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Τροπολογία 1
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ 
για την περιοχή του Δούναβη και το 
συνοδευτικό σχέδιο δράσης, καθώς και 
τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή 
της Βαλτικής Θάλασσας και το 
συνοδευτικό σχέδιο δράσης, των οποίων 
ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό στοιχείο,

Or. ro

Τροπολογία 2
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της 
Μαδρίτης «Προς ένα κοινωνικά 
υπεύθυνο τουριστικό μοντέλο» που 
εγκρίθηκε στην άτυπη σύνοδο των 
υπουργών της 15ης Απριλίου 2010,

Or. es

Τροπολογία 3
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο 
γνωμοδότησης της Επιτροπής των 
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Περιφερειών με τίτλο «Η Ευρώπη, ο 
πρώτος τουριστικός προορισμός στον 
κόσμο: ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον 
ευρωπαϊκό τουρισμό» (CoR 342/2010 
fin),

Or. el

Τροπολογία 4
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τις 
πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των 
μέσων της ΕΕ για τη στήριξη της 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ κατά την 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού,

Or. it

Τροπολογία 5
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. επισημαίνοντας υπόψη ότι ο τομέας του 
τουρισμού αντιπροσωπεύει το 10% του 
ΑΕΠ και το 12% της συνολικής 
απασχόλησης, ότι αποτελείται σε μεγάλο 
βαθμό από πολύ μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και ότι αναλαμβάνει κεντρικό 
ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την 
συνοχή της ΕΕ, καθώς επίσης και στην 
υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020,

Α. επισημαίνοντας ότι ο τομέας του 
τουρισμού αντιπροσωπεύει το 10% του 
ΑΕΠ και το 12% της συνολικής 
απασχόλησης, ότι αποτελείται σε μεγάλο 
βαθμό από πολύ μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, ότι αποτελεί τον κύριο πόρο 
για ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ, όπως 
π.χ. τα νησιά, και ότι αναλαμβάνει 
κεντρικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη 
και την οικονομική, κοινωνική και 
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εδαφική συνοχή της ΕΕ, καθώς επίσης και 
στην υλοποίηση των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020,

Or. es

Τροπολογία 6
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. επισημαίνοντας υπόψη ότι ο τομέας του 
τουρισμού αντιπροσωπεύει το 10% του 
ΑΕΠ και το 12% της συνολικής 
απασχόλησης, ότι αποτελείται σε μεγάλο 
βαθμό από πολύ μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και ότι αναλαμβάνει κεντρικό 
ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την 
συνοχή της ΕΕ, καθώς επίσης και στην 
υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020,

A. επισημαίνοντας ότι ο τομέας του 
τουρισμού αντιπροσωπεύει το 10% του 
ΑΕΠ και το 12% της συνολικής 
απασχόλησης, και ότι είναι η τρίτη 
σημαντικότερη κοινωνικοοικονομική 
δραστηριότητα της ΕΕ, ότι αποτελείται, 
σε μεγάλο βαθμό, από πολύ μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ότι 
αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην 
οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή της ΕΕ, 
καθώς επίσης και στην υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020,

Or. pt

Τροπολογία 7
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός 
συμβάλλει επίσης στην αύξηση του 
ανθρώπινου πλούτου, τις ανταλλαγές, την 
ευημερία, την καλή διαβίωση, τον 
πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή· υπό 
την έννοια αυτή, μια ποιοτική προσέγγιση 
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πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο,

Or. nl

Τροπολογία 8
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεί τον πρώτο τουριστικό 
προορισμό παγκοσμίως για τις διεθνείς 
αφίξεις και ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί 
αυτή η υπεροχή με την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργούνται, αφενός, 
από τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο και από τις συνεχείς 
αλλαγές στην αγορά ζήτησης και, 
αφετέρου, από την ανάγκη για την 
εξασφάλιση μιας μεγαλύτερης 
βιωσιμότητας,

B. επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεί τον πρώτο τουριστικό 
προορισμό παγκοσμίως για τις διεθνείς 
αφίξεις και ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί 
αυτή η υπεροχή με την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργούνται, αφενός, 
από τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο και από τις συνεχείς 
αλλαγές στην αγορά ζήτησης και, 
αφετέρου, από την ανάγκη για την 
εξασφάλιση μιας μεγαλύτερης και 
μονιμότερης βιωσιμότητας,

Or. el

Τροπολογία 9
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεί τον πρώτο τουριστικό 
προορισμό παγκοσμίως για τις διεθνείς 
αφίξεις και ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί 
αυτή η υπεροχή με την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργούνται, αφενός, 
από τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο και από τις συνεχείς 
αλλαγές στην αγορά ζήτησης και, 

B. επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεί τον πρώτο τουριστικό 
προορισμό παγκοσμίως για τις διεθνείς 
αφίξεις και ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί 
αυτή η υπεροχή με την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργούνται, αφενός, 
από τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο και από τις συνεχείς 
αλλαγές στην αγορά ζήτησης, με τις 
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αφετέρου, από την ανάγκη για την 
εξασφάλιση μιας μεγαλύτερης 
βιωσιμότητας,

επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της λειψυδρίας 
και της γήρανσης του πληθυσμού και, 
αφετέρου, από την ανάγκη για την 
εξασφάλιση μιας μεγαλύτερης 
βιωσιμότητας, ποικιλίας και ποιότητας 
των τουριστικών προϊόντων,

Or. pt

Τροπολογία 10
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός 
συνεισφέρει στην προώθηση της Ευρώπης 
και της πολιτιστικής και γλωσσικής της 
κληρονομιάς, σεβόμενος τις διαφορές, 
στην επιβεβαίωση των κοινών αξιών και 
στην ενίσχυση του αισθήματος της 
ταυτότητας, της καταγωγής και της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας,

Γ. επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός 
συνεισφέρει στην προώθηση της Ευρώπης 
και της πολιτιστικής και γλωσσικής της 
κληρονομιάς, σεβόμενος τις διαφορές, 
στην επιβεβαίωση των κοινών αξιών και 
στην ενίσχυση του αισθήματος της 
ταυτότητας, της καταγωγής και της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας· τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης του τομέα του 
τουρισμού για την επιβεβαίωση της 
περιφερειακής διάστασης στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. pt

Τροπολογία 11
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ β. επισημαίνοντας ότι η τουριστική 
δραστηριότητα στην Ευρώπη 
αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις: 
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την παγκόσμια οικονομική κρίση, την 
ανταγωνιστικότητα άλλων προορισμών 
εκτός ΕE και τη διαφοροποίηση της 
τουριστικής προσφοράς, τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και τις εποχιακές 
διακυμάνσεις της τουριστικής 
δραστηριότητας, τη δημογραφική εξέλιξη 
στην Ευρώπη, τον αυξανόμενο αντίκτυπο 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών, καθώς και πολλά 
απρόβλεπτα γεγονότα που πλήττουν κατά 
καιρούς τον κλάδο,

Or. el

Τροπολογία 12
Σπύρος Δανέλλης, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ γ. τονίζοντας ότι η πολυμορφία, η 
διαφορετικότητα, η πολυ-
πολιτισμικότητα της Ευρώπης προσφέρει 
τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη κάθε 
μορφής θεματικού τουρισμού. Η 
ανάπτυξη και προώθηση των μορφών του 
διαφοροποιημένου τουρισμού μπορεί να 
αποτελέσει τη μόνη αποτελεσματική 
απάντηση στις στρεβλώσεις, τα 
προβλήματα και την υποβάθμιση που 
οδηγεί το μοντέλο του άναρχου, 
ισοπεδωτικού μαζικού τουρισμού,

Or. el

Τροπολογία 13
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. επισημαίνοντας ότι ο κοινωνικός 
τουρισμός δεν συμβάλλει μόνο στους 
παραδοσιακούς στόχους της τουριστικής 
βιομηχανίας, αλλά έχει και άμεσο 
αντίκτυπο στη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής και της υγείας των κατοίκων, 
ιδίως στις οικογένειες και τους 
ηλικιωμένους, όπως έδειξε το πιλοτικό 
πρόγραμμα «Calypso» που προώθησε το 
Κοινοβούλιο,

Or. es

Τροπολογία 14
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. υπενθυμίζοντας ότι με την συνθήκη της 
Λισαβόνας (άρθρο 195), ο τουρισμός 
καθίσταται συγκεκριμένη αρμοδιότητα της 
ΕΕ, η οποία μπορεί να ενισχύει και να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών,

Δ. υπενθυμίζοντας ότι με την συνθήκη της 
Λισαβόνας (άρθρο 195), ο τουρισμός 
καθίσταται συγκεκριμένη αρμοδιότητα της
ΕΕ, η οποία μπορεί να ενισχύει και να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών για να τονωθεί η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα, με 
εξαίρεση την οποιαδήποτε εναρμόνιση 
των νομικών και κανονιστικών 
διατάξεων των κρατών μελών,

Or. es

Τροπολογία 15
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. υπενθυμίζοντας ότι με την συνθήκη της 
Λισαβόνας (άρθρο 195), ο τουρισμός 
καθίσταται συγκεκριμένη αρμοδιότητα της 
ΕΕ, η οποία μπορεί να ενισχύει και να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών,

Δ. υπενθυμίζοντας ότι με την συνθήκη της 
Λισαβόνας (άρθρο 195), ο τουρισμός 
καθίσταται συγκεκριμένη αρμοδιότητα της 
ΕΕ, η οποία μπορεί να ενισχύει και να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία 
ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων του τομέα, 
καθώς και για την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών,

Or. it

Τροπολογία 16
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. υπενθυμίζοντας ότι με την συνθήκη της 
Λισαβόνας (άρθρο 195), ο τουρισμός 
καθίσταται συγκεκριμένη αρμοδιότητα της 
ΕΕ, η οποία μπορεί να ενισχύει και να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών,

Δ. υπενθυμίζοντας ότι με την συνθήκη της 
Λισαβόνας (άρθρο 195), ο τουρισμός 
καθίσταται συγκεκριμένη αρμοδιότητα της 
ΕΕ, η οποία μπορεί να ενισχύει και να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών, έχοντας υπόψη τον πλήρη 
σεβασμό προς την αρχή της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

Or. pt

Τροπολογία 17
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. επισημαίνοντας ότι, με βάση τη νέα E. επισημαίνοντας ότι, με βάση τη νέα 
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αυτή αρμοδιότητα, απαιτείται η 
επεξεργασία μιας ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής στρατηγικής με σαφείς και 
φιλόδοξους στόχους, που θα σέβονται 
απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας,

αυτή αρμοδιότητα, απαιτείται η 
επεξεργασία μιας ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής στρατηγικής με σαφείς και 
φιλόδοξους στόχους, που θα σέβονται 
απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας 
αποφεύγοντας την υπέρμετρη 
κανονιστική ρύθμιση του τομέα,

Or. es

Τροπολογία 18
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. επισημαίνοντας ότι, με βάση τη νέα 
αυτή αρμοδιότητα, απαιτείται η 
επεξεργασία μιας ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής στρατηγικής με σαφείς και 
φιλόδοξους στόχους, που θα σέβονται 
απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας,

E. επισημαίνοντας ότι, με βάση τη νέα 
αυτή αρμοδιότητα και δεδομένης της 
παρατεταμένης οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, επείγει η 
επεξεργασία μιας καθαρά προορατικής
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής 
με σαφείς και φιλόδοξους στόχους, που θα 
σέβονται απόλυτα την αρχή της 
επικουρικότητας,

Or. es

Τροπολογία 19
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι για την κοινοτική
πολιτική σχετικά με τον τουρισμό 
απαιτούνται επαρκείς πόροι στο πλαίσιο 
του οικονομικού προγραμματισμού της ΕΕ 
2014-2020,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι, προκειμένου οι νέες 
αρμοδιότητες και η μελλοντική πολιτική 
της ΕΕ σχετικά με τον τουρισμό να έχει 
την αποδοτικότητα και την προβολή που 
απαιτούν οι ευρωπαίοι πολίτες και αυτοί 
που μας επισκέπτονται, δεν απαιτείται 



PE458.571v02-00 12/145 AM\862905EL.doc

EL

μόνο μια στρατηγική και ένα σχέδιο 
δράσης, αλλά πρέπει επίσης να διατεθούν 
επαρκείς πόροι στο πλαίσιο του 
οικονομικού προγραμματισμού της ΕΕ 
2014-2020,

Or. es

Τροπολογία 20
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. εκτιμώντας ότι οι οικονομίες των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών και 
ορισμένων νησιωτικών περιοχών της ΕΕ 
εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τις 
εναέριες μεταφορές δεδομένου του 
ιδιαίτερα απομακρυσμένου και 
νησιωτικού τους χαρακτήρα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να 
ληφθούν μέτρα προσαρμοσμένα στην 
εξάρτησή τους από αυτό το είδος 
μεταφοράς,

Or. es

Τροπολογία 21
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίηση του για την 
πολιτική στρατηγική που παρουσίασε η 
Επιτροπή, η οποία ορίζει 21 συγκεκριμένες 
δράσεις για την ανάκαμψη του τουριστικού 
τομέα· θεωρεί ότι το συγκεκριμένο 
κείμενο, με το ανάλογο σχέδιο εφαρμογής, 

1. εκφράζει την ικανοποίηση του για την 
πολιτική στρατηγική που παρουσίασε η 
Επιτροπή, η οποία ορίζει 21 συγκεκριμένες 
δράσεις για την ανάκαμψη του τουριστικού 
τομέα· θεωρεί ότι το συγκεκριμένο 
κείμενο, με το ανάλογο σχέδιο εφαρμογής, 
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αντιπροσωπεύει μια πραγματική αφετηρία 
προκειμένου να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
πολιτική που θα στοχεύει σε ένα 
ανταγωνιστικό, σύγχρονο, ποιοτικό και 
βιώσιμο τουρισμό, προσιτό σε όλους·

αντιπροσωπεύει μια αφετηρία προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή πολιτική που 
θα στοχεύει σε ένα ανταγωνιστικό, 
σύγχρονο, ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό, 
προσιτό σε όλους· καλεί την Επιτροπή να 
εστιάσει το σχέδιο δράσης κυρίως σε 
προτεραιότητες που θα επιφέρουν 
καινοτόμο προστιθέμενη αξία, σύμφωνα 
με το άρθρο 195 της Συνθήκης· είναι της 
άποψης ότι μια αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων παλαιότερων 
ανακοινώσεων εν προκειμένω είναι 
επίσης ουσιώδης·

Or. nl

Τροπολογία 22
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίηση του για την 
πολιτική στρατηγική που παρουσίασε η 
Επιτροπή, η οποία ορίζει 21 συγκεκριμένες 
δράσεις για την ανάκαμψη του τουριστικού 
τομέα· θεωρεί ότι το συγκεκριμένο 
κείμενο, με το ανάλογο σχέδιο εφαρμογής, 
αντιπροσωπεύει μια πραγματική αφετηρία 
προκειμένου να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
πολιτική που θα στοχεύει σε ένα 
ανταγωνιστικό, σύγχρονο, ποιοτικό και 
βιώσιμο τουρισμό, προσιτό σε όλους·

1. εκφράζει την ικανοποίηση του για την 
πολιτική στρατηγική που παρουσίασε η 
Επιτροπή, η οποία ορίζει 21 συγκεκριμένες 
δράσεις για την ανάκαμψη του τουριστικού 
τομέα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ορίσει 
ένα χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεσή 
τους και ζητεί τη συνεργασία των κρατών 
μελών, μέσω της παρουσίασης της 
εθνικής προόδου για κάθε δράση· θεωρεί 
ότι το συγκεκριμένο κείμενο, με το 
ανάλογο σχέδιο εφαρμογής, 
αντιπροσωπεύει μια πραγματική αφετηρία 
προκειμένου να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
πολιτική που θα στοχεύει σε ένα 
ανταγωνιστικό, σύγχρονο, ποιοτικό και 
βιώσιμο τουρισμό, προσιτό σε όλους·

Or. pt
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Τροπολογία 23
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίηση του για την 
πολιτική στρατηγική που παρουσίασε η 
Επιτροπή, η οποία ορίζει 21 συγκεκριμένες 
δράσεις για την ανάκαμψη του τουριστικού 
τομέα· θεωρεί ότι το συγκεκριμένο 
κείμενο, με το ανάλογο σχέδιο εφαρμογής, 
αντιπροσωπεύει μια πραγματική αφετηρία 
προκειμένου να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
πολιτική που θα στοχεύει σε ένα 
ανταγωνιστικό, σύγχρονο, ποιοτικό και 
βιώσιμο τουρισμό, προσιτό σε όλους·

1. εκφράζει την ικανοποίηση του για την 
πολιτική στρατηγική που παρουσίασε η 
Επιτροπή, η οποία ορίζει 21 συγκεκριμένες 
δράσεις για την ανάκαμψη του τουριστικού 
τομέα και ζητάει από την Επιτροπή να 
διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, καθώς 
και να εξειδικεύσει το περιεχόμενό τους· 
θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κείμενο, με το 
ανάλογο σχέδιο εφαρμογής, 
αντιπροσωπεύει μια πραγματική αφετηρία 
προκειμένου να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
πολιτική που θα στοχεύει σε ένα 
ανταγωνιστικό, σύγχρονο, ποιοτικό και 
βιώσιμο τουρισμό, προσιτό σε όλους·

Or. el

Τροπολογία 24
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. κρίνει απαραίτητη μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον τουρισμό που θα 
στηρίζεται, αφενός σε ένα πακέτο ειδικών 
μέτρων που προορίζονται αποκλειστικά 
στον τουριστικό τομέα και αφετέρου σε 
μια ακριβή εκτίμηση των συνεπειών στον 
εν λόγω τομέα από την λήψη μέτρων που 
αφορούν άλλους τομείς·

2. κρίνει απαραίτητη μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον τουρισμό που θα 
στηρίζεται, αφενός σε ένα πακέτο ειδικών 
μέτρων που προορίζονται αποκλειστικά 
στον τουριστικό τομέα και αφετέρου σε 
μια ακριβή εκτίμηση των συνεπειών στον 
εν λόγω τομέα από την λήψη μέτρων που 
αφορούν άλλους τομείς· ζητεί για τον 
σκοπό αυτόν την έγκριση μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
πολιτικής για τον τουρισμό προκειμένου 
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να δημιουργηθούν ταυτόχρονα συνεργίες 
μεταξύ των διαφόρων τομεακών 
πολιτικών και μεταξύ των διαφόρων 
χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορούν 
τον τουρισμό και τους συναφείς κλάδους·

Or. fr

Τροπολογία 25
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. κρίνει απαραίτητη μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον τουρισμό που θα 
στηρίζεται, αφενός σε ένα πακέτο ειδικών 
μέτρων που προορίζονται αποκλειστικά 
στον τουριστικό τομέα και αφετέρου σε
μια ακριβή εκτίμηση των συνεπειών στον 
εν λόγω τομέα από την λήψη μέτρων που 
αφορούν άλλους τομείς·

2. κρίνει απαραίτητη μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον τουρισμό που θα 
στηρίζεται, αφενός σε ένα πακέτο ειδικών 
μέτρων που προορίζονται αποκλειστικά 
στον τουριστικό τομέα και αφετέρου σε 
μια σύνδεση με τους άλλους 
συμπληρωματικούς τομείς, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η εφαρμογή ενός συστήματος 
που θα ευνοεί πραγματικά τον τουρισμό· 
κρίνει, επίσης, αναγκαία μια ακριβή 
εκτίμηση των συνεπειών στον εν λόγω 
τομέα από την λήψη μέτρων που αφορούν 
άλλους τομείς·

Or. it

Τροπολογία 26
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. κρίνει απαραίτητη μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον τουρισμό που θα 
στηρίζεται, αφενός σε ένα πακέτο ειδικών 
μέτρων που προορίζονται αποκλειστικά 

2. κρίνει απαραίτητη μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον τουρισμό που θα 
στηρίζεται σε ένα πακέτο ειδικών μέτρων 
που προορίζονται αποκλειστικά στον 
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στον τουριστικό τομέα και αφετέρου σε 
μια ακριβή εκτίμηση των συνεπειών στον 
εν λόγω τομέα από την λήψη μέτρων που 
αφορούν άλλους τομείς·

τουριστικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 27
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. κρίνει απαραίτητη μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον τουρισμό που θα 
στηρίζεται, αφενός σε ένα πακέτο ειδικών 
μέτρων που προορίζονται αποκλειστικά 
στον τουριστικό τομέα και αφετέρου σε 
μια ακριβή εκτίμηση των συνεπειών στον 
εν λόγω τομέα από την λήψη μέτρων που 
αφορούν άλλους τομείς·

2. κρίνει απαραίτητη μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον τουρισμό που θα 
στηρίζεται, αφενός σε ένα πακέτο ειδικών 
μέτρων που προορίζονται αποκλειστικά 
στον τουριστικό τομέα και αφετέρου σε 
μια ακριβή εκτίμηση των συνεπειών στον 
εν λόγω τομέα από την λήψη μέτρων που 
αφορούν άλλους τομείς· στο πλαίσιο αυτό, 
και δεδομένου του εγκάρσιου χαρακτήρα 
του, είναι απαραίτητος ο συντονισμός, 
μεταξύ άλλων, με την πολιτική των 
μεταφορών, του ανταγωνισμού, της 
εσωτερικής αγοράς, της προστασίας των 
καταναλωτών, της δημόσιας υγείας, του 
περιβάλλοντος, της απασχόλησης και της 
κατάρτισης, της θαλάσσιας πολιτικής, 
του πολιτισμού, των εξωτερικών 
σχέσεων, της αγροτικής και της 
περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. pt

Τροπολογία 28
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 



AM\862905EL.doc 17/145 PE458.571v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. κρίνει απαραίτητη μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον τουρισμό που θα 
στηρίζεται, αφενός σε ένα πακέτο ειδικών 
μέτρων που προορίζονται αποκλειστικά 
στον τουριστικό τομέα και αφετέρου σε 
μια ακριβή εκτίμηση των συνεπειών στον 
εν λόγω τομέα από την λήψη μέτρων που 
αφορούν άλλους τομείς·

2. κρίνει απαραίτητη μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον τουρισμό που θα 
στηρίζεται, αφενός σε ένα πακέτο ειδικών 
μέτρων που προορίζονται αποκλειστικά 
στον τουριστικό τομέα και αφετέρου σε 
μια ακριβή εκτίμηση των συνεπειών στον 
εν λόγω τομέα από την λήψη μέτρων που 
αφορούν άλλους τομείς· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη και 
των 21 δράσεων και στόχων και να 
ζητήσει από τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν αξιολογώντας την 
εφαρμογή της κάθε στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 29
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
συνοχής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική 
σχετικά με τον τουρισμό· θεωρεί πολύ 
σημαντικό να μεριμνήσει η Επιτροπή για 
μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση μεταξύ των σχετικών 
Γενικών Διευθύνσεων·

Or. nl

Τροπολογία 30
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας, 
αφενός μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
αφετέρου μεταξύ των φορέων στο σύνολο 
τους και των παραγόντων του τομέα· 
υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός υπάγεται 
άμεσα στην αρμοδιότητα πολλών 
ευρωπαϊκών περιοχών, και τονίζει συνεπώς 
την κύρια σημασία των ανωτέρω περιοχών 
για την υλοποίηση των έργων και για 
συγκεκριμένες δράσεις· ελπίζει τόσο στην 
άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των 
περιοχών στο πλαίσιο μελλοντικών 
κοινοτικών προτάσεων που θα ευνοούν τον 
τουρισμό όσο και στον συντονισμό που 
αφορά πολλές περιοχές με σκοπό την 
προβολή τους·

3. τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας, 
αφενός μεταξύ των διεθνών, ευρωπαϊκών, 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών και αφετέρου μεταξύ των φορέων 
στο σύνολο τους και των παραγόντων του 
τομέα· υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός 
υπάγεται άμεσα στην αρμοδιότητα πολλών 
ευρωπαϊκών περιοχών, και τονίζει συνεπώς 
την κύρια σημασία των ανωτέρω περιοχών 
για την υλοποίηση των έργων και για 
συγκεκριμένες δράσεις· ελπίζει τόσο στην 
άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των 
περιοχών στο πλαίσιο μελλοντικών 
κοινοτικών προτάσεων που θα ευνοούν τον 
τουρισμό όσο και στον συντονισμό που 
αφορά πολλές περιοχές με σκοπό την 
προβολή τους·

Or. nl

Τροπολογία 31
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας, 
αφενός μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
αφετέρου μεταξύ των φορέων στο σύνολο 
τους και των παραγόντων του τομέα· 
υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός υπάγεται 
άμεσα στην αρμοδιότητα πολλών 
ευρωπαϊκών περιοχών, και τονίζει συνεπώς 
την κύρια σημασία των ανωτέρω περιοχών 
για την υλοποίηση των έργων και για 
συγκεκριμένες δράσεις· ελπίζει τόσο στην 
άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των 
περιοχών στο πλαίσιο μελλοντικών 
κοινοτικών προτάσεων που θα ευνοούν τον 
τουρισμό όσο και στον συντονισμό που 

3. τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας, 
αφενός μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
αφετέρου μεταξύ των φορέων στο σύνολο 
τους και των παραγόντων του τομέα 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
διατομεακές προκλήσεις του τουρισμού, 
τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας· 
υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός υπάγεται 
άμεσα στην αρμοδιότητα πολλών 
ευρωπαϊκών περιοχών, και τονίζει συνεπώς 
την κύρια σημασία των ανωτέρω περιοχών 
για την υλοποίηση των έργων και για 
συγκεκριμένες δράσεις· ελπίζει τόσο στην 
άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των 
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αφορά πολλές περιοχές με σκοπό την 
προβολή τους·

περιοχών στο πλαίσιο μελλοντικών 
κοινοτικών προτάσεων που θα ευνοούν τον 
τουρισμό όσο και στον συντονισμό που 
αφορά πολλές περιοχές με σκοπό την 
προβολή τους·

Or. fr

Τροπολογία 32
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας, 
αφενός μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
αφετέρου μεταξύ των φορέων στο σύνολο 
τους και των παραγόντων του τομέα· 
υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός υπάγεται 
άμεσα στην αρμοδιότητα πολλών 
ευρωπαϊκών περιοχών, και τονίζει συνεπώς 
την κύρια σημασία των ανωτέρω περιοχών 
για την υλοποίηση των έργων και για 
συγκεκριμένες δράσεις· ελπίζει τόσο στην 
άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των 
περιοχών στο πλαίσιο μελλοντικών 
κοινοτικών προτάσεων που θα ευνοούν τον 
τουρισμό όσο και στον συντονισμό που 
αφορά πολλές περιοχές με σκοπό την 
προβολή τους·

3. τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας, 
αφενός μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
αφετέρου μεταξύ των φορέων στο σύνολο 
τους και των παραγόντων του τομέα· 
υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός υπάγεται 
άμεσα στην αρμοδιότητα πολλών 
ευρωπαϊκών περιοχών, και τονίζει συνεπώς 
την κύρια σημασία των ανωτέρω περιοχών 
για την υλοποίηση των έργων και για 
συγκεκριμένες δράσεις· ελπίζει τόσο στην 
άμεση, βιώσιμη και αποτελεσματική 
συμμετοχή των περιοχών στο πλαίσιο 
μελλοντικών κοινοτικών προτάσεων που 
θα ευνοούν τον τουρισμό όσο και στον 
συντονισμό που αφορά πολλές περιοχές με 
σκοπό την προβολή τους·

Or. en

Τροπολογία 33
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας, 
αφενός μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
αφετέρου μεταξύ των φορέων στο σύνολο 
τους και των παραγόντων του τομέα· 
υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός υπάγεται 
άμεσα στην αρμοδιότητα πολλών 
ευρωπαϊκών περιοχών, και τονίζει συνεπώς 
την κύρια σημασία των ανωτέρω περιοχών 
για την υλοποίηση των έργων και για 
συγκεκριμένες δράσεις· ελπίζει τόσο στην 
άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των 
περιοχών στο πλαίσιο μελλοντικών 
κοινοτικών προτάσεων που θα ευνοούν τον 
τουρισμό όσο και στον συντονισμό που 
αφορά πολλές περιοχές με σκοπό την 
προβολή τους·

3. τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας, 
αφενός μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
αφετέρου μεταξύ των φορέων στο σύνολο 
τους και των παραγόντων του τομέα· 
υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός υπάγεται 
άμεσα στην αρμοδιότητα πολλών 
ευρωπαϊκών περιοχών, και τονίζει συνεπώς 
την κύρια σημασία των ανωτέρω περιοχών 
για την υλοποίηση των έργων και για 
συγκεκριμένες δράσεις· ελπίζει τόσο στην 
άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των 
περιοχών στο πλαίσιο μελλοντικών 
κοινοτικών προτάσεων που θα ευνοούν τον 
τουρισμό όσο και στον συντονισμό που 
αφορά πολλές περιοχές με σκοπό την 
προβολή τους· στο ίδιο πλαίσιο, καλεί τις 
πόλεις να συμμετάσχουν πλήρως στον 
ορισμό της ανάπτυξης της νέας 
τουριστικής πολιτικής·

Or. es

Τροπολογία 34
Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών
περιφερειών προκειμένου να ενισχυθεί η 
ελκυστικότητά τους, η προβολή τους και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 
κυρίως μέσω της ανάπτυξης 
περιφερειακών τουριστικών πόλων έλξης 
και μέσω της κατάρτισης συγκεκριμένων 
συμφωνιών προγραμματισμού που θα 
αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στον 
εκσυγχρονισμό των τουριστικών 
εγκαταστάσεων·
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Or. fr

Τροπολογία 35
Nathalie Griesbeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για την προώθηση του 
ενδοπεριφερειακού και διαπεριφερειακού 
τουρισμού, ούτως ώστε κάθε τόπος, 
μουσείο ή πόλος έλξης που επισκέπτεται ο 
τουρίστας να τον καλεί να μεταβεί στη 
συνέχεια σε άλλο τόπο, μουσείο ή πόλο 
έλξης της περιοχής ή των γειτονικών 
περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 36
Giommaria Uggias, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
κατά την εφαρμογή της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», να εκπονήσει ένα 
πολυετές σχέδιο για τον τουρισμό, 
ζητώντας από τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να υιοθετήσουν ένα μέσο 
προγραμματισμού για την ίδια περίοδο·

Or. it
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Τροπολογία 37
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κρίνει ότι ο τουρισμός πρέπει να 
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της 
βιομηχανικής ευρωπαϊκής πολιτικής και 
διαβεβαιώνει ότι η προβολή του τουρισμού 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο στον τομέα 
της απασχόλησης σε διάφορα κράτη μέλη·

4. κρίνει ότι ο τουρισμός πρέπει να 
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της 
βιομηχανικής ευρωπαϊκής πολιτικής και 
της πολιτικής για την καινοτομία, και 
διαβεβαιώνει ότι η προβολή του τουρισμού 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο στον τομέα 
της απασχόλησης σε διάφορα κράτη μέλη·

Or. ro

Τροπολογία 38
Frieda Brepoels, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κρίνει ότι ο τουρισμός πρέπει να 
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της 
βιομηχανικής ευρωπαϊκής πολιτικής και 
διαβεβαιώνει ότι η προβολή του τουρισμού 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο στον τομέα 
της απασχόλησης σε διάφορα κράτη μέλη·

4. κρίνει ότι ο τουρισμός πρέπει να 
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της 
βιομηχανικής ευρωπαϊκής πολιτικής και 
διαβεβαιώνει ότι η προβολή του τουρισμού 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο στον τομέα 
της απασχόλησης σε διάφορα κράτη μέλη·
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που 
εξασφαλίζουν καινοτομία από κάτω προς 
τα πάνω και σταθερότητα στον τομέα, 
ενώ εγγυώνται επίσης την ποιότητα, την 
ποικιλομορφία και την αυθεντικότητα 
των περιφερειών όπου έχουν την έδρα 
τους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προωθήσει εντονότερα αυτήν την 
προσέγγιση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
τουριστικής προσφοράς υπηρεσιών·

Or. nl
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Τροπολογία 39
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κρίνει ότι ο τουρισμός πρέπει να 
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της 
βιομηχανικής ευρωπαϊκής πολιτικής και 
διαβεβαιώνει ότι η προβολή του τουρισμού 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο στον τομέα 
της απασχόλησης σε διάφορα κράτη μέλη·

4. κρίνει ότι ο τουρισμός πρέπει να 
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της 
βιομηχανικής ευρωπαϊκής πολιτικής και 
διαβεβαιώνει ότι η προβολή του τουρισμού 
αποτελεί στρατηγικό και σημαντικό στόχο
στον τομέα της απασχόλησης σε διάφορα 
κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 40
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κρίνει ότι ο τουρισμός πρέπει να 
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της 
βιομηχανικής ευρωπαϊκής πολιτικής και 
διαβεβαιώνει ότι η προβολή του τουρισμού 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο στον τομέα 
της απασχόλησης σε διάφορα κράτη μέλη·

4. κρίνει ότι ο τουρισμός πρέπει να 
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της 
οικονομικής ευρωπαϊκής πολιτικής και 
διαβεβαιώνει ότι η προβολή του τουρισμού 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο στον τομέα 
της απασχόλησης σε διάφορα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 41
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συγκεντρώνει και να δημοσιεύει κάθε 
χρόνο τις ορθές πρακτικές στον τομέα 
του τουρισμού·

Or. it

Τροπολογία 42
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προωθήσει ένα ειδικό κέντρο καινοτομίας 
για τις επιχειρήσεις του τουριστικού 
τομέα·

Or. it

Τροπολογία 43
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη 
μέλη και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού 
ένα «ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 44
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας·

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας· 
υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες της ΕΕ για 
την προώθηση του τουρισμού πρέπει να 
είναι συμπληρωματικές και να 
συντονίζονται με αυτές των κρατών 
μελών και των περιφερειακών και 
τοπικών διοικήσεων και ότι δεν πρέπει να 
ευνοούν συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς 
τουριστικούς προορισμούς σε βάρος 
κάποιων άλλων·

Or. es

Τροπολογία 45
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας·

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, μέσα από 
τον σεβασμό και την αξιοποίηση των 
εδαφικών ιδιαιτεροτήτων·

Or. it
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Τροπολογία 46
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας·

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας· ζητεί
από την Επιτροπή να ξεκινήσει 
ενημερωτικές εκστρατείες και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε διεθνείς 
εκδηλώσεις, καθώς και την προώθηση 
του «ευρωπαϊκού σήματος» μέσω των 
δραστηριοτήτων και της προβολής της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης·

Or. pt

Τροπολογία 47
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας·

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας· το 
σήμα αυτό θα πρέπει να λειτουργεί ως 
«branding umbrella» και γι'αυτό το λόγο 
χρειάζεται να υπάρξουν σαφείς 
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προδιαγραφές και κριτήρια για την 
χορήγησή του

Or. el

Τροπολογία 48
David-Maria Sassoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας·

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας·
θεωρεί, ωστόσο, ότι το «ευρωπαϊκό 
σήμα» δεν πρέπει να εμποδίζει τις 
περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές 
κοινωνίες που ζουν από τον τουρισμό να 
προβάλλουν ελεύθερα την εικόνα τους·

Or. it

Τροπολογία 49
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας·

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές εταιρείες τουρισμού ένα 
«σήμα της Ευρώπης» με σκοπό την 
προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό 
πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας·
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Or. es

Τροπολογία 50
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η σημερινή τεράστια 
αύξηση σημάτων προκαλεί σύγχυση και 
είναι επίσης παραπλανητική· καλεί την 
Επιτροπή να κρίνει τα υπάρχοντα σήματα 
ανάλογα με την αποδοτικότητά τους· η 
αξιοπιστία, η διαφάνεια, ο έλεγχος, αλλά 
ακόμα και οι κυρώσεις πρέπει να 
αποτελέσουν εν προκειμένω τον οδηγό· τα 
κριτήρια που αφορούν τα σήματα πρέπει 
να διαμορφωθούν κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να είναι εφικτά και ρεαλιστικά, 
αλλά ταυτόχρονα να αποτελούν και 
κίνητρο για ένα περισσότερο βιώσιμο 
προϊόν· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα πιο ομοιόμορφο σύστημα 
ποιοτικών κριτηρίων·

Or. nl

Τροπολογία 51
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
μιας ενεργού πολιτικής ανταγωνισμού 
που θα παρακολουθεί την τάση 
συγκέντρωσης του τομέα και την 
κατάχρηση των δεσποζουσών θέσεων·

Or. es
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Τροπολογία 52
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με 
το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» ως 
μέσο για την ανάδειξη κάποιων χώρων που 
αντιπροσωπεύουν την ιστορία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης· τονίζει ότι πρέπει 
να συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την 
συμμετοχή των αναγνωρισμένων περιοχών 
από την UNESCO με σκοπό την αποφυγή 
της επικάλυψης η οποία δεν προσθέτει 
καμία αξία·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με 
το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» ως 
μέσο για την ανάδειξη κάποιων χώρων που 
αντιπροσωπεύουν την ιστορία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης· τονίζει ότι πρέπει 
να συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την 
συμμετοχή των αναγνωρισμένων περιοχών 
από την UNESCO και άλλες ιστορικές 
διαδρομές· θεωρεί αναγκαίο τον 
συντονισμό με άλλες παρόμοιες 
πρωτοβουλίες, όπως το Βραβείο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΕΕ 
Europa Nostra, με σκοπό την αποφυγή της 
επικάλυψης η οποία δεν προσθέτει καμία 
αξία·

Or. nl

Τροπολογία 53
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με 
το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» ως 
μέσο για την ανάδειξη κάποιων χώρων που 
αντιπροσωπεύουν την ιστορία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης· τονίζει ότι πρέπει 
να συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την 
συμμετοχή των αναγνωρισμένων περιοχών 
από την UNESCO με σκοπό την αποφυγή 
της επικάλυψης η οποία δεν προσθέτει 
καμία αξία·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με 
το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» ως 
μέσο για την ανάδειξη κάποιων χώρων που 
αντιπροσωπεύουν την ιστορία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης· τονίζει ότι πρέπει 
να συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την 
συμμετοχή των αναγνωρισμένων περιοχών 
από την UNESCO με σκοπό την αποφυγή 
της επικάλυψης·
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Or. it

Τροπολογία 54
Σπύρος Δανέλλης, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με 
το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» ως 
μέσο για την ανάδειξη κάποιων χώρων που 
αντιπροσωπεύουν την ιστορία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης· τονίζει ότι πρέπει 
να συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την 
συμμετοχή των αναγνωρισμένων περιοχών 
από την UNESCO με σκοπό την αποφυγή 
της επικάλυψης η οποία δεν προσθέτει 
καμία αξία·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με 
το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» ως 
μέσο για την ανάδειξη κάποιων χώρων που 
αντιπροσωπεύουν την ιστορία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης· τονίζει ότι πρέπει 
να συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την 
συμμετοχή των αναγνωρισμένων περιοχών 
από την UNESCO με σκοπό την αποφυγή 
της επικάλυψης η οποία δεν προσθέτει 
καμία αξία· καλεί τη Επιτροπή να 
επισημάνει στα κράτη μέλη την 
αναγκαιότητα οι χώροι που θα λαμβάνουν 
το «σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» να 
παραμένουν ανοικτοί και προσπελάσιμοι 
πάντα, ακόμη και με τη πρόβλεψη για 
προσωπικό ασφαλείας (skeleton staff)

Or. el

Τροπολογία 55
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με 
το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» ως 
μέσο για την ανάδειξη κάποιων χώρων που 
αντιπροσωπεύουν την ιστορία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης· τονίζει ότι πρέπει 
να συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την 
συμμετοχή των αναγνωρισμένων περιοχών 
από την UNESCO με σκοπό την αποφυγή 

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με 
το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» ως 
συμπληρωματικό στοιχείο και ως μέσο 
για την ανάδειξη κάποιων χώρων που 
αντιπροσωπεύουν την ιστορία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, με την οποία θα 
τίθεται ένα συγκεκριμένο σύνολο 
κριτηρίων για τη διάκρισή τους· τονίζει 
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της επικάλυψης η οποία δεν προσθέτει
καμία αξία·

ότι πρέπει να συντονιστεί αυτή η 
πρωτοβουλία με την συμμετοχή των 
αναγνωρισμένων περιοχών από την 
UNESCO και των τόπων του δικτύου 
Natura 2000 με σκοπό την αποφυγή της 
επικάλυψης και της υποτίμησης που δεν 
προσθέτουν καμία αξία·

Or. pt

Τροπολογία 56
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με 
το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» ως 
μέσο για την ανάδειξη κάποιων χώρων που 
αντιπροσωπεύουν την ιστορία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης· τονίζει ότι πρέπει 
να συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την 
συμμετοχή των αναγνωρισμένων περιοχών 
από την UNESCO με σκοπό την αποφυγή 
της επικάλυψης η οποία δεν προσθέτει 
καμία αξία·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με 
το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» ως 
μέσο για την ανάδειξη κάποιων χώρων που 
αντιπροσωπεύουν την ιστορία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης· τονίζει ότι πρέπει 
να συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την 
συμμετοχή των αναγνωρισμένων περιοχών 
από την UNESCO με σκοπό την αποφυγή 
της επικάλυψης η οποία δεν προσθέτει 
καμία αξία· συνιστά το «Σήμα 
ευρωπαϊκής κληρονομιάς» να είναι 
ανοιχτό, σε εθελοντική βάση, στη 
συμμετοχή περιοχών που 
αντιπροσωπεύουν την ευρωπαϊκή 
κληρονομιά παρότι βρίσκονται εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 57
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις 
χώρες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, ιδιαίτερα 
με τις χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, 
Ινδία, Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
μια αγορά πολλών εκατομμυρίων 
δυνητικών τουριστών·

7. τονίζει την σημασία της σύναψης 
διεθνών συμφωνιών σχετικά με τις 
εναέριες μεταφορές με σκοπό τη 
συνεργασία με τις χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με τις 
χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια 
αγορά πολλών εκατομμυρίων δυνητικών 
τουριστών·

Or. ro

Τροπολογία 58
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις χώρες 
εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, ιδιαίτερα με τις 
χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια 
αγορά πολλών εκατομμυρίων δυνητικών 
τουριστών·

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις χώρες 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με 
τις χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια 
αγορά πολλών εκατομμυρίων δυνητικών 
τουριστών, και της ανάπτυξης κοινών 
ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων εμπορικής 
προώθησης σε αυτές τις νέες αγορές που 
είναι πηγές τουριστών·

Or. hu

Τροπολογία 59
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις χώρες 
εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, ιδιαίτερα με τις 
χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια 
αγορά πολλών εκατομμυρίων δυνητικών 
τουριστών·

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις χώρες 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με 
τις αναδυόμενες χώρες, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν μια αγορά πολλών 
εκατομμυρίων δυνητικών τουριστών·

Or. fr

Τροπολογία 60
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις χώρες 
εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, ιδιαίτερα με τις 
χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια 
αγορά πολλών εκατομμυρίων δυνητικών 
τουριστών·

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις χώρες 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με 
τις χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια 
αγορά πολλών εκατομμυρίων δυνητικών 
τουριστών, και της υποστήριξης, ως 
συνέχεια σε σχέση με την εν λόγω 
συνεργασία, της δημιουργίας 
συνδυασμένων προϊόντων τουρισμού, 
χάρη στα οποία οι τουρίστες από πιο 
μακρινές χώρες θα θεωρούν την Ευρώπη 
μια περισσότερο ομοιογενή περιοχή (για 
παράδειγμα, συνεργασία στο επίπεδο των 
χωρών της ομάδας του Visegrád, των 
κρατών της περιοχής της Βαλτικής ή των 
μεσογειακών χωρών)·

Or. cs
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Τροπολογία 61
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις 
χώρες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, ιδιαίτερα 
με τις χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, 
Ινδία, Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
μια αγορά πολλών εκατομμυρίων 
δυνητικών τουριστών·

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας με 
τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως με τις γειτονικές χώρες εταίρους,
ιδιαίτερα με τις χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, 
Ρωσία, Ινδία, Κίνα), οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν μια αγορά πολλών 
εκατομμυρίων δυνητικών τουριστών·

Or. en

Τροπολογία 62
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις χώρες 
εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, ιδιαίτερα με τις 
χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια 
αγορά πολλών εκατομμυρίων δυνητικών 
τουριστών·

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις χώρες 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με 
τις χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια 
αγορά πολλών εκατομμυρίων δυνητικών 
τουριστών· θεωρεί ότι το άνοιγμα νέων 
αγορών εντείνει τον ανταγωνισμό σε 
βάρος των ευρωπαϊκών τουριστικών 
προορισμών, αλλά ότι η αύξηση του 
επιπέδου ζωής και των μισθών στις 
χώρες ΒΡΙΚ προσφέρει νέα μερίδια 
αγοράς· επιμένει εν προκειμένω στη 
σημασία να καταβληθούν προσπάθειες 
προβολής, ποιότητας, 
ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης 
του τουρισμού στην Ευρώπη για την 
προσέλκυση νέας πελατείας·

Or. fr
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Τροπολογία 63
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις χώρες 
εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, ιδιαίτερα με τις 
χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια 
αγορά πολλών εκατομμυρίων δυνητικών 
τουριστών·

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, 
ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις χώρες 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με
τους γείτονές μας, καθώς και με τις χώρες 
ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα), οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν μια αγορά 
πολλών εκατομμυρίων δυνητικών 
τουριστών·

Or. es

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι πρέπει, για το σκοπό αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα-
υποχρέωση της ΕΕ να ελέγχει την είσοδο
των συνόρων της, να ευαισθητοποιήσει τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη προκειμένου να προβούν στον 
συντονισμό και στην απλοποίηση των 
διαδικασιών για την έκδοση τουριστικών 
θεωρήσεων εισόδου, λαμβάνοντας υπόψη 
την πιθανότητα δημιουργίας κοινών
προξενικών παραγόντων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την 
ακριβή εφαρμογή των ανωτέρω 
διαδικασιών και την μείωση του 
γραφειοκρατικών δαπανών·

8. θεωρεί ότι πρέπει, για τον σκοπό αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα-
υποχρέωση της ΕΕ να ελέγχει την είσοδο 
των συνόρων της, να προωθήσουν τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη την κοινή πολιτική θεωρήσεων με 
στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών 
για την έκδοση τουριστικών θεωρήσεων 
εισόδου και τη δημιουργία κοινών 
κέντρων αίτησης έκδοσης θεωρήσεων, 
διασφαλίζοντας την ακριβή εφαρμογή των 
ανωτέρω διαδικασιών και την μείωση του 
γραφειοκρατικών δαπανών·
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Or. es

Τροπολογία 65
Σπύρος Δανέλλης, Carlo Fidanza, Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι πρέπει, για το σκοπό αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα-
υποχρέωση της ΕΕ να ελέγχει την είσοδο 
των συνόρων της, να ευαισθητοποιήσει τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη προκειμένου να προβούν στον 
συντονισμό και στην απλοποίηση των 
διαδικασιών για την έκδοση τουριστικών 
θεωρήσεων εισόδου, λαμβάνοντας υπόψη 
την πιθανότητα δημιουργίας κοινών 
προξενικών παραγόντων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την 
ακριβή εφαρμογή των ανωτέρω 
διαδικασιών και την μείωση του 
γραφειοκρατικών δαπανών·

8. θεωρεί ότι πρέπει, για το σκοπό αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα-
υποχρέωση της ΕΕ να ελέγχει την είσοδο 
των συνόρων της, να ευαισθητοποιήσει τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη προκειμένου να προβούν στον 
συντονισμό και στην απλοποίηση των 
διαδικασιών για την έκδοση τουριστικών 
θεωρήσεων εισόδου, λαμβάνοντας υπόψη 
την πιθανότητα δημιουργίας κοινών 
προξενικών παραγόντων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την 
ακριβή εφαρμογή των ανωτέρω 
διαδικασιών και την μείωση του 
γραφειοκρατικών δαπανών· για τον σκοπό 
αυτόν, πέραν της ίδρυσης της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ), καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να αναπτύξει τα 
γραφεία των Αντιπροσωπειών της ΕΕ 
στον κόσμο, ώστε να εκδίδουν 
τουριστικές θεωρήσεις σε συνεργασία με 
τις εθνικές πρεσβείες των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 66
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
ενδεχόμενα εναλλακτικά μέτρα 
απλοποίησης για την έκδοση τουριστικών 
θεωρήσεων εισόδου· όπως για 
παράδειγμα την «ομαδική τουριστική 
θεώρηση εισόδου» για τις οργανωμένες 
ομάδες·

διαγράφεται

Or. nl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
ενδεχόμενα εναλλακτικά μέτρα
απλοποίησης για την έκδοση τουριστικών 
θεωρήσεων εισόδου· όπως για παράδειγμα 
την «ομαδική τουριστική θεώρηση 
εισόδου» για τις οργανωμένες ομάδες·

9. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τα 
μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της 
κοινής πολιτικής θεωρήσεων με στόχο να 
απλοποιηθεί η έκδοση τουριστικών 
θεωρήσεων εισόδου με βάση τις αρχές της 
αμοιβαιότητας, καθιερώνοντας για 
παράδειγμα την «ομαδική τουριστική 
θεώρηση εισόδου» για τις οργανωμένες 
ομάδες·

Or. es

Τροπολογία 68
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
ενδεχόμενα εναλλακτικά μέτρα 

9. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα πολιτική ως προς το 
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απλοποίησης για την έκδοση τουριστικών 
θεωρήσεων εισόδου· όπως για παράδειγμα 
την «ομαδική τουριστική θεώρηση 
εισόδου» για τις οργανωμένες ομάδες·

ζήτημα των τουριστικών θεωρήσεων και 
να προτείνει μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική παρουσιάζοντας εναλλακτικά 
μέτρα απλοποίησης και εναρμόνισης της 
διαδικασίας για την έκδοση αυτών των 
θεωρήσεων εισόδου· όπως για παράδειγμα 
την «ομαδική τουριστική θεώρηση 
εισόδου» για τις οργανωμένες ομάδες, οι 
οποίες θα διευκολύνουν τα ταξίδια προς 
τις χώρες της ΕΕ όχι μόνο από χώρες με 
τις οποίες έχουν συναφθεί οι 
αποκαλούμενες συμφωνίες για τη 
διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων, 
αλλά και από άλλες ταχέως 
αναπτυσσόμενες οικονομίες·

Or. cs

Τροπολογία 69
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
ενδεχόμενα εναλλακτικά μέτρα 
απλοποίησης για την έκδοση τουριστικών 
θεωρήσεων εισόδου· όπως για παράδειγμα 
την «ομαδική τουριστική θεώρηση 
εισόδου» για τις οργανωμένες ομάδες·

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
ενδεχόμενα εναλλακτικά μέτρα 
απλοποίησης για την έκδοση τουριστικών 
θεωρήσεων εισόδου· όπως για παράδειγμα 
την «ομαδική τουριστική θεώρηση 
εισόδου» για τις οργανωμένες ομάδες·
τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης της 
απόκτησης θεωρήσεων για όσους 
ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, 
πράγμα που θα παρέχει πολλές διεξόδους 
για την αύξηση του επιχειρηματικού και 
συνεδριακού τουρισμού·

Or. fr
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Τροπολογία 70
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
ενδεχόμενα εναλλακτικά μέτρα 
απλοποίησης για την έκδοση τουριστικών 
θεωρήσεων εισόδου· όπως για παράδειγμα 
την «ομαδική τουριστική θεώρηση 
εισόδου» για τις οργανωμένες ομάδες·

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
ενδεχόμενα εναλλακτικά μέτρα 
απλοποίησης για την έκδοση τουριστικών 
θεωρήσεων εισόδου· όπως για παράδειγμα 
την «ομαδική τουριστική θεώρηση 
εισόδου» για τις οργανωμένες ομάδες, 
καθώς και την εξαίρεση από θεωρήσεις 
τύπου Schengen για τους υπηκόους 
τρίτων χωρών που συνορεύουν με την ΕΕ 
και οι οποίοι επισκέπτονται Κράτη Μέλη 
με ανώτατο όριο παραμονής τους 72 
ώρες·

Or. el

Τροπολογία 71
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη διάφορες καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης που αποτελούν κίνδυνο για τον 
τουρίστα στο εξωτερικό, να εκτιμήσουν 
την πιθανότητα κωδικοποίησης μιας 
ομοιόμορφης διαδικασίας για την 
δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικά με την 
«επικινδυνότητα» του ταξιδιού, με την 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κώδικα του 
βαθμού επικινδυνότητας, αναγνωρίζοντας 
στις πιο σοβαρές περιπτώσεις το 
δικαίωμα των τουριστικών πρακτόρων 
να ζητήσουν κοινοτική ενίσχυση, εντός 
των ορίων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών πόρων·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη διάφορες καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης που αποτελούν κίνδυνο για τον 
τουρίστα στο εξωτερικό, να εκτιμήσουν 
την πιθανότητα κωδικοποίησης μιας 
ομοιόμορφης διαδικασίας για την 
δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικά με την 
«επικινδυνότητα» του ταξιδιού, με την 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κώδικα του 
βαθμού επικινδυνότητας·
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Or. es

Τροπολογία 72
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη διάφορες καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης που αποτελούν κίνδυνο για τον 
τουρίστα στο εξωτερικό, να εκτιμήσουν 
την πιθανότητα κωδικοποίησης μιας 
ομοιόμορφης διαδικασίας για την 
δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικά με την 
«επικινδυνότητα» του ταξιδιού, με την 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κώδικα του 
βαθμού επικινδυνότητας, αναγνωρίζοντας 
στις πιο σοβαρές περιπτώσεις το δικαίωμα 
των τουριστικών πρακτόρων να ζητήσουν 
κοινοτική ενίσχυση, εντός των ορίων των 
διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 
πόρων·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη διάφορες καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης που αποτελούν κίνδυνο για τον 
τουρίστα στο εξωτερικό, να εκτιμήσουν 
την πιθανότητα κωδικοποίησης μιας 
ομοιόμορφης διαδικασίας για την 
δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικά με την 
«επικινδυνότητα» του ταξιδιού, με την 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κώδικα του 
βαθμού επικινδυνότητας, αναγνωρίζοντας 
στις πιο σοβαρές περιπτώσεις το δικαίωμα 
των τουριστικών πρακτόρων να ζητήσουν 
κοινοτική ενίσχυση, εντός των ορίων των 
διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 
πόρων· ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τα μέτρα διαχείρισης των 
κρίσεων για απροσδόκητα γεγονότα, 
όπως η ηφαιστειακή τέφρα, προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες σε όλα τα 
επίπεδα·

Or. pt

Τροπολογία 73
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη διάφορες καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης που αποτελούν κίνδυνο για τον 
τουρίστα στο εξωτερικό, να εκτιμήσουν 

10. ζητεί από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη διάφορες καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης που αποτελούν κίνδυνο για τον 
τουρίστα στο εξωτερικό, να εκτιμήσουν, 
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την πιθανότητα κωδικοποίησης μιας 
ομοιόμορφης διαδικασίας για την 
δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικά με την 
«επικινδυνότητα» του ταξιδιού, με την 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κώδικα του 
βαθμού επικινδυνότητας, αναγνωρίζοντας 
στις πιο σοβαρές περιπτώσεις το δικαίωμα 
των τουριστικών πρακτόρων να ζητήσουν 
κοινοτική ενίσχυση, εντός των ορίων των 
διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 
πόρων·

σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ),
την πιθανότητα κωδικοποίησης μιας 
ομοιόμορφης διαδικασίας για την 
δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικά με την 
«επικινδυνότητα» του ταξιδιού, με την 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κώδικα του 
βαθμού επικινδυνότητας, αναγνωρίζοντας 
στις πιο σοβαρές περιπτώσεις το δικαίωμα 
των τουριστικών πρακτόρων να ζητήσουν 
κοινοτική ενίσχυση, εντός των ορίων των 
διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 74
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να εξαγάγει 
συμπεράσματα από πρόσφατες 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως η 
έκρηξη ηφαιστείου, και να εκπονήσει 
συγκεκριμένα σενάρια σχετικά με τη 
διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ, ώστε 
ο συντονισμός και η ομοιόμορφη δράση 
σε όλα τα κράτη μέλη στο επίπεδο της 
πληροφόρησης και της λήψης μέτρων να 
αποτελέσουν τον κανόνα·

Or. nl

Τροπολογία 75
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα) 



PE458.571v02-00 42/145 AM\862905EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
καταρτίσει χάρτη των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων του τουρίστα, στον 
οποίο θα περιλαμβάνονται οι αρχές που 
αφορούν την προσβασιμότητα, την 
πληροφόρηση, τον διάφανο καθορισμό 
των τιμών, την αποζημίωση κ.λπ.· καλεί 
τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
ανεξάρτητο σύστημα διαιτησίας ώστε οι 
καταναλωτές να μπορούν πράγματι να 
διασφαλίσουν την τήρηση των 
δικαιωμάτων αυτών·

Or. nl

Τροπολογία 76
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
τεχνολογική ανάπτυξη των ΜΜΕ ώστε να 
καταστεί πιο αποτελεσματική η ένταξη των 
προϊόντων στο εμπόριο και η προβολή των 
προορισμών· Καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα 
«Τεχνολογία της Πληροφόρησης και 
Τουρισμός», με την προώθηση ενός 
συγκεκριμένου πιλοτικού σχεδίου, μέχρι 
τα τέλη του 2011, προκειμένου να δοθεί 
ώθηση στην συμμετοχή των πολύ μικρών 
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
«Αλυσίδα ψηφιακής προσφοράς» 
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων 
τομέων όπως της κλωστοϋφαντουργίας, 
των μεταφορών, των συστημάτων 
υποστήριξης και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας·

11. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
τεχνολογική ανάπτυξη των ΜΜΕ ώστε να 
καταστεί πιο αποτελεσματική η ένταξη των 
προϊόντων στο εμπόριο και η προβολή των 
προορισμών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
προσβασιμότητα των υφιστάμενων
προσεγγίσεων της ΤΠΕ από τον χρήστη 
και τη φιλικότητα προς αυτόν·

Or. nl
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Τροπολογία 77
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
τεχνολογική ανάπτυξη των ΜΜΕ ώστε να 
καταστεί πιο αποτελεσματική η ένταξη των 
προϊόντων στο εμπόριο και η προβολή των 
προορισμών· Καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα «Τεχνολογία 
της Πληροφόρησης και Τουρισμός», με 
την προώθηση ενός συγκεκριμένου 
πιλοτικού σχεδίου, μέχρι τα τέλη του 2011, 
προκειμένου να δοθεί ώθηση στην 
συμμετοχή των πολύ μικρών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
«Αλυσίδα ψηφιακής προσφοράς» 
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων 
τομέων όπως της κλωστοϋφαντουργίας, 
των μεταφορών, των συστημάτων 
υποστήριξης και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας·

11. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη 
των ΜΜΕ ώστε να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η ένταξη των προϊόντων 
στο εμπόριο και η προβολή των 
προορισμών· Καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα «Τεχνολογία 
της Πληροφόρησης και Τουρισμός», με 
την προώθηση ενός συγκεκριμένου 
πιλοτικού σχεδίου, μέχρι τα τέλη του 2011, 
προκειμένου να δοθεί ώθηση στην 
συμμετοχή των πολύ μικρών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
«Αλυσίδα ψηφιακής προσφοράς» 
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων 
τομέων όπως της κλωστοϋφαντουργίας, 
των μεταφορών, των συστημάτων 
υποστήριξης και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας· ζητεί να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες με στόχο την 
προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
στον τομέα και την εξάλειψη των 
εμποδίων που συνεχίζουν να υπάρχουν 
στην εσωτερική αγορά και 
παρεμποδίζουν την ανάπτυξή της·

Or. es

Τροπολογία 78
Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης, Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
τεχνολογική ανάπτυξη των ΜΜΕ ώστε να 
καταστεί πιο αποτελεσματική η ένταξη των 
προϊόντων στο εμπόριο και η προβολή των 
προορισμών· καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα «Τεχνολογία 
της Πληροφόρησης και Τουρισμός», με 
την προώθηση ενός συγκεκριμένου 
πιλοτικού σχεδίου, μέχρι τα τέλη του 2011, 
προκειμένου να δοθεί ώθηση στην 
συμμετοχή των πολύ μικρών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
«Αλυσίδα ψηφιακής προσφοράς» 
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων 
τομέων όπως της κλωστοϋφαντουργίας, 
των μεταφορών, των συστημάτων 
υποστήριξης και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας·

11. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
τεχνολογική ανάπτυξη των ΜΜΕ ώστε να 
καταστεί πιο αποτελεσματική η ένταξη των 
προϊόντων στο εμπόριο και η προβολή των 
προορισμών· καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα «Τεχνολογία 
της Πληροφόρησης και Τουρισμός», με 
την προώθηση ενός συγκεκριμένου 
πιλοτικού σχεδίου, μέχρι τα τέλη του 2011, 
προκειμένου να δοθεί ώθηση στην 
συμμετοχή των πολύ μικρών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
«Αλυσίδα ψηφιακής προσφοράς» 
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων 
τομέων όπως της κλωστοϋφαντουργίας, 
των μεταφορών, των συστημάτων 
υποστήριξης και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας· καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν την ταχεία 
πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη την 
επικράτεια, προκειμένου να επιτραπεί η 
ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών και η 
δημιουργία διαλειτουργικότητας μεταξύ 
των τουριστικών πρακτόρων·

Or. it

Τροπολογία 79
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
τεχνολογική ανάπτυξη των ΜΜΕ ώστε να 
καταστεί πιο αποτελεσματική η ένταξη των 
προϊόντων στο εμπόριο και η προβολή των 
προορισμών· καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα «Τεχνολογία 
της Πληροφόρησης και Τουρισμός», με 
την προώθηση ενός συγκεκριμένου 

11. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
τεχνολογική ανάπτυξη των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ ώστε να 
καταστεί πιο αποτελεσματική η ένταξη των 
προϊόντων στο εμπόριο και η προβολή των 
προορισμών· καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα «Τεχνολογία 
της Πληροφόρησης και Τουρισμός», με 
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πιλοτικού σχεδίου, μέχρι τα τέλη του 2011, 
προκειμένου να δοθεί ώθηση στην 
συμμετοχή των πολύ μικρών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
«Αλυσίδα ψηφιακής προσφοράς» 
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων 
τομέων όπως της κλωστοϋφαντουργίας, 
των μεταφορών, των συστημάτων 
υποστήριξης και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας·

την προώθηση ενός συγκεκριμένου 
πιλοτικού σχεδίου, μέχρι τα τέλη του 2011,
προκειμένου να δοθεί ώθηση στην 
συμμετοχή των πολύ μικρών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
«Αλυσίδα ψηφιακής προσφοράς» 
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων 
τομέων όπως της κλωστοϋφαντουργίας, 
των μεταφορών, των συστημάτων 
υποστήριξης και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας·

Or. it

Τροπολογία 80
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί να καλλιεργηθεί και να 
υποστηριχθεί το επιχειρηματικό πνεύμα 
στον τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες και τους νέους, και να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, ιδίως στις 
μικροπιστώσεις, για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες·

Or. es

Τροπολογία 81
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 
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πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 
ad hoc, επί τη ευκαιρία των μεγάλων 
διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει 
η Ευρώπη τα προσεχή έτη (όπως για 
παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής Έκθεση του 
2015 στο Μιλάνο κ.α.) προκειμένου να 
προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός προορισμός» 
με την πολύπλευρη κληρονομιά του·

πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 
ad hoc, επί τη ευκαιρία των μεγάλων 
διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει 
η Ευρώπη τα προσεχή έτη (όπως για 
παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής Έκθεση του 
2015 στο Μιλάνο, οι ευρωπαϊκές 
πολιτιστικές πρωτεύουσες κ.ά.) 
προκειμένου να προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός 
προορισμός» με την πολύπλευρη 
κληρονομιά του·

Or. hu

Τροπολογία 82
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 
πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 
ad hoc, επί τη ευκαιρία των μεγάλων 
διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει 
η Ευρώπη τα προσεχή έτη (όπως για 
παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής Έκθεση του 
2015 στο Μιλάνο κ.α.) προκειμένου να 
προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός προορισμός» 
με την πολύπλευρη κληρονομιά του·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 
πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 
ad hoc, επί τη ευκαιρία των μεγάλων 
διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει 
η Ευρώπη τα προσεχή έτη (όπως για 
παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
2012 στο Λονδίνο, η εκατονταετηρίδα του 
«Μεγάλου Πολέμου», η Διεθνής Έκθεση 
του 2015 στο Μιλάνο κ.α.) προκειμένου να 
προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός προορισμός» 
με την πολύπλευρη κληρονομιά του·

Or. nl

Τροπολογία 83
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 
πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων 
διακοπών ad hoc, επί τη ευκαιρία των 
μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων που θα 
φιλοξενήσει η Ευρώπη τα προσεχή έτη 
(όπως για παράδειγμα οι Ολυμπιακοί 
αγώνες του 2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής 
Έκθεση του 2015 στο Μιλάνο κ.α.)
προκειμένου να προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός 
προορισμός» με την πολύπλευρη 
κληρονομιά του·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και 
τους τουριστικούς πράκτορες ποιες 
δράσεις μπορούν να αναλάβουν επί τη 
ευκαιρία των μεγάλων διεθνών 
εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει η 
Ευρώπη τα προσεχή έτη προκειμένου να 
προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός προορισμός» 
με την πολύπλευρη κληρονομιά του·

Or. es

Τροπολογία 84
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 
πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 
ad hoc, επί τη ευκαιρία των μεγάλων 
διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει 
η Ευρώπη τα προσεχή έτη (όπως για 
παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής Έκθεση του 
2015 στο Μιλάνο κ.α.) προκειμένου να 
προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός προορισμός» 
με την πολύπλευρη κληρονομιά του·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 
πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 
ad hoc, επί τη ευκαιρία των μεγάλων 
διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσουν 
ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τα προσεχή έτη προκειμένου να 
προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός προορισμός» 
με την πολύπλευρη κληρονομιά του·

Or. fr
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Τροπολογία 85
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 
πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 
ad hoc, επί τη ευκαιρία των μεγάλων 
διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει 
η Ευρώπη τα προσεχή έτη (όπως για 
παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής Έκθεση του 
2015 στο Μιλάνο κ.α.) προκειμένου να 
προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός προορισμός» 
με την πολύπλευρη κληρονομιά του·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 
πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 
ad hoc, επί τη ευκαιρία των μεγάλων 
διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει 
η Ευρώπη τα προσεχή έτη (όπως για 
παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής Έκθεση του 
2015 στο Μιλάνο κ.α.) προκειμένου να 
προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός προορισμός» 
με την πολύπλευρη κληρονομιά του·
εκτιμά ότι αυτές οι εκδηλώσεις διεθνούς 
και ευρωπαϊκής εμβέλειας, όπως οι 
ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες, οι 
ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής 
κληρονομιάς ή το ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, πρέπει να 
συνδέονται με την υφιστάμενη τοπική 
τουριστική προσφορά·

Or. fr

Τροπολογία 86
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 
πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 
ad hoc, επί τη ευκαιρία των μεγάλων 
διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει 
η Ευρώπη τα προσεχή έτη (όπως για 

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους εθνικούς φορείς 
στον εν λόγω τομέα, καινοτόμους τρόπους 
για την προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων 
διακοπών ad hoc, επί τη ευκαιρία των 
μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων που θα 
φιλοξενήσει η Ευρώπη τα προσεχή έτη 
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παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής Έκθεση του 
2015 στο Μιλάνο κ.α.) προκειμένου να 
προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός προορισμός» 
με την πολύπλευρη κληρονομιά του·

(όπως για παράδειγμα οι Ολυμπιακοί 
αγώνες του 2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής 
Έκθεση του 2015 στο Μιλάνο κ.α.) 
προκειμένου να προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός 
προορισμός» με την πολύπλευρη 
κληρονομιά του·

Or. en

Τροπολογία 87
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 
πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 
ad hoc, επί τη ευκαιρία των μεγάλων 
διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει 
η Ευρώπη τα προσεχή έτη (όπως για 
παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής Έκθεση του 
2015 στο Μιλάνο κ.α.) προκειμένου να 
προωθηθεί ο «Ευρωπαϊκός προορισμός» 
με την πολύπλευρη κληρονομιά του·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τους τουριστικούς 
πράκτορες, καινοτόμους τρόπους για την 
προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 
ad hoc, επί τη ευκαιρία των μεγάλων 
διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει 
η Ευρώπη τα προσεχή έτη (όπως για 
παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής Έκθεση του 
2015 στο Μιλάνο, το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης το 2014 
στην Ισπανία), προκειμένου να προωθηθεί 
ο «Ευρωπαϊκός προορισμός» με την 
πολύπλευρη κληρονομιά του·

Or. es

Τροπολογία 88
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
προοπτικές της πύλης 

13. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
προοπτικές της πύλης 
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www.visiteurope.com, την οποία προωθεί 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
χρησιμότητα και η πλήρης πρόσβαση 
(παρουσία κειμένων σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ και τις κύριες γλώσσες 
εκτός ΕΕ, χρήση μορφότυπων 
προσπελάσιμων από τα άτομα με 
αισθητήριες αναπηρίες) ώστε να 
αποτελέσει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τον τουρισμό, με εύκολη 
πρόσβαση στην τουριστική ευρωπαϊκή, 
εθνική, επαρχιακή/περιφερειακή και 
τοπική πύλη του κάθε κράτους μέλους·

www.visiteurope.com, την οποία προωθεί 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
χρησιμότητα και η πλήρης πρόσβαση 
(παρουσία κειμένων σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ και τις κύριες γλώσσες 
εκτός ΕΕ, χρήση μορφότυπων 
προσπελάσιμων από τα άτομα με 
προβλήματα όρασης, και με πληροφορίες 
στη νοηματική γλώσσα για τους κωφούς) 
ώστε να αποτελέσει μια πραγματική 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τον τουρισμό, 
με εύκολη πρόσβαση στην τουριστική 
ευρωπαϊκή, εθνική, 
επαρχιακή/περιφερειακή και τοπική πύλη 
του κάθε κράτους μέλους·

Or. hu

Τροπολογία 89
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
προοπτικές της πύλης 
www.visiteurope.com, την οποία προωθεί 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
χρησιμότητα και η πλήρης πρόσβαση 
(παρουσία κειμένων σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ και τις κύριες γλώσσες 
εκτός ΕΕ, χρήση μορφότυπων 
προσπελάσιμων από τα άτομα με 
αισθητήριες αναπηρίες) ώστε να 
αποτελέσει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τον τουρισμό, με εύκολη 
πρόσβαση στην τουριστική ευρωπαϊκή, 
εθνική, επαρχιακή/περιφερειακή και 
τοπική πύλη του κάθε κράτους μέλους·

13. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
προοπτικές της πύλης 
www.visiteurope.com, την οποία προωθεί 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
χρησιμότητα και η πλήρης πρόσβαση 
(παρουσία κειμένων σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ και τις κύριες γλώσσες 
εκτός ΕΕ, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις χώρες ΒΡΙΚ· χρήση μορφότυπων 
προσπελάσιμων από τα άτομα με 
αισθητήριες αναπηρίες) ώστε να 
αποτελέσει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τον τουρισμό, με εύκολη 
πρόσβαση στην τουριστική ευρωπαϊκή, 
εθνική, επαρχιακή/περιφερειακή και 
τοπική πύλη του κάθε κράτους μέλους·

Or. hu



AM\862905EL.doc 51/145 PE458.571v02-00

EL

Τροπολογία 90
Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης, Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
προοπτικές της πύλης 
www.visiteurope.com, την οποία προωθεί 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
χρησιμότητα και η πλήρης πρόσβαση 
(παρουσία κειμένων σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ και τις κύριες γλώσσες 
εκτός ΕΕ, χρήση μορφότυπων 
προσπελάσιμων από τα άτομα με 
αισθητήριες αναπηρίες) ώστε να 
αποτελέσει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τον τουρισμό, με εύκολη 
πρόσβαση στην τουριστική ευρωπαϊκή, 
εθνική, επαρχιακή/περιφερειακή και 
τοπική πύλη του κάθε κράτους μέλους·

13. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
προοπτικές της πύλης 
www.visiteurope.com, την οποία προωθεί 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
χρησιμότητα και η πλήρης πρόσβαση 
(παρουσία κειμένων σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ και τις κύριες γλώσσες 
εκτός ΕΕ, χρήση μορφότυπων 
προσπελάσιμων από τα άτομα με 
αισθητήριες αναπηρίες) ώστε να 
αποτελέσει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τον τουρισμό, με εύκολη 
πρόσβαση στην τουριστική ευρωπαϊκή, 
εθνική, επαρχιακή/περιφερειακή και 
τοπική πύλη του κάθε κράτους μέλους· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι η πύλη πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη προβολή στο 
σύστημα του ευρωπαϊκού σήματος για 
τον τουρισμό ποιότητας, στις βέλτιστες 
πρακτικές και σε πρωτοβουλίες όπως οι 
Calypso, NECSTouR και EDEN·

Or. en

Τροπολογία 91
Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης, Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
προοπτικές της πύλης 
www.visiteurope.com, την οποία προωθεί 

13. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
προοπτικές της πύλης 
www.visiteurope.com, την οποία προωθεί 
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η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
χρησιμότητα και η πλήρης πρόσβαση 
(παρουσία κειμένων σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ και τις κύριες γλώσσες 
εκτός ΕΕ, χρήση μορφότυπων 
προσπελάσιμων από τα άτομα με 
αισθητήριες αναπηρίες) ώστε να 
αποτελέσει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τον τουρισμό, με εύκολη 
πρόσβαση στην τουριστική ευρωπαϊκή, 
εθνική, επαρχιακή/περιφερειακή και 
τοπική πύλη του κάθε κράτους μέλους·

