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Tarkistus 1
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Tonavan aluetta 
koskevan EU:n strategian ja siihen 
liittyvän toimintasuunnitelman sekä 
Itämeren aluetta koskevan EU-strategian 
ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman, 
ja toteaa, että matkailulla on niissä 
keskeinen asema,

Or. ro

Tarkistus 2
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Madridin julistuksen 
kohti sosiaalisesti vastuullista 
matkailumallia, joka hyväksyttiin 15. 
huhtikuuta 2010 pidetyssä epävirallisessa 
ministerikokouksessa,

Or. es

Tarkistus 3
Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon alueiden komitean 
lausunnon tekstin "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet" (CoR 
342/2010 fin),

Or. el

Tarkistus 4
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2011 
antamansa päätöslauselman pk-yritysten 
rahoituksen tukemiseen tarkoitettujen 
EU:n välineiden tarkistamista koskevista 
käytännön näkökohdista, 

Or. it

Tarkistus 5
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että matkailualan osuus 
on kymmenen prosenttia 
bruttokansantuotteesta ja 12 prosenttia 
kokonaistyövoimasta, että suurin osa alan 
toimijoista on mikroyrityksiä ja pk-
yrityksiä ja että sillä on olennaisen tärkeä 
rooli EU:n taloudellisessa kehityksessä ja 
koheesiossa sekä Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden saavuttamisessa,

A. ottaa huomioon, että matkailualan osuus 
on kymmenen prosenttia 
bruttokansantuotteesta ja 12 prosenttia 
kokonaistyövoimasta, että suurin osa alan 
toimijoista on mikroyrityksiä ja pk-
yrityksiä, että se on pääasiallinen 
tulonlähde joillakin EU:n alueilla, kuten 
saarilla ja että sillä on olennaisen tärkeä 
rooli EU:n taloudellisessa kehityksessä ja 
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taloudellisessa, sosiaalisessa ja 
alueellisessa koheesiossa sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa,

Or. es

Tarkistus 6
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että matkailualan osuus 
on kymmenen prosenttia 
bruttokansantuotteesta ja 12 prosenttia 
kokonaistyövoimasta, että suurin osa alan 
toimijoista on mikroyrityksiä ja pk-
yrityksiä ja että sillä on olennaisen tärkeä 
rooli EU:n taloudellisessa kehityksessä ja 
koheesiossa sekä Eurooppa 2020 strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa,

A. ottaa huomioon, että matkailualan osuus 
on kymmenen prosenttia 
bruttokansantuotteesta ja 12 prosenttia 
kokonaistyövoimasta, jolloin se on 
kolmanneksi tärkein sosiaalis-
taloudellisen toiminnan muoto EU:ssa, ja
että suurin osa alan toimijoista on 
mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä ja että sillä 
on olennaisen tärkeä rooli EU:n 
taloudellisessa kehityksessä ja
sosiaalisessa, taloudellisessa ja 
alueellisessa koheesiossa sekä Eurooppa 
2020 strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa,

Or. pt

Tarkistus 7
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että matkailu edistää myös 
inhimillistä pääomaa, vaihtoa, elintasoa, 
hyvinvointia, kulttuuria ja sosiaalista 
koheesiota; katsoo näin ollen, että on 
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tarpeen painottaa laadullista 
lähestymistapaa,

Or. nl

Tarkistus 8
Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Euroopan unioni 
on maailman ykkösmatkailukohde 
ulkomailta saapuvien matkustajien 
määrässä mitattuna ja että tätä johtoasemaa 
on tarpeen vahvistaa tarttumalla 
haasteisiin, jotka aiheutuvat ensinnäkin 
voimakkaammasta maailmanlaajuisesta 
kilpailusta ja jatkuvasti vaihtelevasta 
kysynnästä sekä toiseksi tarpeesta 
varmistaa parempi kestävyys,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unioni 
on maailman ykkösmatkailukohde 
ulkomailta saapuvien matkustajien 
määrässä mitattuna ja että tätä johtoasemaa 
on tarpeen vahvistaa tarttumalla 
haasteisiin, jotka aiheutuvat ensinnäkin 
voimakkaammasta maailmanlaajuisesta 
kilpailusta ja jatkuvasti vaihtelevasta 
kysynnästä sekä toiseksi tarpeesta 
varmistaa parempi ja pidemmän 
ajanjakson kestävyys,

Or. el

Tarkistus 9
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Euroopan unioni 
on maailman ykkösmatkailukohde 
ulkomailta saapuvien matkustajien 
määrässä mitattuna ja että tätä johtoasemaa 
on tarpeen vahvistaa tarttumalla 
haasteisiin, jotka aiheutuvat ensinnäkin 
voimakkaammasta maailmanlaajuisesta 
kilpailusta ja jatkuvasti vaihtelevasta 
kysynnästä sekä toiseksi tarpeesta 

B. ottaa huomioon, että Euroopan unioni 
on maailman ykkösmatkailukohde 
ulkomailta saapuvien matkustajien 
määrässä mitattuna ja että tätä johtoasemaa 
on tarpeen vahvistaa tarttumalla 
haasteisiin, jotka aiheutuvat ensinnäkin 
voimakkaammasta maailmanlaajuisesta 
kilpailusta ja jatkuvasti vaihtelevasta 
kysynnästä ottaen huomioon 
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varmistaa parempi kestävyys, ilmastonmuutoksen vaikutukset, 
energiansaannin, vesipulan ja väestön 
ikääntymisen, sekä toiseksi tarpeesta 
varmistaa matkailutuotteiden parempi 
kestävyys, monipuolisuus ja laatu,

Or. pt

Tarkistus 10
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että matkailu 
edesauttaa Euroopan ja sen kulttuurisen 
sekä kielellisen perinnön esille tuomista –
kunnioittaen samalla monimuotoisuutta –
sekä yhteisten arvojen säilyttämistä ja 
eurooppalaisen identiteetin, Eurooppaan 
kuulumisen ja Euroopan kansalaisuuden 
vahvistamista,

C. ottaa huomioon, että matkailu 
edesauttaa Euroopan ja sen kulttuurisen 
sekä kielellisen perinnön esille tuomista –
kunnioittaen samalla monimuotoisuutta –
sekä yhteisten arvojen säilyttämistä ja 
eurooppalaisen identiteetin, Eurooppaan 
kuulumisen ja Euroopan kansalaisuuden 
vahvistamista; katsoo, että matkailun 
kehittämisellä on avainrooli EU:n 
alueellisen ulottuvuuden vahvistamisessa,

Or. pt

Tarkistus 11
Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Euroopan 
matkailualalla on edessään monia 
haasteita, kuten maailmanlaajuinen 
talouskriisi, EU:n ulkopuolisten 
matkailukohteiden kilpailukyky, tarjolla 
olevien matkailunähtävyyksien 
monipuolisuus, ilmastonmuutoksen 
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vaikutukset ja matkailutoiminnan 
kausivaihtelut, Euroopan väestönkehitys, 
tieto- ja viestintäteknologian kasvava 
vaikutus sekä matkailualaan toisinaan 
vaikuttavat monet ennalta arvaamattomat 
tapahtumat,

Or. el

Tarkistus 12
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. katsoo, että Euroopan 
monimuotoisuus, monipuolisuus ja 
monikulttuurisuus tarjoavat 
maksimaalisen kasvun mahdollisuudet 
kaikille teemamatkailun muodoille ja että 
monipuolistuneen matkailun muotojen 
kehittäminen ja edistäminen saattavat olla 
ainoa tehokas tapa vastata niihin 
vääristymiin, ongelmiin sekä 
huonontumiseen, joihin 
sääntelemättömän ja eriytymättömän 
massaturismin malli johtaa,

Or. el

Tarkistus 13
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että sosiaalinen matkailu ei 
ainoastaan edistä matkailualan 
perinteisiä tavoitteita, vaan sillä on myös 
suora vaikutus kansalaisten ja erityisesti 
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perheiden ja ikääntyneiden elämänlaadun 
ja terveyden parantamiseen, kuten 
Euroopan parlamentin edistämä Calypso 
-pilottihanke on osoittanut;

Or. es

Tarkistus 14
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen (195 artikla) mukaan matkailu 
kuuluu EU:n toimivaltaan, minkä ansiosta 
EU voi tukea ja täydentää jäsenvaltioiden 
toimintaa matkailualalla,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen (195 artikla) mukaan matkailu 
kuuluu EU:n toimivaltaan, minkä ansiosta 
EU voi tukea ja täydentää jäsenvaltioiden 
toimintaa matkailualalla EU:n kyseisen 
alan yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi, 
pois lukien jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhdenmukaistamisen,

Or. es

Tarkistus 15
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen (195 artikla) mukaan matkailu 
kuuluu EU:n toimivaltaan, minkä ansiosta 
EU voi tukea ja täydentää jäsenvaltioiden 
toimintaa matkailualalla,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen (195 artikla) mukaan matkailu 
kuuluu EU:n toimivaltaan, minkä ansiosta 
EU voi tukea ja täydentää jäsenvaltioiden 
toimintaa matkailualalla edistämällä 
sellaisen ilmapiirin luomista, joka olisi 
suotuisa matkailualan yritysten 
perustamiselle ja jäsenvaltioiden 
yhteistyön edistämiselle, 
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Or. it

Tarkistus 16
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen (195 artikla) mukaan matkailu 
kuuluu EU:n toimivaltaan, minkä ansiosta 
EU voi tukea ja täydentää jäsenvaltioiden 
toimintaa matkailualalla,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen (195 artikla) mukaan matkailu 
kuuluu EU:n toimivaltaan, minkä ansiosta 
EU voi tukea ja täydentää jäsenvaltioiden 
toimintaa matkailualalla edellyttäen, että se 
ei niin tehdessään milloinkaan riko 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta,

Or. pt

Tarkistus 17
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että tämän uuden 
toimivallan nojalla on tarpeen laatia 
tavoitteiltaan selkeä ja kunnianhimoinen 
yhdennetty eurooppalainen strategia 
noudattaen kaikin puolin 
toissijaisuusperiaatetta,

E. ottaa huomioon, että tämän uuden 
toimivallan nojalla on tarpeen laatia 
tavoitteiltaan selkeä ja kunnianhimoinen 
yhdennetty eurooppalainen strategia 
noudattaen kaikin puolin 
toissijaisuusperiaatetta ja välttäen alan 
ylisääntelyä, 

Or. es

Tarkistus 18
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että tämän uuden 
toimivallan nojalla on tarpeen laatia 
tavoitteiltaan selkeä ja kunnianhimoinen 
yhdennetty eurooppalainen strategia 
noudattaen kaikin puolin 
toissijaisuusperiaatetta,

E. ottaa huomioon, että tämän uuden 
toimivallan nojalla ja pitkittyneen talous-
ja rahoituskriisin huomioon ottaen on 
tarpeen laatia kiireellisesti tavoitteiltaan 
selkeä ja kunnianhimoinen selkeästi 
ennakoiva yhdennetty eurooppalainen 
strategia noudattaen kaikin puolin 
toissijaisuusperiaatetta,

Or. es

Tarkistus 19
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että yhteisön 
matkailupolitiikalle on myönnettävä
riittävästi varoja kautta 2014–2020 
koskevassa EU:n rahoitusohjelmassa,

F. katsoo, että jotta voidaan varmistaa, 
että EU:n uusi toimivalta ja tuleva 
matkailupolitiikka ovat niin tehokkaita ja 
näkyviä kuin unionin kansalaiset toivovat 
ja vierailevat matkailijat edellyttävät 
niiden olevan, ne tarvitsevat strategian ja 
toimintasuunnitelman lisäksi myös 
riittävästi varoja kautta 2014–2020 
koskevasta EU:n rahoitusohjelmasta,

Or. es

Tarkistus 20
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomion, että EU:n 
syrjäisimpien alueiden ja joidenkin 
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saarialueiden talous on lähes kokonaan 
riippuvainen lentoliikenteestä niiden 
kovin syrjäisen sijainnin ja 
eristyneisyyden takia, mikä edellyttää 
niiden riippuvuuteen kyseisestä 
liikennemuodosta mukautettuja 
toimenpiteitä,

Or. es

Tarkistus 21
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission esittelemää 
politiikkastrategiaa, jossa luetellaan 21 
toimenpidettä piristysruiskeen antamiseksi 
kyseiselle alalle; katsoo, että kyseinen 
asiakirja ja sen täytäntöönpano luovat 
vakaan perustan kilpailukykyistä, 
nykyaikaista, laadukasta, kestävää ja 
kaikkien ulottuvilla olevaa matkailua 
koskevan EU:n politiikan laatimiselle;

1. pitää myönteisenä komission esittelemää 
politiikkastrategiaa, jossa luetellaan 21 
toimenpidettä piristysruiskeen antamiseksi
kyseiselle alalle; katsoo, että kyseinen 
asiakirja ja sen täytäntöönpano luovat 
perustan kilpailukykyistä, nykyaikaista, 
laadukasta, kestävää ja kaikkien ulottuvilla 
olevaa matkailua koskevan EU:n politiikan 
laatimiselle; kehottaa komissiota 
keskittymään toimintasuunnitelmassa 
etupäässä sellaisiin painopisteisiin, jotka 
tuottavat innovatiivista lisäarvoa 
perussopimuksen 195 artiklan mukaisesti; 
katsoo, että myös aiempien tiedonantojen 
tulosten arvioiminen olisi tältä osin 
tärkeää;

Or. nl

Tarkistus 22
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission esittelemää 
politiikkastrategiaa, jossa luetellaan 21 
toimenpidettä piristysruiskeen antamiseksi 
kyseiselle alalle; katsoo, että kyseinen 
asiakirja ja sen täytäntöönpano luovat 
vakaan perustan kilpailukykyistä, 
nykyaikaista, laadukasta, kestävää ja 
kaikkien ulottuvilla olevaa matkailua 
koskevan EU:n politiikan laatimiselle;

1. pitää myönteisenä komission esittelemää 
politiikkastrategiaa, jossa luetellaan 21 
toimenpidettä piristysruiskeen antamiseksi 
kyseiselle alalle; kehottaa komissiota 
laatimaan niiden täytäntöönpanolle 
aikataulun, ja kehottaa jäsenvaltioita 
osallistumaan esittämällä kutakin 
toimenpidettä koskevia kansallisia 
ohjelmia; katsoo, että kyseinen asiakirja ja 
sen täytäntöönpano luovat vakaan perustan 
kilpailukykyistä, nykyaikaista, laadukasta, 
kestävää ja kaikkien ulottuvilla olevaa 
matkailua koskevan EU:n politiikan 
laatimiselle;

Or. pt

Tarkistus 23
Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission esittelemää 
politiikkastrategiaa, jossa luetellaan 21 
toimenpidettä piristysruiskeen antamiseksi 
kyseiselle alalle; katsoo, että kyseinen 
asiakirja ja sen täytäntöönpano luovat 
vakaan perustan kilpailukykyistä, 
nykyaikaista, laadukasta, kestävää ja 
kaikkien ulottuvilla olevaa matkailua 
koskevan EU:n politiikan laatimiselle;

1. pitää myönteisenä komission esittelemää 
politiikkastrategiaa, jossa luetellaan 21 
toimenpidettä piristysruiskeen antamiseksi 
kyseiselle alalle, ja kehottaa komissiota 
laatimaan etenemissuunnitelman, johon 
sisältyy erityinen aikataulu toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi ja niiden sisällön 
elävöittämiseksi; katsoo, että kyseinen 
asiakirja ja sen täytäntöönpano luovat 
vakaan perustan kilpailukykyistä, 
nykyaikaista, laadukasta, kestävää ja 
kaikkien ulottuvilla olevaa matkailua 
koskevan EU:n politiikan laatimiselle;

Or. el
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Tarkistus 24
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että on tarpeen laatia sellainen 
EU:n matkailustrategia, joka perustuu 
yhtäältä yksinomaan matkailualaa 
koskevaan toimenpidekokonaisuuteen ja 
toisaalta tarkkaan arvioon siitä, missä 
määrin muiden alojen toimenpiteet 
vaikuttavat matkailuun;

2. katsoo, että on tarpeen laatia sellainen 
EU:n matkailustrategia, joka perustuu 
yhtäältä yksinomaan matkailualaa 
koskevaan toimenpidekokonaisuuteen ja 
toisaalta tarkkaan arvioon siitä, missä 
määrin muiden alojen toimenpiteet 
vaikuttavat matkailuun; kehottaa näin 
ollen noudattamaan matkailupolitiikassa 
yhdennettyä lähestymistapaa synergioiden 
aikaansaamiseksi sekä erilaisten 
alakohtaisten politiikkojen välillä että 
erilaisten matkailuun ja sen lähialoihin 
liittyvien rahoitusvälineiden välillä;

Or. fr

Tarkistus 25
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että on tarpeen laatia sellainen 
EU:n matkailustrategia, joka perustuu 
yhtäältä yksinomaan matkailualaa 
koskevaan toimenpidekokonaisuuteen ja 
toisaalta tarkkaan arvioon siitä, missä 
määrin muiden alojen toimenpiteet 
vaikuttavat matkailuun;

2. katsoo, että on tarpeen laatia sellainen 
EU:n matkailustrategia, joka perustuu 
yhtäältä yksinomaan matkailualaa 
koskevaan toimenpidekokonaisuuteen ja 
toisaalta yhtymäkohtiin muiden, 
täydentävien alojen kanssa, jotta voidaan 
saada aikaan aidosti matkailua edistävä 
järjestelmä; katsoo lisäksi, että tarvitaan 
tarkka arvio siitä, missä määrin muiden 
alojen toimenpiteet vaikuttavat matkailuun;

Or. it
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Tarkistus 26
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että on tarpeen laatia sellainen 
EU:n matkailustrategia, joka perustuu 
yhtäältä yksinomaan matkailualaa 
koskevaan toimenpidekokonaisuuteen ja 
toisaalta tarkkaan arvioon siitä, missä 
määrin muiden alojen toimenpiteet
vaikuttavat matkailuun;

2. katsoo, että on tarpeen laatia sellainen 
EU:n matkailustrategia, joka perustuu 
yksinomaan matkailualaa koskevaan 
toimenpidekokonaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 27
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että on tarpeen laatia sellainen 
EU:n matkailustrategia, joka perustuu 
yhtäältä yksinomaan matkailualaa 
koskevaan toimenpidekokonaisuuteen ja 
toisaalta tarkkaan arvioon siitä, missä 
määrin muiden alojen toimenpiteet 
vaikuttavat matkailuun;

2. katsoo, että on tarpeen laatia sellainen 
EU:n matkailustrategia, joka perustuu 
yhtäältä yksinomaan matkailualaa 
koskevaan toimenpidekokonaisuuteen ja 
toisaalta tarkkaan arvioon siitä, missä 
määrin muiden alojen toimenpiteet 
vaikuttavat matkailuun; toteaa matkailun 
poikkileikkaavan luonteen huomioon 
ottaen, että matkailuun liittyviä 
toimenpiteitä on koordinoitava monien 
muiden alojen politiikkojen kanssa 
mukaan lukien liikenne, kilpailu, 
sisämarkkinat, kuluttajansuoja, 
kansanterveys, ympäristö, työllisyys ja 
koulutus, meripolitiikka, kulttuuri, 
ulkosuhteet sekä maaseudun 
kehittäminen ja aluekehitys;

Or. pt
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Tarkistus 28
Elisa Ferreira

