpory 
průmyslových lokalit než k jejich 
likvidaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. naléhá na Komisi a členské státy, aby 
přijaly vhodná opatření na ochranu 
evropského dědictví;

Or. it

Pozměňovací návrh 179
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 30 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. domnívá se, že je třeba náležitě 
podporovat cestovní ruch ve venkovských 
oblastech a agroturistiku jako odvětví, 
která zlepšují kvalitu života, zabezpečují 
hospodářskou diverzifikaci venkovských 
oblastí a vytvářejí přímý vztah k podpoře 
výroby tradičních, ekologických 
a přírodních potravin; konstatuje, že v této 
souvislosti je důležité zaručit v těchto 
oblastech plný přístup k internetu 
a informačně-technologické infrastruktuře;

30. domnívá se, že je třeba náležitě 
podporovat cestovní ruch ve venkovských 
oblastech a agroturistiku jako odvětví, 
která zlepšují kvalitu života, zvyšují míru 
zaměstnanosti, zabezpečují hospodářskou 
diverzifikaci venkovských oblastí 
a vytvářejí přímý vztah k podpoře výroby 
tradičních, ekologických a přírodních 
potravin; konstatuje, že v této souvislosti je 
důležité zaručit v těchto oblastech plný 
přístup k internetu a informačně-
technologické infrastruktuře;

Or. hu

Pozměňovací návrh 180
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. domnívá se, že je třeba náležitě 
podporovat cestovní ruch ve venkovských 
oblastech a agroturistiku jako odvětví, 
která zlepšují kvalitu života, zabezpečují 
hospodářskou diverzifikaci venkovských 
oblastí a vytvářejí přímý vztah k podpoře 
výroby tradičních, ekologických 
a přírodních potravin; konstatuje, že v této 
souvislosti je důležité zaručit v těchto 
oblastech plný přístup k internetu 
a informačně-technologické infrastruktuře;

30. domnívá se, že je třeba náležitě 
podporovat cestovní ruch ve venkovských 
oblastech a agroturistiku jako odvětví, 
která zlepšují kvalitu života, zabezpečují 
hospodářskou diverzifikaci venkovských 
oblastí, vytvářejí pracovní místa v těchto 
regionech a vytvářejí přímý vztah 
k podpoře výroby tradičních, ekologických 
a přírodních potravin; konstatuje, že v této 
souvislosti je důležité zaručit v těchto 
oblastech plný přístup k internetu 
a informačně-technologické infrastruktuře;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 181
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. domnívá se, že je třeba náležitě 
podporovat cestovní ruch ve venkovských 
oblastech a agroturistiku jako odvětví, 
která zlepšují kvalitu života, zabezpečují 
hospodářskou diverzifikaci venkovských 
oblastí a vytvářejí přímý vztah k podpoře 
výroby tradičních, ekologických 
a přírodních potravin; konstatuje, že v této 
souvislosti je důležité zaručit v těchto 
oblastech plný přístup k internetu 
a informačně-technologické infrastruktuře;

30. domnívá se, že je třeba náležitě 
podporovat cestovní ruch ve venkovských 
oblastech, agroturistiku a turistiku 
mladých lidí jako odvětví, která zlepšují 
kvalitu života, zabezpečují hospodářskou 
diverzifikaci venkovských oblastí 
a vytvářejí přímý vztah k podpoře výroby 
tradičních, ekologických a přírodních 
potravin; konstatuje, že v této souvislosti je 
důležité zaručit v těchto oblastech 
snadnější přístup k internetu a informačně-
technologické infrastruktuře;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. domnívá se, že je třeba náležitě 
podporovat cestovní ruch ve venkovských 
oblastech a agroturistiku jako odvětví, 
která zlepšují kvalitu života, zabezpečují 
hospodářskou diverzifikaci venkovských 
oblastí a vytvářejí přímý vztah k podpoře 
výroby tradičních, ekologických 
a přírodních potravin; konstatuje, že v této 
souvislosti je důležité zaručit v těchto 
oblastech plný přístup k internetu 
a informačně-technologické infrastruktuře;

30. domnívá se, že je třeba náležitě 
podporovat cestovní ruch ve venkovských 
oblastech a agroturistiku jako odvětví, 
která zlepšují kvalitu života, zabezpečují 
hospodářskou diverzifikaci a diverzifikaci 
zdrojů příjmů venkovských oblastí 
a vytvářejí přímý vztah k podpoře výroby 
tradičních, ekologických a přírodních 
potravin; konstatuje, že v této souvislosti je 
důležité zaručit v těchto oblastech plný 
přístup k internetu a informačně-
technologické infrastruktuře; je 
přesvědčen, že to přispěje k dosažení cíle 
podpory nových forem cestovního ruchu 
tím, že dojde k prodloužení turistických 
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sezón a přerozdělení turistických činností 
mezi oblastmi s vysokou koncentrací 
cestovního ruchu a oblastmi se silným, 
avšak nedostatečně využitým turistickým 
potenciálem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. domnívá se, že je třeba náležitě 
podporovat cestovní ruch ve venkovských 
oblastech a agroturistiku jako odvětví, 
která zlepšují kvalitu života, zabezpečují 
hospodářskou diverzifikaci venkovských 
oblastí a vytvářejí přímý vztah k podpoře 
výroby tradičních, ekologických 
a přírodních potravin; konstatuje, že v této 
souvislosti je důležité zaručit v těchto 
oblastech plný přístup k internetu 
a informačně-technologické infrastruktuře;

30. domnívá se, že je třeba náležitě 
podporovat cestovní ruch ve venkovských 
oblastech a agroturistiku jako odvětví, 
která zlepšují kvalitu života, zabezpečují 
hospodářskou diverzifikaci venkovských 
oblastí, udržují zde obyvatelstvo, a brání 
tak jeho odlivu, a vytvářejí přímý vztah 
k podpoře výroby tradičních, ekologických 
a přírodních potravin; konstatuje, že v této 
souvislosti je důležité zaručit v těchto 
oblastech plný přístup k dopravní síti 
a internetu a informačně-technologické 
infrastruktuře;

Or. es

Pozměňovací návrh 184
Nathalie Griesbeck

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. domnívá se, že Evropská unie je 
založena na kulturní a jazykové 
rozmanitosti, a že je tudíž důležité 
podporovat přístup k turistickým 



PE458.571v02-00 94/133 AM\862905CS.doc

CS

lokalitám tím, že se návštěvníkům 
poskytnou nástroje pro usnadnění jejich 
návštěvy a pro pomoc v porozumění, jako 
jsou audio průvodce či brožury poskytující 
vysvětlení alespoň ve dvou úředních 
jazycích EU, zejména pokud tyto lokality 
čerpají prostředky ze strukturálních 
fondů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vedle toho zdůrazňuje potenciál 
sociálního cestovního ruchu („cestovní 
ruch pro všechny“), který podporuje 
sociální začlenění s možností mobility 
prostřednictvím zajištění mezikulturních 
výměn pro všechny sociální skupiny 
včetně mladých lidí, rodin, starších 
občanů a osob se sníženou pohyblivostí;

Or. cs

Pozměňovací návrh 186
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. poukazuje na skutečnost, že přírodní 
turistika přispívá k trvale udržitelnému 
rozvoji odvětví; domnívá se, že je důležité 
zaměřit se na národní parky a chráněná 
území a více je zpřístupnit turistům, a to 
i prostřednictvím rozvoje tras spojujících 