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
χρησιμότητα και η πλήρης πρόσβαση 
(παρουσία κειμένων σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ και τις κύριες γλώσσες 
εκτός ΕΕ, χρήση μορφότυπων 
προσπελάσιμων από τα άτομα με 
αισθητήριες αναπηρίες μέσω όλων των 
σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών) 
ώστε να αποτελέσει μια πραγματική 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τον τουρισμό, 
με εύκολη πρόσβαση στην τουριστική 
ευρωπαϊκή, εθνική, 
επαρχιακή/περιφερειακή και τοπική πύλη 
του κάθε κράτους μέλους·

Or. it

Τροπολογία 92
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μαζί 
με τα κράτη μέλη την σκοπιμότητα 
δημιουργίας ενός «Ευρωπαϊκού 
τουριστικού χάρτη», με σκοπό να 
ενθαρρύνουν τον τουρίστα που ταξιδεύει 
στην Ευρώπη, ο οποίος προέρχεται είτε 
από ένα κράτος μέλος είτε από τρίτες 
χώρες, μέσω της παροχής πληροφοριών, 
διευκολύνσεων και αρμοδίων υπηρεσιών·

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μαζί 
με τα κράτη μέλη την σκοπιμότητα 
δημιουργίας ενός «Ευρωπαϊκού 
τουριστικού χάρτη», με σκοπό να 
ενθαρρύνουν τον τουρίστα που ταξιδεύει 
στην Ευρώπη, ο οποίος προέρχεται είτε 
από ένα κράτος μέλος είτε από τρίτες 
χώρες, μέσω της παροχής πληροφοριών, 
διευκολύνσεων και αρμοδίων υπηρεσιών·
υπενθυμίζει ότι τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες, παράλληλα με τη 
διαφοροποίηση των υπηρεσιών και των 
μορφών τουρισμού, ανταποκρίνονται στις 
εκκλήσεις θέσπισης του δικαιώματος να 
είναι κανείς τουρίστας·

Or. fr
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Τροπολογία 93
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μαζί 
με τα κράτη μέλη την σκοπιμότητα 
δημιουργίας ενός «Ευρωπαϊκού 
τουριστικού χάρτη», με σκοπό να 
ενθαρρύνουν τον τουρίστα που ταξιδεύει 
στην Ευρώπη, ο οποίος προέρχεται είτε 
από ένα κράτος μέλος είτε από τρίτες 
χώρες, μέσω της παροχής πληροφοριών, 
διευκολύνσεων και αρμοδίων υπηρεσιών·

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μαζί 
με τα κράτη μέλη την σκοπιμότητα 
δημιουργίας ενός «Ευρωπαϊκού 
τουριστικού χάρτη», με σκοπό να 
ενθαρρύνουν τον τουρίστα που ταξιδεύει 
στην Ευρώπη, ο οποίος προέρχεται είτε 
από ένα κράτος μέλος είτε από τρίτες 
χώρες, μέσω της παροχής πληροφοριών 
που θα περιλαμβάνουν τον κατάλογο των 
δικαιωμάτων τους, διευκολύνσεις και 
αρμόδιες υπηρεσίες·

Or. es

Τροπολογία 94
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι η πολιτική 
τουρισμού της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει 
σε περιττό πολλαπλασιασμό σημάτων· 
θεωρεί ότι οι προτάσεις για τη δημιουργία 
νέων σημάτων πρέπει να δικαιολογούν 
την προστιθέμενη αξία τους μέσω 
ολοκληρωμένων αξιολογήσεων 
αντικτύπου, να λαμβάνουν υπόψη τις 
βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών 
και να στηρίζονται στη συμμετοχή του 
τομέα και των κοινωνικών εταίρων για 
την εκπόνησή τους·

Or. es
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Τροπολογία 95
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
την εισαγωγή δύο νέων αρχών για τον 
τουρισμό: της  «διαπεριφερειακότητας» 
και της «συμπληρωματικότητας», για την 
προώθηση κοινού σχεδιασμού και 
συνεργασίας τουριστικών υπηρεσιών σε 
ενιαίο γεωγραφικά χώρο· π.χ. είτε μεταξύ 
γειτονικών περιφερειών διαφορετικών 
κρατών μελών, είτε σε συγκεκριμένο 
θεματικό πεδίο μεταξύ περιφερειών που 
συνδέονται με κοινά στοιχεία

Or. el

Τροπολογία 96
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να ορίσει ένα 
ευρωπαϊκό σήμα για τον «Τουρισμό 
ποιότητας», προσδιορίζοντας τα ελάχιστα 
κοινά κριτήρια ποιότητας· θεωρεί ότι 
αυτό θα συμβεί με το συντονισμό τόσο 
των καλύτερων εμπειριών που έχουν 
αποκτήσει τα κράτη μέλη όσο και των 
επιχειρηματικών ενώσεων, προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα γενικό σήμα 
συμπληρωματικό των εθνικών σημάτων 
το οποίο θα αναγνωρίζεται με βάση την 
εθελοντική διαπίστευση·

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 97
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να ορίσει ένα 
ευρωπαϊκό σήμα για τον «Τουρισμό 
ποιότητας», προσδιορίζοντας τα ελάχιστα 
κοινά κριτήρια ποιότητας· θεωρεί ότι 
αυτό θα συμβεί με το συντονισμό τόσο 
των καλύτερων εμπειριών που έχουν 
αποκτήσει τα κράτη μέλη όσο και των 
επιχειρηματικών ενώσεων, προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα γενικό σήμα 
συμπληρωματικό των εθνικών σημάτων 
το οποίο θα αναγνωρίζεται με βάση την 
εθελοντική διαπίστευση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 98
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να ορίσει ένα 
ευρωπαϊκό σήμα για τον «Τουρισμό 
ποιότητας», προσδιορίζοντας τα ελάχιστα 
κοινά κριτήρια ποιότητας· θεωρεί ότι αυτό 
θα συμβεί με το συντονισμό τόσο των 
καλύτερων εμπειριών που έχουν αποκτήσει 
τα κράτη μέλη όσο και των 
επιχειρηματικών ενώσεων, προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα γενικό σήμα 
συμπληρωματικό των εθνικών σημάτων το 
οποίο θα αναγνωρίζεται με βάση την 
εθελοντική διαπίστευση·

15. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τους παράγοντες στον τομέα του 
τουρισμού, να εκτιμήσει τη δυνατότητα 
υλοποίησης ενός ευρωπαϊκού σήματος
για τον «Τουρισμό ποιότητας», 
προσδιορίζοντας τα ελάχιστα κοινά 
κριτήρια ποιότητας· θεωρεί ότι αυτό θα 
συμβεί με το συντονισμό τόσο των 
καλύτερων εμπειριών που έχουν αποκτήσει 
τα κράτη μέλη όσο και των 
επιχειρηματικών ενώσεων, προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα γενικό σήμα 
συμπληρωματικό των εθνικών σημάτων το 
οποίο θα αναγνωρίζεται με βάση την 
εθελοντική διαπίστευση·
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Or. en

Τροπολογία 99
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ 
των καταναλωτών και οι υπερβολικές 
προμήθειες για τις εταιρείες, απαιτείται ο 
περιορισμός του αριθμού των σημάτων 
ώστε να καθίστανται περισσότερο 
αναγνωρίσιμα· για το σκοπό αυτό καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον την 
πιθανότητα μιας σταδιακής συγχώνευσης 
σε ένα μοναδικό σήμα, του «ευρωπαϊκού 
σήματος για την ποιότητα» και του 
«οικολογικού σήματος για την ποιότητα» 
και τις «υπηρεσίες τουριστικών 
καταλυμάτων – Ecolabel»·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 100
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι, προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των 
καταναλωτών και οι υπερβολικές 
προμήθειες για τις εταιρείες, απαιτείται ο 
περιορισμός του αριθμού των σημάτων 
ώστε να καθίστανται περισσότερο 
αναγνωρίσιμα· για το σκοπό αυτό καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον την 
πιθανότητα μιας σταδιακής συγχώνευσης 
σε ένα μοναδικό σήμα, του «ευρωπαϊκού 

16. θεωρεί ότι, προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των 
καταναλωτών και οι υπερβολικές 
προμήθειες για τις εταιρείες, απαιτείται ο 
περιορισμός του αριθμού των σημάτων 
ώστε να καθίστανται περισσότερο 
αναγνωρίσιμα· για το σκοπό αυτό καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους 
παράγοντες του τομέα να αποφύγουν την 
υπερβολική εξάπλωση των σημάτων, 
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σήματος για την ποιότητα» και του 
«οικολογικού σήματος για την ποιότητα» 
και τις «υπηρεσίες τουριστικών 
καταλυμάτων – Ecolabel»·

προωθώντας τα υφιστάμενα μέσα και τις 
βέλτιστες πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη 
όσα έχουν ήδη αναπτυχθεί·

Or. en

Τροπολογία 101
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι, προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των 
καταναλωτών και οι υπερβολικές 
προμήθειες για τις εταιρείες, απαιτείται ο 
περιορισμός του αριθμού των σημάτων 
ώστε να καθίστανται περισσότερο 
αναγνωρίσιμα· για το σκοπό αυτό καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον την 
πιθανότητα μιας σταδιακής συγχώνευσης 
σε ένα μοναδικό σήμα, του «ευρωπαϊκού 
σήματος για την ποιότητα» και του 
«οικολογικού σήματος για την ποιότητα» 
και τις «υπηρεσίες τουριστικών 
καταλυμάτων – Ecolabel»·

16. θεωρεί ότι, προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των 
καταναλωτών και οι υπερβολικές 
προμήθειες για τις εταιρείες, απαιτείται ο 
περιορισμός του αριθμού των σημάτων 
ώστε να καθίστανται περισσότερο 
αναγνωρίσιμα· για το σκοπό αυτό καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους 
παράγοντες του κλάδου να αποφύγουν 
την υπερβολική εξάπλωση των σημάτων, 
προωθώντας τα υφιστάμενα μέσα και τις 
βέλτιστες πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη 
όσα έχουν ήδη αναπτυχθεί·

Or. en

Τροπολογία 102
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
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προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης·

προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης, αλλά και 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια 
προσβασιμότητας·

Or. hu

Τροπολογία 103
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης·

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, που θα μπορούν να 
εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση από τις 
επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
θετικές εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης·

Or. de

Τροπολογία 104
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
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σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης·

σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις,
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης και με τους 
εκπροσώπους του τομέα·

Or. es

Τροπολογία 105
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
θετικές εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης·

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, ξεκινώντας από τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις 
(π.χ.·ένωση Hotelstars Union)·

καλεί τον ευρωπαϊκό κλάδο φιλοξενίας 
να:
- συνεχίσει τις προσπάθειές του για μια 
σταδιακή εναρμόνιση της κατάταξης των 
ξενοδοχείων·
- ενημερώνει τακτικά τα θεσμικά όργανα 
σχετικά με την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί·

Or. en
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Τροπολογία 106
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης·

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
κατάταξης των καταλυμάτων 
(ξενοδοχείων, ξενώνων, ενοικιαζόμενων 
δωματίων, κλπ), μέσω του προσδιορισμού 
των ελάχιστων κοινών κριτηρίων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές εμπειρίες 
που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τις 
επιχειρηματικές ενώσεις, και μέσω της 
στενής συνεργασίας με τους οργανισμούς 
τυποποίησης·

Or. el

Τροπολογία 107
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης·

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης· τονίζει τη 
σημασία μιας τέτοιου είδους εναρμόνισης 
η οποία μπορεί να ενισχύσει ταυτόχρονα 
την προβολή της Ευρώπης ως κορυφαίου 
τουριστικού προορισμού και την 
πληροφόρηση και την ασφάλεια που 
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παρέχεται στους πελάτες·

Or. fr

Τροπολογία 108
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης·

17. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης·

Or. en

Τροπολογία 109
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης·

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την 
σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων 
ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του 
προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών 
κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, 
και μέσω της στενής συνεργασίας με τους 
οργανισμούς τυποποίησης· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη 
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ενός παγκόσμιου ενοποιημένου 
συστήματος κατάταξης των ξενοδοχείων·

Or. ro

Τροπολογία 110
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
εξετασθεί το θέμα της ασφάλειας στα 
ξενοδοχεία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τα θέματα πυρασφάλειας· για το σκοπό 
αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί η 
προαιρετική συμμετοχή στην μέθοδο MBS 
(Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων) που 
προωθεί η HOTREC, με την επιφύλαξη 
των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου 
το 1986· τονίζει επίσης την σημασία του 
να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ανάγκες 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και με 
μειωμένη κινητικότητα·

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξετασθεί το θέμα της ασφάλειας στα 
ξενοδοχεία και τα καταλύματα, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα θέματα 
πυρασφάλειας· για το σκοπό αυτό, θεωρεί 
ότι πρέπει να προωθηθεί η προαιρετική 
συμμετοχή στην μέθοδο MBS (Σύστημα 
Διαχείρισης Κτιρίων) που προωθεί η 
HOTREC, με την επιφύλαξη των 
ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών σύμφωνα 
με τις συστάσεις του Συμβουλίου το 1986· 
τονίζει επίσης την σημασία του να 
λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ανάγκες των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες και με 
μειωμένη κινητικότητα·

Or. nl

Τροπολογία 111
Brian Simpson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξετασθεί το θέμα της ασφάλειας στα 
ξενοδοχεία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τα θέματα πυρασφάλειας· για το σκοπό 
αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί η 

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξετασθεί το θέμα της ασφάλειας στα 
ξενοδοχεία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τα θέματα πυρασφάλειας και τα μέτρα 
ασφαλείας για το μονοξείδιο του 
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προαιρετική συμμετοχή στην μέθοδο MBS 
(Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων) που 
προωθεί η HOTREC, με την επιφύλαξη 
των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου 
το 1986· τονίζει επίσης την σημασία του 
να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ανάγκες 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και με 
μειωμένη κινητικότητα·

άνθρακα· για το σκοπό αυτό, θεωρεί ότι 
πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή στην 
μέθοδο MBS (Σύστημα Διαχείρισης 
Κτιρίων) που προωθεί η HOTREC, με την 
επιφύλαξη των ισχυουσών εθνικών 
νομοθεσιών σύμφωνα με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου το 1986 ή να αναληφθούν 
εναλλακτικές κανονιστικές δράσεις όπου 
αποτύχει η αυτορρύθμιση· τονίζει επίσης 
την σημασία του να λαμβάνονται πάντα 
υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες και με μειωμένη κινητικότητα· 
επισημαίνει ακόμα τον σημαντικό ρόλο 
της κατάρτισης του προσωπικού των 
ξενοδοχείων σχετικά με τον σχεδιασμό 
για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τη 
διαχείριση της πυρασφάλειας και την 
ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα άτομα 
με αναπηρία σε σχέση με την πρόληψη 
από πυρκαγιές και την ασφάλεια των 
καταλυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 112
Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξετασθεί το θέμα της ασφάλειας στα 
ξενοδοχεία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τα θέματα πυρασφάλειας· για το σκοπό 
αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί η 
προαιρετική συμμετοχή στην μέθοδο MBS 
(Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων) που 
προωθεί η HOTREC, με την επιφύλαξη 
των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου 
το 1986· τονίζει επίσης την σημασία του 
να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ανάγκες 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και με 
μειωμένη κινητικότητα·

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξετασθεί το θέμα της ασφάλειας στα 
ξενοδοχεία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τα θέματα πυρασφάλειας· για το σκοπό 
αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί η 
προαιρετική συμμετοχή στην μέθοδο MBS 
(Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων) που 
προωθεί η HOTREC, με την επιφύλαξη 
των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου 
το 1986· τονίζει επίσης την σημασία του 
να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ανάγκες 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και με 
μειωμένη κινητικότητα· καλεί την 
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Επιτροπή να λάβει υπόψη την ανάγκη 
συστηματικής συλλογής δεδομένων 
σχετικά με την ασφάλεια των 
καταλυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 113
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξετασθεί το θέμα της ασφάλειας στα 
ξενοδοχεία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τα θέματα πυρασφάλειας· για το σκοπό 
αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί η 
προαιρετική συμμετοχή στην μέθοδο MBS 
(Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων) που 
προωθεί η HOTREC, με την επιφύλαξη 
των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου 
το 1986· τονίζει επίσης την σημασία του 
να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ανάγκες 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και με 
μειωμένη κινητικότητα·

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξετασθεί το θέμα της ασφάλειας στα 
ξενοδοχεία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τα θέματα πυρασφάλειας· για το σκοπό 
αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί η 
προαιρετική συμμετοχή στην μέθοδο MBS 
(Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων) που 
προωθεί η HOTREC, με την επιφύλαξη 
των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου 
το 1986· τονίζει επίσης την σημασία του 
να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ανάγκες 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και με 
μειωμένη κινητικότητα· καλεί εντούτοις 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη την ανάγκη συστηματικής 
συλλογής δεδομένων σχετικά με την 
ασφάλεια των καταλυμάτων και τη χωρίς 
φραγμούς προσβασιμότητα για τα άτομα 
με μειωμένη κινητικότητα, και να 
θεσπίσουν μέτρα και πρότυπα για 
ουσιαστική βελτίωση·

Or. en
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Τροπολογία 114
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξετασθεί το θέμα της ασφάλειας στα 
ξενοδοχεία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τα θέματα πυρασφάλειας· για το σκοπό 
αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί η 
προαιρετική συμμετοχή στην μέθοδο MBS 
(Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων) που 
προωθεί η HOTREC, με την επιφύλαξη 
των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου 
το 1986· τονίζει επίσης την σημασία του 
να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ανάγκες 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και με 
μειωμένη κινητικότητα·

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξετασθεί το θέμα της ασφάλειας στα 
ξενοδοχεία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τα θέματα πυρασφάλειας· για το σκοπό 
αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί η 
προαιρετική συμμετοχή στην μέθοδο MBS 
(Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων) με την 
επιφύλαξη των ισχυουσών εθνικών 
νομοθεσιών σύμφωνα με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου το 1986· τονίζει επίσης την 
σημασία του να λαμβάνονται πάντα υπόψη 
οι ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
και με μειωμένη κινητικότητα·

Or. es

Τροπολογία 115
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. θεωρεί σκόπιμο ότι η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την βιομηχανία του εν λόγω 
τομέα, πρέπει να καταρτίσει χάρτη με τις 
υπάρχουσες αρμοδιότητες (Tourism Skill 
Competence Framework) ώστε να 
παρέχεται μια αφετηρία πραγματικής 
δράσης στην οποία θα συγκεντρώνεται η 
προσφορά και η ζήτηση της αγοράς·

19. θεωρεί σκόπιμο ότι η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την βιομηχανία του εν λόγω 
τομέα, πρέπει να καταρτίσει χάρτη με τις 
υπάρχουσες επαγγελματικές αρμοδιότητες 
(Tourism Skill Competence Framework) 
ώστε να παρέχεται μια αφετηρία 
πραγματικής δράσης στην οποία θα 
συγκεντρώνεται η προσφορά και η ζήτηση 
της αγοράς εργασίας του τουριστικού 
τομέα στην Ευρώπη·

Or. fr
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Τροπολογία 116
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. θεωρεί σκόπιμο ότι η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την βιομηχανία του εν λόγω 
τομέα, πρέπει να καταρτίσει χάρτη με τις 
υπάρχουσες αρμοδιότητες (Tourism Skill 
Competence Framework) ώστε να 
παρέχεται μια αφετηρία πραγματικής 
δράσης στην οποία θα συγκεντρώνεται η 
προσφορά και η ζήτηση της αγοράς·

19. θεωρεί σκόπιμο ότι η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την βιομηχανία του εν λόγω 
τομέα, πρέπει να καταρτίσει χάρτη με τις 
υπάρχουσες δεξιότητες (Tourism Skill 
Competence Framework) ώστε να 
παρέχεται μια αφετηρία πραγματικής 
δράσης στην οποία θα συγκεντρώνεται η 
προσφορά και η ζήτηση της αγοράς·

Or. el

Τροπολογία 117
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. θεωρεί σκόπιμο ότι η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την βιομηχανία του εν λόγω 
τομέα, πρέπει να καταρτίσει χάρτη με τις 
υπάρχουσες αρμοδιότητες (Tourism Skill 
Competence Framework) ώστε να 
παρέχεται μια αφετηρία πραγματικής 
δράσης στην οποία θα συγκεντρώνεται η 
προσφορά και η ζήτηση της αγοράς·

19. θεωρεί σκόπιμο ότι η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την βιομηχανία του εν λόγω 
τομέα, πρέπει να καταρτίσει χάρτη με τις 
υπάρχουσες επαγγελματικές αρμοδιότητες 
(Tourism Skill Competence Framework) 
ώστε να παρέχεται μια αφετηρία 
πραγματικής δράσης στην οποία θα 
συγκεντρώνεται η προσφορά και η ζήτηση 
της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 118
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. θεωρεί σκόπιμο ότι η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την βιομηχανία του εν λόγω 
τομέα, πρέπει να καταρτίσει χάρτη με τις 
υπάρχουσες αρμοδιότητες (Tourism Skill 
Competence Framework) ώστε να 
παρέχεται μια αφετηρία πραγματικής 
δράσης στην οποία θα συγκεντρώνεται η 
προσφορά και η ζήτηση της αγοράς·

19. θεωρεί σκόπιμο ότι η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την βιομηχανία του εν λόγω 
τομέα, πρέπει να καταρτίσει χάρτη με τις 
υπάρχουσες δεξιότητες (Tourism Skill 
Competence Framework) ώστε να 
παρέχεται μια αφετηρία πραγματικής 
δράσης στην οποία θα συγκεντρώνεται η 
προσφορά και η ζήτηση της αγοράς·

Or. el

Τροπολογία 119
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. θεωρεί σκόπιμο ότι η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την βιομηχανία του εν λόγω 
τομέα, πρέπει να καταρτίσει χάρτη με τις 
υπάρχουσες αρμοδιότητες (Tourism Skill 
Competence Framework) ώστε να 
παρέχεται μια αφετηρία πραγματικής 
δράσης στην οποία θα συγκεντρώνεται η 
προσφορά και η ζήτηση της αγοράς·

19. θεωρεί σκόπιμο ότι η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την βιομηχανία του εν λόγω 
τομέα και τους κοινωνικούς εταίρους, 
πρέπει να καταρτίσει χάρτη με τις 
υπάρχουσες αρμοδιότητες (Tourism Skill 
Competence Framework) ώστε να 
παρέχεται μια αφετηρία πραγματικής 
δράσης στην οποία θα συγκεντρώνεται η 
προσφορά και η ζήτηση της αγοράς·

Or. es

Τροπολογία 120
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, να αξιοποιήσει και να 
προωθήσει τις επαγγελματικές και 
πανεπιστημιακές εμπειρίες, που υπάρχουν 
ήδη στον τομέα του τουρισμού, με την 
δικτύωση και την προώθηση καινούριων, 
σε στενή επαφή με τον τομέα της έρευνας 
και των επιχειρήσεων·

20. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, να αξιοποιήσει και να 
προωθήσει τις επαγγελματικές και 
πανεπιστημιακές εμπειρίες, που υπάρχουν 
ήδη στον τομέα του τουρισμού, με την 
δικτύωση και την προώθηση καινούριων, 
σε στενή επαφή με τον τομέα της έρευνας 
και των επιχειρήσεων· καλεί εν 
προκειμένω την Επιτροπή να ασχοληθεί 
εντονότερα με το θέμα της καινοτομίας 
στον τουριστικό τομέα στο όγδοο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 
ανάπτυξη·

Or. nl

Τροπολογία 121
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, να αξιοποιήσει και να 
προωθήσει τις επαγγελματικές και 
πανεπιστημιακές εμπειρίες, που υπάρχουν 
ήδη στον τομέα του τουρισμού, με την 
δικτύωση και την προώθηση καινούριων, 
σε στενή επαφή με τον τομέα της έρευνας 
και των επιχειρήσεων·

20. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, να αξιοποιήσει και να 
προωθήσει τις επαγγελματικές και 
πανεπιστημιακές εμπειρίες, που υπάρχουν 
ήδη στον τομέα του τουρισμού, με την 
δικτύωση και την προώθηση καινούριων, 
σε στενή επαφή με τον τομέα της έρευνας 
και των επιχειρήσεων, και υπογραμμίζει 
την ανάγκη προώθησης της διά βίου 
μάθησης·

Or. es
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Τροπολογία 122
Σπύρος Δανέλλης, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, να αξιοποιήσει και να 
προωθήσει τις επαγγελματικές και 
πανεπιστημιακές εμπειρίες, που υπάρχουν 
ήδη στον τομέα του τουρισμού, με την 
δικτύωση και την προώθηση καινούριων, 
σε στενή επαφή με τον τομέα της έρευνας 
και των επιχειρήσεων·

20. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, να αξιοποιήσει και να 
προωθήσει τις επαγγελματικές και 
πανεπιστημιακές εμπειρίες, που υπάρχουν 
ήδη στον τομέα του τουρισμού, με την 
δικτύωση και την προώθηση καινούριων, 
σε στενή επαφή με τον τομέα της έρευνας 
και των επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν 
τουριστική εκπαίδευση πανεπιστημιακού 
επιπέδου. Προς την ίδια κατεύθυνση, 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο υιοθέτησης μιας ευρωπαϊκής 
ημέρας υπεύθυνου και βιώσιμου 
τουρισμού, οργανώνοντας σε όλα τα 
κράτη μέλη ενημερωτικές ημερίδες 
προώθησης μορφών βιώσιμου τουρισμού 
και υπεύθυνων τουριστών·