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että on tarpeen laatia sellainen 
EU:n matkailustrategia, joka perustuu 
yhtäältä yksinomaan matkailualaa 
koskevaan toimenpidekokonaisuuteen ja 
toisaalta tarkkaan arvioon siitä, missä 
määrin muiden alojen toimenpiteet 
vaikuttavat matkailuun;

2. katsoo, että on tarpeen laatia sellainen 
EU:n matkailustrategia, joka perustuu 
yhtäältä yksinomaan matkailualaa 
koskevaan toimenpidekokonaisuuteen ja 
toisaalta tarkkaan arvioon siitä, missä 
määrin muiden alojen toimenpiteet 
vaikuttavat matkailuun; kehottaa 
komissiota ottamaan käyttöön erityisiä 
aikatauluja kaikkien 21 toimenpiteen sekä 
tavoitteiden toteuttamiseksi ja pyytämään 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
arvioimalla kunkin strategian 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 29
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. pahoittelee komission 
johdonmukaisuuden puutetta 
matkailupolitiikkaa koskevassa asiassa; 
pitää olennaisen tärkeänä sitä, että 
komissio huolehtii asianomaisten 
pääosastojen välisestä koordinoidusta ja 
yhdenmukaisesta lähestymistavasta;

Or. nl
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Tarkistus 30
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että yhtäältä EU:n 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten ja toisaalta kaikkien alan 
elinten ja sidosryhmien on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä; muistuttaa, että monilla 
Euroopan alueilla on matkailuasioissa 
suoraa toimivaltaa ja että niillä on näin 
ollen keskeinen rooli hankkeiden ja 
toimenpiteiden toteuttamisessa; toivoo, että 
alueet osallistuvat suoraan ja tehokkaasti 
yhteisön tuleviin matkailualaa koskeviin 
ehdotuksiin ja että alueet koordinoivat 
keskenään niiden edistämistä;

3. korostaa, että yhtäältä kansainvälisten, 
EU:n, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten ja toisaalta kaikkien alan 
elinten ja sidosryhmien on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä; muistuttaa, että monilla 
Euroopan alueilla on matkailuasioissa 
suoraa toimivaltaa ja että niillä on näin 
ollen keskeinen rooli hankkeiden ja 
toimenpiteiden toteuttamisessa; toivoo, että 
alueet osallistuvat suoraan ja tehokkaasti 
yhteisön tuleviin matkailualaa koskeviin 
ehdotuksiin ja että alueet koordinoivat 
keskenään niiden edistämistä;

Or. nl

Tarkistus 31
Carlo Fidanza

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että yhtäältä EU:n kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja 
toisaalta kaikkien alan elinten ja 
sidosryhmien on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä; muistuttaa, että monilla 
Euroopan alueilla on matkailuasioissa 
suoraa toimivaltaa ja että niillä on näin 
ollen keskeinen rooli hankkeiden ja 
toimenpiteiden toteuttamisessa; toivoo, että 
alueet osallistuvat suoraan ja tehokkaasti 
yhteisön tuleviin matkailualaa koskeviin 
ehdotuksiin ja että alueet koordinoivat 
keskenään niiden edistämistä;

3. korostaa, että yhtäältä EU:n kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja 
toisaalta kaikkien alan elinten ja 
sidosryhmien on tehtävä tiivistä yhteistyötä 
vastatakseen matkailun monialaisiin 
haasteisiin noudattaen samalla 
toissijaisuusperiaatetta; muistuttaa, että 
monilla Euroopan alueilla on 
matkailuasioissa suoraa toimivaltaa ja että
niillä on näin ollen keskeinen rooli 
hankkeiden ja toimenpiteiden 
toteuttamisessa; toivoo, että alueet 
osallistuvat suoraan ja tehokkaasti yhteisön 
tuleviin matkailualaa koskeviin ehdotuksiin 
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ja että alueet koordinoivat keskenään 
niiden edistämistä;

Or. fr

Tarkistus 32
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että yhtäältä EU:n kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja 
toisaalta kaikkien alan elinten ja 
sidosryhmien on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä; muistuttaa, että monilla 
Euroopan alueilla on matkailuasioissa 
suoraa toimivaltaa ja että niillä on näin 
ollen keskeinen rooli hankkeiden ja 
toimenpiteiden toteuttamisessa; toivoo, että 
alueet osallistuvat suoraan ja tehokkaasti 
yhteisön tuleviin matkailualaa koskeviin 
ehdotuksiin ja että alueet koordinoivat 
keskenään niiden edistämistä;

3. korostaa, että yhtäältä EU:n kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja 
toisaalta kaikkien alan elinten ja 
sidosryhmien on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä; muistuttaa, että monilla 
Euroopan alueilla on matkailuasioissa 
suoraa toimivaltaa ja että niillä on näin 
ollen keskeinen rooli hankkeiden ja 
toimenpiteiden toteuttamisessa; toivoo, että 
alueet osallistuvat suoraan, kestävästi ja 
tehokkaasti yhteisön tuleviin matkailualaa 
koskeviin ehdotuksiin ja että alueet 
koordinoivat keskenään niiden edistämistä;

Or. en

Tarkistus 33
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että yhtäältä EU:n kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja 
toisaalta kaikkien alan elinten ja 
sidosryhmien on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä; muistuttaa, että monilla 
Euroopan alueilla on matkailuasioissa 
suoraa toimivaltaa ja että niillä on näin 

3. korostaa, että yhtäältä EU:n kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja 
toisaalta kaikkien alan elinten ja 
sidosryhmien on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä; muistuttaa, että monilla 
Euroopan alueilla on matkailuasioissa 
suoraa toimivaltaa ja että niillä on näin 
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ollen keskeinen rooli hankkeiden ja 
toimenpiteiden toteuttamisessa; toivoo, että 
alueet osallistuvat suoraan ja tehokkaasti 
yhteisön tuleviin matkailualaa koskeviin 
ehdotuksiin ja että alueet koordinoivat 
keskenään niiden edistämistä;

ollen keskeinen rooli hankkeiden ja 
toimenpiteiden toteuttamisessa; toivoo, että 
alueet osallistuvat suoraan ja tehokkaasti 
yhteisön tuleviin matkailualaa koskeviin 
ehdotuksiin ja että alueet koordinoivat 
keskenään niiden edistämistä; kehottaa 
niin ikään tätä tarkoitusta varten 
kunnallisviranomaisia osallistumaan 
täysimääräisesti uuden matkailupolitiikan 
määrittelyyn;

Or. es

Tarkistus 34
Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että Euroopan alueiden 
välisen yhteistyön lisääminen on tarpeen 
niiden houkuttavuuden, näkyvyyden sekä 
erityispiirteiden tehostamiseksi 
esimerkiksi kehittämällä alueellisia 
matkailukeskuksia ja laatimalla erityisiä 
suunnittelusopimuksia, joilla pyrittäisiin 
esimerkiksi matkailupalvelujen 
uudenaikaistamiseen;

Or. fr

Tarkistus 35
Nathalie Griesbeck

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksia alueiden sisäisen ja niiden 
välisen matkailun edistämiseksi siten, että 
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kukin tutustumisen kohteena oleva 
paikka, museo tai nähtävyys kannustaisi 
matkailijoita tutustumaan seuraavaksi 
johonkin toiseen paikkaan, museoon tai 
nähtävyyteen kyseisellä alueella tai 
lähialueilla;

Or. fr

Tarkistus 36
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota laatimaan 
Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanon yhteydessä monivuotisen 
matkailusuunnitelman kehottaen 
jäsenvaltioita ja alueita ottamaan 
käyttöön kyseistä kautta varten 
ohjelmointivälineen; 

Or. it

Tarkistus 37
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että matkailua olisi pidettävä 
osana EU:n teollisuuspolitiikkaa, ja toteaa 
jälleen kerran, että piristysruiskeen 
antaminen matkailualalle edistää 
merkittävästi työllisyyttä monissa 
jäsenvaltioissa;

4. katsoo, että matkailua olisi pidettävä 
osana EU:n teollisuus- ja 
innovaatiopolitiikkaa, ja toteaa jälleen 
kerran, että piristysruiskeen antaminen 
matkailualalle edistää merkittävästi 
työllisyyttä monissa jäsenvaltioissa;

Or. ro
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Tarkistus 38
Frieda Brepoels, Carlo Fidanza

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että matkailua olisi pidettävä 
osana EU:n teollisuuspolitiikkaa, ja toteaa 
jälleen kerran, että piristysruiskeen 
antaminen matkailualalle edistää 
merkittävästi työllisyyttä monissa 
jäsenvaltioissa;

4. katsoo, että matkailua olisi pidettävä 
osana EU:n teollisuuspolitiikkaa, ja toteaa 
jälleen kerran, että piristysruiskeen 
antaminen matkailualalle edistää 
merkittävästi työllisyyttä monissa 
jäsenvaltioissa; korostaa tässä yhteydessä 
mikroyritysten ja pk-yritysten merkitystä, 
sillä ne myötävaikuttavat innovointiin 
alhaalta käsin sekä alan vakauteen ja 
varmistavat sijaintialueidensa laadun, 
monipuolisuuden ja autenttisuuden; 
kehottaa komissiota edistämään enemmän 
tätä lähestymistapaa Euroopan 
matkailupalveluissa;

Or. nl

Tarkistus 39
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että matkailua olisi pidettävä 
osana EU:n teollisuuspolitiikkaa, ja toteaa 
jälleen kerran, että piristysruiskeen 
antaminen matkailualalle edistää 
merkittävästi työllisyyttä monissa 
jäsenvaltioissa;

4. katsoo, että matkailua olisi pidettävä 
osana EU:n teollisuuspolitiikkaa, ja toteaa 
jälleen kerran, että piristysruiskeen 
antaminen matkailualalle on työllisyyden 
kannalta strateginen ja elintärkeä tavoite 
monissa jäsenvaltioissa;

Or. it
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Tarkistus 40
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että matkailua olisi pidettävä 
osana EU:n teollisuuspolitiikkaa, ja toteaa 
jälleen kerran, että piristysruiskeen 
antaminen matkailualalle edistää 
merkittävästi työllisyyttä monissa 
jäsenvaltioissa;

4. katsoo, että matkailua olisi pidettävä 
osana EU:n talouspolitiikkaa, ja toteaa 
jälleen kerran, että piristysruiskeen 
antaminen matkailualalle edistää 
merkittävästi työllisyyttä monissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 41
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota keräämään ja 
julkaisemaan vuosittain matkailua 
koskevia hyviä käytäntöjä;

Or. it

Tarkistus 42
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota edistämään 
erityistä matkailualan yritysten 
innovaatiohautomoa;

Or. it
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Tarkistus 43
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on komission kanssa samaa mieltä 
siitä, että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
niiden matkailun edistämiskeskusten 
kanssa on kehitettävä eurooppalainen 
tunnus, jotta voidaan edistää 
maailmanlaajuisesti Eurooppaa 
yhtenäisenä matkailukohteena ottaen 
kuitenkin huomioon alueelliset erot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 44
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erot;

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erot;
korostaa, että EU:n 
matkailunedistämisaloitteiden olisi 
täydennettävä jäsenvaltioiden sekä alue-
ja paikallisviranomaisten vastaavia 
aloitteita ja että niitä olisi koordinoitava 
niiden kanssa ja että aloitteissa olisi 
vältettävä suosimasta mitään 
eurooppalaista matkakohdetta toisten 
kustannuksella;
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Or. es

Tarkistus 45
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erot;

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet 
ja tuoden niitä esille;

Or. it

Tarkistus 46
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erot;

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erot;
kehottaa komissiota käynnistämään 
mainoskampanjoja ja edistämään 
kansainvälisiin tapahtumiin 
osallistumista sekä eurooppalaisen 
tunnuksen esille tuomista Euroopan 
ulkosuhdehallinnon toiminnan ja 
julkisuuskuvan kautta;
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Or. pt

Tarkistus 47
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erot;

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erot;
katsoo, että tunnuksen olisi toimittava 
eräänlaisen tavaramerkkien 
yläkategoriana ja että näin ollen sen 
myöntämiseksi tarvitaan selkeät 
määritelmät ja kriteerit;

Or. el

Tarkistus 48
David-Maria Sassoli

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erot;

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erot;
katsoo kuitenkin, että eurooppalaisen 
tunnuksen ei pitäisi estää matkailusta 
eläviä alueita, kaupunkeja ja 
paikallisyhteisöjä edistämästä vapaasti 
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omaa imagoaan; 

Or. it

Tarkistus 49
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erot;

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on 
kehitettävä Eurooppa-tuotemerkki, jotta 
voidaan edistää maailmanlaajuisesti 
Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena 
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erot;

Or. es

Tarkistus 50
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että nykyinen tunnusten 
ylenmääräisyys on hämmentävää ja jopa 
harhaanjohtavaa; kehottaa komissiota 
arvioimaan nykyisten tunnusten 
tehokkuutta; katsoo, että luotettavuuden, 
läpinäkyvyyden, seurannan ja jopa 
seuraamusten olisi oltava tässä asiassa 
tärkeimpiä näkökohtia; katsoo, että 
tunnusten kriteerit olisi laadittava niin, 
että ne olisivat toteutuskelpoisia ja 
realistisia, mutta ne toimisivat samalla 
kannustimina kestävämpien tuotteiden 
tarjoamiselle; kehottaa komissiota 
luomaan yhdenmukaisemman 
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laatunormijärjestelmän;

Or. nl

Tarkistus 51
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että tarvitaan aktiivista 
kilpailupolitiikkaa, jolla seurataan alan 
keskittymistä ja hallitsevan aseman 
väärinkäyttöä;

Or. es

Tarkistus 52
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pitää myönteisenä Euroopan 
kulttuuriperintötunnus -aloitetta, joka on 
väline joidenkin Euroopan yhdentymisen 
historiaan liittyvien merkittävien paikkojen 
näkyvyyden lisäämiseen; korostaa, että tätä 
aloitetta ja UNESCO:n 
maailmanperintökohteita on tarpeen 
koordinoida sellaisten päällekkäisyyksien 
välttämiseksi, jotka eivät tuota lisäarvoa;

6. pitää myönteisenä Euroopan 
kulttuuriperintötunnus -aloitetta, joka on 
väline joidenkin Euroopan yhdentymisen 
historiaan liittyvien merkittävien paikkojen 
näkyvyyden lisäämiseen; korostaa, että tätä 
aloitetta ja UNESCO:n 
maailmanperintökohteita ja muita 
historiallisia reittejä on tarpeen 
koordinoida; katsoo, että koordinointi 
muiden vastaavien aloitteiden, kuten 
Europa Nostra Awardin, kanssa on 
välttämätöntä sellaisten 
päällekkäisyyksien välttämiseksi, jotka 
eivät tuota lisäarvoa;

Or. nl
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Tarkistus 53
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pitää myönteisenä Euroopan 
kulttuuriperintötunnus -aloitetta, joka on
väline joidenkin Euroopan yhdentymisen 
historiaan liittyvien merkittävien paikkojen 
näkyvyyden lisäämiseen; korostaa, että tätä 
aloitetta ja UNESCO:n 
maailmanperintökohteita on tarpeen 
koordinoida sellaisten päällekkäisyyksien 
välttämiseksi, jotka eivät tuota lisäarvoa;

6. pitää myönteisenä Euroopan 
kulttuuriperintötunnus -aloitetta, joka on 
väline joidenkin Euroopan yhdentymisen 
historiaan liittyvien merkittävien paikkojen 
näkyvyyden lisäämiseen; korostaa, että tätä 
aloitetta ja UNESCO:n 
maailmanperintökohteita on tarpeen 
koordinoida päällekkäisyyksien 
välttämiseksi;

Or. it

Tarkistus 54
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pitää myönteisenä Euroopan 
kulttuuriperintötunnus -aloitetta, joka on 
väline joidenkin Euroopan yhdentymisen 
historiaan liittyvien merkittävien paikkojen 
näkyvyyden lisäämiseen; korostaa, että tätä 
aloitetta ja UNESCO:n 
maailmanperintökohteita on tarpeen 
koordinoida sellaisten päällekkäisyyksien 
välttämiseksi, jotka eivät tuota lisäarvoa;

6. pitää myönteisenä Euroopan 
kulttuuriperintötunnus -aloitetta, joka on 
väline joidenkin Euroopan yhdentymisen 
historiaan liittyvien merkittävien paikkojen 
näkyvyyden lisäämiseen; korostaa, että tätä 
aloitetta ja UNESCO:n 
maailmanperintökohteita on tarpeen 
koordinoida sellaisten päällekkäisyyksien 
välttämiseksi, jotka eivät tuota lisäarvoa; 
kehottaa komissiota tähdentämään
jäsenvaltioille, että Euroopan 
kulttuuriperintötunnuksen saavien 
kohteiden on oltava aina avoinna ja 
tutustuttavissa ja edellyttämään 
vähimmäismiehityksen järjestämistä;
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Or. el

Tarkistus 55
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pitää myönteisenä Euroopan 
kulttuuriperintötunnus -aloitetta, joka on 
väline joidenkin Euroopan yhdentymisen 
historiaan liittyvien merkittävien paikkojen 
näkyvyyden lisäämiseen; korostaa, että tätä 
aloitetta ja UNESCO:n 
maailmanperintökohteita on tarpeen 
koordinoida sellaisten päällekkäisyyksien 
välttämiseksi, jotka eivät tuota lisäarvoa;

6. pitää myönteisenä Euroopan 
kulttuuriperintötunnus -aloitetta, joka on 
väline joidenkin Euroopan yhdentymisen 
historiaan liittyvien merkittävien paikkojen 
näkyvyyden lisäämiseen ja niiden 
täydentämiseen, ja toteaa, että sen on 
perustuttava joukkoon tarkkoja 
valintaperusteita; korostaa, että tätä 
aloitetta ja UNESCO:n 
maailmanperintökohteita ja Natura 2000 -
alueita on tarpeen koordinoida sellaisten 
päällekkäisyyksien ja mainetta 
huonontavien tekijöiden välttämiseksi, 
jotka eivät tuota lisäarvoa; 

Or. pt

Tarkistus 56
Elisa Ferreira

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pitää myönteisenä Euroopan 
kulttuuriperintötunnus -aloitetta, joka on 
väline joidenkin Euroopan yhdentymisen 
historiaan liittyvien merkittävien paikkojen 
näkyvyyden lisäämiseen; korostaa, että tätä 
aloitetta ja UNESCO:n 
maailmanperintökohteita on tarpeen 
koordinoida sellaisten päällekkäisyyksien 
välttämiseksi, jotka eivät tuota lisäarvoa;

6. pitää myönteisenä Euroopan 
kulttuuriperintötunnus -aloitetta, joka on 
väline joidenkin Euroopan yhdentymisen 
historiaan liittyvien merkittävien paikkojen 
näkyvyyden lisäämiseen; korostaa, että tätä 
aloitetta ja UNESCO:n 
maailmanperintökohteita on tarpeen 
koordinoida sellaisten päällekkäisyyksien 
välttämiseksi, jotka eivät tuota lisäarvoa;
suosittelee, että myös sellaisia kohteita, 
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jotka edustavat eurooppalaista 
kulttuuriperintöä mutta jotka sijaitsevat 
Euroopan unionin ulkopuolella, otetaan 
vapaaehtoiselta pohjalta mukaan 
Euroopan kulttuuriperintötunnukseen;