31. poukazuje na skutečnost, že 
ekoturistika přispívá k trvale udržitelnému 
rozvoji odvětví; domnívá se, že je důležité 
zaměřit se na národní parky a chráněná 
území a více je zpřístupnit turistům, a to 
i prostřednictvím rozvoje tras spojujících 
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jednotlivé země při současném zachování 
přírodního dědictví;

jednotlivé země při současném zachování 
přírodního dědictví a místní biologické 
rozmanitosti;

Or. nl

Pozměňovací návrh 187
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. poukazuje na skutečnost, že přírodní 
turistika přispívá k trvale udržitelnému 
rozvoji odvětví; domnívá se, že je důležité 
zaměřit se na národní parky a chráněná 
území a více je zpřístupnit turistům, a to 
i prostřednictvím rozvoje tras spojujících 
jednotlivé země při současném zachování 
přírodního dědictví;

31. poukazuje na skutečnost, že přírodní 
turistika přispívá k trvale udržitelnému 
rozvoji odvětví; domnívá se, že je důležité 
zaměřit se na národní parky a chráněná 
území a více je zpřístupnit turistům, a to 
i prostřednictvím rozvoje tras spojujících 
jednotlivé země při současném zachování 
přírodního dědictví; je však nutno 
zachovat a chránit parky a chráněná 
území a zajistit jejich dlouhodobé přežití;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Spyros Danellis (S&D)

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. poukazuje na skutečnost, že přírodní 
turistika přispívá k trvale udržitelnému 
rozvoji odvětví; domnívá se, že je důležité 
zaměřit se na národní parky a chráněná 
území a více je zpřístupnit turistům, a to 
i prostřednictvím rozvoje tras spojujících 
jednotlivé země při současném zachování 
přírodního dědictví;

31. poukazuje na skutečnost, že přírodní 
turistika přispívá k trvale udržitelnému 
rozvoji odvětví; domnívá se, že je důležité 
zaměřit se na přírodní lokality a chráněná 
území a více je zpřístupnit turistům, a to 
i prostřednictvím rozvoje tras spojujících 
jednotlivé země při současném zachování 
přírodního dědictví;
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Or. el

Pozměňovací návrh 189
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. poukazuje na skutečnost, že přírodní 
turistika přispívá k trvale udržitelnému 
rozvoji odvětví; domnívá se, že je důležité 
zaměřit se na národní parky a chráněná 
území a více je zpřístupnit turistům, a to 
i prostřednictvím rozvoje tras spojujících 
jednotlivé země při současném zachování 
přírodního dědictví;

31. poukazuje na skutečnost, že turistické 
činnosti v přírodě přispívají k trvale 
udržitelnému rozvoji odvětví; domnívá se, 
že je důležité zaměřit se na národní parky 
a chráněná území a více je zpřístupnit 
turistům, a to i prostřednictvím rozvoje tras 
spojujících jednotlivé země při současném 
zachování přírodního dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. zdůrazňuje, že rozvoj nových 
vnitrozemských vodních cest může přispět 
k udržitelnému rozvoji kulturní, přírodní 
a rekreační turistiky;

Or. it

Pozměňovací návrh 191
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. vyzývá Komisi, aby na základě 
stávajících osvědčených postupů 
předložila návrh na propagaci a podporu 
obchodní turistiky a aby při tom věnovala 
zvláštní pozornost kempingové turistice 
a zohlednila aspekty, jako je rodina 
a dlouhodobý a udržitelný cestovní ruch;

Or. es

Pozměňovací návrh 192
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby podporovala 
horizontální iniciativu Společenství týkající 
se dopadů cestovního ruchu na životní 
prostředí se zvláštním ohledem na 
nakládání s odpady, energetické a vodní 
úspory a zahrnula do tohoto procesu různá 
odvětví, zejména 
zemědělskopotravinářské, s cílem šířit 
informace a užitečné materiály a zvyšovat 
informovanost veřejnosti;

32. vyzývá Komisi, aby podporovala 
horizontální iniciativu Společenství týkající 
se dopadů cestovního ruchu na životní 
prostředí se zvláštním ohledem na 
nakládání s odpady, energetické a vodní 
úspory a zdravou výživu a zahrnula do 
tohoto procesu různá odvětví, zejména 
zemědělskopotravinářské odvětví a odvětví 
ekologického zemědělství, s cílem šířit 
informace a užitečné materiály a zvyšovat 
informovanost veřejnosti;

Or. hu

Pozměňovací návrh 193
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby podporovala 32. vyzývá Komisi, aby podporovala 
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horizontální iniciativu Společenství týkající 
se dopadů cestovního ruchu na životní 
prostředí se zvláštním ohledem na 
nakládání s odpady, energetické a vodní 
úspory a zahrnula do tohoto procesu různá 
odvětví, zejména 
zemědělskopotravinářské, s cílem šířit 
informace a užitečné materiály a zvyšovat 
informovanost veřejnosti;

horizontální iniciativu Společenství týkající 
se dopadů cestovního ruchu na životní 
prostředí se zvláštním ohledem na 
evropskou biologickou rozmanitost, 
nakládání s odpady, energetické a vodní 
úspory a zahrnula do tohoto procesu různá 
odvětví, zejména 
zemědělskopotravinářské, s cílem šířit 
informace a užitečné materiály a zvyšovat 
informovanost veřejnosti;

Or. nl

Pozměňovací návrh 194
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby podporovala 
horizontální iniciativu Společenství týkající 
se dopadů cestovního ruchu na životní 
prostředí se zvláštním ohledem na 
nakládání s odpady, energetické a vodní 
úspory a zahrnula do tohoto procesu 
různá odvětví, zejména 
zemědělskopotravinářské, s cílem šířit 
informace a užitečné materiály a zvyšovat 
informovanost veřejnosti;

32. vyzývá Komisi, aby podporovala 
horizontální iniciativu Společenství týkající 
se dopadů cestovního ruchu na životní 
prostředí se zvláštním ohledem na 
nakládání s odpady, energetické a vodní 
úspory, s cílem šířit informace a užitečné 
materiály a zvyšovat informovanost 
veřejnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby podporovala 
horizontální iniciativu Společenství týkající 

32. vyzývá Komisi, aby podporovala 
horizontální iniciativu Společenství týkající 
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se dopadů cestovního ruchu na životní 
prostředí se zvláštním ohledem na 
nakládání s odpady, energetické a vodní 
úspory a zahrnula do tohoto procesu různá 
odvětví, zejména 
zemědělskopotravinářské, s cílem šířit 
informace a užitečné materiály a zvyšovat 
informovanost veřejnosti;

se dopadů cestovního ruchu na životní 
prostředí se zvláštním ohledem na 
nakládání s odpady, energetické a vodní 
úspory a využívání půdy a přírodních 
zdrojů a zahrnula do tohoto procesu různá 
odvětví, zejména 
zemědělskopotravinářské, s cílem šířit 
informace a užitečné materiály, zvyšovat 
informovanost veřejnosti a omezovat 
dopad cestovního ruchu na životní 
prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 196
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. domnívá se, že změna klimatu bude 
mít dopad na evropské turistické oblasti 
a že by měly být navrženy strategie pro 
přizpůsobení ohrožených oblastí 
prostřednictvím podpory inovací 
a diverzifikace služeb v oblasti cestovního 
ruchu, podpory předcházení hrozbám 
přírodního rázu, přizpůsobení 
infrastruktury a předvídání dopadu 
nedostatku vody na odvětví cestovního 
ruchu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá k zohlednění dopadů změny 
klimatu v novém rámci EU pro politiku 
v oblasti cestovního ruchu; zdůrazňuje 
zejména zranitelnost pobřežních oblastí, 
ostrovů a horských oblastí vůči dopadům 
cestovního ruchu na životní prostředí 
a změně klimatu a zdůrazňuje potřebu 
přijmout příslušná opatření pro prevenci 
a zmírňování následků;