Or. el

Τροπολογία 123
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, να αξιοποιήσει και να 
προωθήσει τις επαγγελματικές και 
πανεπιστημιακές εμπειρίες, που υπάρχουν 
ήδη στον τομέα του τουρισμού, με την 
δικτύωση και την προώθηση καινούριων 
δράσεων, σε στενή επαφή με τον τομέα της 
έρευνας και των επιχειρήσεων·

20. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, να αξιοποιήσει και να 
προωθήσει τις επαγγελματικές και 
πανεπιστημιακές εμπειρίες, που υπάρχουν 
ήδη στον τομέα του τουρισμού, με την 
δικτύωση και την προώθηση καινούριων 
δράσεων και να ενθαρρύνει επίσης την 
κινητικότητα, σε στενή επαφή με τον 
τομέα της έρευνας και των επιχειρήσεων·
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Or. pt

Τροπολογία 124
Dominique Vlasto, Philippe Juvin, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν την 
κατάρτιση και τις μαθητείες στον τομέα 
του τουρισμού και να βελτιώσουν τις 
επαγγελματικές σταδιοδρομίες, 
αναπτύσσοντας κυρίως τις δυνατότητες 
αναπροσανατολισμού, επανακατάρτισης 
και διά βίου μάθησης· υπογραμμίζει ότι ο 
εποχικός χαρακτήρας, που συνιστά 
εγγενές στοιχείο της τουριστικής 
δραστηριότητας, μπορεί να αποτελέσει 
πηγή ανασφάλειας όσον αφορά τις θέσεις 
απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας· 
ζητεί εν προκειμένω την ανάπτυξη μιας 
συγκεκριμένης πολιτικής υπέρ των 
εποχικών εργαζομένων, κυρίως μέσω της 
επέκτασης των τουριστικών περιόδων με 
τη διαφοροποίηση των τουριστικών 
δραστηριοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία 125
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι τα κοινοτικά προγράμματα 
όπως το το «Πρόγραμμα Erasmus για τους 
νέους επιχειρηματίες» και το «Πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci» αποτελούν μοναδικά 
προγράμματα για την απόκτηση 

21. θεωρεί ότι τα κοινοτικά προγράμματα 
όπως το «Πρόγραμμα Erasmus για τους 
νέους επιχειρηματίες» και το «Πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci» αποτελούν μοναδικά 
προγράμματα για την απόκτηση 
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επαγγελματικών και εκπαιδευτικών 
δεξιοτήτων, και συνεπώς πρέπει να 
αναπτυχθούν και να προωθηθούν 
περαιτέρω·

επαγγελματικών και εκπαιδευτικών 
δεξιοτήτων, και συνεπώς πρέπει να 
αναπτυχθούν και να προωθηθούν 
περαιτέρω· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης 
αυτών των προγραμμάτων, ώστε η 
εκπαίδευση που παρέχουν να βασίζεται 
στις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την εξυπηρέτηση πελατών, 
την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 126
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι τα κοινοτικά προγράμματα 
όπως το «Πρόγραμμα Erasmus για τους 
νέους επιχειρηματίες» και το «Πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci» αποτελούν μοναδικά 
προγράμματα για την απόκτηση 
επαγγελματικών και εκπαιδευτικών 
δεξιοτήτων, και συνεπώς πρέπει να 
αναπτυχθούν και να προωθηθούν 
περαιτέρω·

21. θεωρεί ότι τα κοινοτικά προγράμματα 
όπως το «Πρόγραμμα Erasmus για τους 
νέους επιχειρηματίες» και το «Πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci», το Grundtvig και το 
Comenius αποτελούν μοναδικά 
προγράμματα για την απόκτηση 
επαγγελματικών και εκπαιδευτικών 
δεξιοτήτων, και συνεπώς πρέπει να 
αναπτυχθούν και να προωθηθούν 
περαιτέρω·

Or. pt

Τροπολογία 127
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι τα κοινοτικά προγράμματα 
όπως το «Πρόγραμμα Erasmus για τους 

21. θεωρεί ότι τα κοινοτικά προγράμματα 
όπως το «Πρόγραμμα Erasmus για τους 
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νέους επιχειρηματίες» και το «Πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci» αποτελούν μοναδικά 
προγράμματα για την απόκτηση 
επαγγελματικών και εκπαιδευτικών 
δεξιοτήτων, και συνεπώς πρέπει να 
αναπτυχθούν και να προωθηθούν 
περαιτέρω·

νέους επιχειρηματίες» και το «Πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci» αποτελούν μοναδικά 
προγράμματα για την απόκτηση 
επαγγελματικών και εκπαιδευτικών 
δεξιοτήτων, και συνεπώς πρέπει να 
αναπτυχθούν και να προωθηθούν 
περαιτέρω· ζητεί επίσης την προσαρμογή 
των προγραμμάτων ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι πτυχές της ασφάλειας, της 
εξυπηρέτησης των πελατών, της 
προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 128
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία, 
ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για 
όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον 
σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον 
τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών·

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία, 
ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για 
όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον 
σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον 
τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών· ζητεί 
επιτακτικά από την Επιτροπή να 
παρακολουθήσει πιο συγκεκριμένα την 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
στα κράτη μέλη όσον αφορά τον 
τουριστικό τομέα·

Or. nl

Τροπολογία 129
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία, 
ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για 
όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον 
σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον 
τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών·

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία
από τα κράτη μέλη, ώστε να καθίσταται 
δυνατή, τόσο για όποιον εργάζεται ήδη 
όσο και για όποιον σκοπεύει να ασχοληθεί 
με αυτόν τον τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών και η 
ενθάρρυνση, κατά συνέπεια, της 
κινητικότητας των εργαζομένων του 
κλάδου·

Or. fr

Τροπολογία 130
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία, 
ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για 
όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον 
σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον 
τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών·

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία, 
ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για 
όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον 
σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον 
τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών· εν 
προκειμένω, συνιστά συγκεκριμένα να 
αναπτυχθούν μέσα για την παροχή 
βοήθειας προς μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, 
ιδίως σε σχέση με την επαγγελματική 
κατάρτιση των υπαλλήλων τους και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·

Or. cs
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Τροπολογία 131
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία, 
ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για 
όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον 
σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον 
τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών·

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία, 
ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για 
όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον 
σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον
τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών, 
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην 
αντιμετώπιση αφενός της εποχικότητας 
της εργασίας στον κλάδο, και αφετέρου 
της «μαύρης» εργασίας

Or. el

Τροπολογία 132
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία, 
ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για 
όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον 
σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον 
τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών·

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία, 
ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για 
όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον 
σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον 
τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών, και 
ταυτόχρονα, να επιτραπεί η κινητικότητα 
των επαγγελματιών·

Or. pt
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Τροπολογία 133
David-Maria Sassoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία, 
ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για 
όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον 
σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον 
τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών·

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων στην τουριστική βιομηχανία, 
ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για 
όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον 
σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον 
τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών· θεωρεί 
επίσης σκόπιμο να αναπτυχθούν 
μηχανισμοί που θα επιτρέπουν την 
κινητικότητα και τις διεπαγγελματικές 
ανταλλαγές στο πλαίσιο του τουριστικού-
ξενοδοχειακού τομέα της Ευρώπης·

Or. it

Τροπολογία 134
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει την στενή σχέση μεταξύ 
του τομέα του τουρισμού και των 
μεταφορών και ζητεί από την Επιτροπή και 
από τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών, να ενθαρρύνουν την 
συντροπικότητα και να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον χειρισμό των 
τουριστικών ρευμάτων, ιδιαίτερα στις 
εποχιακές αιχμές και στις περιπτώσεις
εκτάκτου ανάγκης κάθε είδους·

23. επισημαίνει την στενή σχέση μεταξύ 
του τομέα του τουρισμού και των 
μεταφορών και ζητεί από την Επιτροπή και 
από τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών, να ενθαρρύνουν την 
συντροπικότητα και να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον χειρισμό των 
τουριστικών ρευμάτων, ιδιαίτερα στις 
εποχιακές αιχμές και στις περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης κάθε είδους· ζητεί να 
υπάρξει πρόοδος στην ανάπτυξη των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, και 
κυρίως στις θαλάσσιες αρτηρίες·
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Or. es

Τροπολογία 135
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει την ανάγκη για 
αποτελεσματικές διασυνοριακές 
υποδομές μεταφορών και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση 
και έγκαιρη εφαρμογή των έργων 
προτεραιότητας των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ιδίως στις 
περιοχές της ΕΕ που δεν διαθέτουν τις 
αναγκαίες υποδομές και διασυνδέσεις με 
την υπόλοιπη Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 136
Σπύρος Δανέλλης, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 a. επισημαίνει το πρόβλημα που 
υπάρχει με τις υποδομές, των οποίων η 
χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο γίνεται 
με κριτήριο τον μόνιμο πληθυσμό· 
δεδομένου ότι αυτό το κριτήριο αφήνει 
εκτεθειμένους τους τουριστικούς 
προορισμούς, όπου ο μόνιμος πληθυσμός 
είναι κλάσμα του συνολικού που τις 
χρησιμοποιεί στις περιόδους αιχμής, 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με 
προσοχή την ενίσχυση της
χρηματοδότησης έργων υποδομής ειδικά 
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για τις τουριστικές περιοχές.

Or. el

Τροπολογία 137
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να δράσει 
γρήγορα για την ολοκλήρωση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού δεδομένης της 
σημασίας της αποδοτικής διαχείρισης 
της εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ), της 
επίδρασης της εναέριας κυκλοφορίας 
στον ευρωπαϊκό τουρισμό και 
υπενθυμίζοντας τις μαζικές απώλειες που 
έχει υποστεί η τουριστική βιομηχανία 
εξαιτίας της ηφαιστειακής έκρηξης από 
τον Απρίλιο του 2010·

Or. en

Τροπολογία 138
Debora Serracchiani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, με τους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης·

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς και την ανάπτυξη της
σύνδεσης με τα νησιά, την ύπαιθρο και τις 
ορεινές ζώνες και, γενικότερα, με τους 
προορισμούς περιορισμένης πρόσβασης·

Or. it
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Τροπολογία 139
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, με τους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης·

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς, κυρίως τον συνδυασμό 
δημόσιων συγκοινωνιών, τρένων, 
ποδηλασίας και πεζοπορίας, και να 
επικεντρώσει την προσοχή της στην 
σύνδεση με τα νησιά, την ύπαιθρο και τις 
ορεινές ζώνες και, γενικότερα, με τους 
προορισμούς περιορισμένης πρόσβασης·
χαρακτηρίζει το πρωτόκολλο για τον 
τουρισμό της σύμβασης των Άλπεων, 
όπως επικυρώθηκε από την ΕΕ, ως 
πρότυπο βιώσιμου τουρισμού, κυρίως σε 
ορεινές περιοχές·

Or. nl

Τροπολογία 140
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, με τους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης·

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των αειφόρων μέσων 
μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, με τους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης·

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, με τους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης·

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, με τους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης και στην 
ανάπτυξη των υποδομών τους στον τομέα 
των μεταφορών·

Or. es

Τροπολογία 142
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων
μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, με τους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης·

24. υπογραμμίζει ότι στις νησιωτικές 
περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές παρατηρείται έντονη τουριστική 
ζήτηση, αλλά η προσβασιμότητά τους δεν 
είναι πάντα η καλύτερη δυνατή, παρά την 
απαίτηση διασφάλισης εδαφικής 
συνέχειας μεταξύ όλων των εδαφών της 
Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει την χρήση των βιώσιμων 
μέσων μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, με τους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης·

Or. fr



PE458.571v02-00 80/145 AM\862905EL.doc

EL

Τροπολογία 143
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, με τους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης·

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυσκολίες πρόσβασης στα νησιά, στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, στην
ύπαιθρο και στις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, στους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης που δεν 
διαθέτουν επαρκείς συνδέσεις με το 
δίκτυο μεταφορών·

Or. es

Τροπολογία 144
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, με τους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης·

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς και να διευκολύνει τη σύνδεση 
με τα νησιά, την ύπαιθρο και τις ορεινές 
ζώνες και, γενικότερα, με τους 
προορισμούς περιορισμένης πρόσβασης·

Or. it

Τροπολογία 145
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες και, 
γενικότερα, με τους προορισμούς 
περιορισμένης πρόσβασης·

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την χρήση των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς και να επικεντρώσει την 
προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, 
την ύπαιθρο και τις ορεινές ζώνες, και τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, γενικότερα, 
με τους προορισμούς περιορισμένης 
πρόσβασης;

Or. pt

Τροπολογία 146
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα συστήματα ηλεκτρονικής πώλησης των 
εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα 
μεταφοράς, ενθαρρύνοντας την 
διατροπικότητα του συστήματος·

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα συστήματα ηλεκτρονικής πώλησης των 
εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα 
μεταφοράς, ενθαρρύνοντας την 
διατροπικότητα του συστήματος· εκτιμά 
ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάπτυξης, πρέπει να υπάρξει εστίαση 
στις ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης των 
ατόμων με αναπηρία·

Or. hu

Τροπολογία 147
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα συστήματα ηλεκτρονικής πώλησης των 

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα συστήματα ηλεκτρονικής πώλησης των 
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εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα 
μεταφοράς, ενθαρρύνοντας την 
διατροπικότητα του συστήματος·

εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα 
μεταφοράς, ενθαρρύνοντας την 
διατροπικότητα του συστήματος· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν στο πλαίσιο των 
ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφοριών 
και κρατήσεων τη συμπερίληψη 
πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή 
κατανάλωση και τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα των διαφόρων τρόπων 
μεταφοράς·

Or. nl

Τροπολογία 148
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα συστήματα ηλεκτρονικής πώλησης των 
εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα 
μεταφοράς, ενθαρρύνοντας την 
διατροπικότητα του συστήματος·

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα συστήματα ολοκληρωμένης 
ηλεκτρονικής πώλησης των εισιτηρίων για 
τα διάφορα μέσα μεταφοράς, 
ενθαρρύνοντας την διατροπικότητα του 
συστήματος και για τα διάφορα κράτη 
μέλη προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
διεθνείς μετακινήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 149
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα συστήματα ηλεκτρονικής πώλησης των 
εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα 

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα συστήματα ηλεκτρονικής πώλησης των 
εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα 
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μεταφοράς, ενθαρρύνοντας την 
διατροπικότητα του συστήματος·

μεταφοράς, ενθαρρύνοντας την 
διατροπικότητα του συστήματος· θεωρεί 
ότι η απουσία ολοκληρωμένων 
εκδοτηρίων εισιτηρίων για τις μεταφορές 
και τις κρατήσεις ταξιδίων, προσβάσιμων 
ανεξαρτήτως χώρας και τρόπου 
μεταφοράς, δημιουργεί πολλά εμπόδια 
στην ελεύθερη κυκλοφορία και στην 
ολοκλήρωση της κοινής αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 150
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα συστήματα ηλεκτρονικής πώλησης των 
εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα 
μεταφοράς, ενθαρρύνοντας την 
διατροπικότητα του συστήματος·

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα ολοκληρωμένα συστήματα 
ηλεκτρονικής πώλησης των εισιτηρίων για 
τα διάφορα μέσα μεταφοράς, 
ενθαρρύνοντας την διατροπικότητα του 
συστήματος·

Or. es

Τροπολογία 151
Debora Serracchiani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα συστήματα ηλεκτρονικής πώλησης των 
εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα 
μεταφοράς, ενθαρρύνοντας την 
διατροπικότητα του συστήματος·

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν 
τα συστήματα ηλεκτρονικής πώλησης των 
εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα 
μεταφοράς, ενθαρρύνοντας την 
διατροπικότητα του συστήματος· 
υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη 
προώθησης της πώλησης ενιαίων 
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εισιτηρίων για διάφορα μουσεία·

Or. it

Τροπολογία 152
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, 
ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, ευελπιστώντας ότι μπορεί να 
επιτευχθεί κατά την μέση περίοδο ένας 
ενιαίος κανονισμός για τους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς·

26. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, 
ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, ευελπιστώντας ότι μπορεί να 
επιτευχθεί κατά την μέση περίοδο ένας 
ενιαίος κανονισμός για τους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς και να σημειωθεί 
πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των 
επιβατών στον τομέα των οργανωμένων 
ταξιδιών·

Or. hu

Τροπολογία 153
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, 
ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, ευελπιστώντας ότι μπορεί να 
επιτευχθεί κατά την μέση περίοδο ένας 
ενιαίος κανονισμός για τους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς·

26. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, 
ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, ευελπιστώντας ότι μπορεί να 
επιτευχθεί κατά την μέση περίοδο ένα 
φιλόδοξο κοινό νομοθετικό πλαίσιο για 
τους διάφορους τρόπους μεταφοράς·

Or. fr
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Τροπολογία 154
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, 
ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, ευελπιστώντας ότι μπορεί να 
επιτευχθεί κατά την μέση περίοδο ένας 
ενιαίος κανονισμός για τους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς·

26. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, 
ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, ευελπιστώντας ότι μπορεί να 
επιτευχθεί κατά την μέση περίοδο ένα 
σύνολο κοινών κανόνων για τους 
διάφορους τρόπους μεταφοράς, 
συνοδευόμενο από ειδικούς κανόνες που 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
κάθε τρόπου μεταφοράς·

Or. fr

Τροπολογία 155
Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, 
ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, ευελπιστώντας ότι μπορεί να 
επιτευχθεί κατά την μέση περίοδο ένας 
ενιαίος κανονισμός για τους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς·

26. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, 
ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, ευελπιστώντας ότι μπορεί να 
επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα ένας ενιαίος 
κανονισμός για τους διάφορους τρόπους 
μεταφοράς·

Or. it

Τροπολογία 156
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, 
ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, ευελπιστώντας ότι μπορεί 
να επιτευχθεί κατά την μέση περίοδο ένας 
ενιαίος κανονισμός για τους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς·

26. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, 
ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, και ζητεί από την Επιτροπή 
να παρουσιάσει μεσοπρόθεσμα έναν κοινό 
και συνεκτικό κανονισμό για τους 
διάφορους τρόπους μεταφοράς·

Or. es

Τροπολογία 157
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπογραμμίζει ότι η πολιτική σχετικά 
με τον τουρισμό πρέπει να ενσωματώνει 
με συνέπεια την αειφόρο ανάπτυξη: να 
εκπληρώνει τις κοινωνικές, οικονομικές 
και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των 
σημερινών γενεών, χωρίς να παραβλέπει 
τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών·

Or. nl

Τροπολογία 158
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
πρέπει να κατέχει κεντρικό ρόλο στα 
μέτρα που αφορούν τον τουρισμό, διότι ο 
εν λόγω τομέας αποτελεί ταυτόχρονα 
θύτη και θύμα της κλιματικής αλλαγής, 
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για παράδειγμα σε ορεινές περιοχές, 
νησιά και ακτές· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
υποστήριξη μιας αυστηρότερης πολιτικής 
για τον μετριασμό των επιπτώσεων προς 
όφελος του τουρισμού·

Or. nl

Τροπολογία 159
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί την Επιτροπή να προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες προς έναν μελλοντικό 
ευρωπαϊκό κανονισμό σχετικά με τα 
δικαιώματα των τουριστών· εκτιμά ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί μια πρότυπη 
ευρωπαϊκή σύμβαση μεταξύ τουριστών 
και ταξιδιωτικών πρακτόρων (παρόχων 
υπηρεσιών και προϊόντων) σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο προκειμένου να διευκολυνθεί μια 
μελλοντική εναρμονισμένη προστασία 
των δικαιωμάτων των τουριστών·

Or. en

Τροπολογία 160
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βιώσιμος και διαφοροποιημένος 
τουρισμός

Αειφόρος και διαφοροποιημένος 
τουρισμός

Or. fr
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Τροπολογία 161
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 
σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, 
θρησκευτικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 
σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

Or. ro

Τροπολογία 162
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης για την 
προώθηση του πολιτιστικού, ιστορικού, 
θρησκευτικού και περιβαλλοντικού 
τουρισμού μέσω θεματικών διαδρομών 
που δεν αναδεικνύουν μόνο τις 
πολιτιστικές και ιστορικές ρίζες και τις 
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ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 
σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

παραδόσεις της ηπείρου μας, αλλά 
συνεισφέρουν στην προώθηση ενός 
εναλλακτικού, προσιτού σε όλους και 
βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι η χρήση 
των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, όπως το 
ποδήλατο, πρέπει να προωθείται σε 
συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

Or. en

Τροπολογία 163
Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 
σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο και η ιστιοπλοΐα, 
πρέπει να προωθείται σε συνδυασμό με τις 
διάφορες διαδρομές·

Or. it

Τροπολογία 164
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 
σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, 
θρησκευτικού, περιβαλλοντικού τουρισμού 
και τουρισμού λόγω φυσικού τοπίου μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 
σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

Or. it

Τροπολογία 165
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει τη διασυνοριακή
τουριστική προσφορά· τονίζει κυρίως την 
σημασία της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας 
με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την 
προώθηση του πολιτιστικού, ιστορικού, 
θρησκευτικού και περιβαλλοντικού 
τουρισμού μέσω θεματικών διαδρομών 
που δεν αναδεικνύουν μόνο τις 
πολιτιστικές και ιστορικές ρίζες και τις 
παραδόσεις της ηπείρου μας, αλλά 
συνεισφέρουν στην προώθηση ενός 
εναλλακτικού, προσιτού σε όλους και 
βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι η χρήση 
των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, όπως το 
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σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές· ποδήλατο, πρέπει να προωθείται σε 
συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

Or. en

Τροπολογία 166
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς,
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 
σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά, και να καταπολεμήσει, κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, την εποχικότητα· τονίζει 
κυρίως την σημασία της ήδη υπάρχουσας 
συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
για την προώθηση του πολιτιστικού, 
ιστορικού, θρησκευτικού και 
περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 
σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

Or. pt

Τροπολογία 167
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
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προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 
σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών όπως ο δρόμος του 
Αγίου Ιακώβου που δεν αναδεικνύουν 
μόνο τις πολιτιστικές και ιστορικές ρίζες 
και τις παραδόσεις της ηπείρου μας, αλλά 
συνεισφέρουν στην προώθηση ενός 
εναλλακτικού, προσιτού σε όλους και 
βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι η χρήση 
των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, όπως το 
ποδήλατο, πρέπει να προωθείται σε 
συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

Or. es

Τροπολογία 168
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 
σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής 
να διαφοροποιήσει την τουριστική 
προσφορά· τονίζει κυρίως την σημασία της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση 
του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω 
θεματικών διαδρομών που δεν 
αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και 
ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της 
ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε 
όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί ότι 
η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται 
σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές· 
εκτιμά ότι η δημιουργία νέων 
«ευρωπαϊκών διαδρομών» και η 
προώθησή τους μαζί με τις ήδη 
υπάρχουσες θα μπορούσε να συμβάλει σε 
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μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη βιώσιμου 
τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 169
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. θεωρεί ότι ο κοινωνικά, οικονομικά 
και περιβαλλοντικά βιώσιμος και 
υπεύθυνος τουρισμός είναι καθοριστικής 
σημασίας για τη διαφοροποίηση της 
τουριστικής προσφοράς στην Ευρώπη, με 
επικέντρωση στον πολιτιστικό, ιστορικό, 
θρησκευτικό, αθλητικό και γαστρονομικό 
τουρισμό, που επιτρέπει την αρμονική 
ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης, 
και ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στους 
διάφορους στόχους της περιφερειακής 
πολιτικής, ιδίως σε εκείνους που αφορούν 
τις μελλοντικές στρατηγικές για τις 
μακροπεριφέρειες, στα διαπεριφερειακά 
προγράμματα και στους ευρωπαϊκούς 
ομίλους εδαφικής συνεργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 170
Brian Simpson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. θα ήθελε να δει την Επιτροπή να 
προωθεί πιο ενεργά τη βιομηχανική 
κληρονομιά της Ευρώπης, της οποίας το 
δυναμικό, παράλληλα με τις στρατηγικές 
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για τη διαφοροποίηση και τη 
βιωσιμότητα του τουρισμού, δεν έχει 
αναγνωρισθεί ακόμα δεόντως. Η 
ανάπτυξη της βιομηχανικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης, ως μείζονος τομέα 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, θα μπορούσε 
να ωφελήσει περιφέρειες που δεν ανήκουν 
στους κλασικούς τουριστικούς 
προορισμούς και να συμβάλει στην 
επίτευξη ενός περισσότερο βιώσιμου και 
πιο ομοιόμορφα κατανεμημένου 
τουριστικού τομέα στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 171
Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
διαφοροποιηθεί η ευρωπαϊκή τουριστική 
προσφορά από εκείνη άλλων 
κρατών/ηπείρων, είναι πολύ σημαντικό 
να συνδεθεί ο παραδοσιακός τομέας του 
τουρισμού με την τοπική προσφορά από 
άποψη προϊόντων και υπηρεσιών και 
υλικών και άυλων αγαθών·