Or. en

Tarkistus 57
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä, sillä ne muodostavat 
usean miljoonan potentiaalisen uuden 
matkailijan markkinat;

7. korostaa kansainvälisten 
lentoliikennesopimusten tekemisen 
tärkeyttä yhteistyön tekemiseksi EU:n 
ulkopuolisten maiden ja erityisesti BRIC-
maiden kanssa, sillä ne muodostavat usean 
miljoonan potentiaalisen uuden matkailijan 
markkinat;

Or. ro

Tarkistus 58
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä, sillä ne muodostavat 
usean miljoonan potentiaalisen uuden 
matkailijan markkinat;

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä, sillä ne muodostavat 
usean miljoonan potentiaalisen uuden 
matkailijan markkinat, sekä yhteisten 
eurooppalaisten markkinointitoimien 
kehittämisen tärkeyttä näillä uusilla 
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markkinoilla;

Or. hu

Tarkistus 59
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä, sillä ne muodostavat 
usean miljoonan potentiaalisen uuden 
matkailijan markkinat;

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti nousevan talouden maiden 
kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä, 
sillä ne muodostavat usean miljoonan 
potentiaalisen uuden matkailijan 
markkinat;

Or. fr

Tarkistus 60
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä, sillä ne muodostavat 
usean miljoonan potentiaalisen uuden 
matkailijan markkinat;

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä, sillä ne muodostavat 
usean miljoonan potentiaalisen uuden 
matkailijan markkinat, sekä – jatkona 
tällaiselle yhteistyölle – sellaisten 
yhdistettyjen matkailutuotteiden 
tukemisen merkitystä, joiden ansiosta 
kaukaisemmista maista tulevat matkailijat 
kokisivat Euroopan homogeenisemmaksi 
alueeksi (esimerkiksi Visegrád-ryhmän 
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maiden, Baltian maiden tai Välimeren 
alueen maiden yhteistyö);

Or. cs

Tarkistus 61
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä, sillä ne muodostavat 
usean miljoonan potentiaalisen uuden 
matkailijan markkinat;

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden –
varsinkin naapurikumppanimaiden –
kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä, sillä ne muodostavat 
usean miljoonan potentiaalisen uuden 
matkailijan markkinat;

Or. en

Tarkistus 62
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä, sillä ne muodostavat 
usean miljoonan potentiaalisen uuden 
matkailijan markkinat;

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä, sillä ne muodostavat 
usean miljoonan potentiaalisen uuden 
matkailijan markkinat; katsoo, että uusien 
markkinoiden avautuminen tehostaa 
kilpailua eurooppalaisten 
matkailukohteiden vahingoksi, mutta 
elintason ja palkkojen nousu BRIC-
maissa tarjoaa uusia markkinaosuuksia;
korostaa näin ollen, että on tärkeää jatkaa 
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matkailun näkyvyyteen, laatuun, 
kilpailukykyyn ja monipuolistamiseen 
Euroopassa liittyviä ponnisteluja uusien 
asiakkaiden houkuttelemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 63
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä, sillä ne muodostavat 
usean miljoonan potentiaalisen uuden 
matkailijan markkinat;

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien 
kautta – tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja 
erityisesti EU:n naapurimaiden sekä 
BRIC-maiden kanssa tehtävän yhteistyön 
merkitystä, sillä ne muodostavat usean 
miljoonan potentiaalisen uuden matkailijan 
markkinat;

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää toivottavana, että Euroopan 
unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden
tietoisuutta näistä markkinoista lisätään, 
jotta viisumimenettelyjä voidaan 
koordinoida ja yksinkertaistaa noudattaen 
kuitenkin samalla EU:n oikeuksia ja 
velvollisuutta valvoa sen rajojen 
ylittämistä, ja katsoo olevan tarpeen 
harkita yhteisten konsulaattiosastojen 

8. pitää toivottavana, että Euroopan 
unionin toimielimet ja jäsenvaltiot 
edistävät yhteistä viisumipolitiikkaa 
viisumimenettelyjen yksinkertaistamiseksi
ja yhteisten viisumihakemuskeskusten 
perustamiseksi, jotta voidaan varmistaa,
että kyseiset menettelyt toimeenpannaan 
ajoissa ja hallintokuluja vähennetään, 
noudattaen kuitenkin samalla EU:n 
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perustamista EU:ssa sen varmistamiseksi, 
että viisumimenettelyt toimeenpannaan 
ajoissa ja hallintokuluja vähennetään;

oikeuksia ja velvollisuutta valvoa sen 
rajojen ylittämistä;

Or. es

Tarkistus 65
Spyros Danellis, Carlo Fidanza, Giommaria Uggias

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää toivottavana, että Euroopan 
unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden 
tietoisuutta näistä markkinoista lisätään, 
jotta viisumimenettelyjä voidaan 
koordinoida ja yksinkertaistaa noudattaen 
kuitenkin samalla EU:n oikeuksia ja 
velvollisuutta valvoa sen rajojen 
ylittämistä, ja katsoo olevan tarpeen harkita 
yhteisten konsulaattiosastojen perustamista 
EU:ssa sen varmistamiseksi, että 
viisumimenettelyt toimeenpannaan ajoissa 
ja hallintokuluja vähennetään;

8. pitää toivottavana, että Euroopan 
unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden 
tietoisuutta näistä markkinoista lisätään, 
jotta viisumimenettelyjä voidaan 
koordinoida ja yksinkertaistaa noudattaen 
kuitenkin samalla EU:n oikeuksia ja 
velvollisuutta valvoa sen rajojen 
ylittämistä, ja katsoo olevan tarpeen harkita 
yhteisten konsulaattiosastojen perustamista 
EU:ssa sen varmistamiseksi, että 
viisumimenettelyt toimeenpannaan ajoissa 
ja hallintokuluja vähennetään; kehottaa 
tätä varten komissiota harkitsemaan 
jatkoksi Euroopan ulkosuhdehallinnon 
perustamiselle mahdollisuutta käyttää 
maailmalla olevia EU:n lähetystöjä 
turistiviisumien myöntämiseen 
yhteistyössä jäsenvaltioiden 
suurlähetystöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 66
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota pohtimaan 
vaihtoehtoisia tapoja yksinkertaistaa 
turistiviisumien myöntämistä ja 
tarkastelemaan esimerkiksi 
ryhmämatkailuviisumien myöntämistä 
ryhmämatkojen järjestäjille;

Poistetaan.

Or. nl

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

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota pohtimaan 
vaihtoehtoisia tapoja yksinkertaistaa
turistiviisumien myöntämistä ja
tarkastelemaan esimerkiksi 
ryhmämatkailuviisumien myöntämistä
ryhmämatkojen järjestäjille;

9. kehottaa komissiota edistämään 
yhteisessä viisumipolitiikassa 
vahvistettuja toimenpiteitä turistiviisumien 
myöntämisen yksinkertaistamiseksi 
noudattaen toimissaan 
vastavuoroisuusperiaatetta ja ottamaan
käyttöön esimerkiksi 
ryhmämatkailuviisumeja ryhmämatkojen 
järjestäjille;

Or. es

Tarkistus 68
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota pohtimaan 
vaihtoehtoisia tapoja yksinkertaistaa 
turistiviisumien myöntämistä ja 

9. kehottaa komissiota tarkistamaan 
matkailuviisumien myöntämistä koskevaa 
nykyistä politiikkaa ja ehdottamaan 
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tarkastelemaan esimerkiksi 
ryhmämatkailuviisumien myöntämistä 
ryhmämatkojen järjestäjille;

pitkän aikavälin strategiaa, johon 
sisältyisi vaihtoehtoisia tapoja 
yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa 
tällaisten viisumien 
myöntämismenettelyjä ja esimerkiksi 
sellaisten ryhmämatkailuviisumien 
myöntämistä ryhmämatkojen järjestäjille, 
jotka helpottaisivat EU:n jäsenvaltioihin 
matkustamista sellaisten maiden lisäksi, 
joiden kanssa on tehty viisumikäytäntöjen 
helpottamista koskevia sopimuksia, myös 
muiden nopeasti kasvavan talouden 
maiden tapauksessa;

Or. cs

Tarkistus 69
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota pohtimaan 
vaihtoehtoisia tapoja yksinkertaistaa 
turistiviisumien myöntämistä ja 
tarkastelemaan esimerkiksi 
ryhmämatkailuviisumien myöntämistä 
ryhmämatkojen järjestäjille;

9. kehottaa komissiota pohtimaan 
vaihtoehtoisia tapoja yksinkertaistaa 
turistiviisumien myöntämistä ja 
tarkastelemaan esimerkiksi 
ryhmämatkailuviisumien myöntämistä 
ryhmämatkojen järjestäjille; korostaa, että 
on tärkeää helpottaa liikematkailijoiden 
viisumien saantia, mikä avaisi lukuisia 
liiketoimintamahdollisuuksia liike- ja 
kongressimatkailun kasvaessa;

Or. fr

Tarkistus 70
Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota pohtimaan 
vaihtoehtoisia tapoja yksinkertaistaa 
turistiviisumien myöntämistä ja 
tarkastelemaan esimerkiksi 
ryhmämatkailuviisumien myöntämistä 
ryhmämatkojen järjestäjille;

9. kehottaa komissiota pohtimaan 
vaihtoehtoisia tapoja yksinkertaistaa 
turistiviisumien myöntämistä ja 
tarkastelemaan esimerkiksi 
ryhmämatkailuviisumien myöntämistä 
ryhmämatkojen järjestäjille ja 
poikkeuksien myöntämistä Schengenin 
alueen viisumivaatimuksista sellaisten 
EU:n rajanaapureina olevien kolmansien 
maiden kansalaisten tapauksessa, jotka 
vierailevat jäsenvaltioissa enintään 72 
tunnin ajan;

Or. el

Tarkistus 71
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. ottaa huomioon monet hätätilanteet, 
joissa matkailijat joutuvat vaaraan 
ulkomailla, ja kehottaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan, olisiko tarpeen laatia 
yhdenmukainen menettely, jotta voidaan 
laatia matkustusvaroituksia, luoda 
yhtenäinen eurooppalainen 
vaaratilannekoodisto ja suoda pahimmissa 
tapauksissa toimijoille yhteisön tuen 
hakuoikeus käytettävissä olevien varojen 
asettamissa rajoissa;

10. ottaa huomioon monet hätätilanteet, 
joissa matkailijat joutuvat vaaraan 
ulkomailla, ja kehottaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan, olisiko tarpeen laatia 
yhdenmukainen menettely, jotta voidaan 
laatia matkustusvaroituksia, luoda 
yhtenäinen eurooppalainen 
vaaratilannekoodisto;

Or. es
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Tarkistus 72
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. ottaa huomioon monet hätätilanteet, 
joissa matkailijat joutuvat vaaraan 
ulkomailla, ja kehottaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan, olisiko tarpeen laatia 
yhdenmukainen menettely, jotta voidaan 
laatia matkustusvaroituksia, luoda 
yhtenäinen eurooppalainen 
vaaratilannekoodisto ja suoda pahimmissa 
tapauksissa toimijoille yhteisön tuen 
hakuoikeus käytettävissä olevien varojen 
asettamissa rajoissa;

10. ottaa huomioon monet hätätilanteet, 
joissa matkailijat joutuvat vaaraan 
ulkomailla, ja kehottaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan, olisiko tarpeen laatia 
yhdenmukainen menettely, jotta voidaan 
laatia matkustusvaroituksia, luoda 
yhtenäinen eurooppalainen 
vaaratilannekoodisto ja suoda pahimmissa 
tapauksissa toimijoille yhteisön tuen 
hakuoikeus käytettävissä olevien varojen 
asettamissa rajoissa; kehottaa komissiota 
harkitsemaan uudelleen odottamattomissa 
tilanteissa, kuten esimerkiksi tulivuoren 
tuhkan aiheuttaessa häiriöitä, 
noudatettavia kriisihallintatoimenpiteitä, 
jotta vahingot voidaan pitää 
mahdollisimman vähäisinä kaikilla 
tasoilla;

Or. pt

Tarkistus 73
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. ottaa huomioon monet hätätilanteet, 
joissa matkailijat joutuvat vaaraan 
ulkomailla, ja kehottaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan, olisiko tarpeen laatia 
yhdenmukainen menettely, jotta voidaan 
laatia matkustusvaroituksia, luoda 
yhtenäinen eurooppalainen 
vaaratilannekoodisto ja suoda pahimmissa 
tapauksissa toimijoille yhteisön tuen 

10. ottaa huomioon monet hätätilanteet, 
joissa matkailijat joutuvat vaaraan 
ulkomailla, ja kehottaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa, 
olisiko tarpeen laatia yhdenmukainen 
menettely, jotta voidaan laatia 
matkustusvaroituksia, luoda yhtenäinen 
eurooppalainen vaaratilannekoodisto ja 
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hakuoikeus käytettävissä olevien varojen 
asettamissa rajoissa;

suoda pahimmissa tapauksissa toimijoille 
yhteisön tuen hakuoikeus käytettävissä 
olevien varojen asettamissa rajoissa;

Or. en

Tarkistus 74
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota tekemään 
johtopäätöksiä viimeaikaisten 
hätätilanteiden, kuten 
tulivuorenpurkauksen, johdosta, ja 
laatimaan suunnitelmia EU:n 
kriisinhallinnan järjestämiseksi, jotta 
koordinointi ja yhdenmukainen toiminta 
toteutuisivat kaikissa jäsenvaltioissa, mitä 
tulee tiedottamiseen ja toteutettaviin 
toimenpiteisiin;

Or. nl

Tarkistus 75
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. kehottaa komissiota laatimaan 
matkailijoiden oikeuksien ja 
velvollisuuksien peruskirjan, joka pitäisi 
sisällään saavutettavuuteen, tietojen 
antamiseen, hinnoittelun läpinäkyvyyteen, 
korvausten maksamiseen ym. liittyvät 
periaatteet; kehottaa jäsenvaltioita 
perustamaan riippumattoman 
riitojenratkaisujärjestelmän, jonka 
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ansiosta kuluttajat voisivat olla varmoja 
kyseisten oikeuksien toteutumisesta;

Or. nl

Tarkistus 76
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa tarvetta edistää teknologista 
kehittämistä pk-yrityksissä, jotta ne voivat 
tehokkaammin saattaa tuotteitaan 
markkinoille ja edistää matkakohteita; 
kehottaa komissiota perustamaan tieto- ja 
viestintäteknologiaa sekä matkailua 
käsittelevän foorumin ja käynnistämään 
siihen liittyvän pilottihankkeen vuoden 
2011 loppuun mennessä mikroyritysten ja 
pk-yritysten digitaaliseen tarjontaketjuun 
osallistumisen lisäämiseksi ja noudattaen 
muilla aloilla – kuten esimerkiksi tekstiili-
, kuljetus- sekä logistiikka-alalla ja 
autoteollisuudessa – saatujen kokemusten 
esimerkkiä;

11. korostaa tarvetta edistää teknologista 
kehittämistä pk-yrityksissä, jotta ne voivat 
tehokkaammin saattaa tuotteitaan 
markkinoille ja edistää matkakohteita; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan nykyisten tieto- ja 
viestintäteknologiajärjestelmien 
saatavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä;

Or. nl

Tarkistus 77
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa tarvetta edistää teknologista 
kehittämistä pk-yrityksissä, jotta ne voivat 
tehokkaammin saattaa tuotteitaan 
markkinoille ja edistää matkakohteita; 
kehottaa komissiota perustamaan tieto- ja 

11. korostaa tarvetta edistää innovointia ja 
teknologista kehittämistä pk-yrityksissä, 
jotta ne voivat tehokkaammin saattaa 
tuotteitaan markkinoille ja edistää 
matkakohteita; kehottaa komissiota 
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viestintäteknologiaa sekä matkailua 
käsittelevän foorumin ja käynnistämään 
siihen liittyvän pilottihankkeen vuoden 
2011 loppuun mennessä mikroyritysten ja 
pk-yritysten digitaaliseen tarjontaketjuun 
osallistumisen lisäämiseksi ja noudattaen 
muilla aloilla – kuten esimerkiksi tekstiili-, 
kuljetus- sekä logistiikka-alalla ja 
autoteollisuudessa – saatujen kokemusten 
esimerkkiä;

perustamaan tieto- ja viestintäteknologiaa 
sekä matkailua käsittelevän foorumin ja 
käynnistämään siihen liittyvän 
pilottihankkeen vuoden 2011 loppuun 
mennessä mikroyritysten ja pk-yritysten 
digitaaliseen tarjontaketjuun osallistumisen 
lisäämiseksi ja noudattaen muilla aloilla –
kuten esimerkiksi tekstiili-, kuljetus- sekä 
logistiikka-alalla ja autoteollisuudessa –
saatujen kokemusten esimerkkiä; kehottaa 
laatimaan aloitteita, joilla edistetään 
sähköistä kaupankäyntiä kyseisellä alalla 
ja poistetaan jäljellä olevat esteet 
sisämarkkinoiden kehittymiseltä;

Or. es

Tarkistus 78
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa tarvetta edistää teknologista 
kehittämistä pk-yrityksissä, jotta ne voivat 
tehokkaammin saattaa tuotteitaan 
markkinoille ja edistää matkakohteita; 
kehottaa komissiota perustamaan tieto- ja 
viestintäteknologiaa sekä matkailua 
käsittelevän foorumin ja käynnistämään 
siihen liittyvän pilottihankkeen vuoden 
2011 loppuun mennessä mikroyritysten ja 
pk-yritysten digitaaliseen tarjontaketjuun 
osallistumisen lisäämiseksi ja noudattaen 
muilla aloilla – kuten esimerkiksi tekstiili-, 
kuljetus- sekä logistiikka-alalla ja 
autoteollisuudessa – saatujen kokemusten 
esimerkkiä;

11. korostaa tarvetta edistää teknologista 
kehittämistä pk-yrityksissä, jotta ne voivat 
tehokkaammin saattaa tuotteitaan 
markkinoille ja edistää matkakohteita; 
kehottaa komissiota perustamaan tieto- ja 
viestintäteknologiaa sekä matkailua 
käsittelevän foorumin ja käynnistämään 
siihen liittyvän pilottihankkeen vuoden 
2011 loppuun mennessä mikroyritysten ja 
pk-yritysten digitaaliseen tarjontaketjuun 
osallistumisen lisäämiseksi ja noudattaen 
muilla aloilla – kuten esimerkiksi tekstiili-, 
kuljetus- sekä logistiikka-alalla ja 
autoteollisuudessa – saatujen kokemusten 
esimerkkiä; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
kehittämään nopeita internetyhteyksiä 
koko alueellaan, jotta voidaan kehittää 
edistyksellisiä palveluja ja jotta toimijoista 
voi tulla keskenään yhteentoimivia;

Or. it
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Tarkistus 79
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa tarvetta edistää teknologista 
kehittämistä pk-yrityksissä, jotta ne voivat 
tehokkaammin saattaa tuotteitaan 
markkinoille ja edistää matkakohteita; 
kehottaa komissiota perustamaan tieto- ja 
viestintäteknologiaa sekä matkailua 
käsittelevän foorumin ja käynnistämään 
siihen liittyvän pilottihankkeen vuoden 
2011 loppuun mennessä mikroyritysten ja 
pk-yritysten digitaaliseen tarjontaketjuun 
osallistumisen lisäämiseksi ja noudattaen 
muilla aloilla – kuten esimerkiksi tekstiili-, 
kuljetus- sekä logistiikka-alalla ja 
autoteollisuudessa – saatujen kokemusten 
esimerkkiä;