Or. es

Pozměňovací návrh 198
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že turistické činnosti 
v Evropě se z velké části soustředí do 
pobřežních a horských oblastí a že tyto 
oblasti jsou nejzranitelnější vůči změně 
klimatu a jsou touto změnou nejvíce 
ohrožené; znovu opakuje svou výzvu 
k rychlé reakci na naléhavou potřebu 
přijmout pro tyto destinace opatření pro 
přizpůsobení se změně klimatu, zejména 
pro zachování turistických činností 
a pracovních míst a zajištění udržitelnosti 
těchto oblastí a jejich fauny, flóry 
a krajiny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 199
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vybízí Komisi, aby zejména v nových 
členských státech podporovala inovační 
iniciativy malých a středních podniků 
v oblasti cestovního ruchu a chránila 
a zlepšovala biologickou rozmanitost 
prostřednictvím podpory ekoturistitky;

Or. nl

Pozměňovací návrh 200
Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje nutnost investovat 
přiměřené finanční prostředky do strategií 
pobřežního, ostrovního a námořního 
cestovního ruchu v zájmu ochrany 
evropského pobřeží před erozí, zachování 
přírodního dědictví a fauny a zlepšení 
kvality vod a s cílem rozvíjet trvale 
udržitelný a kvalitní přímořský 
a podmořský cestovní ruch;

33. zdůrazňuje nutnost investovat 
přiměřené finanční prostředky do strategií 
pobřežního, ostrovního a námořního 
cestovního ruchu v zájmu ochrany 
evropského pobřeží před erozí, zachování 
přírodního dědictví a fauny a zlepšení 
kvality vod a s cílem rozvíjet trvale 
udržitelný a kvalitní přímořský 
a podmořský cestovní ruch; v tomto 
ohledu vítá iniciativu Komise týkající se 
rozvoje strategie pro udržitelný pobřežní 
a mořský cestovní ruch a vyzývá k rozvoji 
podobných specifických strategií pro 
ostrovy, horské regiony a další zranitelné 
oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 201
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 33 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje nutnost investovat 
přiměřené finanční prostředky do strategií 
pobřežního, ostrovního a námořního 
cestovního ruchu v zájmu ochrany 
evropského pobřeží před erozí, zachování 
přírodního dědictví a fauny a zlepšení 
kvality vod a s cílem rozvíjet trvale 
udržitelný a kvalitní přímořský 
a podmořský cestovní ruch;

33. poukazuje na to, že pobřežní oblasti 
představují hlavní turistickou destinaci 
v Evropě, a že je tudíž důležité věnovat 
náležitou pozornost metodám územního 
plánování v pobřežních oblastech, rizikům 
rozsáhlé urbanizace a potřebě zachovat 
kvalitu a udržitelnost pobřežních oblastí, 
jejich dědictví a infrastrukturu služeb 
cestovního ruchu; zdůrazňuje nutnost 
investovat přiměřené finanční prostředky 
do strategií pobřežního, ostrovního 
a námořního cestovního ruchu v zájmu 
ochrany evropského pobřeží před erozí, 
zachování přírodního dědictví a fauny 
a zlepšení kvality vod a s cílem rozvíjet 
trvale udržitelný a kvalitní přímořský 
a podmořský cestovní ruch;

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje nutnost investovat 
přiměřené finanční prostředky do strategií 
pobřežního, ostrovního a námořního 
cestovního ruchu v zájmu ochrany 
evropského pobřeží před erozí, zachování 
přírodního dědictví a fauny a zlepšení 
kvality vod a s cílem rozvíjet trvale 
udržitelný a kvalitní přímořský 
a podmořský cestovní ruch;

33. zdůrazňuje nutnost investovat 
přiměřené finanční prostředky do strategií 
pobřežního, ostrovního a námořního 
cestovního ruchu v zájmu ochrany 
evropského pobřeží před erozí, zachování 
přírodního dědictví a fauny a zlepšení 
kvality vod a s cílem rozvíjet trvale 
udržitelný a kvalitní přímořský 
a podmořský cestovní ruch a zároveň 
zohlednit potenciální potřebu přemístění 
pobřežního vybavení v důsledku změny 
klimatu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 203
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. podtrhuje význam přímořského 
cestovního ruchu jako charakteristického 
rysu některých pobřežních evropských 
regionů a vyzývá Komisi, aby v souladu 
s právními předpisy Společenství zvážila
možnost zvláštní výjimky ze směrnice 
2006/123/ES, na jejímž základě by přijala
opatření na zajištění investic, které 
uskutečnily odvětvové subjekty do obnovy 
struktur a zkvalitnění služeb pro 
zákazníky;

34. podtrhuje význam přímořského 
cestovního ruchu jako charakteristického 
rysu některých pobřežních evropských 
regionů a vyzývá členské státy, aby 
v souladu s právními předpisy Společenství 
zvážily přijetí kompenzačních opatření pro 
zmírnění ztrát způsobených cestovním 
kancelářím po zavedení nových právních 
předpisů, jež vedly ke ztrátě dříve 
nabytých práv a ke ztrátám v souvislosti 
s neumořenými investicemi do obnovy 
struktur či do zajištění, aby vyhověly dříve 
platným právním předpisům; vyzývá 
členské státy k zavedení pobídek, aby 
odvětvové subjekty investovaly do obnovy 
struktur a zkvalitnily služby pro zákazníky;

Or. es

Pozměňovací návrh 204
Brian Simpson

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. podtrhuje význam přímořského 
cestovního ruchu jako charakteristického 
rysu některých pobřežních evropských 
regionů a vyzývá Komisi, aby v souladu 
s právními předpisy Společenství zvážila 
možnost zvláštní výjimky ze směrnice 
2006/123/ES, na jejímž základě by přijala 
opatření na zajištění investic, které 
uskutečnily odvětvové subjekty do obnovy 

34. podtrhuje význam přímořského 
cestovního ruchu jako charakteristického 
rysu některých pobřežních evropských 
regionů a vyzývá Komisi, aby v souladu 
s právními předpisy Společenství zvážila 
možnost zvláštní výjimky ze směrnice 
2006/123/ES, na jejímž základě by přijala 
opatření, jako je lepší protipožární 
ochrana a bezpečnostní opatření týkající 
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struktur a zkvalitnění služeb pro zákazníky; se oxidu uhelnatého, s cílem zajistit 
investice, které uskutečnily odvětvové 
subjekty do obnovy struktur a zkvalitnění 
služeb pro zákazníky (např. odborná 
příprava personálu v oblasti péče 
o zákazníky a řízení bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní 
infrastruktury, důležitého prvku odvětví 
výletních plaveb, které navzdory krizi 
zaznamenává růst, jakož i sportovního 
cestovního ruchu;