Or. it

Τροπολογία 172
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τη δικτύωση και τη 
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συνεργασία μεταξύ των περιφερειών της 
ΕΕ, προκειμένου να συνδεθούν μεταξύ 
τους οι υπάρχουσες περιφερειακές και 
εθνικές ποδηλατικές διαδρομές και να 
αυξηθεί ο βιώσιμος, ενεργειακά 
αποδοτικός και φιλικός προς το 
περιβάλλον ποδηλατικός τουρισμός στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 173
Debora Serracchiani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη 
διαδρομών που θα αναδεικνύουν την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω 
συγκεκριμένων διαδρομών που συνδέουν 
μεταξύ τους, τους χώρους - σύμβολα της 
Ευρώπης, όπως οι καθεδρικοί ναοί, τα 
κάστρα, τα πανεπιστήμια και οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις·

28. θεωρεί ότι η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη 
διαδρομών που θα αναδεικνύουν την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω 
συγκεκριμένων διαδρομών που συνδέουν 
μεταξύ τους, όχι μόνον τους χώρους, όπως 
οι καθεδρικοί ναοί, τα κάστρα, τα 
πανεπιστήμια και οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, αλλά και πρόσωπα 
σύμβολα ή υπέρμαχους της Ευρώπης·

Or. it

Τροπολογία 174
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη 

28. θεωρεί ότι η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
συνεχίσουν να στηρίζουν με κάθε τρόπο, 
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διαδρομών που θα αναδεικνύουν την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω 
συγκεκριμένων διαδρομών που συνδέουν 
μεταξύ τους, τους χώρους - σύμβολα της 
Ευρώπης, όπως οι καθεδρικοί ναοί, τα 
κάστρα, τα πανεπιστήμια και οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις·

συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, την ανάπτυξη 
και τη διατήρηση διαδρομών που θα 
αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα 
μέσω συγκεκριμένων διαδρομών που 
συνδέουν μεταξύ τους, τους χώρους -
σύμβολα της Ευρώπης, όπως οι καθεδρικοί 
ναοί, τα κάστρα, τα πανεπιστήμια και οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις·

Or. fr

Τροπολογία 175
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη 
διαδρομών που θα αναδεικνύουν την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω 
συγκεκριμένων διαδρομών που συνδέουν 
μεταξύ τους, τους χώρους - σύμβολα της 
Ευρώπης, όπως οι καθεδρικοί ναοί, τα 
κάστρα, τα πανεπιστήμια και οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις·

28. θεωρεί ότι η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη 
διαδρομών που θα αναδεικνύουν την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω 
συγκεκριμένων διαδρομών που συνδέουν 
μεταξύ τους, τους χώρους - σύμβολα της 
Ευρώπης, όπως οι καθεδρικοί ναοί, τα 
κάστρα, τα πανεπιστήμια, οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και η φυσική 
κληρονομιά·

Or. en

Τροπολογία 176
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 

28. θεωρεί ότι η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
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συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη 
διαδρομών που θα αναδεικνύουν την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω 
συγκεκριμένων διαδρομών που συνδέουν 
μεταξύ τους, τους χώρους - σύμβολα της 
Ευρώπης, όπως οι καθεδρικοί ναοί, τα 
κάστρα, τα πανεπιστήμια και οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις·

συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη 
διαδρομών που θα αναδεικνύουν την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω 
συγκεκριμένων διαδρομών που συνδέουν 
μεταξύ τους, τους χώρους - σύμβολα της 
Ευρώπης, όπως οι καθεδρικοί ναοί, τα 
κάστρα, τα πανεπιστήμια, οι αρχαιολογικοί 
χώροι και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις·

Or. it

Τροπολογία 177
Nathalie Griesbeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκτιμά ότι, λαμβανομένου υπόψη του 
γεγονότος ότι η ιστορία της ευρωπαϊκής 
ηπείρου σηματοδοτήθηκε έντονα από τη 
βαριά και παραδοσιακή βιομηχανία, και 
ότι αυτή η κληρονομιά αντιπροσωπεύει 
σημαντικό τμήμα της μνήμης της 
Ευρώπης, η Επιτροπή οφείλει να λάβει 
μέτρα για την ενθάρρυνση της 
διατήρησης, της μετατροπής, της 
αποκατάστασης, της μουσειοποίησης, 
της αξιοποίησης και της προώθησης των 
βιομηχανικών χώρων παρά για την 
καταστροφή τους·

Or. fr

Τροπολογία 178
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία της 
ευρωπαϊκής κληρονομιάς·

Or. it

Τροπολογία 179
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι ο τουρισμός και ο 
αγροτουρισμός πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα, δεδομένου ότι πρόκειται για 
τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, 
διαφοροποιούν την οικονομία της 
υπαίθρου και συνδέονται άμεσα με την 
προώθηση των παραδοσιακών, 
οικολογικών και φυσικών προϊόντων 
διατροφής· παρατηρεί ότι για το σκοπό 
αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η 
πλήρης πρόσβαση στο δίκτυο και στις 
υποδομές του τομέα της πληροφορικής σε 
αυτές τις περιοχές·

30. θεωρεί ότι ο τουρισμός και ο 
αγροτουρισμός πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα, δεδομένου ότι πρόκειται για 
τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 
και το ποσοστό απασχόλησης, 
διαφοροποιούν την οικονομία της 
υπαίθρου και συνδέονται άμεσα με την 
προώθηση των παραδοσιακών, 
οικολογικών και φυσικών προϊόντων 
διατροφής· παρατηρεί ότι για το σκοπό 
αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η 
πλήρης πρόσβαση στο δίκτυο και στις 
υποδομές του τομέα της πληροφορικής σε 
αυτές τις περιοχές·

Or. hu

Τροπολογία 180
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι ο τουρισμός και ο 
αγροτουρισμός πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα, δεδομένου ότι πρόκειται για 
τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, 
διαφοροποιούν την οικονομία της 

30. θεωρεί ότι ο τουρισμός και ο 
αγροτουρισμός πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα, δεδομένου ότι πρόκειται για 
τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, 
διαφοροποιούν την οικονομία της 
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υπαίθρου και συνδέονται άμεσα με την 
προώθηση των παραδοσιακών, 
οικολογικών και φυσικών προϊόντων 
διατροφής· παρατηρεί ότι για το σκοπό 
αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η 
πλήρης πρόσβαση στο δίκτυο και στις 
υποδομές του τομέα της πληροφορικής σε 
αυτές τις περιοχές·

υπαίθρου, δημιουργούν θέσεις εργασίας 
στις εν λόγω περιοχές και συνδέονται 
άμεσα με την προώθηση των 
παραδοσιακών, οικολογικών και φυσικών 
προϊόντων διατροφής· παρατηρεί ότι για το 
σκοπό αυτό είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση στο 
δίκτυο και στις υποδομές του τομέα της 
πληροφορικής σε αυτές τις περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία 181
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι ο τουρισμός και ο 
αγροτουρισμός πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα, δεδομένου ότι πρόκειται για 
τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, 
διαφοροποιούν την οικονομία της 
υπαίθρου και συνδέονται άμεσα με την 
προώθηση των παραδοσιακών, 
οικολογικών και φυσικών προϊόντων 
διατροφής· παρατηρεί ότι για το σκοπό 
αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η 
πλήρης πρόσβαση στο δίκτυο και στις 
υποδομές του τομέα της πληροφορικής σε 
αυτές τις περιοχές·

30. θεωρεί ότι ο τουρισμός, ο 
αγροτουρισμός και ο τουρισμός των νέων
πρέπει να ενισχυθούν κατάλληλα, 
δεδομένου ότι πρόκειται για τομείς που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, 
διαφοροποιούν την οικονομία της 
υπαίθρου και συνδέονται άμεσα με την 
προώθηση των παραδοσιακών, 
οικολογικών και φυσικών προϊόντων 
διατροφής· παρατηρεί ότι για το σκοπό 
αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η 
ευκολότερη πρόσβαση στο δίκτυο και στις 
υποδομές του τομέα της πληροφορικής σε 
αυτές τις περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 182
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι ο τουρισμός και ο 
αγροτουρισμός πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα, δεδομένου ότι πρόκειται για 
τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, 
διαφοροποιούν την οικονομία της 
υπαίθρου και συνδέονται άμεσα με την 
προώθηση των παραδοσιακών, 
οικολογικών και φυσικών προϊόντων 
διατροφής· παρατηρεί ότι για το σκοπό 
αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η 
πλήρης πρόσβαση στο δίκτυο και στις 
υποδομές του τομέα της πληροφορικής σε 
αυτές τις περιοχές·

30. θεωρεί ότι ο τουρισμός και ο 
αγροτουρισμός πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα, δεδομένου ότι πρόκειται για 
τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, 
διαφοροποιούν την οικονομία και τις 
πηγές εισοδήματος της υπαίθρου και 
συνδέονται άμεσα με την προώθηση των 
παραδοσιακών, οικολογικών και φυσικών 
προϊόντων διατροφής· παρατηρεί ότι για το 
σκοπό αυτό είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση στο 
δίκτυο και στις υποδομές του τομέα της 
πληροφορικής σε αυτές τις περιοχές·
εκτιμά ότι αυτό συμβάλλει στον στόχο 
της προώθησης νέων μορφών τουρισμού, 
της επέκτασης των τουριστικών 
περιόδων και της εκ νέου εξισορρόπησης 
των τουριστικών δραστηριοτήτων μεταξύ 
των περιοχών με υψηλή τουριστική 
συγκέντρωση και των περιοχών με έντονο 
αλλά όχι επαρκώς αξιοποιημένο 
τουριστικό δυναμικό·

Or. fr

Τροπολογία 183
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι ο τουρισμός και ο 
αγροτουρισμός πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα, δεδομένου ότι πρόκειται για 
τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, 
διαφοροποιούν την οικονομία της 
υπαίθρου και συνδέονται άμεσα με την 
προώθηση των παραδοσιακών, 
οικολογικών και φυσικών προϊόντων 
διατροφής· παρατηρεί ότι για το σκοπό 
αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η 

30. θεωρεί ότι ο τουρισμός και ο 
αγροτουρισμός πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα, δεδομένου ότι πρόκειται για 
τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, 
διαφοροποιούν την οικονομία της 
υπαίθρου, συγκρατούν τον πληθυσμό στην
επαρχία αποτρέποντας την ερήμωσή της 
και συνδέονται άμεσα με την προώθηση 
των παραδοσιακών, οικολογικών και 
φυσικών προϊόντων διατροφής· παρατηρεί 
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πλήρης πρόσβαση στο δίκτυο και στις 
υποδομές του τομέα της πληροφορικής σε 
αυτές τις περιοχές·

ότι για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση στο 
δίκτυο μεταφορών καθώς επίσης και στις 
υποδομές του τομέα της πληροφορικής σε 
αυτές τις περιοχές·

Or. es

Τροπολογία 184
Nathalie Griesbeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βασίζεται στην πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία και ότι είναι πράγματι 
σημαντικό να προωθείται η πρόσβαση 
στις τουριστικές τοποθεσίες παρέχοντας 
στους επισκέπτες προσαρμοσμένα 
εργαλεία για τη διευκόλυνση της 
επίσκεψής τους και την υποβοήθηση της 
κατανόησης σχετικών πληροφοριών, 
όπως ακουστικές ξεναγήσεις ή 
ενημερωτικά φυλλάδια, που παρέχουν 
επεξηγήσεις σε δύο τουλάχιστον επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
κυρίως όταν οι τοποθεσίες τις οποίες 
επισκέπτονται οι τουρίστες λαμβάνουν 
στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία·

Or. fr

Τροπολογία 185
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. επισημαίνει, επιπλέον, το δυναμικό 
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του κοινωνικού τουρισμού («τουρισμός 
για όλους»), που προωθεί την κοινωνική 
ένταξη με δυνατότητα κινητικότητας 
προσφέροντας διαπολιτισμικές 
ανταλλαγές για όλες τις κοινωνικές 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των νέων, 
των οικογενειών, των ηλικιωμένων και 
των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα·

Or. cs

Τροπολογία 186
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. υπογραμμίζει πώς ο τουρισμός στη 
φύση συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη 
του τομέα· θεωρεί ότι πρέπει να 
επικεντρωθεί η προσοχή στα εθνικά πάρκα 
και στις προστατευόμενες περιοχές, ώστε 
να καθίστανται προσιτές στον τουρίστα, 
ακόμα και μέσω της ανάπτυξης των 
διασυνοριακών προορισμών λαμβάνοντας 
υπόψη την περιβαλλοντική κληρονομιά·

31. υπογραμμίζει πώς ο οικοτουρισμός
συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη του
τομέα· θεωρεί ότι πρέπει να επικεντρωθεί η 
προσοχή στα εθνικά πάρκα και στις 
προστατευόμενες περιοχές, ώστε να 
καθίστανται προσιτές στον τουρίστα, 
ακόμα και μέσω της ανάπτυξης των 
διασυνοριακών προορισμών λαμβάνοντας 
υπόψη την περιβαλλοντική κληρονομιά 
και την τοπική βιοποικιλότητα·

Or. nl

Τροπολογία 187
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. υπογραμμίζει πώς ο τουρισμός στη 
φύση συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη 
του τομέα· θεωρεί ότι πρέπει να 
επικεντρωθεί η προσοχή στα εθνικά πάρκα 

31. υπογραμμίζει πώς ο τουρισμός στη 
φύση συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη 
του τομέα· θεωρεί ότι πρέπει να 
επικεντρωθεί η προσοχή στα εθνικά πάρκα 
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και στις προστατευόμενες περιοχές, ώστε 
να καθίστανται προσιτές στον τουρίστα, 
ακόμα και μέσω της ανάπτυξης των 
διασυνοριακών προορισμών λαμβάνοντας 
υπόψη την περιβαλλοντική κληρονομιά·

και στις προστατευόμενες περιοχές, ώστε 
να καθίστανται προσιτές στον τουρίστα, 
ακόμα και μέσω της ανάπτυξης των 
διασυνοριακών προορισμών λαμβάνοντας 
υπόψη την περιβαλλοντική κληρονομιά· τα 
πάρκα και οι προστατευόμενες περιοχές, 
ωστόσο, πρέπει να διατηρηθούν και να 
προστατευθούν και η μακροπρόθεσμη 
επιβίωσή τους πρέπει να διασφαλισθεί·

Or. en

Τροπολογία 188
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. υπογραμμίζει πώς ο τουρισμός στη 
φύση συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη 
του τομέα· θεωρεί ότι πρέπει να 
επικεντρωθεί η προσοχή στα εθνικά πάρκα
και στις προστατευόμενες περιοχές, ώστε 
να καθίστανται προσιτές στον τουρίστα, 
ακόμα και μέσω της ανάπτυξης των 
διασυνοριακών προορισμών λαμβάνοντας 
υπόψη την περιβαλλοντική κληρονομιά·

31. υπογραμμίζει πώς ο τουρισμός στη 
φύση συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη 
του τομέα· θεωρεί ότι πρέπει να 
επικεντρωθεί η προσοχή στα φυσικά 
θέρετρα και στις προστατευόμενες 
περιοχές, ώστε να καθίστανται προσιτές 
στον τουρίστα, ακόμα και μέσω της 
ανάπτυξης των διασυνοριακών 
προορισμών λαμβάνοντας υπόψη την 
περιβαλλοντική κληρονομιά·

Or. el

Τροπολογία 189
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. υπογραμμίζει πώς ο τουρισμός στη 
φύση συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη 
του τομέα· θεωρεί ότι πρέπει να 

31. υπογραμμίζει πώς οι τουριστικές 
δραστηριότητες στη φύση συνεισφέρουν
στην βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα· θεωρεί 
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επικεντρωθεί η προσοχή στα εθνικά πάρκα 
και στις προστατευόμενες περιοχές, ώστε 
να καθίστανται προσιτές στον τουρίστα, 
ακόμα και μέσω της ανάπτυξης των 
διασυνοριακών προορισμών λαμβάνοντας 
υπόψη την περιβαλλοντική κληρονομιά·

ότι πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή στα 
εθνικά πάρκα και στις προστατευόμενες 
περιοχές, ώστε να καθίστανται προσιτές 
στον τουρίστα, ακόμα και μέσω της 
ανάπτυξης των διασυνοριακών 
προορισμών λαμβάνοντας υπόψη την 
περιβαλλοντική κληρονομιά·

Or. en

Τροπολογία 190
Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη νέων 
διαδρομών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, 
του τουρισμού στη φύση και του 
θαλάσσιου τουρισμού·

Or. it

Τροπολογία 191
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. ζητεί από την Επιτροπή να του 
υποβάλει, με βάση τις υφιστάμενες ορθές 
πρακτικές, μια πρόταση για την 
προώθηση και τη στήριξη του 
περιηγητικού τουρισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στον τουρισμό των 
τροχόσπιτων, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τις πτυχές του 
οικογενειακού, διαρκούς και βιώσιμου 
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τουρισμού τις οποίες παρουσιάζει·

Or. es

Τροπολογία 192
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
οριζόντια κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά 
με τις επιπτώσεις του τουρισμού στη φύση, 
ιδίως όσον αφορά τον κύκλο διαχείρισης 
των αποβλήτων, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την εξοικονόμηση ύδατος, με 
την συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία 
των διάφορων τομέων, ιδίως του 
γεωργικού τομέα και του τομέα των 
τροφίμων, προκειμένου να διαδοθούν οι 
πληροφορίες και τα χρήσιμα υλικά αλλά 
και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη·

32. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
οριζόντια κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά 
με τις επιπτώσεις του τουρισμού στη φύση, 
ιδίως όσον αφορά τον κύκλο διαχείρισης 
των αποβλήτων, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την εξοικονόμηση ύδατος, 
καθώς και την υγιεινή διατροφή, με την 
συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία των 
διάφορων τομέων, ιδίως του γεωργικού 
τομέα και του τομέα των τροφίμων, καθώς 
και των βιολογικών καλλιεργειών, 
προκειμένου να διαδοθούν οι πληροφορίες 
και τα χρήσιμα υλικά αλλά και να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη·

Or. hu

Τροπολογία 193
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
οριζόντια κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά 
με τις επιπτώσεις του τουρισμού στη φύση, 
ιδίως όσον αφορά τον κύκλο διαχείρισης 
των αποβλήτων, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την εξοικονόμηση ύδατος, με 
την συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία 

32. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
οριζόντια κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά 
με τις επιπτώσεις του τουρισμού στη φύση, 
ιδίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή 
βιοποικιλότητα, τον κύκλο διαχείρισης 
των αποβλήτων, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την εξοικονόμηση ύδατος, με 
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των διάφορων τομέων, ιδίως του 
γεωργικού τομέα και του τομέα των 
τροφίμων, προκειμένου να διαδοθούν οι 
πληροφορίες και τα χρήσιμα υλικά αλλά 
και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη·

την συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία 
των διάφορων τομέων, ιδίως του 
γεωργικού τομέα και του τομέα των 
τροφίμων, προκειμένου να διαδοθούν οι 
πληροφορίες και τα χρήσιμα υλικά αλλά 
και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη·

Or. nl

Τροπολογία 194
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
οριζόντια κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά 
με τις επιπτώσεις του τουρισμού στη φύση, 
ιδίως όσον αφορά τον κύκλο διαχείρισης 
των αποβλήτων, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την εξοικονόμηση ύδατος, με 
την συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία 
των διάφορων τομέων, ιδίως του 
γεωργικού τομέα και του τομέα των 
τροφίμων, προκειμένου να διαδοθούν οι 
πληροφορίες και τα χρήσιμα υλικά αλλά 
και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη·

32. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
οριζόντια κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά 
με τις επιπτώσεις του τουρισμού στη φύση, 
ιδίως όσον αφορά τον κύκλο διαχείρισης 
των αποβλήτων, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την εξοικονόμηση ύδατος, 
προκειμένου να διαδοθούν οι πληροφορίες 
και τα χρήσιμα υλικά αλλά και να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη·

Or. fr

Τροπολογία 195
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
οριζόντια κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά 
με τις επιπτώσεις του τουρισμού στη φύση, 
ιδίως όσον αφορά τον κύκλο διαχείρισης 

32. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
οριζόντια κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά 
με τις επιπτώσεις του τουρισμού στη φύση, 
ιδίως όσον αφορά τον κύκλο διαχείρισης 
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των αποβλήτων, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την εξοικονόμηση ύδατος, με 
την συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία 
των διάφορων τομέων, ιδίως του 
γεωργικού τομέα και του τομέα των 
τροφίμων, προκειμένου να διαδοθούν οι 
πληροφορίες και τα χρήσιμα υλικά αλλά 
και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη·

των αποβλήτων, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την εξοικονόμηση ύδατος, 
τη χρήση της γης και των φυσικών 
πόρων, με την συμμετοχή στην εν λόγω 
διαδικασία των διάφορων τομέων, ιδίως 
του γεωργικού τομέα και του τομέα των 
τροφίμων, προκειμένου να διαδοθούν οι 
πληροφορίες και τα χρήσιμα υλικά, να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να
μετριαστεί ο αντίκτυπος του τουρισμού 
στο περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 196
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. θεωρεί ότι η αλλαγή του κλίματος θα 
επηρεάσει τις τουριστικές περιοχές της 
Ευρώπης και ότι απαιτείται η χάραξη 
στρατηγικών προσαρμογής για τις 
απειλούμενες περιοχές, ενθαρρύνοντας 
την καινοτομία και τη διαφοροποίηση 
της τουριστικής προσφοράς, ενισχύοντας 
την πρόληψη των φυσικών κινδύνων, 
προσαρμόζοντας τις υποδομές και 
προλαμβάνοντας τις επιπτώσεις της 
λειψυδρίας στον τουριστικό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 197
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. ζητεί να ληφθούν υπόψη οι 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στο 
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νέο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τον 
τουρισμό· επισημαίνει τον ιδιαίτερα 
ευάλωτο χαρακτήρα των παράκτιων 
περιοχών, των νησιών και των ορεινών 
περιοχών, ως προς τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του τουρισμού και της 
αλλαγής του κλίματος, και υπογραμμίζει 
την ανάγκη λήψης μέτρων για την 
πρόληψη και την ανάσχεσή τους·

Or. es

Τροπολογία 198
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. υπενθυμίζει ότι οι παράκτιες και 
ορεινές περιοχές συγκεντρώνουν μεγάλο 
τμήμα των τουριστικών δραστηριοτήτων 
στην Ευρώπη, αλλά και ότι είναι οι πλέον 
ευπαθείς και απειλούμενες περιοχές από 
τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· 
ανανεώνει την έκκλησή του για ταχεία 
ανταπόκριση στη ζωτικής σημασίας 
απαίτηση, για τους εν λόγω προορισμούς, 
της θέσπισης μέτρων προσαρμογής στις 
κλιματικές αλλαγές, κυρίως για τη 
διατήρηση των τουριστικών 
δραστηριοτήτων και των θέσεων 
εργασίας, καθώς και για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας των εν λόγω περιοχών, 
της πανίδας, της χλωρίδας και του τοπίου 
τους·

Or. fr
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Τροπολογία 199
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, 
καινοτόμους πρωτοβουλίες τουριστικών 
ΜΜΕ και να διατηρήσει και να βελτιώσει 
τον πλούτο της βιοποικιλότητας μέσω της 
προώθησης του οικοτουρισμού·

Or. nl

Τροπολογία 200
Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει ότι πρέπει, στα πλαίσια μιας 
στρατηγικής για παράκτιο, νησιωτικό και 
θαλάσσιο τουρισμό, να επενδυθούν 
επαρκείς πόροι προκειμένου να επιτευχθεί 
η διαφύλαξη των ευρωπαϊκών ακτών από 
το φαινόμενο της διάβρωσης, η προστασία 
της περιβαλλοντικής κληρονομιάς και της 
πανίδας και να βελτιωθεί η ποιότητα των 
υδάτων, ώστε να αναπτυχθεί ένας 
θαλάσσιος, καταδυτικός, βιώσιμος και 
ποιοτικός τουρισμός·