11. korostaa tarvetta edistää teknologista 
kehittämistä mikroyrityksissä ja pk-
yrityksissä, jotta ne voivat tehokkaammin 
saattaa tuotteitaan markkinoille ja edistää 
matkakohteita; kehottaa komissiota 
perustamaan tieto- ja viestintäteknologiaa 
sekä matkailua käsittelevän foorumin ja 
käynnistämään siihen liittyvän 
pilottihankkeen vuoden 2011 loppuun 
mennessä mikroyritysten ja pk-yritysten 
digitaaliseen tarjontaketjuun osallistumisen 
lisäämiseksi ja noudattaen muilla aloilla –
kuten esimerkiksi tekstiili-, kuljetus- sekä 
logistiikka-alalla ja autoteollisuudessa –
saatujen kokemusten esimerkkiä;

Or. it

Tarkistus 80
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa edistämään ja tukemaan 
kyseisellä alalla yrittäjähenkeä kiinnittäen 
erityistä huomiota naisiin ja nuoriin sekä 
helpottamaan pk-yritysten ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien rahoituksen ja 
erityisesti mikroluottojen saantia;

Or. es
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Tarkistus 81
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien (esimerkiksi Lontoon 
olympialaiset vuonna 2012, Milanon 
maailmannäyttely vuonna 2015 jne.) 
kanssa samaan aikaan, jotta Eurooppaa 
voidaan edistää matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien (esimerkiksi Lontoon 
olympialaiset vuonna 2012, Milanon 
maailmannäyttely vuonna 2015, Euroopan 
kulttuuripääkaupungit jne.) kanssa 
samaan aikaan, jotta Eurooppaa voidaan 
edistää matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;

Or. hu

Tarkistus 82
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien (esimerkiksi Lontoon 
olympialaiset vuonna 2012, Milanon 
maailmannäyttely vuonna 2015 jne.) 
kanssa samaan aikaan, jotta Eurooppaa 
voidaan edistää matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien (esimerkiksi Lontoon 
olympialaiset vuonna 2012, ensimmäisen 
maailmansodan satavuotismuistopäivä, 
Milanon maailmannäyttely vuonna 2015 
jne.) kanssa samaan aikaan, jotta 
Eurooppaa voidaan edistää 
matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;



PE458.571v02-00 44/137 AM\862905FI.doc

FI

Or. nl

Tarkistus 83
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien (esimerkiksi Lontoon 
olympialaiset vuonna 2012, Milanon 
maailmannäyttely vuonna 2015 jne.)
kanssa samaan aikaan, jotta Eurooppaa 
voidaan edistää matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
alan toimijoiden kanssa, mitä toimia ne 
voivat toteuttaa Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien kanssa samaan aikaan, jotta 
Eurooppaa voidaan edistää 
matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;

Or. es

Tarkistus 84
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien (esimerkiksi Lontoon 
olympialaiset vuonna 2012, Milanon 
maailmannäyttely vuonna 2015 jne.)
kanssa samaan aikaan, jotta Eurooppaa 
voidaan edistää matkailukohteena kaikessa 

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat joidenkin Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien kanssa samaan aikaan, jotta 
Eurooppaa voidaan edistää 
matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;
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monimuotoisuudessaan;

Or. fr

Tarkistus 85
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien (esimerkiksi Lontoon 
olympialaiset vuonna 2012, Milanon 
maailmannäyttely vuonna 2015 jne.) 
kanssa samaan aikaan, jotta Eurooppaa 
voidaan edistää matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien (esimerkiksi Lontoon 
olympialaiset vuonna 2012, Milanon 
maailmannäyttely vuonna 2015 jne.) 
kanssa samaan aikaan, jotta Eurooppaa 
voidaan edistää matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan; katsoo, että nämä 
merkittävät kansainväliset tapahtumat ja 
sellaiset merkittävät eurooppalaiset 
tapahtumat kuin Euroopan 
kulttuuripääkaupungit, Euroopan 
rakennusperintöpäivät ja jalkapallon EM-
turnaukset olisi kytkettävä olemassa 
olevaan paikalliseen matkailutarjontaan;

Or. fr

Tarkistus 86
Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan kansallisten 
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kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien (esimerkiksi Lontoon 
olympialaiset vuonna 2012, Milanon 
maailmannäyttely vuonna 2015 jne.) 
kanssa samaan aikaan, jotta Eurooppaa 
voidaan edistää matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;

toimijoiden kanssa innovatiivisia tapoja 
edistää eurooppalaisia erikoispakettilomia, 
jotka ajoittuisivat Euroopan tulevina 
vuosina isännöimien tärkeiden 
kansainvälisten tapahtumien (esimerkiksi 
Lontoon olympialaiset vuonna 2012, 
Milanon maailmannäyttely vuonna 2015 
jne.) kanssa samaan aikaan, jotta 
Eurooppaa voidaan edistää 
matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;

Or. en

Tarkistus 87
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien (esimerkiksi Lontoon 
olympialaiset vuonna 2012, Milanon 
maailmannäyttely vuonna 2015 jne.) 
kanssa samaan aikaan, jotta Eurooppaa 
voidaan edistää matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa innovatiivisia tapoja edistää 
eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka 
ajoittuisivat Euroopan tulevina vuosina 
isännöimien tärkeiden kansainvälisten 
tapahtumien (esimerkiksi Lontoon 
olympialaiset vuonna 2012, Milanon 
maailmannäyttely vuonna 2015 ja 
Espanjassa vuonna 2014 järjestettävät 
koripallon maailmanmestaruuskisat) 
kanssa samaan aikaan, jotta Eurooppaa 
voidaan edistää matkailukohteena kaikessa 
monimuotoisuudessaan;

Or. es

Tarkistus 88
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että Euroopan 
matkailukomission hoitaman 
internetportaalin www.visiteurope.com 
potentiaalia olisi kehitettävä sen 
käytettävyyden maksimoimiseksi (tietojen 
ilmoittaminen kaikilla EU:n virallisilla 
kielillä sekä tärkeimmillä muilla kielillä, 
aistivammaisten käytettävissä olevien 
formaattien käyttö) ja että siitä olisi tehtävä 
todellinen eurooppalainen 
matkailufoorumi, jolta pääsisi helposti 
siirtymään yksittäisten jäsenvaltioiden 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille 
matkailuportaaleille;

13. katsoo, että Euroopan 
matkailukomission hoitaman 
internetportaalin www.visiteurope.com 
potentiaalia olisi kehitettävä sen 
käytettävyyden maksimoimiseksi (tietojen 
ilmoittaminen kaikilla EU:n virallisilla 
kielillä sekä tärkeimmillä muilla kielillä,
näkövammaisten käytettävissä olevien 
formaattien käyttö ja tietojen 
ilmoittaminen viittomakielellä kuuroja 
varten) ja että siitä olisi tehtävä todellinen 
eurooppalainen matkailufoorumi, jolta 
pääsisi helposti siirtymään yksittäisten 
jäsenvaltioiden kansallisille, alueellisille ja 
paikallisille matkailuportaaleille;

Or. hu

Tarkistus 89
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että Euroopan 
matkailukomission hoitaman 
internetportaalin www.visiteurope.com 
potentiaalia olisi kehitettävä sen 
käytettävyyden maksimoimiseksi (tietojen 
ilmoittaminen kaikilla EU:n virallisilla 
kielillä sekä tärkeimmillä muilla kielillä, 
aistivammaisten käytettävissä olevien 
formaattien käyttö) ja että siitä olisi tehtävä 
todellinen eurooppalainen 
matkailufoorumi, jolta pääsisi helposti 
siirtymään yksittäisten jäsenvaltioiden 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille 
matkailuportaaleille;

13. katsoo, että Euroopan 
matkailukomission hoitaman 
internetportaalin www.visiteurope.com 
potentiaalia olisi kehitettävä sen 
käytettävyyden maksimoimiseksi (tietojen 
ilmoittaminen kaikilla EU:n virallisilla 
kielillä sekä tärkeimmillä muilla kielillä 
ottaen erityisesti huomioon BRIC-maat, 
aistivammaisten käytettävissä olevien 
formaattien käyttö) ja että siitä olisi tehtävä 
todellinen eurooppalainen 
matkailufoorumi, jolta pääsisi helposti 
siirtymään yksittäisten jäsenvaltioiden 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille 
matkailuportaaleille;

Or. hu
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Tarkistus 90
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että Euroopan 
matkailukomission hoitaman 
internetportaalin www.visiteurope.com 
potentiaalia olisi kehitettävä sen 
käytettävyyden maksimoimiseksi (tietojen 
ilmoittaminen kaikilla EU:n virallisilla 
kielillä sekä tärkeimmillä muilla kielillä, 
aistivammaisten käytettävissä olevien 
formaattien käyttö) ja että siitä olisi tehtävä 
todellinen eurooppalainen 
matkailufoorumi, jolta pääsisi helposti 
siirtymään yksittäisten jäsenvaltioiden 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille 
matkailuportaaleille;

13. katsoo, että Euroopan 
matkailukomission hoitaman 
internetportaalin www.visiteurope.com 
potentiaalia olisi kehitettävä sen 
käytettävyyden maksimoimiseksi (tietojen 
ilmoittaminen kaikilla EU:n virallisilla 
kielillä sekä tärkeimmillä muilla kielillä, 
aistivammaisten käytettävissä olevien 
formaattien käyttö) ja että siitä olisi tehtävä 
todellinen eurooppalainen 
matkailufoorumi, jolta pääsisi helposti 
siirtymään yksittäisten jäsenvaltioiden 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille 
matkailuportaaleille; lisäksi portaalin olisi 
suotava enemmän näkyvyyttä 
eurooppalaiselle laadukkaan matkailun 
tunnukselle, parhaille käytännöille sekä 
Calypson, NECSTouRin ja EDENin 
kaltaisille aloitteille;

Or. en

Tarkistus 91
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että Euroopan 
matkailukomission hoitaman 
internetportaalin www.visiteurope.com 
potentiaalia olisi kehitettävä sen 
käytettävyyden maksimoimiseksi (tietojen 
ilmoittaminen kaikilla EU:n virallisilla 

13. katsoo, että Euroopan 
matkailukomission hoitaman 
internetportaalin www.visiteurope.com 
potentiaalia olisi kehitettävä sen 
käytettävyyden maksimoimiseksi (tietojen 
ilmoittaminen kaikilla EU:n virallisilla 
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kielillä sekä tärkeimmillä muilla kielillä, 
aistivammaisten käytettävissä olevien 
formaattien käyttö) ja että siitä olisi tehtävä 
todellinen eurooppalainen 
matkailufoorumi, jolta pääsisi helposti 
siirtymään yksittäisten jäsenvaltioiden 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille 
matkailuportaaleille;

kielillä sekä tärkeimmillä muilla kieliä, 
aistivammaisten käytettävissä olevien 
formaattien käyttö, hyödynnettävyys 
kaikilla nykyaikaisilla teknologisilla 
sovelluksilla) ja että siitä olisi tehtävä 
todellinen eurooppalainen 
matkailufoorumi, jolta pääsisi helposti 
siirtymään yksittäisten jäsenvaltioiden 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille 
matkailuportaaleille;

Or. it

Tarkistus 92
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota arvioimaan 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
mahdollisuutta ottaa käyttöön Euroopan 
matkailukortti, jonka avulla Euroopassa 
matkailevia, joko jäsenvaltioista tai EU:n 
ulkopuolisista maista tulevia matkailijoita 
voitaisiin kannustaa matkustamaan 
Euroopassa säännöllisesti tarjoamalla 
tietoa, alennuksia ja palveluja;

14. kehottaa komissiota arvioimaan 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
mahdollisuutta ottaa käyttöön Euroopan 
matkailukortti, jonka avulla Euroopassa 
matkailevia, joko jäsenvaltioista tai EU:n 
ulkopuolisista maista tulevia matkailijoita 
voitaisiin kannustaa matkustamaan 
Euroopassa säännöllisesti tarjoamalla 
tietoa, alennuksia ja palveluja; muistuttaa, 
että tällaiset aloitteet vastaavat 
matkailutarjonnan ja matkailun muotojen 
monipuolistamisen tarpeen lisäksi myös 
vaatimuksiin matkailijan oikeuksien 
edistämisestä;

Or. fr

Tarkistus 93
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota arvioimaan 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
mahdollisuutta ottaa käyttöön Euroopan 
matkailukortti, jonka avulla Euroopassa 
matkailevia, joko jäsenvaltioista tai EU:n 
ulkopuolisista maista tulevia matkailijoita 
voitaisiin kannustaa matkustamaan 
Euroopassa säännöllisesti tarjoamalla 
tietoa, alennuksia ja palveluja;

14. kehottaa komissiota arvioimaan 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
mahdollisuutta ottaa käyttöön Euroopan 
matkailukortti, jonka avulla Euroopassa 
matkailevia, joko jäsenvaltioista tai EU:n 
ulkopuolisista maista tulevia matkailijoita 
voitaisiin kannustaa matkustamaan 
Euroopassa säännöllisesti tarjoamalla tietoa 
mukaan lukien luettelo heidän 
oikeuksistaan sekä alennuksia ja palveluja;

Or. es

Tarkistus 94
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että EU:n 
matkailupolitiikan ei pidä johtaa 
tunnusten määrän kasvamiseen 
liialliseksi; katsoo, että uusien tunnusten 
luomista koskevien ehdotusten lisäarvo 
olisi perusteltava kattavilla 
vaikutustenarvioinneilla, että 
jäsenvaltioiden parhaat käytännöt olisi 
otettava huomioon ja että matkailualan ja 
työmarkkinaosapuolten olisi osallistuttava 
laadintaprosessiin;

Or. es

Tarkistus 95
Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 
kahden uuden periaatteen käyttöönottoa 
matkailualalla, jotka ovat 
alueidenvälisyys ja täydentävyys ja joiden 
avulla pyrittäisiin edistämään 
matkailupalvelujen tarjoajien välistä 
yhteistä suunnittelua ja yhteistyötä 
jollakin tietyllä maantieteellisellä alueella, 
kuten esimerkiksi eri jäsenvaltioihin 
kuuluvien naapurialueiden välillä tai 
jonkin tietyn aihepiirin tasolla yhteisiä 
ominaispiirteitä omaavien alueiden 
välillä;

Or. el

Tarkistus 96
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota laatimaan 
eurooppalaisen laadukkaan matkailun 
tunnuksen ja määrittelemään sitä varten 
yhteiset laatukriteerit; katsoo, että tämän 
olisi tapahduttava koordinoimalla eri 
jäsenvaltioissa jo saatuja ja matkailualan 
järjestöjen saamia parhaita kokemuksia, 
jotta voidaan luoda kansallisia tunnuksia
täydentävä laajempi ja vapaavalintainen 
tunnus;

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 97
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota laatimaan 
eurooppalaisen laadukkaan matkailun 
tunnuksen ja määrittelemään sitä varten 
yhteiset laatukriteerit; katsoo, että tämän 
olisi tapahduttava koordinoimalla eri 
jäsenvaltioissa jo saatuja ja matkailualan 
järjestöjen saamia parhaita kokemuksia, 
jotta voidaan luoda kansallisia tunnuksia 
täydentävä laajempi ja vapaavalintainen 
tunnus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 98
Carlo Fidanza

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota laatimaan
eurooppalaisen laadukkaan matkailun 
tunnuksen ja määrittelemään sitä varten 
yhteiset laatukriteerit; katsoo, että tämän 
olisi tapahduttava koordinoimalla eri 
jäsenvaltioissa jo saatuja ja matkailualan 
järjestöjen saamia parhaita kokemuksia, 
jotta voidaan luoda kansallisia tunnuksia 
täydentävä laajempi ja vapaavalintainen 
tunnus;

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
yhteistyössä matkailualan sidosryhmien 
kanssa eurooppalaisen laadukkaan 
matkailun tunnuksen toteutettavuutta ja 
määrittelemään sitä varten yhteiset 
laatukriteerit; katsoo, että tämän olisi 
tapahduttava koordinoimalla eri 
jäsenvaltioissa jo saatuja ja matkailualan 
järjestöjen saamia parhaita kokemuksia, 
jotta voidaan luoda kansallisia tunnuksia 
täydentävä laajempi ja vapaavalintainen 
tunnus;

Or. en
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Tarkistus 99
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että tunnusten määrää olisi 
rajoitettava, jotta voidaan välttää 
mahdollisten sekaannusten ilmeneminen 
kuluttajien keskuudessa sekä liiallisen 
taakan aiheutuminen yrityksille ja jotta 
niistä voidaan tehdään helpommin 
tunnistettavia; kehottaa näin ollen 
komissiota arvioimaan tulevaisuudessa 
mahdollisuutta yhdistää vähitellen 
eurooppalaisen laatutunnus ja 
majoituspalveluille myönnettävä yhteisön 
ympäristömerkki yhdeksi ainoaksi 
tunnukseksi;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 100
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että tunnusten määrää olisi 
rajoitettava, jotta voidaan välttää 
mahdollisten sekaannusten ilmeneminen 
kuluttajien keskuudessa sekä liiallisen 
taakan aiheutuminen yrityksille ja jotta 
niistä voidaan tehdään helpommin 
tunnistettavia; kehottaa näin ollen 
komissiota arvioimaan tulevaisuudessa 
mahdollisuutta yhdistää vähitellen 
eurooppalaisen laatutunnus ja 
majoituspalveluille myönnettävä yhteisön 
ympäristömerkki yhdeksi ainoaksi 
tunnukseksi;

16. katsoo, että tunnusten määrää olisi 
rajoitettava, jotta voidaan välttää 
mahdollisten sekaannusten ilmeneminen 
kuluttajien keskuudessa sekä liiallisen 
taakan aiheutuminen yrityksille ja jotta 
niistä voidaan tehdään helpommin 
tunnistettavia; kehottaa näin ollen 
komissiota, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä
välttämään tunnusten liiallista määrää 
edistämällä olemassa olevia välineitä ja 
parhaita käytäntöjä ja hyödyntäen sitä, 
mitä on jo kehitetty;
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Or. en

Tarkistus 101
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että tunnusten määrää olisi 
rajoitettava, jotta voidaan välttää 
mahdollisten sekaannusten ilmeneminen
kuluttajien keskuudessa sekä liiallisen 
taakan aiheutuminen yrityksille ja jotta 
niistä voidaan tehdään helpommin 
tunnistettavia; kehottaa näin ollen 
komissiota arvioimaan tulevaisuudessa 
mahdollisuutta yhdistää vähitellen 
eurooppalaisen laatutunnus ja 
majoituspalveluille myönnettävä yhteisön 
ympäristömerkki yhdeksi ainoaksi 
tunnukseksi;

16. katsoo, että tunnusten määrää olisi 
rajoitettava, jotta voidaan välttää 
mahdollisten sekaannusten ilmeneminen 
kuluttajien keskuudessa sekä liiallisen 
taakan aiheutuminen yrityksille ja jotta 
niistä voidaan tehdään helpommin 
tunnistettavia; kehottaa näin ollen 
komissiota, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä
välttämään tunnusten liiallista määrää 
edistämällä olemassa olevia välineitä ja 
parhaita käytäntöjä ja hyödyntäen sitä, 
mitä on jo kehitetty;