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní infrastruktury 
a zajištění propojení s jinými druhy 
dopravy, což jsou důležité prvky pro rozvoj 
pobřežní turistiky, a zejména odvětví 
výletních plaveb, které navzdory krizi 
zaznamenává růst, jakož i sportovního 
cestovního ruchu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 206
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní 
infrastruktury, důležitého prvku odvětví 
výletních plaveb, které navzdory krizi 
zaznamenává růst, jakož i sportovního 
cestovního ruchu;

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní 
infrastruktury, důležitého prvku odvětví 
mořské turistiky, výletních plaveb, které 
navzdory krizi zaznamenává růst, jakož 
i sportovního cestovního ruchu;
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Or. es

Pozměňovací návrh 207
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní 
infrastruktury, důležitého prvku odvětví 
výletních plaveb, které navzdory krizi 
zaznamenává růst, jakož i sportovního 
cestovního ruchu;

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní 
infrastruktury, důležitého prvku námořní 
osobní dopravy a sportu a odvětví 
výletních plaveb, a vyzývá členské státy, 
aby odstranily případná omezení;

Or. it

Pozměňovací návrh 208
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní 
infrastruktury, důležitého prvku odvětví 
výletních plaveb, které navzdory krizi 
zaznamenává růst, jakož i sportovního 
cestovního ruchu;

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní 
infrastruktury, důležitého prvku odvětví 
výletních plaveb, které navzdory krizi 
zaznamenává růst, jakož i sportovního 
cestovního ruchu; poukazuje na potřebu 
propojit turistické činnosti v pobřežních 
a mořských oblastech se službami 
cestovního ruchu ve vnitrozemí; domnívá 
se, že by to vedlo k vytvoření značné 
přidané hodnoty těchto činností, 
usnadnilo objevování bohatosti 
evropského dědictví a podpořilo rozvoj 
hospodářství těchto regionů;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 209
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní 
infrastruktury, důležitého prvku odvětví 
výletních plaveb, které navzdory krizi 
zaznamenává růst, jakož i sportovního 
cestovního ruchu;

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní 
infrastruktury, důležitého prvku odvětví 
výletních plaveb, které navzdory krizi 
zaznamenává růst, jakož i sportovního 
cestovního ruchu; žádá, aby byla při 
renovaci a výstavbě přístavních terminálů 
zvláštní pozornost věnována potřebám 
osob s omezenou schopností pohybu;

Or. es

Pozměňovací návrh 210
Georgios Kumutsakos

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní 
infrastruktury, důležitého prvku odvětví 
výletních plaveb, které navzdory krizi 
zaznamenává růst, jakož i sportovního 
cestovního ruchu;

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v oblasti integrované námořní politiky 
zasazovaly o rozvoj přístavní 
infrastruktury, důležitého prvku odvětví 
výletních plaveb, které navzdory krizi 
zaznamenává růst, jakož i sportovního 
cestovního ruchu; v této souvislosti vyzývá 
také členské státy, aby zrušily omezení – v 
oblastech, kde stále existují – a aby 
obecně jakýmikoli prostředky napomáhaly 
rozvoji výletní turistiky;

Or. el
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Pozměňovací návrh 211
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyzývá Komisi, aby navrhla zvláštní 
strategii pro cestovní ruch v horských 
oblastech s cílem napomoci případné 
přeměně horských oblastí postižených 
změnou klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 36 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. bere na vědomí neustálý růst
zdravotního cestovního ruchu, a zejména 
lázeňského cestovního ruchu; v souvislosti 
s tím, že existují různé předpisy 
Společenství v oblasti lázeňského 
cestovního ruchu, vyzývá Komisi, aby 
zhodnotila možnost předložit jednotný 
legislativní návrh pro lázeňský cestovní 
ruch, který by tomuto odvětví poskytl 
základní regulovanou strukturu a povzbudil 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje 
význam nových předpisů o přeshraniční 
zdravotní péči v zájmu podpory 
zdravotního cestovního ruchu;

36. bere na vědomí skutečnost, že 
demografický vývoj v Evropě povede 
k neustálému růstu zdravotního 
cestovního ruchu, a zejména lázeňského 
cestovního ruchu; v souvislosti s tím, že 
existují různé předpisy Společenství 
v oblasti lázeňského cestovního ruchu, 
vyzývá Komisi, aby zhodnotila možnost 
předložit jednotný legislativní návrh pro 
lázeňský cestovní ruch, který by tomuto 
odvětví poskytl základní regulovanou 
strukturu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 213
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 36 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. bere na vědomí neustálý růst 
zdravotního cestovního ruchu, a zejména 
lázeňského cestovního ruchu; v souvislosti 
s tím, že existují různé předpisy 
Společenství v oblasti lázeňského 
cestovního ruchu, vyzývá Komisi, aby 
zhodnotila možnost předložit jednotný 
legislativní návrh pro lázeňský cestovní 
ruch, který by tomuto odvětví poskytl 
základní regulovanou strukturu a povzbudil 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje význam 
nových předpisů o přeshraniční zdravotní 
péči v zájmu podpory zdravotního 
cestovního ruchu;

36. bere na vědomí neustálý růst 
zdravotního cestovního ruchu, a zejména 
lázeňského cestovního ruchu; v souvislosti 
s tím, že existují různé předpisy 
Společenství v oblasti lázeňského 
cestovního ruchu, vyzývá Komisi, aby 
zhodnotila možnost předložit jednotný 
legislativní návrh pro lázeňský cestovní 
ruch, který by tomuto odvětví poskytl 
základní regulovanou strukturu, povzbudil 
konkurenceschopnost a neprodleně 
stanovil, že lázeňské podniky působící 
v členských státech jsou vyjmuty z oblasti 
působnosti směrnice 2006/123/ES; 
zdůrazňuje význam nových předpisů 
o přeshraniční zdravotní péči v zájmu 
podpory zdravotního cestovního ruchu;

Or. it

Pozměňovací návrh 214
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 36 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. bere na vědomí neustálý růst 
zdravotního cestovního ruchu, a zejména 
lázeňského cestovního ruchu; v souvislosti 
s tím, že existují různé předpisy 
Společenství v oblasti lázeňského 
cestovního ruchu, vyzývá Komisi, aby 
zhodnotila možnost předložit jednotný 
legislativní návrh pro lázeňský cestovní 
ruch, který by tomuto odvětví poskytl 
základní regulovanou strukturu a povzbudil 

36. bere na vědomí neustálý růst 
zdravotního cestovního ruchu, a zejména 
lázeňského cestovního ruchu; v souvislosti 
s tím, že existují různé předpisy 
Společenství v oblasti lázeňského 
cestovního ruchu, vyzývá Komisi, aby 
zhodnotila možnost předložit jednotný 
legislativní návrh pro lázeňský cestovní 
ruch, který by tomuto odvětví poskytl 
základní regulovanou strukturu a povzbudil 
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konkurenceschopnost; zdůrazňuje význam
nových předpisů o přeshraniční zdravotní 
péči v zájmu podpory zdravotního 
cestovního ruchu;

konkurenceschopnost; zdůrazňuje 
relevantnost nových předpisů 
o přeshraniční zdravotní péči a skutečnost, 
že tyto předpisy musí být vymáhány 
v přísném souladu s kritérii a podmínkami 
uloženými novým právním rámcem za 
účelem zajištění plně uspokojivého 
uplatňování;