33. τονίζει ότι πρέπει, στα πλαίσια μιας 
στρατηγικής για παράκτιο, νησιωτικό και 
θαλάσσιο τουρισμό, να επενδυθούν 
επαρκείς πόροι προκειμένου να επιτευχθεί 
η διαφύλαξη των ευρωπαϊκών ακτών από 
το φαινόμενο της διάβρωσης, η προστασία 
της περιβαλλοντικής κληρονομιάς και της 
πανίδας και να βελτιωθεί η ποιότητα των 
υδάτων, ώστε να αναπτυχθεί ένας 
θαλάσσιος, καταδυτικός, βιώσιμος και 
ποιοτικός τουρισμός· στο πλαίσιο αυτό, 
επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη μιας 
στρατηγικής για έναν βιώσιμο παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και ζητεί να 
αναπτυχθούν ανάλογες ειδικές 
στρατηγικές για τα νησιά, τις ορεινές 
περιοχές και άλλες ευαίσθητες περιοχές·

Or. es
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Τροπολογία 201
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει ότι πρέπει, στα πλαίσια μιας 
στρατηγικής για παράκτιο, νησιωτικό και 
θαλάσσιο τουρισμό, να επενδυθούν 
επαρκείς πόροι προκειμένου να επιτευχθεί 
η διαφύλαξη των ευρωπαϊκών ακτών από 
το φαινόμενο της διάβρωσης, η προστασία 
της περιβαλλοντικής κληρονομιάς και της 
πανίδας και να βελτιωθεί η ποιότητα των 
υδάτων, ώστε να αναπτυχθεί ένας 
θαλάσσιος, καταδυτικός, βιώσιμος και 
ποιοτικός τουρισμός·

33. υπενθυμίζει ότι οι παράκτιες ζώνες 
αποτελούν τον κύριο τουριστικό 
προορισμό στην Ευρώπη και ότι η 
κατάσταση αυτή επιβάλλει μεγάλη 
προσοχή όσον αφορά τις μεθόδους 
χωροταξικού σχεδιασμού για τις 
παράκτιες περιοχές, τους κινδύνους 
εντατικής αστικοποίησης, την απαίτηση 
διατήρησης της ποιότητας και 
βιωσιμότητας των παράκτιων περιοχών, 
της κληρονομιάς τους και των υποδομών 
παροχής υπηρεσιών για τους τουρίστες· 
τονίζει ότι πρέπει, στα πλαίσια μιας 
στρατηγικής για παράκτιο, νησιωτικό και 
θαλάσσιο τουρισμό, να επενδυθούν 
επαρκείς πόροι προκειμένου να επιτευχθεί 
η διαφύλαξη των ευρωπαϊκών ακτών από 
το φαινόμενο της διάβρωσης, η προστασία 
της περιβαλλοντικής κληρονομιάς και της 
πανίδας και να βελτιωθεί η ποιότητα των 
υδάτων, ώστε να αναπτυχθεί ένας 
θαλάσσιος, καταδυτικός, βιώσιμος και
ποιοτικός τουρισμός·

Or. fr

Τροπολογία 202
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει ότι πρέπει, στα πλαίσια μιας 
στρατηγικής για παράκτιο, νησιωτικό και 

33. τονίζει ότι πρέπει, στα πλαίσια μιας 
στρατηγικής για παράκτιο, νησιωτικό και 
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θαλάσσιο τουρισμό, να επενδυθούν 
επαρκείς πόροι προκειμένου να επιτευχθεί 
η διαφύλαξη των ευρωπαϊκών ακτών από 
το φαινόμενο της διάβρωσης, η προστασία 
της περιβαλλοντικής κληρονομιάς και της 
πανίδας και να βελτιωθεί η ποιότητα των 
υδάτων, ώστε να αναπτυχθεί ένας 
θαλάσσιος, καταδυτικός, βιώσιμος και 
ποιοτικός τουρισμός·

θαλάσσιο τουρισμό, να επενδυθούν 
επαρκείς πόροι προκειμένου να επιτευχθεί 
η διαφύλαξη των ευρωπαϊκών ακτών από 
το φαινόμενο της διάβρωσης, η προστασία 
της περιβαλλοντικής κληρονομιάς και της 
πανίδας και να βελτιωθεί η ποιότητα των 
υδάτων, ώστε να αναπτυχθεί ένας 
θαλάσσιος, καταδυτικός, βιώσιμος και
ποιοτικός τουρισμός, λαμβάνοντας υπόψη 
την ενδεχόμενη ανάγκη πρόβλεψης 
μετεγκατάστασης των παραθαλάσσιων 
υποδομών λόγω της αλλαγής του 
κλίματος·

Or. fr

Τροπολογία 203
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. τονίζει εκ νέου την σημασία θαλάσσιου 
τουρισμού ως ιδιαιτερότητα ορισμένων 
παραθαλάσσιων ευρωπαϊκών περιοχών και 
καλεί την Επιτροπή να προβλέψει, 
λαμβάνοντας υπόψη το κοινοτικό δίκαιο, 
μέτρα διασφάλισης για τις επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από τους 
τουριστικούς πράκτορες για την 
ανανέωση των υποδομών και την 
υλοποίηση της ποιότητας παροχής
υπηρεσιών στους πελάτες, αξιολογώντας 
την πιθανότητα μιας συγκεκριμένης 
παρέκκλισης της οδηγίας 2006/123/ΕΚ·

34. τονίζει εκ νέου την σημασία θαλάσσιου 
τουρισμού ως ιδιαιτερότητα ορισμένων 
παραθαλάσσιων ευρωπαϊκών περιοχών και 
καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν, 
λαμβάνοντας υπόψη το κοινοτικό δίκαιο, 
τη θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων για 
να καλυφθούν οι ζημιές που έχουν 
υποστεί οι τουριστικοί φορείς ύστερα από 
τη θέσπιση της νέας νομοθεσίας η οποία 
επιφέρει την απώλεια κεκτημένων 
δικαιωμάτων και προκαλεί ζημιές από 
αναπόσβεστες επενδύσεις για ανακαίνιση 
ή προσαρμογή των εγκαταστάσεών τους 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε 
προηγουμένως· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν κίνητρα για τις επενδύσεις
των τουριστικών φορέων για την 
ανανέωση των υποδομών και τη βελτίωση
της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται
στους πελάτες·

Or. es
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Τροπολογία 204
Brian Simpson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. τονίζει εκ νέου την σημασία θαλάσσιου 
τουρισμού ως ιδιαιτερότητα ορισμένων 
παραθαλάσσιων ευρωπαϊκών περιοχών και 
καλεί την Επιτροπή να προβλέψει, 
λαμβάνοντας υπόψη το κοινοτικό δίκαιο, 
μέτρα διασφάλισης για τις επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από τους 
τουριστικούς πράκτορες για την ανανέωση 
των υποδομών και την υλοποίηση της 
ποιότητας παροχής υπηρεσιών στους 
πελάτες, αξιολογώντας την πιθανότητα 
μιας συγκεκριμένης παρέκκλισης της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ·

34. τονίζει εκ νέου την σημασία θαλάσσιου 
τουρισμού ως ιδιαιτερότητα ορισμένων 
παραθαλάσσιων ευρωπαϊκών περιοχών και 
καλεί την Επιτροπή να προβλέψει, 
λαμβάνοντας υπόψη το κοινοτικό δίκαιο, 
μέτρα διασφάλισης, όπως η βελτιωμένη 
πυροπροστασία και η ασφάλεια έναντι 
του μονοξειδίου του άνθρακα, για τις 
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από 
τους τουριστικούς πράκτορες για την 
ανανέωση των υποδομών και την 
υλοποίηση της ποιότητας παροχής 
υπηρεσιών στους πελάτες (π.χ. κατάρτιση 
του προσωπικού σχετικά με την 
εξυπηρέτηση των πελατών και τη 
διαχείριση ασφαλείας), αξιολογώντας την 
πιθανότητα μιας συγκεκριμένης 
παρέκκλισης της οδηγίας 2006/123/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 205
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
ναυτιλιακής πολιτικής, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που 
επηρεάζει καθοριστικά τον τουρισμό με 
κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα παρά την πρόσφατη 

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
ναυτιλιακής πολιτικής, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, και να
διασφαλίσει διασυνδέσεις με άλλους 
τρόπους μεταφοράς, που επηρεάζουν 
καθοριστικά την ανάπτυξη του παράκτιου 
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κρίση, καθώς και τον θαλάσσιο τουρισμό· τουρισμού και ιδίως του τουρισμού με 
κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα παρά την πρόσφατη 
κρίση, καθώς και τον θαλάσσιο τουρισμό·

Or. ro

Τροπολογία 206
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
ναυτιλιακής πολιτικής, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που 
επηρεάζει καθοριστικά τον τουρισμό με 
κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα παρά την πρόσφατη 
κρίση, καθώς και τον θαλάσσιο τουρισμό·

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
ναυτιλιακής πολιτικής, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που 
επηρεάζει καθοριστικά τον ναυτικό 
τουρισμό, τον τουρισμό με 
κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα παρά την πρόσφατη 
κρίση, καθώς και τον θαλάσσιο τουρισμό·

Or. es

Τροπολογία 207
Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης, Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
ναυτιλιακής πολιτικής, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που 
επηρεάζει καθοριστικά τον τουρισμό με 
κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα παρά την 
πρόσφατη κρίση, καθώς και τον 
θαλάσσιο τουρισμό·

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
ναυτιλιακής πολιτικής, να ενισχύσουν την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που 
επηρεάζει καθοριστικά τις θαλάσσιες 
μεταφορές των επιβατών, τον θαλάσσιο 
τουρισμό και τον τουρισμό με 
κρουαζιερόπλοια, ζητώντας από τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν 
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ενδεχόμενους υφιστάμενους 
περιορισμούς·

Or. it

Τροπολογία 208
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
ναυτιλιακής πολιτικής, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που 
επηρεάζει καθοριστικά τον τουρισμό με 
κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα παρά την πρόσφατη 
κρίση, καθώς και τον θαλάσσιο τουρισμό·

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
ναυτιλιακής πολιτικής, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που 
επηρεάζει καθοριστικά τον τουρισμό με 
κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα παρά την πρόσφατη 
κρίση, καθώς και τον θαλάσσιο τουρισμό·
υπενθυμίζει τη σημασία της σύνδεσης 
των τουριστικών δραστηριοτήτων στις 
παράκτιες και θαλάσσιες ζώνες με την 
τουριστική προσφορά στην ενδοχώρα· 
θεωρεί ότι αυτό θα επέφερε μεγάλη 
προστιθέμενη αξία στις εν λόγω 
δραστηριότητες, θα βελτίωνε την 
ανακάλυψη του πλούτου της ευρωπαϊκής 
κληρονομιάς και θα υποστήριζε την 
ανάπτυξη και την οικονομία των εν λόγω 
περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 209
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
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στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
ναυτιλιακής πολιτικής, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που 
επηρεάζει καθοριστικά τον τουρισμό με 
κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα παρά την πρόσφατη 
κρίση, καθώς και τον θαλάσσιο τουρισμό·

στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
ναυτιλιακής πολιτικής, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που 
επηρεάζει καθοριστικά τον τουρισμό με 
κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα παρά την πρόσφατη 
κρίση, καθώς και τον θαλάσσιο τουρισμό· 
ζητεί να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη 
οι ανάγκες των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα κατά την ανακαίνιση και 
την κατασκευή νέων λιμενικών 
τερματικών σταθμών·

Or. es

Τροπολογία 210
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
ναυτιλιακής πολιτικής, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που 
επηρεάζει καθοριστικά τον τουρισμό με 
κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα παρά την πρόσφατη 
κρίση, καθώς και τον θαλάσσιο τουρισμό·

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που 
επηρεάζει καθοριστικά τον τουρισμό με 
κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα παρά την πρόσφατη 
κρίση, καθώς και τον θαλάσσιο τουρισμό·
στο πλαίσιο αυτό καλεί επίσης τα Κράτη 
Μέλη να άρουν τους περιορισμούς -όπου 
αυτοί συνεχίζουν να υπάρχουν - και 
γενικότερα να βοηθήσουν με κάθε τρόπο 
την ανάπτυξη της κρουαζιέρας·

Or. el

Τροπολογία 211
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
μια ειδική στρατηγική για τον ορεινό 
τουρισμό, η οποία θα συνοδεύει την 
ενδεχόμενη μετατροπή των ημιορεινών 
τοποθεσιών που επηρεάζονται από την 
αλλαγή του κλίματος·

Or. fr

Τροπολογία 212
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει την συνεχή αύξηση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας και 
ιδιαίτερα του ιαματικού τουρισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κοινοτικές διατάξεις για θέματα 
που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα 
υποβολής ενιαίας νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό, για την 
παροχή μιας οργανικής και κατοχυρωμένης 
δομής στον τομέα του τουρισμού, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα· 
τονίζει την σημασία θέσπισης νέων 
κανόνων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο 
για την περαιτέρω ενίσχυση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας·

36. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
εξέλιξη στην Ευρώπη θα επιφέρει συνεχή 
αύξηση του τουρισμού στον τομέα της 
υγείας και ιδιαίτερα του ιαματικού 
τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν διάφορες κοινοτικές διατάξεις 
για θέματα που αφορούν τον ιαματικό 
τουρισμό, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
την πιθανότητα υποβολής ενιαίας 
νομοθετικής πρότασης σχετικά με τον 
ιαματικό τουρισμό, για την παροχή μιας 
οργανικής και κατοχυρωμένης δομής στον 
τομέα του τουρισμού·

Or. fr

Τροπολογία 213
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει την συνεχή αύξηση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας και 
ιδιαίτερα του ιαματικού τουρισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κοινοτικές διατάξεις για θέματα 
που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα 
υποβολής ενιαίας νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό, για την 
παροχή μιας οργανικής και κατοχυρωμένης 
δομής στον τομέα του τουρισμού, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα· 
τονίζει την σημασία θέσπισης νέων 
κανόνων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο 
για την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού 
στον τομέα της υγείας·

36. επισημαίνει την συνεχή αύξηση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας και 
ιδιαίτερα του ιαματικού τουρισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κοινοτικές διατάξεις για θέματα 
που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα 
υποβολής ενιαίας νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό, για την 
παροχή μιας οργανικής και κατοχυρωμένης 
δομής στον τομέα του τουρισμού, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, και 
επισημαίνει από τώρα ότι οι επιχειρήσεις 
ιαματικών λουτρών που λειτουργούν στα 
κράτη μέλη, ως πάροχοι υπηρεσιών 
υγείας, εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ΕΚ· 
τονίζει την σημασία θέσπισης νέων 
κανόνων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο 
για την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού 
στον τομέα της υγείας·

Or. it

Τροπολογία 214
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει την συνεχή αύξηση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας και 
ιδιαίτερα του ιαματικού τουρισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κοινοτικές διατάξεις για θέματα 
που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα 
υποβολής ενιαίας νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό, για την 
παροχή μιας οργανικής και κατοχυρωμένης 
δομής στον τομέα του τουρισμού, 

36. επισημαίνει την συνεχή αύξηση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας και 
ιδιαίτερα του ιαματικού τουρισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κοινοτικές διατάξεις για θέματα 
που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα 
υποβολής ενιαίας νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό, για την 
παροχή μιας οργανικής και κατοχυρωμένης 
δομής στον τομέα του τουρισμού, 
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ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα· 
τονίζει την σημασία θέσπισης νέων 
κανόνων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο 
για την περαιτέρω ενίσχυση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας·

ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα· 
τονίζει την σημασία θέσπισης νέων 
κανόνων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο 
και την ανάγκη, για την απόλυτα 
ικανοποιητική εφαρμογή τους, να 
επιβληθούν τηρώντας απαρέγκλιτα τα 
κριτήρια και τους όρους που επιτάσσει το 
νέο νομοθετικό πλαίσιο·

Or. es

Τροπολογία 215
Giommaria Uggias, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει την συνεχή αύξηση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας και 
ιδιαίτερα του ιαματικού τουρισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κοινοτικές διατάξεις για θέματα 
που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα 
υποβολής ενιαίας νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό, για την 
παροχή μιας οργανικής και κατοχυρωμένης 
δομής στον τομέα του τουρισμού, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα· 
τονίζει την σημασία θέσπισης νέων 
κανόνων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο 
για την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού 
στον τομέα της υγείας·

36. επισημαίνει την συνεχή αύξηση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας και 
ιδιαίτερα του ιαματικού τουρισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κοινοτικές διατάξεις για θέματα 
που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα 
υποβολής ενιαίας νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό, για την 
παροχή μιας οργανικής και κατοχυρωμένης 
δομής στον τομέα του τουρισμού, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα· 
τονίζει την σημασία θέσπισης της νέας 
νομοθεσίας για την υγεία σε διασυνοριακό 
επίπεδο για την περαιτέρω ενίσχυση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας·

Or. it

Τροπολογία 216
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει την συνεχή αύξηση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας και 
ιδιαίτερα του ιαματικού τουρισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κοινοτικές διατάξεις για θέματα 
που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα 
υποβολής ενιαίας νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό, για την 
παροχή μιας οργανικής και κατοχυρωμένης 
δομής στον τομέα του τουρισμού, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα· 
τονίζει την σημασία θέσπισης νέων 
κανόνων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο 
για την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού 
στον τομέα της υγείας·

36. επισημαίνει την συνεχή αύξηση του 
τουρισμού στον τομέα της υγείας και 
ιδιαίτερα του ιαματικού τουρισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κοινοτικές διατάξεις για θέματα 
που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα 
υποβολής ενιαίας νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό, για την 
παροχή μιας οργανικής και κατοχυρωμένης 
δομής στον τομέα του τουρισμού, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα· 
τονίζει την σημασία θέσπισης νέων 
κανόνων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο 
για την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού 
στον τομέα της υγείας· ειδικότερα, 
υπάρχει ανάγκη θέσπισης σαφών 
ελαχίστων απαιτήσεων για τους ελέγχους 
ιατρικού ιστορικού και την ενημέρωση 
των ασθενών, τη διαφήμιση και την 
εμπορική προώθηση των υπηρεσιών 
αισθητικής χειρουργικής, τις 
προϋποθέσεις όσον αφορά την 
εκπαίδευση των παρόχων υπηρεσιών 
υγείας/χειρουργών (εντός των ορίων της 
υπάρχουσας νομοθεσίας), καθώς και 
τυχόν υπηρεσίες μεταπαρακολούθησης 
και παροχής συμβουλών, και τον διαφανή 
και δίκαιο χειρισμό των καταγγελιών και 
τους μηχανισμούς επίλυσης των 
διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 217
Dominique Vlasto, Gaston Franco, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. υπογραμμίζει το οικονομικό βάρος 
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του «τουρισμού για ψώνια»· τονίζει ότι 
αυτή η μορφή τουρισμού αποτελεί για 
μεγάλο αριθμό τουριστών σοβαρό λόγο 
επίσκεψης στην ΕΕ, οι επιχειρήσεις και 
μάρκες της οποίας κυριαρχούν 
παγκοσμίως στον τομέα των προϊόντων 
πολυτελείας· υπογραμμίζει ότι ο 
τουρισμός αυτού του είδους είναι σε 
πλήρη άνθηση, αλλά ότι ανταγωνίζονται 
την ΕΕ άλλοι διεθνείς προορισμοί που 
προσφέρουν, παραδείγματος χάρη, 
διευκολύνσεις για αφορολόγητες αγορές ή 
επιστροφή ΦΠΑ· συνιστά συνεπώς να 
καταβληθεί προσπάθεια στον τομέα των 
προϊόντων πολυτελείας, σε συνεργασία με 
τους επαγγελματίες του τομέα του 
τουρισμού, με μέτρα και νέες προσφορές 
που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να 
διατηρήσει την ελκυστικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά της·

Or. fr

Τροπολογία 218
Dominique Vlasto, Gaston Franco, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί ο ευρωπαϊκός 
επιχειρηματικός τουρισμός στην ΕΕ και 
σε ολόκληρο τον κόσμο, λόγω της 
οικονομικής σημασίας που έχει για 
ορισμένους τόπους στην Ευρώπη και του 
αριθμού των υπηρεσιών που συνδέονται 
με την υποδοχή και την οργάνωση των 
εκθέσεων, των σαλονιών, των συνεδρίων 
και λοιπών επαγγελματικών εκδηλώσεων 
(ξενοδοχειακός τομέας, εστιατόρια, 
εμπορικά, μεταφορές, πρακτορεία 
επικοινωνίας και εκδηλώσεων κ.λπ.)·

Or. fr
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Τροπολογία 219
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. εκτιμά ότι η βιωσιμότητα του 
τουριστικού τομέα θα ωφεληθεί σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από μια περισσότερο 
συντονισμένη προσέγγιση της έρευνας και 
ανάπτυξης και από την προώθηση 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της 
τουριστικής βιομηχανίας συνδέεται 
άμεσα με την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 220
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. υπενθυμίζει ότι ο από ηθική άποψη 
υπεύθυνος τουρισμός αποτελεί 
απαρέγκλιτο στόχο· χαιρετίζει τα 
περιεχόμενα του ηθικού κώδικα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
(ΠΟΤ) και ευελπιστεί ότι θα μεταφερθούν 
τάχιστα στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· με την έννοια αυτή, χαιρετίζει την 
πρόταση της Επιτροπής να επεκτείνει την 
εθνική δικαιοδοσία των κρατών μελών 
για τα αδικήματα σεξουαλικής 
κακοποίησης ανηλίκων που έχουν 
διαπραχθεί στο εξωτερικό, 
ποινικοποιώντας στην ουσία, κατ' αυτόν 

διαγράφεται



PE458.571v02-00 122/145 AM\862905EL.doc

EL

τον τρόπο τον σεξουαλικό τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 221
Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. επικροτεί τις εθελοντικές 
προσπάθειες της βιομηχανίας να 
κατανοήσει και να μειώσει τις επιπτώσεις 
του τουρισμού στο περιβάλλον και στους 
προορισμούς, όπως το χρηματοδοτούμενο 
εν μέρει από την ΕΕ σύστημα 
βιωσιμότητας Travelife, ένα καινοτόμο 
σύστημα που βοηθά τους καταναλωτές 
να κάνουν βιώσιμες επιλογές και τη 
βιομηχανία να κατανοήσει και να 
διαχειριστεί τις επιπτώσεις της στην 
αλυσίδα εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 222
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα 
της έρευνας του 2011 για τους 
ζωολογικούς κήπους στην ΕΕ από την 
οργάνωση Born Free Foundation που 
αποκαλύπτει ότι πολλοί ζωολογικοί κήποι 
δεν διαθέτουν άδεια και θέτουν 
ενδεχομένως το κοινό σε κίνδυνο 
τραυματισμών και ζωονόσων, καλεί τα 
κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι οι 
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ζωολογικοί κήποι θεωρούνται συχνά 
τουριστικοί προορισμοί και να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι ζωολογικοί 
κήποι, όπως ορίζονται στην οδηγία 
1999/22/ΕΚ, θα διαθέτουν δέουσα άδεια 
και θα εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα για 
την προστασία του κοινού και την 
παροχή κατάλληλης φροντίδας στα ζώα·

Or. en

Τροπολογία 223
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. επικροτεί την πρόσφατη εκπόνηση 
από τη βρετανική ένωση ταξιδιωτικών 
πρακτόρων (ABTA) κατευθυντήριων 
γραμμών της ταξιδιωτικής βιομηχανίας 
για την καλή μεταχείριση των ζώων, που 
περιέχουν συνιστώμενες βέλτιστες 
πρακτικές για τους ταξιδιωτικούς 
πράκτορες και προμηθευτές με σκοπό να 
τους βοηθήσουν να διασφαλίσουν ότι όλες 
οι χρήσεις ζώων στον τουρισμό, τόσο στη 
φύση όσο και σε αιχμαλωσία, πληρούν τα 
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα φροντίδας 
και προστασίας των ζώων· 
αναγνωρίζοντας την πολιτική της ΕΕ για 
την καλή μεταχείριση των ζώων 
(EUPAW), καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει την πρωτοβουλία της ABTA 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησής 
της ως πολιτικής της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 224
Frieda Brepoels, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso»· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso»· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο· ζητεί εν 
προκειμένω να υπάρξει περαιτέρω 
σχεδιασμός όσον αφορά την 
προσβασιμότητα υπό την έννοια της 
φυσικής προσβασιμότητας, την 
κατάλληλη παροχή υπηρεσιών και την 
αξιόπιστη πληροφόρηση και να ενταχθεί 
στην ολοκληρωμένη τουριστική 
προσφορά· είναι της γνώμης ότι πολλές 
από τις ήδη υπάρχουσες ορθές πρακτικές 
που δίνουν έμφαση στην εύκολη 
πρόσβαση και την ενδυνάμωση θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή 
έμπνευσης·

Or. nl

Τροπολογία 225
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso» 
καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής· 
επισημαίνει τις μεγάλες δυνατότητες του 
κοινωνικού τουρισμού για την 
καταπολέμηση του εποχικού τουρισμού 
και προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει
περαιτέρω με βάση τα θετικά μέχρι τώρα 
αποτελέσματα, την προπαρασκευαστική 
δράση «Calypso» καλεί επίσης την 
Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο 
πρόγραμμα ανταλλαγής, για να επιτρέψει 
σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων, 
ξεκινώντας από τις πλέον μειονεκτικές, 
έχουν την δυνατότητα να κάνουν 
τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την χαμηλή 
περίοδο, ακόμα και σε διασυνοριακό 
επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 226
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso»· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso»· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, 
τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες 
χαμηλού εισοδήματος, να έχουν την 
δυνατότητα να κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα 
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κατά την χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