Or. en

Tarkistus 102
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten kanssa;

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten kanssa sekä ottaen 
saavutettavuuskriteerit huomioon;
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Or. hu

Tarkistus 103
Herbert Dorfmann

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten kanssa;

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset 
vähimmäiskriteerit, joita yritykset voivat 
soveltaa vapaaehtoisesti, pitäen mielessä 
matkailualan järjestöjen aiemmista 
kokeiluista saamat myönteiset tulokset ja 
tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten kanssa;

Or. de

Tarkistus 104
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten kanssa;

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten ja alan edustajien
kanssa;

Or. es
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Tarkistus 105
Carlo Fidanza

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten kanssa;

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
alkaen matkailualan järjestöjen 
(esimerkiksi Hotelstars Union) aiemmista 
kokeiluista saamista myönteisistä 
tuloksista;

Kehottaa Euroopan matkailualaa
– jatkamaan ponnistelujaan hotellien 
luokituksen yhdenmukaistamiseksi 
vähitellen;
– tiedottamaan toimielimille säännöllisesti 
saavutetusta edistyksestä;

Or. en

Tarkistus 106
Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten kanssa;

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän (hotellit, 
majatalot, vuokrattavat huoneet jne.) 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
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standardointielinten kanssa;

Or. el

Tarkistus 107
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten kanssa;

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten kanssa; painottaa 
sellaisen yhdenmukaistamisen merkitystä, 
joka tehostaa sekä Euroopan näkyvyyttä 
huippumatkailukohteena että asiakkaille 
tiedottamista ja heidän turvallisuuttaan;

Or. fr

Tarkistus 108
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota edistämään
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 

17. kehottaa komissiota tukemaan
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
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standardointielinten kanssa; standardointielinten kanssa;

Or. en

Tarkistus 109
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten kanssa;

17. kehottaa komissiota edistämään 
konkreettista aloitetta 
majoitusluokitusjärjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi vähitellen 
määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit 
pitäen mielessä matkailualan järjestöjen 
aiemmista kokeiluista saamat myönteiset 
tulokset ja tehden tiivistä yhteistyötä 
standardointielinten kanssa; kehottaa 
komissiota edistämään yhdenmukaisen 
maailmanlaajuisen 
hotelliluokitusjärjestelmän luomista;

Or. ro

Tarkistus 110
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että on tärkeää kiinnittää 
asianmukaista huomiosta majoituksen 
turvallisuuteen ja erityisesti 
paloturvallisuusmääräyksiin; katsoo näin 
ollen, että vapaaehtoista liittymistä 
HOTRECin edistämään MBS-
menetelmään (Management, Building and 
System) olisi kannustettava vaikuttamatta 
kuitenkaan voimassa olevan kansallisen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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lainsäädännön soveltamiseen neuvoston 
vuonna 1986 antamien suositusten 
mukaisesti; korostaa niin ikään, että 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet 
on tärkeää pitää aina mielessä;

Or. nl

Tarkistus 111
Brian Simpson

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että on tärkeää kiinnittää 
asianmukaista huomiosta majoituksen 
turvallisuuteen ja erityisesti 
paloturvallisuusmääräyksiin; katsoo näin 
ollen, että vapaaehtoista liittymistä 
HOTRECin edistämään MBS-
menetelmään (Management, Building and 
System) olisi kannustettava vaikuttamatta 
kuitenkaan voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen neuvoston 
vuonna 1986 antamien suositusten 
mukaisesti; korostaa niin ikään, että 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet 
on tärkeää pitää aina mielessä;

18. korostaa, että on tärkeää kiinnittää 
asianmukaista huomiosta majoituksen 
turvallisuuteen ja erityisesti 
paloturvallisuusmääräyksiin sekä häkään 
liittyviin turvatoimenpiteisiin; katsoo näin 
ollen, että liittymistä HOTRECin 
edistämään MBS-menetelmään 
(Management, Building and System) olisi 
kannustettava vaikuttamatta kuitenkaan 
voimassa olevan kansallisen lainsäädännön 
soveltamiseen neuvoston vuonna 1986 
antamien suositusten mukaisesti, tai jos 
itsesääntely epäonnistuu, olisi toteutettava 
vaihtoehtoisia sääntelytoimia; korostaa 
niin ikään, että vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten tarpeet on tärkeää pitää 
aina mielessä; korostaa niin ikään 
hotellihenkilökunnan koulutuksen 
merkitystä pelastussuunnitelmissa, 
paloturvallisuudessa ja vammaisuutta 
koskevassa tietoisuudessa, mitä tulee 
palotorjuntaan ja majoituksen 
turvallisuuteen;

Or. en
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Tarkistus 112
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että on tärkeää kiinnittää 
asianmukaista huomiosta majoituksen 
turvallisuuteen ja erityisesti 
paloturvallisuusmääräyksiin; katsoo näin 
ollen, että vapaaehtoista liittymistä 
HOTRECin edistämään MBS-
menetelmään (Management, Building and 
System) olisi kannustettava vaikuttamatta 
kuitenkaan voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen neuvoston 
vuonna 1986 antamien suositusten 
mukaisesti; korostaa niin ikään, että 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet 
on tärkeää pitää aina mielessä;

18. korostaa, että on tärkeää kiinnittää 
asianmukaista huomiosta majoituksen 
turvallisuuteen ja erityisesti 
paloturvallisuusmääräyksiin; katsoo näin 
ollen, että vapaaehtoista liittymistä 
HOTRECin edistämään MBS-
menetelmään (Management, Building and 
System) olisi kannustettava vaikuttamatta 
kuitenkaan voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen neuvoston 
vuonna 1986 antamien suositusten 
mukaisesti; korostaa niin ikään, että 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet 
on tärkeää pitää aina mielessä; kehottaa 
komissiota pohtimaan tarvetta kerätä 
systemaattisesti majoituksen turvallisuutta 
koskevia tietoja;

Or. en

Tarkistus 113
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että on tärkeää kiinnittää 
asianmukaista huomiosta majoituksen 
turvallisuuteen ja erityisesti 
paloturvallisuusmääräyksiin; katsoo näin 
ollen, että vapaaehtoista liittymistä 
HOTRECin edistämään MBS-
menetelmään (Management, Building and 
System) olisi kannustettava vaikuttamatta 
kuitenkaan voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen neuvoston 

18. korostaa, että on tärkeää kiinnittää 
asianmukaista huomiosta majoituksen 
turvallisuuteen ja erityisesti 
paloturvallisuusmääräyksiin; katsoo näin 
ollen, että vapaaehtoista liittymistä 
HOTRECin edistämään MBS-
menetelmään (Management, Building and 
System) olisi kannustettava vaikuttamatta 
kuitenkaan voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen neuvoston 
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vuonna 1986 antamien suositusten 
mukaisesti; korostaa niin ikään, että 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet 
on tärkeää pitää aina mielessä;

vuonna 1986 antamien suositusten 
mukaisesti; korostaa niin ikään, että 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet 
on tärkeää pitää aina mielessä; kehottaa 
kuitenkin komissiota ja jäsenvaltioita 
harkitsemaan tarvetta kerätä 
systemaattisesti majoituksen turvallisuutta 
ja liikuntarajoitteisten esteetöntä kulkua 
koskevia tietoja sekä ottamaan käyttöön 
toimenpiteitä ja normeja todellisten 
parannusten aikaansaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 114
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että on tärkeää kiinnittää 
asianmukaista huomiosta majoituksen 
turvallisuuteen ja erityisesti 
paloturvallisuusmääräyksiin; katsoo näin 
ollen, että vapaaehtoista liittymistä 
HOTRECin edistämään MBS-
menetelmään (Management, Building and 
System) olisi kannustettava vaikuttamatta 
kuitenkaan voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen neuvoston 
vuonna 1986 antamien suositusten 
mukaisesti; korostaa niin ikään, että 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet 
on tärkeää pitää aina mielessä;

18. korostaa, että on tärkeää kiinnittää 
asianmukaista huomiosta majoituksen 
turvallisuuteen ja erityisesti 
paloturvallisuusmääräyksiin; katsoo näin 
ollen, että vapaaehtoista liittymistä MBS-
menetelmään (Management, Building and 
System) olisi kannustettava vaikuttamatta 
kuitenkaan voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen neuvoston 
vuonna 1986 antamien suositusten 
mukaisesti; korostaa niin ikään, että 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet 
on tärkeää pitää aina mielessä;

Or. es

Tarkistus 115
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että komission olisi 
kartoitettava yhteistyössä matkailualan 
kanssa olemassa olevat taidot (Tourism 
Skill Competence Framework) ja otettava 
kyseinen kartoitus lähtökohdaksi 
käytännön toimille, joilla markkinoiden 
tarjonta ja kysyntä saataisiin kohtaamaan 
toisensa;

19. katsoo, että komission olisi 
kartoitettava yhteistyössä matkailualan 
kanssa olemassa olevat ammatilliset taidot 
(Tourism Skill Competence Framework) ja 
otettava kyseinen kartoitus lähtökohdaksi 
käytännön toimille, joilla Euroopan 
matkailualan työmarkkinoiden tarjonta ja 
kysyntä saataisiin kohtaamaan toisensa;

Or. fr

Tarkistus 116
Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että komission olisi 
kartoitettava yhteistyössä matkailualan 
kanssa olemassa olevat taidot (Tourism 
Skill Competence Framework) ja otettava 
kyseinen kartoitus lähtökohdaksi 
käytännön toimille, joilla markkinoiden 
tarjonta ja kysyntä saataisiin kohtaamaan 
toisensa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. el

Tarkistus 117
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että komission olisi 
kartoitettava yhteistyössä matkailualan 
kanssa olemassa olevat taidot (Tourism 

19. katsoo, että komission olisi 
kartoitettava yhteistyössä matkailualan 
kanssa olemassa olevat ammatilliset taidot 
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Skill Competence Framework) ja otettava 
kyseinen kartoitus lähtökohdaksi 
käytännön toimille, joilla markkinoiden 
tarjonta ja kysyntä saataisiin kohtaamaan 
toisensa;

(Tourism Skill Competence Framework) ja 
otettava kyseinen kartoitus lähtökohdaksi 
käytännön toimille, joilla markkinoiden 
tarjonta ja kysyntä saataisiin kohtaamaan 
toisensa;

Or. en

Tarkistus 118
Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että komission olisi 
kartoitettava yhteistyössä matkailualan 
kanssa olemassa olevat taidot (Tourism 
Skill Competence Framework) ja otettava 
kyseinen kartoitus lähtökohdaksi 
käytännön toimille, joilla markkinoiden 
tarjonta ja kysyntä saataisiin kohtaamaan 
toisensa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. el

Tarkistus 119
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että komission olisi 
kartoitettava yhteistyössä matkailualan 
kanssa olemassa olevat taidot (Tourism 
Skill Competence Framework) ja otettava 
kyseinen kartoitus lähtökohdaksi 
käytännön toimille, joilla markkinoiden 
tarjonta ja kysyntä saataisiin kohtaamaan 
toisensa;

19. katsoo, että komission olisi 
kartoitettava yhteistyössä matkailualan ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa olemassa 
olevat taidot (Tourism Skill Competence 
Framework) ja otettava kyseinen kartoitus 
lähtökohdaksi käytännön toimille, joilla 
markkinoiden tarjonta ja kysyntä saataisiin 
kohtaamaan toisensa;
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Or. es

Tarkistus 120
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa komissiota hyödyntämään 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ammatillisten oppilaitosten ja yliopistojen 
jo olemassa olevia matkailualan 
koulutusohjelmia ja edistämään niitä sekä 
verkostoimaan ja kehittämään niitä tiiviissä 
yhteistyössä tiede- ja liikemaailman 
kanssa;

20. kehottaa komissiota hyödyntämään 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ammatillisten oppilaitosten ja yliopistojen 
jo olemassa olevia matkailualan 
koulutusohjelmia ja edistämään niitä sekä 
verkostoimaan ja kehittämään niitä tiiviissä 
yhteistyössä tiede- ja liikemaailman 
kanssa; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota tekemään matkailualan 
innovaatioista laajemman osa-alueen
tutkimusta ja teknologista kehittämistä 
koskevassa kahdeksannessa 
puiteohjelmassa;

Or. nl

Tarkistus 121
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa komissiota hyödyntämään 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ammatillisten oppilaitosten ja yliopistojen 
jo olemassa olevia matkailualan 
koulutusohjelmia ja edistämään niitä sekä 
verkostoimaan ja kehittämään niitä tiiviissä 
yhteistyössä tiede- ja liikemaailman 
kanssa;

20. kehottaa komissiota hyödyntämään 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ammatillisten oppilaitosten ja yliopistojen 
jo olemassa olevia matkailualan 
koulutusohjelmia ja edistämään niitä sekä 
verkostoimaan ja kehittämään niitä tiiviissä 
yhteistyössä tiede- ja liikemaailman kanssa
ja korostaa tarvetta edistää elinikäistä 
oppimista;
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Or. es

Tarkistus 122
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa komissiota hyödyntämään 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ammatillisten oppilaitosten ja yliopistojen 
jo olemassa olevia matkailualan 
koulutusohjelmia ja edistämään niitä sekä 
verkostoimaan ja kehittämään niitä tiiviissä 
yhteistyössä tiede- ja liikemaailman 
kanssa;

20. kehottaa komissiota hyödyntämään 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ammatillisten oppilaitosten ja yliopistojen 
jo olemassa olevia matkailualan 
koulutusohjelmia ja edistämään niitä sekä 
verkostoimaan ja kehittämään niitä tiiviissä 
yhteistyössä tiede- ja liikemaailman 
kanssa; kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään yliopistotasoista 
matkailualan koulutusta; kehottaa 
samaan tapaa komissiota tarkastelemaan 
mahdollisuutta ottaa käyttöön 
vastuullisen ja kestävän matkailun 
eurooppalainen teemapäivä järjestämällä 
kaikissa jäsenvaltioissa 
tiedostustilaisuuksia kestävien matkailun 
muotojen ja matkailijoiden vastuullisen 
käytöksen edistämiseksi;

Or. el

Tarkistus 123
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa komissiota hyödyntämään 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ammatillisten oppilaitosten ja yliopistojen 
jo olemassa olevia matkailualan 
koulutusohjelmia ja edistämään niitä sekä 
verkostoimaan ja kehittämään niitä tiiviissä 

20. kehottaa komissiota hyödyntämään 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ammatillisten oppilaitosten ja yliopistojen 
jo olemassa olevia matkailualan 
koulutusohjelmia ja edistämään niitä sekä 
edistämään myös liikkuvuutta sekä 
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yhteistyössä tiede- ja liikemaailman 
kanssa;

verkostoimaan ja kehittämään niitä tiiviissä 
yhteistyössä tiede- ja liikemaailman 
kanssa;

Or. pt

Tarkistus 124
Dominique Vlasto, Philippe Juvin, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
ja edistämään matkailualan koulutusta ja 
harjoittelua sekä varmistamaan työurien 
jatkuvuus muun muassa parantamalla 
mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen, 
uuden pätevyyden hankkimiseen sekä 
elinikäiseen oppimiseen; korostaa, että 
kausiluonteisuus, joka on 
matkailutoiminnan perusluonne, voi 
aiheuttaa työsuhteiden ja työehtojen 
epävarmuutta; kehottaa näin ollen 
laatimaan erityisen, kausityöntekijöiden 
tilannetta koskevan politiikan, jolla 
pyrittäisiin esimerkiksi pidentämään 
matkailukautta matkailutoimintaa 
monipuolistamalla;

Or. fr

Tarkistus 125
Carlo Fidanza

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että sellaiset yhteisön ohjelmat 
kuin nuorten yrittäjien Erasmus-hanke ja 
Leonardo da Vinci tarjoavat ainutkertaisia 

21. katsoo, että sellaiset yhteisön ohjelmat 
kuin nuorten yrittäjien Erasmus-hanke ja 
Leonardo da Vinci tarjoavat ainutkertaisia 
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mahdollisuuksia ammattitaidon ja tietojen 
hankkimiselle ja että niitä olisi sen vuoksi 
edistettävä ja kehitettävä edelleen;

mahdollisuuksia ammattitaidon ja tietojen 
hankkimiselle ja että niitä olisi sen vuoksi 
edistettävä ja kehitettävä edelleen;
kehottaa komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta tarkistaa näitä ohjelmia 
siten, että niissä opetettaisiin muun 
muassa asiakaspalveluun, 
saavutettavuuteen ja kestävyyteen liittyviä 
parhaita käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 126
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että sellaiset yhteisön ohjelmat 
kuin nuorten yrittäjien Erasmus-hanke ja
Leonardo da Vinci tarjoavat ainutkertaisia 
mahdollisuuksia ammattitaidon ja tietojen 
hankkimiselle ja että niitä olisi sen vuoksi 
edistettävä ja kehitettävä edelleen;

21. katsoo, että sellaiset yhteisön ohjelmat 
kuin nuorten yrittäjien Erasmus-hanke,
Leonardo da Vinci, Grundtvig, ja 
Comenius tarjoavat ainutkertaisia 
mahdollisuuksia ammattitaidon ja tietojen 
hankkimiselle ja että niitä olisi sen vuoksi 
edistettävä ja kehitettävä edelleen;

Or. pt

Tarkistus 127
Jörg Leichtfried

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että sellaiset yhteisön ohjelmat 
kuin nuorten yrittäjien Erasmus-hanke ja 
Leonardo da Vinci tarjoavat ainutkertaisia 
mahdollisuuksia ammattitaidon ja tietojen 
hankkimiselle ja että niitä olisi sen vuoksi 
edistettävä ja kehitettävä edelleen;

21. katsoo, että sellaiset yhteisön ohjelmat 
kuin nuorten yrittäjien Erasmus-hanke ja 
Leonardo da Vinci tarjoavat ainutkertaisia 
mahdollisuuksia ammattitaidon ja tietojen 
hankkimiselle ja että niitä olisi sen vuoksi 
edistettävä ja kehitettävä edelleen; katsoo, 
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että ohjelmia olisi myös mukautettava 
niin, että asiakaspalvelu-, saavutettavuus-
ja kestävyysnäkökohdat otetaan 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 128
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista, jotta sekä alalla jo 
työskentelevät että sille aikovat henkilöt 
löytäisivät parempia työmahdollisuuksia;

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista, jotta sekä alalla jo 
työskentelevät että sille aikovat henkilöt 
löytäisivät parempia työmahdollisuuksia;
kehottaa komissiota valvomaan 
palveludirektiivin täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa tarkemmin matkailuun 
liittyviltä osin;

Or. nl

Tarkistus 129
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista, jotta sekä alalla jo 
työskentelevät että sille aikovat henkilöt 
löytäisivät parempia työmahdollisuuksia;

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista jäsenvaltioissa, jotta sekä 
alalla jo työskentelevät että sille aikovat 
henkilöt löytäisivät parempia 
työmahdollisuuksia ja jotta voidaan 
edistää alan työntekijöiden liikkuvuutta;

Or. fr
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Tarkistus 130
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista, jotta sekä alalla jo 
työskentelevät että sille aikovat henkilöt 
löytäisivät parempia työmahdollisuuksia;