Or. es

Pozměňovací návrh 215
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 36 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. bere na vědomí neustálý růst 
zdravotního cestovního ruchu, a zejména 
lázeňského cestovního ruchu; v souvislosti 
s tím, že existují různé předpisy 
Společenství v oblasti lázeňského 
cestovního ruchu, vyzývá Komisi, aby 
zhodnotila možnost předložit jednotný 
legislativní návrh pro lázeňský cestovní 
ruch, který by tomuto odvětví poskytl 
základní regulovanou strukturu a povzbudil 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje význam 
nových předpisů o přeshraniční zdravotní 
péči v zájmu podpory zdravotního 
cestovního ruchu;

36. bere na vědomí neustálý růst 
zdravotního cestovního ruchu, a zejména 
lázeňského cestovního ruchu; v souvislosti 
s tím, že existují různé předpisy 
Společenství v oblasti lázeňského 
cestovního ruchu, vyzývá Komisi, aby 
zhodnotila možnost předložit jednotný 
legislativní návrh pro lázeňský cestovní 
ruch, který by tomuto odvětví poskytl 
základní regulovanou strukturu a povzbudil 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje význam 
nových právních předpisů o přeshraniční 
zdravotní péči v zájmu podpory 
zdravotního cestovního ruchu;

Or. it

Pozměňovací návrh 216
Jörg Leichtfried

Návrh usnesení
Bod 36 



PE458.571v02-00 110/133 AM\862905CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. bere na vědomí neustálý růst 
zdravotního cestovního ruchu, a zejména 
lázeňského cestovního ruchu; v souvislosti 
s tím, že existují různé předpisy 
Společenství v oblasti lázeňského 
cestovního ruchu, vyzývá Komisi, aby 
zhodnotila možnost předložit jednotný 
legislativní návrh pro lázeňský cestovní 
ruch, který by tomuto odvětví poskytl 
základní regulovanou strukturu a povzbudil 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje význam 
nových předpisů o přeshraniční zdravotní 
péči v zájmu podpory zdravotního 
cestovního ruchu;

36. bere na vědomí neustálý růst 
zdravotního cestovního ruchu, a zejména 
lázeňského cestovního ruchu; v souvislosti 
s tím, že existují různé předpisy 
Společenství v oblasti lázeňského 
cestovního ruchu, vyzývá Komisi, aby 
zhodnotila možnost předložit jednotný 
legislativní návrh pro lázeňský cestovní 
ruch, který by tomuto odvětví poskytl 
základní regulovanou strukturu a povzbudil 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje význam 
nových předpisů o přeshraniční zdravotní 
péči v zájmu podpory zdravotního 
cestovního ruchu; zejména je potřeba 
stanovit jasné minimální požadavky na 
kontroly anamnézy a poskytování 
informací pacientům, reklamu a prodej 
služeb estetické chirurgie, vzdělání pro 
poskytovatele zdravotnických 
služeb/chirurgy (v rámci stávajících 
právních předpisů), jakož i jakékoli 
navazující služby a poradenství, spolu 
s transparentními a spravedlivými 
mechanismy vyřizování stížností a řešení 
sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Dominique Vlasto, Gaston Franco, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vyzdvihuje hospodářský význam 
„nákupní turistiky“; zdůrazňuje, že tato 
forma cestovního ruchu je pro mnoho 
turistů hlavním důvodem trávení dovolené 
v EU, kde sídlí společnosti a značky, jež 
patří ke světové špičce v odvětví luxusního 
zboží; připomíná, že zatímco toto odvětví 
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rychle roste, čelí EU silné konkurenci ze 
strany jiných mezinárodních turistických 
destinací, které nabízejí např. možnosti 
nákupu osvobozeného od daně nebo 
vrácení DPH; doporučuje proto pracovat 
ve spolupráci s odvětvím luxusního zboží 
a odborníky v oblasti cestovního ruchu na 
přijetí nových opatření a na službách, jež 
umožní EU zachovat její atraktivitu 
a konkurenceschopnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 218
Dominique Vlasto, Gaston Franco, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. zdůrazňuje potřebu podporovat 
evropský podnikatelský cestovní ruch 
v EU a ve světě, a to vzhledem k jeho 
hospodářskému významu pro některá 
místa v Evropě a vzhledem k řadě služeb, 
jež jsou spojeny s poskytnutím prostor pro
veletrhy, výstavy, konference a jiné
obchodní akce a s jejich pořádáním
(hotely a společné stravování, obchody, 
doprava, komunikace, agentury pro řízení 
akcí atd.);

Or. fr

Pozměňovací návrh 219
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. domnívá se, že koordinovanější 
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přístup k oblasti výzkumu a vývoje 
a podpora inovativních produktů a služeb 
budou mít velký přínos pro udržitelnost 
odvětví cestovního ruchu; zdůrazňuje, že 
rozvoj odvětví cestovního ruchu má 
přímou souvislost s podporou energetické 
účinnosti a obnovitelných technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 37 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. připomíná, že morálně zodpovědný 
cestovní ruch představuje nevyhnutelný 
cíl; vítá obsah morálního kodexu Světové 
organizace cestovního ruchu a věří, že ho 
co nejdříve přijme za své Komise i členské 
státy; v tomto smyslu vyjadřuje potěšení 
nad návrhem Komise rozšířit pravomoc 
členských států na trestné činy sexuálního 
zneužívání nezletilých spáchané 
v zahraničí, a tím vlastně potrestat 
sexuální turistiku;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. vítá dobrovolné úsilí průmyslu 
o pochopení a omezení dopadu cestovního 
ruchu na životní prostředí a destinace, 
jako je systém udržitelnosti cestovního 



AM\862905CS.doc 113/133 PE458.571v02-00

CS

ruchu (Travelife Sustainability System), 
který je zčásti financován EU a který je 
inovativním systém, který spotřebitelům
pomáhá provádět udržitelnou volbu 
a průmyslu pochopit a zvládat dopady 
v dodavatelském řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. vzhledem ke zjištěním, jež v rámci 
projektu EU Zoo Inquiry 2011 učinila 
nadace Born Free a která ukazují, že 
mnoho zoologických zahrad nemá licenci 
a vystavuje veřejnost potenciálnímu 
nebezpečí zranění a zoonózy, vyzývá 
členské státy, aby uznaly, že zoologické 
zahrady jsou často považovány za 
turistické atrakce, a aby zajistily, že 
všechny zoologické zahrady, jak jsou 
definovány ve směrnici ES 1999/22, jsou 
držiteli řádné licence, přijaly vhodná 
opatření na ochranu veřejnosti a k tomu, 
aby poskytovaly zvířatům náležitou péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. vítá nedávné vytvoření Obecných 
směrů odvětví cestovního ruchu v oblasti 
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dobrých životních podmínek zvířat 
Asociací britských cestovních kanceláří 
(ABTA), poskytujících doporučené 
osvědčené postupy pro cestovní kanceláře 
a poskytovatele zájezdů, aby jim pomohly 
zajistit, že veškeré používání zvířat 
v cestovním ruchu, jak ve volné přírodě, 
tak v zajetí, splňuje mezinárodně 
uznávané normy péče o zvířata a ochrany; 
uznává politiku EU v oblasti ochrany 
dobrých životních podmínek zvířat 
a vyzývá Komisi, aby podporovala 
iniciativu ABTA a aby zvážila její přijetí 
jako politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Frieda Brepoels, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám 
cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni;

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám 
cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni; vyzývá v této souvislosti k dalšímu 
plánování a začlenění přístupnosti ve 
smyslu fyzického přístupu, přiměřených 
služeb a spolehlivých informací do celého 
okruhu produktů v oblasti cestovního 
ruchu; domnívá se, že z řady stávajících 
osvědčených postupů, jež kladou důraz na 
snadný přístup a posílení, lze čerpat 
inspiraci;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 225
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám 
cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni;