Or. cs

Τροπολογία 227
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso»· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso»· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε όλους τους ανθρώπους σε 
ισότιμη βάση, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 228
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso» 

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso» 
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καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις άπορες 
οικογένειες, τους συνταξιούχους και τους 
σπουδαστές, να έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 229
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso»·
καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, να έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso»·
συνιστά το σταδιακό άνοιγμα της δράσης 
«Calypso» στους ευρωπαίους πολίτες οι 
οποίοι πληρούν τα κριτήρια του 
προγράμματος και κατοικούν σε τρίτες 
χώρες ως μέσο προώθησης του 
«ευρωπαϊκού σήματος» στις χώρες 
διαμονής τους και ταύτισης με την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο 
πρόγραμμα ανταλλαγής, για να επιτρέψει 
σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων, 
ιδίως τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, τα άτομα με αναπηρία, 
τους ηλικιωμένους και τους 
μειονεκτούντες νέους, να έχουν την 
δυνατότητα να κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα 
κατά την χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

Or. pt
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Τροπολογία 230
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso»· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso»· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο· συνιστά το 
σταδιακό άνοιγμα του προγράμματος 
Calypso στους πολίτες της ΕΕ που 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του 
προγράμματος αλλά ζουν σε τρίτες 
χώρες, προάγοντας την ενημέρωση στις 
χώρες διαμονής τους σχετικά με τους 
ευρωπαϊκούς προορισμούς, ιδίως μέσω 
της ενίσχυσης ή της οικοδόμησης 
πολιτιστικών και προσωπικών γεφυρών 
με τη δεύτερη και τρίτη γενιά 
μεταναστών·

Or. en

Τροπολογία 231
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso'· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για 
να επιτρέψει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον 
μειονεκτικές, έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την 
χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί 
στην προώθηση μιας σταδιακής 
τουριστικής προσφοράς εκτός εποχής, 
ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά 
μέχρι τώρα αποτελέσματα, την 
προπαρασκευαστική δράση «Calypso'· στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης της εκτός εποχής 
τουρισμού καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει σοβαρά την ουσιαστική μείωση 
της φορολογίας σε μια σειρά υπηρεσιών 
και προϊόντων που συμβάλλουν στη 
διατήρηση, ακόμα και στις εκτός εποχής 
περιόδους, υψηλών τιμών στις 
τουριστικές υπηρεσίες· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο 
πρόγραμμα ανταλλαγής, για να επιτρέψει 
σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων, 
ξεκινώντας από τις πλέον μειονεκτικές, 
έχουν την δυνατότητα να κάνουν 
τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την χαμηλή 
περίοδο, ακόμα και σε διασυνοριακό
επίπεδο·

Or. el

Τροπολογία 232
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. συνιστά το σταδιακό άνοιγμα του 
προγράμματος Calypso στους πολίτες της 
ΕΕ που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
του προγράμματος αλλά ζουν σε τρίτες 
χώρες, προάγοντας την ενημέρωση στις 
χώρες διαμονής τους σχετικά με τους 
ευρωπαϊκούς προορισμούς και 
οικοδομώντας γέφυρες με τη δεύτερη και 
τρίτη γενιά μεταναστών·
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Or. en

Τροπολογία 233
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να θεσπίσει ένα οργανικό σχέδιο για την 
κατάργηση της εποχικότητας και για να 
επιτραπεί η σύγκλιση μεταξύ των 
περιοχών υψηλής οικονομικής αξίας και 
των περιοχών που είναι λιγότερο γνωστές 
ή/και προσβάσιμες·

Or. it

Τροπολογία 234
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. εκτιμά ότι η ενότητα του ιστοτόπου 
«visiteurope» που αφορά τα εθνικά 
συστήματα διακοπών πρέπει να 
βελτιωθεί, διότι αυτό θα βοηθήσει τόσο 
τους τουρίστες όσο και τις εταιρείες που 
ασχολούνται με τον τουρισμό να 
προγραμματίσουν περιόδους διακοπών, 
και θα οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση 
των τουριστικών εγκαταστάσεων και 
καλύτερη διανομή της απασχόλησης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. ro
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Τροπολογία 235
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει την σημασία, στα πλαίσια μιας 
νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής σχετικά με 
την αναπηρία, να ληφθεί υπόψη η 
πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
όχι μόνο σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς 
αλλά και με την στέγαση, το φαγητό και 
τις τουριστικές υπηρεσίες γενικότερα·

39. τονίζει την σημασία, στα πλαίσια μιας 
νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής σχετικά με 
την αναπηρία, να διασφαλισθεί η 
πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
όχι μόνο σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς 
αλλά και με την στέγαση, το φαγητό και 
τις τουριστικές υπηρεσίες γενικότερα·

Or. ro

Τροπολογία 236
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει την σημασία, στα πλαίσια μιας 
νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής σχετικά με 
την αναπηρία, να ληφθεί υπόψη η 
πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
όχι μόνο σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς 
αλλά και με την στέγαση, το φαγητό και 
τις τουριστικές υπηρεσίες γενικότερα·

39. τονίζει την σημασία, στα πλαίσια μιας 
νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής σχετικά με 
την αναπηρία, να ληφθεί υπόψη η 
πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
όχι μόνο σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς 
αλλά και με την στέγαση, το φαγητό, την 
παροχή πληροφοριών που θα είναι 
διαθέσιμες σε όλους και τις τουριστικές 
υπηρεσίες γενικότερα·

Or. hu

Τροπολογία 237
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει την σημασία, στα πλαίσια μιας 
νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής σχετικά με 
την αναπηρία, να ληφθεί υπόψη η 
πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
όχι μόνο σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς 
αλλά και με την στέγαση, το φαγητό και 
τις τουριστικές υπηρεσίες γενικότερα·

39. τονίζει την σημασία, στα πλαίσια μιας 
νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής σχετικά με 
την αναπηρία, να ληφθεί υπόψη η 
πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
όχι μόνο σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς 
αλλά και με την στέγαση, το φαγητό και 
τις τουριστικές υπηρεσίες γενικότερα, και 
να παρασχεθεί στη συνέχεια σαφής 
πληροφόρηση σχετικά με τα ληφθέντα 
μέτρα·

Or. cs

Τροπολογία 238
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
επ' ευκαιρία του 2011, ως Ευρωπαϊκού 
Έτους Εθελοντισμού, να προωθήσει τη 
συμμετοχή των νεαρών εθελοντών στα 
προγράμματα ανάπλασης, συντήρησης και 
φύλαξης χώρων ιστορικού και 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ώστε να 
καθίστανται ευχερώς επισκέψιμοι από τους 
τουρίστες·

40. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την εφαρμογή των 
προγραμμάτων ανάπλασης, συντήρησης 
και φύλαξης χώρων πολιτιστικού, 
ιστορικού και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να καθίστανται 
ευχερώς επισκέψιμοι από τους τουρίστες·
επιθυμεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
νεαρών εθελοντών στα εν λόγω 
προγράμματα, κατά τη διάρκεια και μετά 
το τέλος του 2011, που έχει ανακηρυχθεί 
Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού·

Or. fr

Τροπολογία 239
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
επ' ευκαιρία του 2011, ως Ευρωπαϊκού 
Έτους Εθελοντισμού, να προωθήσει τη 
συμμετοχή των νεαρών εθελοντών στα 
προγράμματα ανάπλασης, συντήρησης και 
φύλαξης χώρων ιστορικού και 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ώστε να 
καθίστανται ευχερώς επισκέψιμοι από τους 
τουρίστες·

40. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
επ' ευκαιρία του 2011, ως Ευρωπαϊκού 
Έτους Εθελοντισμού, να προωθήσει τη 
συμμετοχή των νεαρών εθελοντών, 
ειδικευμένων στους σχετικούς τομείς, στα 
προγράμματα ανάπλασης, συντήρησης και 
φύλαξης χώρων ιστορικού και 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ώστε να 
καθίστανται ευχερώς επισκέψιμοι από τους 
τουρίστες, και να μπορούν οι εθελοντές να 
εμπλουτίζουν παράλληλα την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική τους κατάρτιση·

Or. pt

Τροπολογία 240
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
επίσης τον επονομαζόμενο τουρισμό της 
αμοιβαιότητας (Visiting Friends and 
Relatives – VFR - επίσκεψη φίλων και 
συγγενών) ως σημαντικό μέσο ανάπτυξης 
της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού·

Or. it

Τροπολογία 241
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού 
και την αμοιβαία αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των
κρατών μελών, εξαιτίας της εποχικής 
φύσης της απασχόλησης στον τομέα του 
τουρισμού και της ανάγκης 
καταρτισμένου προσωπικού, με σκοπό τη 
διασφάλιση υπηρεσιών ποιότητας·

Or. ro

Τροπολογία 242
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και σεβασμό για τα
δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα 
του τουρισμού·

Or. ro

Τροπολογία 243
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την 
προβολή των χρηματοδοτικών πόρων υπέρ 
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
στον τομέα του τουρισμού που υπάρχουν 

41. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την 
προβολή και να επεκτείνει τα οφέλη των 
χρηματοδοτικών πόρων υπέρ της 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στον 
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σε διάφορες γενικές οδηγίες, αλλά και να 
επαληθεύσει την ακριβή τους χρήση, 
λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
(ΕΚΤ)·

τομέα του τουρισμού που υπάρχουν σε 
διάφορες γενικές οδηγίες, αλλά και να 
επαληθεύσει την ακριβή τους χρήση, 
λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
(ΕΚΤ)· θεωρεί ότι σε ένα πλαίσιο 
δημοσιονομικών περιορισμών, είναι 
ουσιώδους σημασίας να δημιουργηθούν 
συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν στις 
ανάγκες που συνδέονται με τις εξελίξεις 
του τουρισμού και της πελατείας, στη 
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τον τουρισμό και στις 
επιτακτικές ανάγκες της τοπικής 
ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 244
Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την 
προβολή των χρηματοδοτικών πόρων υπέρ 
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
στον τομέα του τουρισμού που υπάρχουν 
σε διάφορες γενικές οδηγίες, αλλά και να 
επαληθεύσει την ακριβή τους χρήση, 
λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
(ΕΚΤ)·

41. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την 
προβολή των χρηματοδοτικών πόρων υπέρ 
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
στον τομέα του τουρισμού που υπάρχουν 
σε διάφορες γενικές οδηγίες, αλλά και να 
επαληθεύσει την ακριβή τους χρήση, 
λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας (ΕΤΑ), το οποίο μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
μετατροπή των ΜΜΕ που 
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δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αλιείας μικρής κλίμακας·

Or. it

Τροπολογία 245
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την 
προβολή των χρηματοδοτικών πόρων υπέρ 
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
στον τομέα του τουρισμού που υπάρχουν 
σε διάφορες γενικές οδηγίες, αλλά και να 
επαληθεύσει την ακριβή τους χρήση, 
λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
(ΕΚΤ)·

41. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την 
προβολή των χρηματοδοτικών πόρων υπέρ 
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
στον τομέα του τουρισμού που υπάρχουν 
σε διάφορες γενικές οδηγίες, αλλά και να 
επαληθεύσει την ακριβή τους χρήση, 
λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
(ΕΚΤ)· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει σαφή σήμανση της 
χρηματοδοτικής στήριξης που διατίθεται 
για έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 246
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια εύκολα προσβάσιμη 
βάση δεδομένων μεταξύ των ΓΔ που, 
μεταξύ άλλων, θα επιτρέπει μια πλήρη 
επισκόπηση των σχεδίων στον τομέα του 
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τουρισμού τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς 
πόρους·

Or. nl

Τροπολογία 247
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν 
ευρωπαϊκούς πόρους για τη βελτίωση των 
κοντινών προς τον τουρισμό δομών, όπως 
είναι οι μεταφορικές υποδομές, το 
ψηφιακό περιβάλλον και τα δευτερογενή 
προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται 
με τον τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 248
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. ζητεί την δημιουργία, στα πλαίσια των 
δημοσιοοικονομικών προοπτικών για το 
2014-2020, ειδικού προγράμματος για τον 
τουρισμό, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τις ΜΜΕ, ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες 
μεταξύ των επιχειρήσεων για 
πανευρωπαϊκά προγράμματα στον εν λόγω 
τομέα·

43. ζητεί την δημιουργία, στα πλαίσια των 
δημοσιοοικονομικών προοπτικών για το 
2014-2020, ειδικού προγράμματος για τον 
τουρισμό, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας τις 
συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και 
τις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα
για πανευρωπαϊκά προγράμματα στον εν 
λόγω τομέα·
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Or. it

Τροπολογία 249
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. ζητεί την δημιουργία, στα πλαίσια των 
δημοσιοοικονομικών προοπτικών για το 
2014-2020, ειδικού προγράμματος για τον 
τουρισμό, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τις ΜΜΕ, ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες 
μεταξύ των επιχειρήσεων για 
πανευρωπαϊκά προγράμματα στον εν λόγω 
τομέα·

43. ζητεί την δημιουργία, στα πλαίσια των 
δημοσιοοικονομικών προοπτικών για το 
2014-2020, ειδικού προγράμματος για τον 
τουρισμό, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τις ΜΜΕ, ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες 
μεταξύ των επιχειρήσεων για 
πανευρωπαϊκά προγράμματα στον εν λόγω 
τομέα, και ταυτόχρονα ενθαρρύνει τις 
ΜΜΕ να επενδύσουν στον τομέα αυτόν·

Or. ro

Τροπολογία 250
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. επισημαίνει ότι ο τουρισμός πρέπει 
να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-
2020· ζητεί στους κανονισμούς των 
διαρθρωτικών ταμείων να συμπεριληφθεί 
ως προτεραιότητα η μετατροπή των 
υποβαθμισμένων τουριστικών περιοχών ή 
προορισμών με στόχο να διασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητά 
τους·

Or. es
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Τροπολογία 251
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
συνέχεια στην ενίσχυση των πιλοτικών 
σχεδίων στον τομέα του τουρισμού μετά το 
2011, και να εξεταστούν ενδεχομένως νέα 
σχέδια που θα συνεισφέρουν στην 
εφαρμογή της νέας στρατηγικής

44. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
συνέχεια στην ενίσχυση των πιλοτικών 
σχεδίων στον τομέα του τουρισμού μετά το 
2011, και να εξεταστούν ενδεχομένως νέα 
σχέδια που θα συνεισφέρουν στην 
εφαρμογή της νέας στρατηγικής· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει τις υπάρχουσες 
πρωτοβουλίες, ιδίως το πρόγραμμα 
EDEN, με στόχο τη μεγαλύτερη προβολή 
και αναγνώρισή τους από τους 
ευρωπαίους πολίτες·

Or. pt

Τροπολογία 252
Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. συνιστά στην Επιτροπή να υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση εντός του 
Σεπτεμβρίου 2011 για την αναθεώρηση της 
οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, την λεγόμενη οδηγία 
για τα «οργανωμένα ταξίδια» προκειμένου 
να εξασφαλίσει ένα σταθερό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τους καταναλωτές και για τις 
επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού 
υπό κανονικές συνθήκες και ιδιαίτερα υπό 
έκτακτες συνθήκες που οφείλονται σε 
φυσικά φαινόμενα·

45. συνιστά στην Επιτροπή να υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση εντός του 
Σεπτεμβρίου 2011 για την αναθεώρηση της 
οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, την λεγόμενη οδηγία 
για τα «οργανωμένα ταξίδια» προκειμένου 
να εξασφαλίσει ένα σταθερό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τους καταναλωτές και για τις 
επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού 
υπό κανονικές συνθήκες και ιδιαίτερα υπό 
έκτακτες συνθήκες που οφείλονται σε 
φυσικά φαινόμενα· επισημαίνει εν 
προκειμένω ότι η όλη ιδέα του 
«οργανωμένου ταξιδιού» είναι εδώ και 
καιρό παρωχημένη και καλεί επιτακτικά 
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την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης, να υπαγάγει όλους τους 
φορείς που παρέχουν τουριστικές 
υπηρεσίες στην ίδια νομοθεσία· τονίζει 
ότι η ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται στον καταναλωτή και ο 
θεμιτός ανταγωνισμός διαδραματίζουν εν 
προκειμένω κεντρικό ρόλο·

Or. nl

Τροπολογία 253
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. συνιστά στην Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση εντός του 
Σεπτεμβρίου 2011 για την αναθεώρηση της 
οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, την λεγόμενη οδηγία 
για τα «οργανωμένα ταξίδια» προκειμένου 
να εξασφαλίσει ένα σταθερό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τους καταναλωτές και για τις 
επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού 
υπό κανονικές συνθήκες και ιδιαίτερα υπό 
έκτακτες συνθήκες που οφείλονται σε
φυσικά φαινόμενα· 

45. συνιστά στην Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση εντός του 
Σεπτεμβρίου 2011 για την αναθεώρηση της 
οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, την λεγόμενη οδηγία 
για τα «οργανωμένα ταξίδια» προκειμένου 
να εξασφαλίσει ένα σταθερό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τους καταναλωτές και για τις 
επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού 
τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε 
έκτακτες καταστάσεις που οφείλονται, για 
παράδειγμα, σε ορισμένα κλιματικά και 
φυσικά φαινόμενα·

Or. de

Τροπολογία 254
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. συνιστά στην Επιτροπή να υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση εντός του 

45. συνιστά στην Επιτροπή να υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση εντός του 
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Σεπτεμβρίου 2011 για την αναθεώρηση της 
οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, την λεγόμενη οδηγία 
για τα «οργανωμένα ταξίδια» προκειμένου 
να εξασφαλίσει ένα σταθερό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τους καταναλωτές και για τις
επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού 
υπό κανονικές συνθήκες και ιδιαίτερα υπό 
έκτακτες συνθήκες που οφείλονται σε 
φυσικά φαινόμενα·

Σεπτεμβρίου 2011 για την αναθεώρηση της 
οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, την λεγόμενη οδηγία 
για τα «οργανωμένα ταξίδια» προκειμένου 
να εξασφαλίσει ένα σταθερό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τους καταναλωτές και για τις 
επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού 
υπό κανονικές συνθήκες και ιδιαίτερα υπό 
έκτακτες συνθήκες που οφείλονται σε 
φυσικά φαινόμενα ή σε πολιτικές 
αναταραχές·

Or. fr

Τροπολογία 255
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. επισημαίνει την ευκαιρία να 
εναρμονιστεί σταδιακά ο ΦΠΑ στον 
τομέα του τουρισμού μεταξύ των κρατών 
μελών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
έναν διαφανή ανταγωνισμό μεταξύ των 
τουριστικών επιχειρήσεων εντός της ΕΕ 
και έναντι τρίτων χωρών· χαιρετίζει κατ' 
αυτήν την έννοια την δρομολογηθείσα 
συζήτηση σχετικά με την δημοσίευση της 
Πράσινης Βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 256
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. επισημαίνει την ευκαιρία να 
εναρμονιστεί σταδιακά ο ΦΠΑ στον τομέα 

46. επισημαίνει την ευκαιρία να 
εναρμονιστεί σταδιακά ένας μειωμένος 
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του τουρισμού μεταξύ των κρατών μελών, 
ως απαραίτητη προϋπόθεση για έναν 
διαφανή ανταγωνισμό μεταξύ των 
τουριστικών επιχειρήσεων εντός της ΕΕ 
και έναντι τρίτων χωρών· χαιρετίζει κατ' 
αυτήν την έννοια την δρομολογηθείσα 
συζήτηση σχετικά με την δημοσίευση της 
Πράσινης Βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ·

συντελεστής ΦΠΑ στον τομέα του 
τουρισμού μεταξύ των κρατών μελών, ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για έναν διαφανή 
ανταγωνισμό μεταξύ των τουριστικών 
επιχειρήσεων εντός της ΕΕ και έναντι 
τρίτων χωρών· χαιρετίζει κατ' αυτήν την 
έννοια την δρομολογηθείσα συζήτηση 
σχετικά με την δημοσίευση της Πράσινης 
Βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 257
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. επισημαίνει την ευκαιρία να 
εναρμονιστεί σταδιακά ο ΦΠΑ στον τομέα 
του τουρισμού μεταξύ των κρατών μελών, 
ως απαραίτητη προϋπόθεση για έναν 
διαφανή ανταγωνισμό μεταξύ των 
τουριστικών επιχειρήσεων εντός της ΕΕ 
και έναντι τρίτων χωρών· χαιρετίζει κατ' 
αυτήν την έννοια την δρομολογηθείσα 
συζήτηση σχετικά με την δημοσίευση της 
Πράσινης Βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ·

46. επισημαίνει την ευκαιρία να 
εναρμονιστεί σταδιακά ο ΦΠΑ στον τομέα 
του τουρισμού μεταξύ των κρατών μελών, 
ως απαραίτητη προϋπόθεση για έναν 
διαφανή ανταγωνισμό μεταξύ των 
τουριστικών επιχειρήσεων εντός της ΕΕ 
και έναντι τρίτων χωρών· χαιρετίζει κατ' 
αυτήν την έννοια την δρομολογηθείσα 
συζήτηση σχετικά με την δημοσίευση της 
Πράσινης Βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ·
εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στις αρνητικές επιπτώσεις της 
αυξανόμενης τάσης για υπερβολική 
φορολόγηση των τουριστών που 
ταξιδεύουν προς την ΕΕ ή εντός χωρών 
της ΕΕ (με τις χρεώσεις των καυσίμων, 
τα τέλη ασφαλείας, τα τέλη 
προσγειώσεως και τα λιμενικά τέλη και 
τέλη αεροδρομίου, τα δημοτικά τέλη, 
κ.λπ.)·

Or. en
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Τροπολογία 258
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. επισημαίνει την ευκαιρία να 
εναρμονιστεί σταδιακά ο ΦΠΑ στον τομέα 
του τουρισμού μεταξύ των κρατών μελών, 
ως απαραίτητη προϋπόθεση για έναν 
διαφανή ανταγωνισμό μεταξύ των 
τουριστικών επιχειρήσεων εντός της ΕΕ 
και έναντι τρίτων χωρών· χαιρετίζει κατ' 
αυτήν την έννοια την δρομολογηθείσα 
συζήτηση σχετικά με την δημοσίευση της 
Πράσινης Βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ·

46. επισημαίνει την ευκαιρία να 
εναρμονιστεί σταδιακά ο ΦΠΑ στον τομέα 
του τουρισμού μεταξύ των κρατών μελών, 
εκτός από σαφώς οριοθετημένες 
εξαιρέσεις, ως απαραίτητη προϋπόθεση 
για έναν διαφανή ανταγωνισμό μεταξύ των 
τουριστικών επιχειρήσεων εντός της ΕΕ 
και έναντι τρίτων χωρών· χαιρετίζει κατ' 
αυτήν την έννοια την δρομολογηθείσα 
συζήτηση σχετικά με την δημοσίευση της 
Πράσινης Βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ·

Or. el

Τροπολογία 259
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46a. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τους τις αρνητικές επιπτώσεις της 
σταδιακής τάσης της αύξησης των 
φόρων που επιβάλλονται στους τουρίστες 
που ταξιδεύουν προς την ΕΕ και εντός 
των κρατών μελών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των τελών των 
καυσίμων, της ασφάλειας, του 
αεροδρομίου, των πόλεων, των λιμανιών·

Or. pt



PE458.571v02-00 144/145 AM\862905EL.doc

EL

Τροπολογία 260
Giommaria Uggias, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει εντός του 2012 μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική για τον 
τουρισμό·

Or. it

Τροπολογία 261
Hella Ranner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να 
δημιουργηθεί μια ειδική τεχνική ομάδα για 
τον τουρισμό σε επίπεδο ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου, με σκοπό να παρακολουθεί 
από κοντά την υλοποίηση των 
προβλεπόμενων δράσεων της Επιτροπής 
και τις υποδείξεις του ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου·

48. θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να 
δημιουργηθεί μια ειδική τουριστική
τεχνική ομάδα για τον τουρισμό σε επίπεδο 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, με σκοπό να 
παρακολουθεί από κοντά την υλοποίηση 
των προβλεπόμενων δράσεων της 
Επιτροπής και τις υποδείξεις του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 262
Carlo Fidanza, Σπύρος Δανέλλης, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48α. ενθαρρύνει την Επιτροπή, στο 
πλαίσιο του σχεδίου εφαρμογής, να 
θεσπίσει το συντομότερο δυνατόν 
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συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την 
υλοποίηση όλων των δράσεων και 
στόχων· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν αξιολογώντας την 
εφαρμογή κάθε στρατηγικής·

Or. en