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista, jotta sekä alalla jo 
työskentelevät että sille aikovat henkilöt 
löytäisivät parempia työmahdollisuuksia;
suosittelee tässä yhteydessä erityisesti, että 
kehitetään välineitä matkailualan pk-
yritysten auttamiseksi erityisesti niiden 
työntekijöiden ammatilliseen 
koulutukseen ja uusien työpaikkojen 
luomiseen liittyvissä asioissa;

Or. cs

Tarkistus 131
Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista, jotta sekä alalla jo 
työskentelevät että sille aikovat henkilöt 
löytäisivät parempia työmahdollisuuksia;

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista, jotta sekä alalla jo 
työskentelevät että sille aikovat henkilöt 
löytäisivät parempia työmahdollisuuksia, 
jolloin autettaisiin vastaamaan kyseisen 
alan työn kausiluonteisuuteen sekä 
toisaalta myös pimeään työhön liittyviin 
ongelmiin;

Or. el
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Tarkistus 132
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista, jotta sekä alalla jo 
työskentelevät että sille aikovat henkilöt 
löytäisivät parempia työmahdollisuuksia;

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista, jotta sekä alalla jo 
työskentelevät että sille aikovat henkilöt 
löytäisivät parempia työmahdollisuuksia ja 
jotta alan ammattilaiset voisivat hyötyä 
liikkuvuudesta;

Or. pt

Tarkistus 133
David-Maria Sassoli

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista, jotta sekä alalla jo 
työskentelevät että sille aikovat henkilöt 
löytäisivät parempia työmahdollisuuksia;

22. kehottaa parantamaan matkailualan 
ammattipätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista, jotta sekä alalla jo 
työskentelevät että sille aikovat henkilöt 
löytäisivät parempia työmahdollisuuksia;
katsoo, että saattaisi lisäksi olla 
hyödyllistä kehittää liikkuvuuden ja 
työntekijävaihdon matkailu- ja 
hotellialalla Euroopassa mahdollistavia 
mekanismeja;

Or. it

Tarkistus 134
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. painottaa matkailun ja liikenteen välistä 
läheistä yhteyttä, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään kaikkensa 
infrastruktuurin uudenaikaistamiseksi, 
komodaalisuuden edistämiseksi ja 
asianmukaisten toimenpiteiden 
hyväksymiseksi matkailuvirtojen 
hallitsemiseksi varsinkin huippusesonkien 
aikana ja erilaisissa hätätilanteissa;

23. painottaa matkailun ja liikenteen välistä 
läheistä yhteyttä, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään kaikkensa 
infrastruktuurin uudenaikaistamiseksi, 
komodaalisuuden edistämiseksi ja 
asianmukaisten toimenpiteiden 
hyväksymiseksi matkailuvirtojen 
hallitsemiseksi varsinkin huippusesonkien 
aikana ja erilaisissa hätätilanteissa;
kehottaa aikaansaamaan edistystä 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ja 
erityisesti merten moottoriteiden 
kehittämisessä;

Or. es

Tarkistus 135
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että tarvitaan tehokas 
rajatylittävä liikenneinfrastruktuuri, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen ensisijaisten 
TEN-T-hankkeiden riittävän rahoituksen 
ja oikea-aikaisen toteutuksen varsinkin 
sellaisilla EU:n alueilla, joilta puuttuu 
tarvittava infrastruktuuri ja yhteydet 
muuhun Eurooppaan;

Or. en
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Tarkistus 136
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kiinnittää huomiota 
infrastruktuureihin liittyvään ongelmaan, 
sillä niiden paikallistason rahoitus 
toteutetaan vakinaisten asukkaiden 
määrän perusteella; toteaa, että tämä 
kriteeri ei täysin sovi sovellettavaksi 
sellaisiin matkakohteisiin, joissa 
vakinaiset asukkaat muodostavat murto-
osan infrastruktuurien kaikista käyttäjistä 
huippukausina, ja kehottaa näin ollen 
komissiota harkitsemaan huolellisesti 
infrastruktuurihankkeiden rahoituksen 
lisäämistä erityisesti matkailualueilla;

Or. el

Tarkistus 137
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota toimimaan 
nopeasti yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan loppuunsaattamiseksi, ottaen 
huomioon tehokkaan ilmaliikenteen 
hallinnon (ATM) tärkeyden sekä 
lentoliikenteen vaikutuksen Euroopan 
matkailuun, ja muistuttaa huhtikuussa 
2010 sattuneen tulivuorenpurkauksen 
matkailualalle aiheuttamista mittavista 
tappioista;

Or. en
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Tarkistus 138
Debora Serracchiani

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtaviin yhteyksiin;

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
saarille ja maaseutu- ja vuoristoalueille 
sekä vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtavien yhteyksien kehittämistä;

Or. it

Tarkistus 139
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtaviin yhteyksiin;

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
varsinkin julkisen liikenteen, junien, 
pyöräilyn ja kävelyn yhdistämistä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtaviin yhteyksiin; katsoo, että Alppien 
suojelua koskevaan yleissopimukseen –
jonka EU on ratifioinut – liitetty 
matkailua koskeva pöytäkirja on 
erinomainen esimerkki kestävästä 
matkailusta erityisesti vuoristoalueilla;

Or. nl
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Tarkistus 140
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtaviin yhteyksiin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 141
Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtaviin yhteyksiin;

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtaviin yhteyksiin sekä niiden 
liikenneinfrastruktuurien kehittämiseen;

Or. es

Tarkistus 142
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtaviin yhteyksiin;

24. korostaa, että saariin ja kaikkein 
syrjäisimpiin alueisiin kohdistuu 
voimakas matkailukysyntä, mutta niiden 
saavutettavuus ei aina ole parhaalla 
mahdollisella tolalla huolimatta 
vaatimuksesta, jonka mukaan kaikkien 
unionin alueiden alueellinen eheys on 
taattava; kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtaviin yhteyksiin;

Or. fr

Tarkistus 143
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtaviin yhteyksiin;

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä 
ottaen huomioon saarille, syrjäisimmille 
alueille, maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin, 
joilta on heikot liikenneyhteydet, pääsyyn 
liittyvät ongelmat;

Or. es

Tarkistus 144
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtaviin yhteyksiin;

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
helpottamaan saarille ja maaseutu- ja 
vuoristoalueille sekä vaikeammin 
saavutettaviin kohteisiin johtavia 
yhteyksiä;

Or. it

Tarkistus 145
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin 
johtaviin yhteyksiin;

24. kehottaa komissiota edistämään 
kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti saarille 
ja maaseutu- ja vuoristoalueille, 
syrjäisimmille alueille sekä vaikeammin 
saavutettaviin kohteisiin johtaviin 
yhteyksiin;

Or. pt

Tarkistus 146
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa tarvetta parantaa eri 
liikennevälineiden sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta;

25. korostaa tarvetta parantaa eri 
liikennevälineiden sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta; katsoo, 
että kehittämisprosessin aikana on 
keskityttävä vammaisten pääsyyn liittyviin 
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erityisvaatimuksiin;

Or. hu

Tarkistus 147
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa tarvetta parantaa eri 
liikennevälineiden sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta;

25. korostaa tarvetta parantaa eri 
liikennevälineiden sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta; tukee 
komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämisponnisteluissa, jotka liittyvät eri 
liikennevälineiden energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen 
sisällyttämiseen sähköisiin tieto- ja 
varausjärjestelmiin;

Or. nl

Tarkistus 148
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa tarvetta parantaa eri 
liikennevälineiden sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta;

25. korostaa tarvetta parantaa eri 
liikennevälineiden ja eri jäsenvaltioiden
yhtenäisiä sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta, jotta 
voidaan edistää kansainvälistä matkailua;

Or. fr



PE458.571v02-00 78/137 AM\862905FI.doc

FI

Tarkistus 149
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa tarvetta parantaa eri 
liikennevälineiden sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta;

25. korostaa tarvetta parantaa eri 
liikennevälineiden sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta; katsoo, 
että yhtenäisten, kaikissa maissa 
käytettävissä olevien ja kaikki 
liikennevälineet kattavien 
matkavarausjärjestelmien puute aiheuttaa 
runsaasti esteitä vapaalle liikkuvuudelle 
ja sisämarkkinoiden toteuttamiselle;

Or. fr

Tarkistus 150
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa tarvetta parantaa eri 
liikennevälineiden sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta;

25. korostaa tarvetta parantaa eri 
liikennevälineiden yhdennettyjä sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta;

Or. es

Tarkistus 151
Debora Serracchiani

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa tarvetta parantaa eri 25. korostaa tarvetta parantaa eri 
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liikennevälineiden sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta;

liikennevälineiden sähköisiä 
lipunmyyntijärjestelmiä ja edistää siten 
järjestelmän intermodaalisuutta; korostaa 
niin ikään tarvetta edistää yhdennettyjen 
pääsylippujen myyntiä eri museoihin;

Or. it

Tarkistus 152
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää myönteisenä matkustajien 
oikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä 
varsinkin, mitä tulee liikuntarajoitteisiin 
matkustajiin, ja toivoo, että keskipitkällä 
aikavälillä otetaan käyttöön yksi asetus, 
joka kattaa eri liikennemuodot;

26. pitää myönteisenä matkustajien 
oikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä 
varsinkin, mitä tulee liikuntarajoitteisiin 
matkustajiin, ja toivoo, että keskipitkällä 
aikavälillä otetaan käyttöön yksi asetus, 
joka kattaa eri liikennemuodot ja 
edistytään matkustajien oikeuksia 
pakettimatkojen alalla koskevissa 
asioissa;

Or. hu

Tarkistus 153
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää myönteisenä matkustajien 
oikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä 
varsinkin, mitä tulee liikuntarajoitteisiin 
matkustajiin, ja toivoo, että keskipitkällä 
aikavälillä otetaan käyttöön yksi asetus, 
joka kattaa eri liikennemuodot;

26. pitää myönteisenä matkustajien 
oikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä 
varsinkin, mitä tulee liikuntarajoitteisiin 
matkustajiin, ja toivoo, että keskipitkällä 
aikavälillä otetaan käyttöön 
kunnianhimoinen yhteinen 
lainsäädäntökehys, joka kattaa eri 
liikennemuodot;



PE458.571v02-00 80/137 AM\862905FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 154
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää myönteisenä matkustajien 
oikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä 
varsinkin, mitä tulee liikuntarajoitteisiin 
matkustajiin, ja toivoo, että keskipitkällä 
aikavälillä otetaan käyttöön yksi asetus, 
joka kattaa eri liikennemuodot;

26. pitää myönteisenä matkustajien 
oikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä 
varsinkin, mitä tulee liikuntarajoitteisiin 
matkustajiin, ja toivoo, että keskipitkällä 
aikavälillä otetaan käyttöön yhteinen 
sääntökokonaisuus, joka kattaa eri 
liikennemuodot ja jota täydentävät 
erityissäännöt, joissa otettaan huomioon 
kunkin liikennemuodon ominaispiirteet;

Or. fr

Tarkistus 155
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää myönteisenä matkustajien 
oikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä 
varsinkin, mitä tulee liikuntarajoitteisiin 
matkustajiin, ja toivoo, että keskipitkällä
aikavälillä otetaan käyttöön yksi asetus, 
joka kattaa eri liikennemuodot;

26. pitää myönteisenä matkustajien 
oikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä 
varsinkin, mitä tulee liikuntarajoitteisiin 
matkustajiin, ja toivoo, että lyhyellä
aikavälillä otetaan käyttöön yksi asetus, 
joka kattaa eri liikennemuodot;

Or. it
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Tarkistus 156
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää myönteisenä matkustajien 
oikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä 
varsinkin, mitä tulee liikuntarajoitteisiin 
matkustajiin, ja toivoo, että keskipitkällä 
aikavälillä otetaan käyttöön yksi asetus, 
joka kattaa eri liikennemuodot;

26. pitää myönteisenä matkustajien 
oikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä 
varsinkin, mitä tulee liikuntarajoitteisiin 
matkustajiin, ja pyytää komissiota 
ehdottamaan keskipitkällä aikavälillä yhtä 
yhteistä ja yhdenmukaista asetusta, joka 
kattaa eri liikennemuodot;

Or. es

Tarkistus 157
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa, että matkailupolitiikkaan 
on sisällyttävä johdonmukaisesti kestävä 
kehitys; katsoo, että nykyisten 
sukupolvien sosiaalisiin, taloudellisiin ja 
ympäristöön liittyviin tarpeisiin on 
vastattava pitäen samalla kuitenkin 
mielessä tulevien sukupolvien edut;

Or. nl

Tarkistus 158
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
pitäisi olla matkailuun liittyvien 
toimenpiteiden keskeinen elementti, koska 
matkailuala on samalla sekä 
ilmastonmuutoksen syy että sen uhri 
esimerkiksi vuoristoalueilla, saarilla ja 
rannikoilla; kehottaa näin ollen 
tukemaan vahvempaa ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä koskevaa politiikkaa 
matkailun hyväksi;

Or. nl

Tarkistus 159
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet matkailijoiden 
oikeuksia koskevan EU:n asetuksen 
aikaansaamiseksi tulevaisuudessa; 
katsoo, että Euroopan tasolla olisi 
laadittava matkailijan ja 
matkanjärjestäjän (palvelujen ja 
tuotteiden tarjoaja) välinen 
vakiomuotoinen eurooppalainen sopimus, 
jotta voidaan edistää matkailijoiden 
oikeuksien yhdenmukaista suojaamista 
tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 160
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 2
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kestävä ja monipuolistunut matkailu (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 161
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 
myötävaikuttavien teemareittien avulla; 
katsoo, että kestävien liikennemuotojen –
pyöräily mukaan lukien – käyttöä on 
kannustettava useiden reittien yhteydessä;

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon, 
sosiaalisiin näkökohtiin ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 
myötävaikuttavien teemareittien avulla; 
katsoo, että kestävien liikennemuotojen –
pyöräily mukaan lukien – käyttöä on 
kannustettava useiden reittien yhteydessä;

Or. ro

Tarkistus 162
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää myönteisenä komission (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 
myötävaikuttavien teemareittien avulla; 
katsoo, että kestävien liikennemuotojen –
pyöräily mukaan lukien – käyttöä on 
kannustettava useiden reittien yhteydessä;

versioon.)

Or. en

Tarkistus 163
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 
myötävaikuttavien teemareittien avulla; 
katsoo, että kestävien liikennemuotojen –
pyöräily mukaan lukien – käyttöä on 
kannustettava useiden reittien yhteydessä;

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 
myötävaikuttavien teemareittien avulla; 
katsoo, että kestävien liikennemuotojen –
pyöräily ja purjehdus mukaan lukien –
käyttöä on kannustettava useiden reittien 
yhteydessä;

Or. it



AM\862905FI.doc 85/137 PE458.571v02-00

FI

Tarkistus 164
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää myönteisenä komission
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 
myötävaikuttavien teemareittien avulla; 
katsoo, että kestävien liikennemuotojen –
pyöräily mukaan lukien – käyttöä on 
kannustettava useiden reittien yhteydessä;

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon,
ympäristöasioihin ja maisemiin liittyvän 
matkailun edistämistä maanosamme 
historiallisia ja kulttuurisia juuria 
hyödyntävien sekä kestävän ja kaikkien 
ulottuvilla olevan vaihtoehtomatkailun 
kehittämiseen myötävaikuttavien 
teemareittien avulla; katsoo, että kestävien 
liikennemuotojen – pyöräily mukaan 
lukien – käyttöä on kannustettava useiden 
reittien yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 165
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
rajatylittävän matkailun muotoja; pitää 
tärkeänä erityisesti Euroopan neuvoston 
kanssa jo meneillään olevaa yhteistyötä, 
joka koskee kulttuuriin, historiaan, 
uskontoon ja ympäristöasioihin liittyvän 
matkailun edistämistä maanosamme 
historiallisia ja kulttuurisia juuria 
hyödyntävien sekä kestävän ja kaikkien 
ulottuvilla olevan vaihtoehtomatkailun 
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myötävaikuttavien teemareittien avulla; 
katsoo, että kestävien liikennemuotojen –
pyöräily mukaan lukien – käyttöä on 
kannustettava useiden reittien yhteydessä;

kehittämiseen myötävaikuttavien 
teemareittien avulla; katsoo, että kestävien 
liikennemuotojen – pyöräily mukaan 
lukien – käyttöä on kannustettava useiden 
reittien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 166
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 
myötävaikuttavien teemareittien avulla; 
katsoo, että kestävien liikennemuotojen –
pyöräily mukaan lukien – käyttöä on 
kannustettava useiden reittien yhteydessä;

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja ja torjua siten 
kausiluonteisuuden vaikutuksia; pitää 
tärkeänä erityisesti Euroopan neuvoston 
kanssa jo meneillään olevaa yhteistyötä, 
joka koskee kulttuuriin, historiaan, 
uskontoon ja ympäristöasioihin liittyvän 
matkailun edistämistä maanosamme 
historiallisia ja kulttuurisia juuria 
hyödyntävien sekä kestävän ja kaikkien 
ulottuvilla olevan vaihtoehtomatkailun 
kehittämiseen myötävaikuttavien 
teemareittien avulla; katsoo, että kestävien 
liikennemuotojen – pyöräily mukaan 
lukien – käyttöä on kannustettava useiden 
reittien yhteydessä;

Or. pt

Tarkistus 167
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 
myötävaikuttavien teemareittien avulla; 
katsoo, että kestävien liikennemuotojen –
pyöräily mukaan lukien – käyttöä on 
kannustettava useiden reittien yhteydessä;

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 
myötävaikuttavien teemareittien – kuten 
Santiago de Compostelan 
pyhiinvaellusreitin – avulla; katsoo, että 
kestävien liikennemuotojen – pyöräily 
mukaan lukien – käyttöä on kannustettava 
useiden reittien yhteydessä;

Or. es

Tarkistus 168
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 
myötävaikuttavien teemareittien avulla; 
katsoo, että kestävien liikennemuotojen –
pyöräily mukaan lukien – käyttöä on 
kannustettava useiden reittien yhteydessä;

27. pitää myönteisenä komission 
halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia 
matkailun muotoja; pitää tärkeänä 
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo 
meneillään olevaa yhteistyötä, joka koskee 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja 
ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja 
kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä 
kestävän ja kaikkien ulottuvilla olevan 
vaihtoehtomatkailun kehittämiseen 
myötävaikuttavien teemareittien avulla; 
katsoo, että kestävien liikennemuotojen –
pyöräily mukaan lukien – käyttöä on 
kannustettava useiden reittien yhteydessä;
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katsoo, että uusien eurooppalaisten 
reittien luominen ja niiden edistäminen 
yhdessä nykyisten reittien kanssa 
myötävaikuttaisi merkittävällä tavalla 
kestävän matkailun kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 169
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. katsoo, että sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä 
– ja vastuullinen – matkailu on 
olennaisen tärkeää Euroopan 
matkailutarjonnan monipuolistamisen 
kannalta, sillä siinä painotetaan 
kulttuuriin, historiaan, uskontoon, 
urheiluun ja gastronomiaan liittyvää 
matkailua pyrkien samalla edistämään 
Euroopan alueiden yhdenmukaista 
kehitystä, ja katsoo, että se on tarpeen 
ottaa huomioon erilaisissa aluepolitiikan 
tavoitteissa ja erityisesti niissä, jotka 
koskevat tulevia makroaluestrategioita, 
alueiden välisiä ohjelmia sekä alueellista 
yhteistyötä tekeviä eurooppalaisia 
ryhmittymiä;