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu; zdůrazňuje 
velký potenciál sociální turistiky při čelení 
sezónní povaze cestovního ruchu a naléhá 
na Komisi, aby na základě dosavadních 
pozitivních výsledků dále rozvíjela 
přípravnou akci „Calypso“; vyzývá dále 
Komisi, aby důrazněji prosazovala 
program výměn, které určitým kategoriím 
osob, počínaje nejvíce znevýhodněnými, 
umožní zejména mimo hlavní sezónu 
přístup k nabídkám cestovnímu ruchu, a to 
i na mezistátní úrovni;

Or. es

Pozměňovací návrh 226
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám 

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, jako jsou starší osoby, 
osoby se zdravotním postižením 
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cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni;

a ekonomicky slabé rodiny, umožní 
zejména mimo hlavní sezónu přístup 
k nabídkám cestovnímu ruchu, a to i na 
mezistátní úrovni;

Or. cs

Pozměňovací návrh 227
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám 
cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni;

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které všem 
osobám na rovném základě, počínaje 
nejvíce znevýhodněnými, umožní zejména 
mimo hlavní sezónu přístup k nabídkám 
cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
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prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám 
cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni;

prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje rodinami 
s nízkými příjmy, důchodci a studenty, 
umožní mimo hlavní sezónu přístup 
k nabídkám cestovnímu ruchu, a to i na 
mezistátní úrovni;

Or. es

Pozměňovací návrh 229
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám 
cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni;

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
doporučuje, aby akce „Calypso“ byla 
postupně otevřena evropským občanům 
žijícím v nečlenských zemích EU, kteří 
splňují kritéria stanovená v tomto 
programu, neboť by to pomohlo 
propagaci „evropské značky“ v jejich
zemích bydliště a umožnilo spojení těchto 
osob s evropskou identitou; vyzývá dále 
Komisi, aby důrazněji prosazovala 
program výměn, které určitým kategoriím 
osob, zejména osobám s omezenou 
schopností pohybu, zdravotně postiženým 
osobám, starším osobám 
a znevýhodněným mladým lidem, umožní 
zejména mimo hlavní sezónu přístup 
k nabídkám cestovnímu ruchu, a to i na 
mezistátní úrovni; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 230
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám 
cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni;

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám 
cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni; doporučuje postupné otevření 
programu Calypso pro občany EU, kteří 
splňují všechny požadavky programu, 
avšak žijí ve třetích zemích, stimulaci 
informovanosti o evropských destinacích 
v jejich zemích bydliště, zejména 
prostřednictvím posílení výstavby 
kulturních a osobních mostů s druhou 
a třetí generací evropských migrantů;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Georgios Kumutsakos

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; 
vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které určitým 

38. doporučuje Komisi, aby podporovala 
postupné odstraňování sezónního 
charakteru cestovního ruchu a na základě 
dosavadních pozitivních výsledků dále 
rozvíjela přípravnou akci „Calypso“; jako 
součást úsilí o podporu mimosezónního 
cestovního ruchu vyzývá Komisi, aby 
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kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám 
cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni;

důkladně posoudila myšlenku zásadního 
snížení daní u řady služeb a produktů, jež 
přispívají k udržení vysokých cen služeb 
v oblasti cestovního ruchu, a to i mimo 
sezónu; vyzývá dále Komisi, aby důrazněji 
prosazovala program výměn, které určitým 
kategoriím osob, počínaje nejvíce 
znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám 
cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní 
úrovni;

Or. el

Pozměňovací návrh 232
Spyros Danellis (S&D)

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. doporučuje postupné otevření 
programu Calypso pro občany EU, kteří 
splňují všechny požadavky programu, 
avšak žijí ve třetích zemích, stimulaci 
informovanosti o evropských destinacích 
v jejich zemích bydliště a výstavbu mostů 
s druhou a třetí generací;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
organický plán pro překonání problémů 
spojených se sezónní povahou cestovního 
ruchu a umožnila sblížení hospodářsky 
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prosperujících oblastí a méně známých 
a/nebo přístupných oblastí;

Or. it

Pozměňovací návrh 234
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. domnívá se, že sekce internetových 
stránek „visiteurope“ týkající se 
vnitrostátních systémů pro dovolenou by 
měla být zlepšena, neboť by to pomohlo 
turistům i cestovním kancelářím plánovat 
období dovolených a vedlo k lepšímu 
využití turistických zařízení a lepší 
distribuci zaměstnanosti v celé Evropě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 235
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 39 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. zdůrazňuje, že v rámci nové evropské 
strategie pro oblast zdravotního postižení je 
důležité zohlednit přístup pro osoby se 
zdravotním postižením, nejen co se týká 
dopravných prostředků, ale i ubytování, 
stravovacích služeb a turistických služeb 
všeobecně;

39. zdůrazňuje, že v rámci nové evropské 
strategie pro oblast zdravotního postižení je 
důležité zajistit přístup pro osoby se 
zdravotním postižením, nejen co se týká 
dopravných prostředků, ale i ubytování, 
stravovacích služeb a turistických služeb 
všeobecně;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 236
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 39 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. zdůrazňuje, že v rámci nové evropské 
strategie pro oblast zdravotního postižení je 
důležité zohlednit přístup pro osoby se 
zdravotním postižením, nejen co se týká 
dopravných prostředků, ale i ubytování, 
stravovacích služeb a turistických služeb 
všeobecně;

39. zdůrazňuje, že v rámci nové evropské 
strategie pro oblast zdravotního postižení je 
důležité zohlednit přístup pro osoby se 
zdravotním postižením, nejen co se týká 
dopravných prostředků, ale i ubytování, 
stravovacích služeb, informací 
přístupných pro všechny a turistických 
služeb všeobecně;

Or. hu

Pozměňovací návrh 237
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 39 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. zdůrazňuje, že v rámci nové evropské 
strategie pro oblast zdravotního postižení je 
důležité zohlednit přístup pro osoby se 
zdravotním postižením, nejen co se týká 
dopravných prostředků, ale i ubytování, 
stravovacích služeb a turistických služeb 
všeobecně;

39. zdůrazňuje, že v rámci nové evropské 
strategie pro oblast zdravotního postižení je
důležité zohlednit přístup pro osoby se 
zdravotním postižením, nejen co se týká 
dopravných prostředků, ale i ubytování, 
stravovacích služeb a turistických služeb 
všeobecně a následně o těchto možnostech 
přehlednou formou informovat;

Or. cs

Pozměňovací návrh 238
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 40 



PE458.571v02-00 122/133 AM\862905CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
příležitosti Evropského roku dobrovolné 
činnosti (2011) podporovaly účast 
mladých dobrovolníků v programech
obnovy, zachování a ochrany míst 
zajímavých z hlediska historie nebo 
životného prostředí s cílem zvyšovat jejich 
přístupnost pro turisty;

40. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly provádění programů obnovy, 
zachování a ochrany míst zajímavých 
z hlediska kultury, historie nebo životného 
prostředí s cílem zvyšovat jejich 
přístupnost pro turisty; vybízí mladé 
dobrovolníky k účasti v těchto 
programech v roce 2011, který je 
Evropským rokem dobrovolné činnosti, a 
i v letech následujících;