Or. pt

Tarkistus 170
Brian Simpson

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. haluaisi nähdä komission edistävän 
ponnekkaammin Euroopan 
teollisuusperintöä, jonka matkailun 
monipuolistamiseen ja kestävyyteen 
liittyvien strategioiden mukaista 
potentiaalia ei ole vielä riittävästi 
tunnustettu; katsoo, että Euroopan 
teollisuusperinnön kehittäminen 
kulttuurisesti merkittävien kohteiden 
joukkona voisi hyödyttää alueita, jotka 
eivät kuulu klassisten matkailukohteiden 
joukkoon, ja myötävaikuttaa 
kestävämmän ja tasaisemmin jakautuvan 
matkailualan aikaansaamiseen 
Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 171
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. katsoo, että eron luomiseksi 
Euroopan ja muiden maiden tai 
maanosien matkailutarjonnan välille on 
olennaisen tärkeää yhdistää perinteinen 
matkailuala siihen, mitä kukin alue voi 
tarjota, mitä tulee tuotteisiin ja 
palveluihin sekä aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin; 

Or. it
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Tarkistus 172
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa komissiota edistämään 
EU:n alueiden verkostoitumista ja 
yhteistyötä nykyisten alueellisten ja 
kansallisten pyöräilyreittien 
yhdistämiseksi toisiinsa ja kestävän, 
energiatehokkaan ja 
ympäristöystävällisen pyöräilymatkailun 
edistämiseksi EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 173
Debora Serracchiani

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että komission ja Euroopan 
neuvoston olisi edelleen tuettava reittejä, 
jotka korostavat eurooppalaista identiteettiä 
symbolisia kohteita, kuten katedraaleja, 
linnoja, yliopistoja ja teollisuuskeskittymiä 
Euroopassa yhdistävien reittien avulla;

28. katsoo, että komission ja Euroopan 
neuvoston olisi edelleen tuettava reittejä, 
jotka korostavat eurooppalaista identiteettiä 
ei ainoastaan kohteita, kuten katedraaleja, 
linnoja, yliopistoja ja teollisuuskeskittymiä 
Euroopassa, vaan myös symbolisia 
eurooppalaisia tai Euroopan asiaa 
ajaneita henkilöitä, yhdistävien reittien 
avulla;

Or. it

Tarkistus 174
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
28 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että komission ja Euroopan 
neuvoston olisi edelleen tuettava reittejä, 
jotka korostavat eurooppalaista identiteettiä 
symbolisia kohteita, kuten katedraaleja, 
linnoja, yliopistoja ja teollisuuskeskittymiä 
Euroopassa yhdistävien reittien avulla;

28. katsoo, että komission ja Euroopan 
neuvoston olisi edelleen tuettava kaikin 
keinoin rahalliset keinot mukaan 
luettuina sellaisten reittien perustamista 
ja ylläpitoa, jotka korostavat 
eurooppalaista identiteettiä symbolisia 
kohteita, kuten katedraaleja, linnoja, 
yliopistoja ja teollisuuskeskittymiä 
Euroopassa yhdistävien reittien avulla;

Or. fr

Tarkistus 175
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että komission ja Euroopan 
neuvoston olisi edelleen tuettava reittejä, 
jotka korostavat eurooppalaista identiteettiä 
symbolisia kohteita, kuten katedraaleja, 
linnoja, yliopistoja ja teollisuuskeskittymiä 
Euroopassa yhdistävien reittien avulla;

28. katsoo, että komission ja Euroopan 
neuvoston olisi edelleen tuettava reittejä, 
jotka korostavat eurooppalaista identiteettiä 
symbolisia kohteita, kuten katedraaleja, 
linnoja, yliopistoja, teollisuuskeskittymiä 
sekä luonnonperintöä Euroopassa 
yhdistävien reittien avulla;

Or. en

Tarkistus 176
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että komission ja Euroopan 
neuvoston olisi edelleen tuettava reittejä, 
jotka korostavat eurooppalaista identiteettiä 

28. katsoo, että komission ja Euroopan 
neuvoston olisi edelleen tuettava reittejä, 
jotka korostavat eurooppalaista identiteettiä 
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symbolisia kohteita, kuten katedraaleja, 
linnoja, yliopistoja ja teollisuuskeskittymiä 
Euroopassa yhdistävien reittien avulla;

symbolisia kohteita, kuten katedraaleja, 
linnoja, yliopistoja, arkeologisia kohteita
teollisuuskeskittymiä Euroopassa 
yhdistävien reittien avulla;

Or. it

Tarkistus 177
Nathalie Griesbeck

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. katsoo, että komission olisi 
toteutettava toimenpiteitä 
teollisuusalueiden säilyttämisen, 
muuntamisen, kunnostamisen, 
museoinnin, esille tuomisen ja 
edistämisen kannustamiseksi niiden 
hävittämisen sijaan, koska Euroopan 
mantereen historiaan on jättänyt 
voimakkaasti jälkensä perinteinen raskas 
teollisuus ja koska tämä perintö 
muodostaa tärkeän osan Euroopan 
muistia;

Or. fr

Tarkistus 178
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin eurooppalaisen 
kulttuuriperinnön suojelemiseksi;

Or. it
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Tarkistus 179
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. katsoo, että maaseutu- ja 
maatilamatkailua olisi tuettava 
asianmukaisella tavalla, koska ne ovat 
aloja, jotka parantavat elämänlaatua, 
monipuolistavat maaseutualueiden taloutta 
ja luovat suoran yhteyden perinteisten, 
ekologisten ja luonnollisten 
elintarvikkeiden edistämiseen; toteaa tässä 
yhteydessä, että kyseisillä alueilla on 
tärkeää varmistaa täysimääräinen pääsy 
internetiin ja tietotekniseen 
infrastruktuuriin;

30. katsoo, että maaseutu- ja 
maatilamatkailua olisi tuettava 
asianmukaisella tavalla, koska ne ovat 
aloja, jotka parantavat elämänlaatua ja 
työllisyystasoa, monipuolistavat 
maaseutualueiden taloutta ja luovat suoran 
yhteyden perinteisten, ekologisten ja 
luonnollisten elintarvikkeiden 
edistämiseen; toteaa tässä yhteydessä, että 
kyseisillä alueilla on tärkeää varmistaa 
täysimääräinen pääsy internetiin ja 
tietotekniseen infrastruktuuriin;

Or. hu

Tarkistus 180
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. katsoo, että maaseutu- ja 
maatilamatkailua olisi tuettava 
asianmukaisella tavalla, koska ne ovat 
aloja, jotka parantavat elämänlaatua, 
monipuolistavat maaseutualueiden taloutta 
ja luovat suoran yhteyden perinteisten, 
ekologisten ja luonnollisten 
elintarvikkeiden edistämiseen; toteaa tässä 
yhteydessä, että kyseisillä alueilla on 
tärkeää varmistaa täysimääräinen pääsy 
internetiin ja tietotekniseen 
infrastruktuuriin;

30. katsoo, että maaseutu- ja 
maatilamatkailua olisi tuettava 
asianmukaisella tavalla, koska ne ovat 
aloja, jotka parantavat elämänlaatua, 
monipuolistavat maaseutualueiden taloutta, 
luovat työpaikkoja kyseisille alueille ja 
luovat suoran yhteyden perinteisten, 
ekologisten ja luonnollisten 
elintarvikkeiden edistämiseen; toteaa tässä 
yhteydessä, että kyseisillä alueilla on 
tärkeää varmistaa täysimääräinen pääsy 
internetiin ja tietotekniseen 
infrastruktuuriin;
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Or. fr

Tarkistus 181
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. katsoo, että maaseutu- ja 
maatilamatkailua olisi tuettava 
asianmukaisella tavalla, koska ne ovat 
aloja, jotka parantavat elämänlaatua, 
monipuolistavat maaseutualueiden taloutta 
ja luovat suoran yhteyden perinteisten, 
ekologisten ja luonnollisten 
elintarvikkeiden edistämiseen; toteaa tässä 
yhteydessä, että kyseisillä alueilla on 
tärkeää varmistaa täysimääräinen pääsy 
internetiin ja tietotekniseen 
infrastruktuuriin;

30. katsoo, että maaseutu- ja 
maatilamatkailua sekä nuorten matkailua
olisi tuettava asianmukaisella tavalla, 
koska ne ovat aloja, jotka parantavat 
elämänlaatua, monipuolistavat 
maaseutualueiden taloutta ja luovat suoran 
yhteyden perinteisten, ekologisten ja 
luonnollisten elintarvikkeiden 
edistämiseen; toteaa tässä yhteydessä, että 
kyseisillä alueilla on tärkeää varmistaa 
helpompi pääsy internetiin ja 
tietotekniseen infrastruktuuriin;

Or. en

Tarkistus 182
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. katsoo, että maaseutu- ja 
maatilamatkailua olisi tuettava 
asianmukaisella tavalla, koska ne ovat 
aloja, jotka parantavat elämänlaatua, 
monipuolistavat maaseutualueiden taloutta 
ja luovat suoran yhteyden perinteisten, 
ekologisten ja luonnollisten 
elintarvikkeiden edistämiseen; toteaa tässä 
yhteydessä, että kyseisillä alueilla on 
tärkeää varmistaa täysimääräinen pääsy 
internetiin ja tietotekniseen 

30. katsoo, että maaseutu- ja 
maatilamatkailua olisi tuettava 
asianmukaisella tavalla, koska ne ovat 
aloja, jotka parantavat elämänlaatua, 
monipuolistavat maaseutualueiden taloutta
ja tulonlähteitä ja luovat suoran yhteyden 
perinteisten, ekologisten ja luonnollisten 
elintarvikkeiden edistämiseen; toteaa tässä 
yhteydessä, että kyseisillä alueilla on 
tärkeää varmistaa täysimääräinen pääsy 
internetiin ja tietotekniseen 
infrastruktuuriin; katsoo, että tämä auttaa 
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infrastruktuuriin; saavuttamaan tavoitteet, jotka koskevat 
uusien matkailun muotojen edistämistä, 
matkailukauden pidentämistä ja 
matkailualan toimintojen uudelleen 
jakamista runsaasti matkailijoita 
vastaanottavien kohteiden ja sellaisten 
alueiden, joilla on vahva mutta 
riittämättömästi hyödynnetty 
matkailupotentiaali, kesken;

Or. fr

Tarkistus 183
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. katsoo, että maaseutu- ja 
maatilamatkailua olisi tuettava 
asianmukaisella tavalla, koska ne ovat 
aloja, jotka parantavat elämänlaatua, 
monipuolistavat maaseutualueiden taloutta 
ja luovat suoran yhteyden perinteisten, 
ekologisten ja luonnollisten 
elintarvikkeiden edistämiseen; toteaa tässä 
yhteydessä, että kyseisillä alueilla on 
tärkeää varmistaa täysimääräinen pääsy 
internetiin ja tietotekniseen 
infrastruktuuriin;

30. katsoo, että maaseutu- ja 
maatilamatkailua olisi tuettava 
asianmukaisella tavalla, koska ne ovat 
aloja, jotka parantavat elämänlaatua, 
monipuolistavat maaseutualueiden taloutta, 
saavat ihmiset pysymään asianomaisilla 
alueilla ja estävät siten väestökadon ja 
luovat suoran yhteyden perinteisten, 
ekologisten ja luonnollisten 
elintarvikkeiden edistämiseen; toteaa tässä 
yhteydessä, että kyseisillä alueilla on 
tärkeää varmistaa täysimääräinen 
liikenneverkkojen käyttömahdollisuus 
sekä pääsy internetiin ja tietotekniseen 
infrastruktuuriin;

Or. es

Tarkistus 184
Nathalie Griesbeck

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. katsoo, että Euroopan unioni 
perustuu kulttuurien ja kielten 
monimuotoisuudelle ja että näin ollen on 
tärkeää edistää matkailukohteiden 
saavutettavuutta tarjoamalla vierailijoille 
asianmukaisia välineitä, jotta voidaan 
helpottaa heidän vierailuaan ja auttaa 
heitä ymmärtämään kohdetta, kuten 
kuunteluoppaita tai esitteitä, joissa 
tarjotaan tietoja vähintään kahdella EU:n 
virallisella kielellä, erityisesti silloin, kun 
vierailukohteille myönnetään varoja 
rakennerahastoista; 

Or. fr

Tarkistus 185
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. korostaa lisäksi potentiaalia, joka 
sisältyy sosiaaliseen matkailuun (kaikkien 
ulottuvilla oleva matkailu), joka edistää 
sosiaalista osallisuutta liikkuvuuden 
avulla tarjoamalla kulttuurien välistä 
vaihtotoimintaa kaikille sosiaaliryhmille 
mukaan lukien nuoret, perheet, 
ikääntyneet sekä liikuntarajoitteiset;

Or. cs

Tarkistus 186
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
31 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa, että luontomatkailu
myötävaikuttaa alan kestävään 
kehitykseen; pitää tärkeänä, että 
kansallispuistoihin ja suojelualueisiin 
keskitetään voimavaroja, jotta niistä 
voidaan tehdä matkailijoille helpommin 
saavutettavia esimerkiksi perustamalla 
ylikansallisia reittejä, jotka kunnioittavat 
luonnonperintöä;

31. korostaa, että ympäristömatkailu
myötävaikuttaa alan kestävään 
kehitykseen; pitää tärkeänä, että 
kansallispuistoihin ja suojelualueisiin 
keskitetään voimavaroja, jotta niistä 
voidaan tehdä matkailijoille helpommin 
saavutettavia esimerkiksi perustamalla 
ylikansallisia reittejä, jotka kunnioittavat 
luonnonperintöä ja kyseisen alueen 
biologista monimuotoisuutta;

Or. nl

Tarkistus 187
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa, että luontomatkailu 
myötävaikuttaa alan kestävään 
kehitykseen; pitää tärkeänä, että 
kansallispuistoihin ja suojelualueisiin 
keskitetään voimavaroja, jotta niistä 
voidaan tehdä matkailijoille helpommin 
saavutettavia esimerkiksi perustamalla 
ylikansallisia reittejä, jotka kunnioittavat 
luonnonperintöä;

31. korostaa, että luontomatkailu 
myötävaikuttaa alan kestävään 
kehitykseen; pitää tärkeänä, että 
kansallispuistoihin ja suojelualueisiin 
keskitetään voimavaroja, jotta niistä 
voidaan tehdä matkailijoille helpommin 
saavutettavia esimerkiksi perustamalla 
ylikansallisia reittejä, jotka kunnioittavat 
luonnonperintöä; katsoo, että puistot ja 
suojelualueet on kuitenkin säilytettävä ja 
suojattava ja niiden säilyminen pitkällä 
aikavälillä on varmistettava;

Or. en

Tarkistus 188
Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
31 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa, että luontomatkailu 
myötävaikuttaa alan kestävään 
kehitykseen; pitää tärkeänä, että 
kansallispuistoihin ja suojelualueisiin 
keskitetään voimavaroja, jotta niistä 
voidaan tehdä matkailijoille helpommin 
saavutettavia esimerkiksi perustamalla 
ylikansallisia reittejä, jotka kunnioittavat 
luonnonperintöä;

31. korostaa, että luontomatkailu 
myötävaikuttaa alan kestävään 
kehitykseen; pitää tärkeänä, että 
luonnonkohteisiin ja suojelualueisiin 
keskitetään voimavaroja, jotta niistä 
voidaan tehdä matkailijoille helpommin 
saavutettavia esimerkiksi perustamalla 
ylikansallisia reittejä, jotka kunnioittavat 
luonnonperintöä;

Or. el

Tarkistus 189
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa, että luontomatkailu 
myötävaikuttaa alan kestävään 
kehitykseen; pitää tärkeänä, että 
kansallispuistoihin ja suojelualueisiin 
keskitetään voimavaroja, jotta niistä 
voidaan tehdä matkailijoille helpommin 
saavutettavia esimerkiksi perustamalla 
ylikansallisia reittejä, jotka kunnioittavat 
luonnonperintöä;

31. korostaa, että luontoon sijoittuva 
matkailutoiminta myötävaikuttaa alan 
kestävään kehitykseen; pitää tärkeänä, että 
kansallispuistoihin ja suojelualueisiin 
keskitetään voimavaroja, jotta niistä 
voidaan tehdä matkailijoille helpommin 
saavutettavia esimerkiksi perustamalla 
ylikansallisia reittejä, jotka kunnioittavat 
luonnonperintöä;

Or. en

Tarkistus 190
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. korostaa, että uusien sisävesiväylien 
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kehittäminen voi myötävaikuttaa 
kulttuuri-, luonto- ja virkistysmatkailun 
kestävään kehitykseen;

Or. it

Tarkistus 191
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. kehottaa komissiota esittämään 
olemassa olevien hyvien käytäntöjen 
pohjalta ehdotuksen kiertomatkailun 
edistämiseksi ja tukemiseksi kiinnittäen 
erityistä huomiota telttailuun ja ottaen 
huomioon perhenäkökohdat sekä pitkän 
aikavälin ja kestävän matkailun;

Or. es

Tarkistus 192
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa komissiota edistämään 
horisontaalista yhteisön aloitetta, joka 
kattaisi eri aloja ja erityisesti maatalouden 
ja elintarviketuotannon ja joka koskisi 
matkailun ympäristövaikutuksia ottaen 
huomioon erityisesti jätehuollon ja 
energian- ja vedensäästön, jotta kyseisistä 
asioista voidaan jakaa tietoa ja hyödyllistä 
materiaalia sekä lisätä yleisön tietoisuutta 
niistä;

32. kehottaa komissiota edistämään 
horisontaalista yhteisön aloitetta, joka 
kattaisi eri aloja ja erityisesti maatalouden 
ja elintarviketuotannon sekä 
luonnonmukaisen tilanpidon ja joka 
koskisi matkailun ympäristövaikutuksia 
ottaen huomioon erityisesti jätehuollon,
energian- ja vedensäästön sekä terveellisen 
ruokavalion, jotta kyseisistä asioista 
voidaan jakaa tietoa ja hyödyllistä 
materiaalia sekä lisätä yleisön tietoisuutta 
niistä;
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Or. hu

Tarkistus 193
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa komissiota edistämään 
horisontaalista yhteisön aloitetta, joka 
kattaisi eri aloja ja erityisesti maatalouden 
ja elintarviketuotannon ja joka koskisi 
matkailun ympäristövaikutuksia ottaen 
huomioon erityisesti jätehuollon ja 
energian- ja vedensäästön, jotta kyseisistä 
asioista voidaan jakaa tietoa ja hyödyllistä 
materiaalia sekä lisätä yleisön tietoisuutta 
niistä;

32. kehottaa komissiota edistämään 
horisontaalista yhteisön aloitetta, joka 
kattaisi eri aloja ja erityisesti maatalouden 
ja elintarviketuotannon ja joka koskisi 
matkailun ympäristövaikutuksia ottaen 
huomioon erityisesti Euroopan biologisen 
monimuotoisuuden, jätehuollon ja 
energian- ja vedensäästön, jotta kyseisistä 
asioista voidaan jakaa tietoa ja hyödyllistä 
materiaalia sekä lisätä yleisön tietoisuutta 
niistä;