Or. fr

Pozměňovací návrh 239
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 40 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
příležitosti Evropského roku dobrovolné 
činnosti (2011) podporovaly účast mladých 
dobrovolníků v programech obnovy, 
zachování a ochrany míst zajímavých 
z hlediska historie nebo životného prostředí 
s cílem zvyšovat jejich přístupnost pro 
turisty;

40. vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
příležitosti Evropského roku dobrovolné 
činnosti (2011) podporovaly účast mladých 
dobrovolníků, jež mají kvalifikaci 
v příslušných oblastech, v programech 
obnovy, zachování a ochrany míst 
zajímavých z hlediska historie nebo 
životného prostředí s cílem zvyšovat jejich 
přístupnost pro turisty, a zároveň aby 
pomáhaly dobrovolníkům šířit vzdělání 
a odborné zkušenosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 240
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rovněž cesty uskutečněné za účelem 
návštěvy přátel či příbuzných, jež jsou 
důležitým způsobem posilování integrace 
evropské kultury;

Or. it

Pozměňovací návrh 241
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. podporuje rozvoj programů odborné 
přípravy v oblasti cestovního ruchu 
a vzájemné uznávání kvalifikací mezi 
členskými státy, a to vzhledem k sezónní 
povaze zaměstnanosti v odvětví cestovního 
ruchu a potřebě kvalifikovaného 
personálu v zájmu zajištění kvalitních 
služeb;

Or. ro

Pozměňovací návrh 242
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 40 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily důstojné pracovní podmínky 
a dodržování práv zaměstnanců v odvětví 
cestovního ruchu;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 243
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 41 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá Komisi, aby koordinovala 
a zviditelnila finanční nástroje určené na 
posílení konkurenceschopnosti cestovního 
ruchu prostřednictvím různých generálních 
ředitelství a aby prověřila též jejich 
náležité využívání, zejména s ohledem na 
EFRR, EPFRV a ESF;

41. vyzývá Komisi, aby koordinovala, 
rozšířila a zviditelnila finanční nástroje 
určené na posílení konkurenceschopnosti 
cestovního ruchu prostřednictvím různých 
generálních ředitelství a aby prověřila též 
jejich náležité využívání, zejména 
s ohledem na EFRR, EPFRV a ESF; má za 
to, že v souvislosti s rozpočtovými 
omezeními je zásadní budovat součinnost 
mezi různými existujícími finančními 
nástroji, jež musí být přizpůsobeny 
potřebám vycházejícím ze změn, pokud jde 
o cestovní ruch a zákazníky, diverzifikaci 
činnosti souvisejících s cestovním ruchem 
a místním potřebám v oblasti rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 41 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá Komisi, aby koordinovala 
a zviditelnila finanční nástroje určené na 
posílení konkurenceschopnosti cestovního 
ruchu prostřednictvím různých generálních 
ředitelství a aby prověřila též jejich 
náležité využívání, zejména s ohledem na 
EFRR, EPFRV a ESF;

41. vyzývá Komisi, aby koordinovala 
a zviditelnila finanční nástroje určené na 
posílení konkurenceschopnosti cestovního 
ruchu prostřednictvím různých generálních 
ředitelství a aby prověřila též jejich 
náležité využívání, zejména s ohledem na 
EFRR, EPFRV, ESF a ERF, jež mohou 
hrát důležitou úlohu při přeměně malých 
a středních podniků zapojených do 
drobného rybolovu;
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Or. it

Pozměňovací návrh 245
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 41 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá Komisi, aby koordinovala 
a zviditelnila finanční nástroje určené na 
posílení konkurenceschopnosti cestovního 
ruchu prostřednictvím různých generálních 
ředitelství a aby prověřila též jejich 
náležité využívání, zejména s ohledem na 
EFRR, EPFRV a ESF;

41. vyzývá Komisi, aby koordinovala 
a zviditelnila finanční nástroje určené na 
posílení konkurenceschopnosti cestovního 
ruchu prostřednictvím různých generálních 
ředitelství a aby prověřila též jejich 
náležité využívání, zejména s ohledem na 
EFRR, EPFRV a ESF; žádá Komisi, aby 
vytvořila jasné označování pro finanční 
podporu dostupnou pro projekty 
související s cestovním ruchem;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. naléhá na Komisi, aby vytvořila 
snadno přístupnou databázi napříč 
různými GŘ, jež by umožnila získat 
celkový přehled o projektech v oblasti 
cestovního ruchu spolufinancovaných 
Evropskou unií;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 247
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. vyzývá Komisi, aby vybídla členské 
státy k používání evropských finančních 
prostředků ke zlepšení účelové struktury 
pro cestovní ruch, jako je přepravní 
infrastruktura, digitální prostředí 
a druhotné produkty a služby spojené 
s cestovním ruchem;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 43 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. požaduje, aby byl v rámci finančního 
výhledu na období 2014–2020 vytvořen 
zvláštní program pro cestovní ruch 
zaměřený především na MSP, který by 
povzbuzoval partnerství mezi podniky při 
celoevropských projektech v tomto 
odvětví;

43. požaduje, aby byl v rámci finančního 
výhledu na období 2014–2020 vytvořen 
zvláštní program pro cestovní ruch 
zaměřený především na mikropodniky 
a malé a střední podniky, který by 
povzbuzoval partnerství mezi podniky 
a partnerství veřejného a soukromého 
sektoru při celoevropských projektech 
v tomto odvětví;

Or. it

Pozměňovací návrh 249
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 43 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. požaduje, aby byl v rámci finančního 
výhledu na období 2014–2020 vytvořen 
zvláštní program pro cestovní ruch 
zaměřený především na MSP, který by 
povzbuzoval partnerství mezi podniky při 
celoevropských projektech v tomto 
odvětví;

43. požaduje, aby byl v rámci finančního 
výhledu na období 2014–2020 vytvořen 
zvláštní program pro cestovní ruch 
zaměřený především na MSP, který by 
povzbuzoval partnerství mezi podniky při 
celoevropských projektech v tomto 
odvětví, a zároveň vybízí MSP 
k investicím do tohoto odvětví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 250
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. zdůrazňuje, že by cestovní ruch měl 
i nadále hrát významnou úlohu v politice 
soudržnosti v rámci finančního výhledu 
na období 2014–2020; vyzývá k tomu, aby 
pravidla, jimiž se řídí strukturální fondy, 
zahrnula mezi své priority obnovu 
upadajících turistických oblastí ve snaze 
zajistit jejich konkurenceschopnost 
a udržitelnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 251
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 44 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. trvá na tom, aby byla zabezpečena 
kontinuita podpory pilotních projektů 

44. trvá na tom, aby byla zabezpečena 
kontinuita podpory pilotních projektů 
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v odvětví cestovního ruchu po roce 2011 
a aby bylo případně uvažováno o nových 
projektech, které by se podílely na realizaci 
nové strategie;

v odvětví cestovního ruchu po roce 2011 
a aby bylo případně uvažováno o nových 
projektech, které by se podílely na realizaci 
nové strategie; vyzývá Komisi, aby 
podporovala stávající iniciativy, například 
program EDEN, s cílem zviditelnit je 
a posílit povědomí o nich u evropských 
občanů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 252
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 45 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. žádá Komisi, aby do září 2011 
předložila legislativní návrh na revizi 
směrnice 90/314/EHS o souborných 
službách pro cesty s cílem zajistit 
spotřebitelům a podnikům z odvětví 
cestovního ruchu rámec jednoznačných 
právních předpisů, kterými se budou řídit 
v běžných, ale především ve výjimečných 
situacích způsobených přírodními jevy;

45. žádá Komisi, aby do září 2011 
předložila legislativní návrh na revizi 
směrnice 90/314/EHS o souborných 
službách pro cesty s cílem zajistit 
spotřebitelům a podnikům z odvětví 
cestovního ruchu rámec jednoznačných 
právních předpisů, kterými se budou řídit 
v běžných, ale především ve výjimečných 
situacích způsobených přírodními jevy; 
zdůrazňuje, že celá koncepce souborných 
služeb pro cesty je již dlouho zastaralá, 
a naléhá na Komisi, aby v průběhu její 
revize zavedla uplatnitelnost stejných 
právních předpisů na všechny subjekty 
poskytující služby v oblasti cestovního 
ruchu; zdůrazňuje, že kvalita služby 
poskytované zákazníkovi a spravedlivá 
hospodářská soutěž by měly být v tomto 
ohledu primárními faktory;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 253
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 45 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. žádá Komisi, aby do září 2011 
předložila legislativní návrh na revizi 
směrnice 90/314/EHS o souborných 
službách pro cesty s cílem zajistit 
spotřebitelům a podnikům z odvětví 
cestovního ruchu rámec jednoznačných 
právních předpisů, kterými se budou řídit 
v běžných, ale především ve výjimečných 
situacích způsobených přírodními jevy;

45. žádá Komisi, aby do září 2011 
předložila legislativní návrh na revizi 
směrnice 90/314/EHS o souborných 
službách pro cesty s cílem zajistit 
spotřebitelům a podnikům z odvětví 
cestovního ruchu rámec jednoznačných 
právních předpisů, kterými se budou řídit 
jak v běžných, tak ve výjimečných 
situacích způsobených například 
některými klimatickými a přírodními jevy;

Or. de

Pozměňovací návrh 254
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 45 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. žádá Komisi, aby do září 2011 
předložila legislativní návrh na revizi 
směrnice 90/314/EHS o souborných 
službách pro cesty s cílem zajistit 
spotřebitelům a podnikům z odvětví 
cestovního ruchu rámec jednoznačných 
právních předpisů, kterými se budou řídit 
v běžných, ale především ve výjimečných 
situacích způsobených přírodními jevy;

45. žádá Komisi, aby do září 2011 
předložila legislativní návrh na revizi 
směrnice 90/314/EHS o souborných 
službách pro cesty s cílem zajistit 
spotřebitelům a podnikům z odvětví 
cestovního ruchu rámec jednoznačných 
právních předpisů, kterými se budou řídit 
v běžných, ale především ve výjimečných 
situacích způsobených přírodními jevy či 
politickými problémy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 255
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 46 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na příležitost členských 
států uskutečnit vzájemnou postupnou 
harmonizaci DPH z cestovního ruchu 
jako nevyhnutelnou podmínku 
transparentní hospodářské soutěže mezi 
podniky cestovního ruchu v rámci EU 
a s třetími zeměmi; v této souvislosti vítá 
diskusi, kterou vyvolalo zveřejnění zelené 
knihy o budoucnosti DPH;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 46 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na příležitost členských států 
uskutečnit vzájemnou postupnou 
harmonizaci DPH z cestovního ruchu jako 
nevyhnutelnou podmínku transparentní 
hospodářské soutěže mezi podniky 
cestovního ruchu v rámci EU a s třetími 
zeměmi; v této souvislosti vítá diskusi, 
kterou vyvolalo zveřejnění zelené knihy 
o budoucnosti DPH;

46. poukazuje na příležitost členských států 
uskutečnit vzájemnou postupnou 
harmonizaci snížené sazby DPH 
z cestovního ruchu jako nevyhnutelnou 
podmínku transparentní hospodářské 
soutěže mezi podniky cestovního ruchu 
v rámci EU a s třetími zeměmi; v této 
souvislosti vítá diskusi, kterou vyvolalo 
zveřejnění zelené knihy o budoucnosti 
DPH;

Or. en
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Pozměňovací návrh 257
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod 46 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na příležitost členských států 
uskutečnit vzájemnou postupnou 
harmonizaci DPH z cestovního ruchu jako 
nevyhnutelnou podmínku transparentní 
hospodářské soutěže mezi podniky 
cestovního ruchu v rámci EU a s třetími 
zeměmi; v této souvislosti vítá diskusi, 
kterou vyvolalo zveřejnění zelené knihy 
o budoucnosti DPH;

46. poukazuje na příležitost členských států 
uskutečnit vzájemnou postupnou 
harmonizaci DPH z cestovního ruchu jako 
nevyhnutelnou podmínku transparentní 
hospodářské soutěže mezi podniky 
cestovního ruchu v rámci EU a s třetími 
zeměmi; v této souvislosti vítá diskusi, 
kterou vyvolalo zveřejnění zelené knihy 
o budoucnosti DPH; upozorňuje členské 
státy na negativní vedlejší účinek 
rostoucího trendu nadměrného 
zpoplatňování cestování do EU nebo 
v rámci zemí EU (prostřednictvím 
palivových příplatků, bezpečnostních 
poplatků, poplatků za přistání, letištních 
poplatků, městských poplatků atd.);

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Spyros Danellis (S&D)

Návrh usnesení
Bod 46 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na příležitost členských států 
uskutečnit vzájemnou postupnou 
harmonizaci DPH z cestovního ruchu jako 
nevyhnutelnou podmínku transparentní 
hospodářské soutěže mezi podniky 
cestovního ruchu v rámci EU a s třetími 
zeměmi; v této souvislosti vítá diskusi, 
kterou vyvolalo zveřejnění zelené knihy 
o budoucnosti DPH;

46. poukazuje na příležitost členských států 
uskutečnit vzájemnou postupnou 
harmonizaci DPH z cestovního ruchu, 
s výjimkou jednoznačně vymezených 
případů, jako nevyhnutelnou podmínku 
transparentní hospodářské soutěže mezi 
podniky cestovního ruchu v rámci EU 
a s třetími zeměmi; v této souvislosti vítá 
diskusi, kterou vyvolalo zveřejnění zelené 
knihy o budoucnosti DPH;
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Or. el

Pozměňovací návrh 259
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46a. vyzývá členské státy, aby měly na 
paměti nepříznivé dopady narůstajícího 
trendu uplatňovat vůči turistům 
cestujícím do EU či v rámci členských 
států vyšší sazby např. v oblasti palivových 
příplatků, bezpečnostních poplatků 
a letištních, městských a přístavních 
poplatků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 260
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 47 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47a. vyzývá Komisi, aby do konce roku 
2012 předložila integrovanou strategii pro 
cestovní ruch; 

Or. it

Pozměňovací návrh 261
Hella Ranner

Návrh usnesení
Bod 48
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. domnívá se, že by měla být v rámci 
Evropského parlamentu vytvořena 
technická pracovní skupina pro cestovní 
ruch, která by byla zaměřena na důkladné 
sledování plnění opatření, která navrhla 
Komise, jakož i návrhů Evropského 
parlamentu;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 48 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48a. vybízí Komisi, aby v rámci plánu 
provádění co nejdříve stanovila konkrétní 
lhůty pro dosažení opatření a cílů; žádá 
členské státy, aby spolupracovaly 
prostřednictvím hodnocení provádění 
každé strategie;

Or. en