Or. nl

Tarkistus 194
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa komissiota edistämään 
horisontaalista yhteisön aloitetta, joka 
kattaisi eri aloja ja erityisesti maatalouden 
ja elintarviketuotannon ja joka koskisi 
matkailun ympäristövaikutuksia ottaen 
huomioon erityisesti jätehuollon ja 
energian- ja vedensäästön, jotta kyseisistä 
asioista voidaan jakaa tietoa ja hyödyllistä 
materiaalia sekä lisätä yleisön tietoisuutta 
niistä;

32. kehottaa komissiota edistämään 
horisontaalista yhteisön aloitetta, joka 
koskisi matkailun ympäristövaikutuksia 
ottaen huomioon erityisesti jätehuollon ja 
energian- ja vedensäästön, jotta kyseisistä 
asioista voidaan jakaa tietoa ja hyödyllistä 
materiaalia sekä lisätä yleisön tietoisuutta 
niistä;

Or. fr



AM\862905FI.doc 101/137 PE458.571v02-00

FI

Tarkistus 195
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa komissiota edistämään 
horisontaalista yhteisön aloitetta, joka 
kattaisi eri aloja ja erityisesti maatalouden 
ja elintarviketuotannon ja joka koskisi 
matkailun ympäristövaikutuksia ottaen 
huomioon erityisesti jätehuollon ja 
energian- ja vedensäästön, jotta kyseisistä 
asioista voidaan jakaa tietoa ja hyödyllistä 
materiaalia sekä lisätä yleisön tietoisuutta 
niistä;

32. kehottaa komissiota edistämään 
horisontaalista yhteisön aloitetta, joka 
kattaisi eri aloja ja erityisesti maatalouden 
ja elintarviketuotannon ja joka koskisi 
matkailun ympäristövaikutuksia ottaen 
huomioon erityisesti jätehuollon, energian-
ja vedensäästön sekä maan ja 
luonnonvarojen käytön, jotta kyseisistä 
asioista voidaan jakaa tietoa ja hyödyllistä 
materiaalia sekä lisätä yleisön tietoisuutta 
niistä ja vähentää matkailusta 
ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia;

Or. fr

Tarkistus 196
Michel Dantin

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. katsoo, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa tulevaisuudessa Euroopan 
matkailualueisiin ja että on tarpeen laatia 
strategioita uhanalaisten alueiden 
sopeuttamiseksi siten, että kannustetaan 
innovointia ja matkailupalvelujen 
monipuolistamista, tehostetaan 
luonnonriskien ennaltaehkäisyä, 
mukautetaan infrastruktuureja ja 
ennakoidaan vesipulan vaikutuksia 
matkailualaan;

Or. fr



PE458.571v02-00 102/137 AM\862905FI.doc

FI

Tarkistus 197
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
32 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. kehottaa ottamaan 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
huomioon EU:n uudessa 
matkailupolitiikkakehyksessä; tähdentää 
rannikkoalueiden, saarten ja 
vuoristoalueiden erityistä herkkyyttä 
matkailun ja ilmastonmuutoksen 
ympäristövaikutuksille, ja korostaa 
tarvetta hyväksyä toimenpiteitä niiden 
ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

Or. es

Tarkistus 198
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. korostaa, että Euroopassa 
matkailutoiminta keskittyy enimmäkseen 
rannikko- ja vuoristoalueille ja että 
kyseiset alueet ovat kaikkein herkimpiä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja 
joutuvat niiden vuoksi kaikkein 
uhatuimpaan asemaan; kehottaa jälleen 
löytämään nopeasti ratkaisun tällaisten 
kohteiden kiireelliseen tarpeeseen hyötyä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
edistävistä toimenpiteistä erityisesti, jotta 
ne voisivat säilyttää matkailutoimintansa 
ja työpaikat ja jotta voidaan varmistaa 
kyseisten alueiden ja niiden eläimistön, 
kasviston ja maisemien kestävyys;
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Or. fr

Tarkistus 199
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. kehottaa komissiota tukemaan 
varsinkin uusissa jäsenvaltioissa 
matkailualan pk-yritysten innovatiivisia 
aloitteita ja säilyttämään biologisen 
monimuotoisuuden ja parantamaan sitä 
edistämällä ympäristömatkailua;

Or. nl

Tarkistus 200
Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa, että rannikko-, saari- ja 
merimatkailua koskevaan strategiaan on 
investoitava riittävästi varoja Euroopan 
rannikkojen suojelemiseksi eroosiolta, 
niiden luonnon ja eläimistön turvaamiseksi 
sekä veden laadun parantamiseksi, jotta 
voidaan kehittää kestävää ja 
korkealaatuista ranta- ja sukellusmatkailua;

33. korostaa, että rannikko-, saari- ja 
merimatkailua koskevaan strategiaan on 
investoitava riittävästi varoja Euroopan 
rannikkojen suojelemiseksi eroosiolta, 
niiden luonnon ja eläimistön turvaamiseksi 
sekä veden laadun parantamiseksi, jotta 
voidaan kehittää kestävää ja 
korkealaatuista ranta- ja sukellusmatkailua;
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission aloitetta strategian 
kehittämiseksi kestävää rannikko- ja 
merimatkailua varten, ja kehottaa 
laatimaan vastaavia erityisstrategioita 
saaria, vuoristoja ja muita herkkiä alueita 
varten;

Or. es
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Tarkistus 201
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa, että rannikko-, saari- ja 
merimatkailua koskevaan strategiaan on 
investoitava riittävästi varoja Euroopan 
rannikkojen suojelemiseksi eroosiolta, 
niiden luonnon ja eläimistön turvaamiseksi 
sekä veden laadun parantamiseksi, jotta 
voidaan kehittää kestävää ja 
korkealaatuista ranta- ja sukellusmatkailua;

33. muistuttaa, että rannikkoalueet ovat 
Euroopan tärkeimmät matkailukohteet ja 
että näin ollen on tärkeää kiinnittää 
asianmukaista huomiota rannikkoalueilla 
käytettäviin aluesuunnittelumenetelmiin, 
laajamittaisen kaupungistumisen 
riskeihin, tarpeeseen säilyttää 
rannikkoalueiden laatu ja kestävyys, 
niiden kulttuuriperintöön ja 
matkailupalveluinfrastruktuuriin;
korostaa, että rannikko-, saari- ja 
merimatkailua koskevaan strategiaan on 
investoitava riittävästi varoja Euroopan 
rannikkojen suojelemiseksi eroosiolta, 
niiden luonnon ja eläimistön turvaamiseksi 
sekä veden laadun parantamiseksi, jotta 
voidaan kehittää kestävää ja 
korkealaatuista ranta- ja sukellusmatkailua;

Or. fr

Tarkistus 202
Michel Dantin

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa, että rannikko-, saari- ja 
merimatkailua koskevaan strategiaan on 
investoitava riittävästi varoja Euroopan 
rannikkojen suojelemiseksi eroosiolta, 
niiden luonnon ja eläimistön turvaamiseksi 
sekä veden laadun parantamiseksi, jotta 
voidaan kehittää kestävää ja 

33. korostaa, että rannikko-, saari- ja 
merimatkailua koskevaan strategiaan on 
investoitava riittävästi varoja Euroopan 
rannikkojen suojelemiseksi eroosiolta, 
niiden luonnon ja eläimistön turvaamiseksi 
sekä veden laadun parantamiseksi, jotta 
voidaan kehittää kestävää ja 
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korkealaatuista ranta- ja sukellusmatkailua; korkealaatuista ranta- ja sukellusmatkailua, 
ottaen samalla kuitenkin huomioon 
mahdollisen tarpeen uudelleensijoittaa 
rantalaitteet ilmastonmuutoksen vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 203
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. korostaa rantamatkailun merkitystä 
joillekin Euroopan rannikkoalueille leimaa-
antavana piirteenä, ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti mahdollisuutta poiketa 
direktiiviin 2006/123/EY säännöksistä
sellaisten toimenpiteiden käyttöön 
ottamiseksi, joilla voitaisiin turvata
toimijoiden rakennusten kunnostamiseen ja 
asiakaspalvelun laadun parantamiseen 
tekemät investoinnit;

34. korostaa rantamatkailun merkitystä 
joillekin Euroopan rannikkoalueille leimaa-
antavana piirteenä, ja kehottaa 
jäsenvaltioita tarkastelemaan yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti korvaustoimien 
käyttöönottoa sellaisten tappioiden 
lievittämiseksi, joita matkanjärjestäjille 
aiheutuu uuden lainsäädännön 
käyttöönotosta, jonka johdosta saavutetut 
oikeudet menetetään ja joka aiheuttaa 
rakennusten remontoimiseksi tai sen 
varmistamiseksi, että ne ovat aikaisemmin 
voimassa olleen lainsäädännön mukaisia, 
tehtyihin kuolettamattomiin 
investointeihin liittyviä tappioita; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
kannustimia toimijoiden rakennusten 
kunnostamiseen ja asiakaspalvelun laadun 
parantamiseen tekemiä investointeja 
silmällä pitäen;

Or. es

Tarkistus 204
Brian Simpson

Päätöslauselmaesitys
34 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. korostaa rantamatkailun merkitystä 
joillekin Euroopan rannikkoalueille leimaa-
antavana piirteenä, ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti mahdollisuutta poiketa 
direktiiviin 2006/123/EY säännöksistä 
sellaisten toimenpiteiden käyttöön 
ottamiseksi, joilla voitaisiin turvata 
toimijoiden rakennusten kunnostamiseen ja 
asiakaspalvelun laadun parantamiseen 
tekemät investoinnit;

34. korostaa rantamatkailun merkitystä 
joillekin Euroopan rannikkoalueille leimaa-
antavana piirteenä, ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti mahdollisuutta poiketa 
direktiiviin 2006/123/EY säännöksistä 
sellaisten toimenpiteiden – kuten 
paremman paloturvallisuuden ja häkään 
liittyvien turvatoimenpiteiden – käyttöön 
ottamiseksi, joilla voitaisiin turvata 
toimijoiden rakennusten kunnostamiseen ja 
asiakaspalvelun laadun parantamiseen 
tekemät investoinnit (esimerkiksi 
henkilökunnan kouluttaminen 
asiakaspalveluun ja turvallisuuteen 
liittyvissä asioissa);

Or. en

Tarkistus 205
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen 
osatekijä risteilymatkailussa, joka on 
viimeaikaisesta kriisistä huolimatta 
kasvava ala, sekä urheilumatkailussa;

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä ja varmistamaan 
yhteentoimivuuden muiden 
liikennemuotojen kanssa, sillä ne ovat 
keskeisiä osatekijöitä rannikkomatkailun 
kehittämisessä ja erityisesti 
risteilymatkailussa, joka on viimeaikaisesta 
kriisistä huolimatta kasvava ala, sekä 
urheilumatkailussa;

Or. ro
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Tarkistus 206
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen 
osatekijä risteilymatkailussa, joka on 
viimeaikaisesta kriisistä huolimatta 
kasvava ala, sekä urheilumatkailussa;

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen 
osatekijä merimatkailussa, 
risteilymatkailussa, joka on viimeaikaisesta 
kriisistä huolimatta kasvava ala, sekä 
urheilumatkailussa;

Or. es

Tarkistus 207
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen 
osatekijä risteilymatkailussa, joka on 
viimeaikaisesta kriisistä huolimatta 
kasvava ala, sekä urheilumatkailussa;

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen 
osatekijä merten matkustajaliikenteessä 
sekä urheilu- ja risteilymatkailussa, ja 
kehottaa jäsenvaltioita poistamaan 
mahdollisesti vielä jäljellä olevat esteet;

Or. it

Tarkistus 208
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
35 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen 
osatekijä risteilymatkailussa, joka on 
viimeaikaisesta kriisistä huolimatta 
kasvava ala, sekä urheilumatkailussa;

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen 
osatekijä risteilymatkailussa, joka on 
viimeaikaisesta kriisistä huolimatta 
kasvava ala, sekä urheilumatkailussa;
muistuttaa, että rannikko- ja merialueilla 
toteutettava matkailutoiminta on tarpeen 
kytkeä yhteen sisämaan 
matkailupalvelujen kanssa; katsoo, että 
tämä loisi huomattavaa lisäarvoa 
kyseiselle toiminnalle, helpottaisi 
Euroopan kulttuuriperinnön rikkauden 
löytämistä ja tukisi kyseisten alueiden 
talouskehitystä;

Or. fr

Tarkistus 209
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen 
osatekijä risteilymatkailussa, joka on 
viimeaikaisesta kriisistä huolimatta 
kasvava ala, sekä urheilumatkailussa;

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen 
osatekijä risteilymatkailussa, joka on 
viimeaikaisesta kriisistä huolimatta 
kasvava ala, sekä urheilumatkailussa;
pyytää kiinnittämään erityistä huomiota 
liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin 
satamaterminaaleja uudistettaessa ja 
uusia rakennettaessa;

Or. es
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Tarkistus 210
Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen 
osatekijä risteilymatkailussa, joka on 
viimeaikaisesta kriisistä huolimatta 
kasvava ala, sekä urheilumatkailussa;

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan yhdennetyn meripolitiikan 
puitteissa satamainfrastruktuurien 
kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen 
osatekijä risteilymatkailussa, joka on 
viimeaikaisesta kriisistä huolimatta 
kasvava ala, sekä urheilumatkailussa;
kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita 
myös poistamaan esteet – siltä osin kuin 
niitä vielä on – ja yleisesti ottaen 
edesauttamaan kaikin keinoin 
risteilymatkailun kehittämistä;

Or. el

Tarkistus 211
Michel Dantin

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. kehottaa komissiota laatimaan 
erityisen, vuoristomatkailua koskevan 
strategian, jolla tuettaisiin 
ilmastonmuutoksesta kärsivien 
keskivuoriston kohteiden mahdollista 
ottamista muuhun käyttöön;

Or. fr
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Tarkistus 212
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. panee merkille terveysmatkailun ja 
varsinkin kylpylämatkailun jatkuvan 
kasvun; kehottaa komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta esittää yksi ainoa 
kylpylämatkailua koskeva 
lainsäädäntöehdotus valvotun kehyksen 
luomiseksi kyseiselle alalle, mikä 
parantaisi sen kilpailukykyä, ottaen 
huomioon, että kylpylämatkailuun liittyviä 
kysymyksiä säännellään yhteisössä monilla 
erilaisilla normeilla; korostaa rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevien 
uusien sääntöjen merkitystä 
terveysmatkailun edistämisen kannalta;

36. panee merkille, että Euroopan 
väestönkehitys johtaa terveysmatkailun ja 
varsinkin kylpylämatkailun jatkuvaan 
kasvuun; kehottaa komissiota 
harkitsemaan mahdollisuutta esittää yksi 
ainoa kylpylämatkailua koskeva 
lainsäädäntöehdotus valvotun kehyksen 
luomiseksi kyseiselle alalle ottaen 
huomioon, että kylpylämatkailuun liittyviä 
kysymyksiä säännellään yhteisössä monilla 
erilaisilla normeilla;

Or. fr

Tarkistus 213
Carlo Fidanza

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. panee merkille terveysmatkailun ja 
varsinkin kylpylämatkailun jatkuvan 
kasvun; kehottaa komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta esittää yksi ainoa 
kylpylämatkailua koskeva 
lainsäädäntöehdotus valvotun kehyksen 
luomiseksi kyseiselle alalle, mikä 
parantaisi sen kilpailukykyä, ottaen 
huomioon, että kylpylämatkailuun liittyviä 
kysymyksiä säännellään yhteisössä monilla 
erilaisilla normeilla; korostaa rajat ylittävää 
terveydenhuoltoa koskevien uusien 
sääntöjen merkitystä terveysmatkailun 

36. panee merkille terveysmatkailun ja 
varsinkin kylpylämatkailun jatkuvan 
kasvun; kehottaa komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta esittää yksi ainoa 
kylpylämatkailua koskeva 
lainsäädäntöehdotus valvotun kehyksen 
luomiseksi kyseiselle alalle, mikä 
parantaisi sen kilpailukykyä, ottaen 
huomioon, että kylpylämatkailuun liittyviä 
kysymyksiä säännellään yhteisössä monilla 
erilaisilla normeilla, ja sen 
täsmentämiseksi tästä lähtien, että 
jäsenvaltioissa toimivat kylpyläyhtiöt eivät 
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edistämisen kannalta; terveyspalvelujen tarjoajina kuulu 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan; 
korostaa rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
koskevien uusien sääntöjen merkitystä 
terveysmatkailun edistämisen kannalta;

Or. it

Tarkistus 214
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. panee merkille terveysmatkailun ja 
varsinkin kylpylämatkailun jatkuvan 
kasvun; kehottaa komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta esittää yksi ainoa 
kylpylämatkailua koskeva 
lainsäädäntöehdotus valvotun kehyksen 
luomiseksi kyseiselle alalle, mikä 
parantaisi sen kilpailukykyä, ottaen 
huomioon, että kylpylämatkailuun liittyviä 
kysymyksiä säännellään yhteisössä monilla 
erilaisilla normeilla; korostaa rajat ylittävää 
terveydenhuoltoa koskevien uusien 
sääntöjen merkitystä terveysmatkailun 
edistämisen kannalta;

36. panee merkille terveysmatkailun ja 
varsinkin kylpylämatkailun jatkuvan 
kasvun; kehottaa komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta esittää yksi ainoa 
kylpylämatkailua koskeva 
lainsäädäntöehdotus valvotun kehyksen 
luomiseksi kyseiselle alalle, mikä 
parantaisi sen kilpailukykyä, ottaen 
huomioon, että kylpylämatkailuun liittyviä 
kysymyksiä säännellään yhteisössä monilla 
erilaisilla normeilla; korostaa rajat ylittävää 
terveydenhuoltoa koskevien uusien 
sääntöjen tärkeyttä sekä sitä, että niitä on 
sovellettava noudattaen tarkasti uudessa 
lainsäädäntökehyksessä vahvistettuja 
kriteereitä ja ehtoja, jotta voidaan 
varmistaa kaikin puolin tyydyttävä 
täytäntöönpano;

Or. es

Tarkistus 215
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
36 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. panee merkille terveysmatkailun ja 
varsinkin kylpylämatkailun jatkuvan 
kasvun; kehottaa komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta esittää yksi ainoa 
kylpylämatkailua koskeva 
lainsäädäntöehdotus valvotun kehyksen 
luomiseksi kyseiselle alalle, mikä 
parantaisi sen kilpailukykyä, ottaen 
huomioon, että kylpylämatkailuun liittyviä 
kysymyksiä säännellään yhteisössä monilla 
erilaisilla normeilla; korostaa rajat ylittävää 
terveydenhuoltoa koskevien uusien 
sääntöjen merkitystä terveysmatkailun 
edistämisen kannalta;

36. panee merkille terveysmatkailun ja 
varsinkin kylpylämatkailun jatkuvan 
kasvun; kehottaa komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta esittää yksi ainoa 
kylpylämatkailua koskeva 
lainsäädäntöehdotus valvotun kehyksen 
luomiseksi kyseiselle alalle, mikä 
parantaisi sen kilpailukykyä, ottaen 
huomioon, että kylpylämatkailuun liittyviä 
kysymyksiä säännellään yhteisössä monilla 
erilaisilla normeilla; korostaa rajat ylittävää 
terveydenhuoltoa koskevan uuden 
lainsäädännön merkitystä 
terveysmatkailun edistämisen kannalta;

Or. it

Tarkistus 216
Jörg Leichtfried

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. panee merkille terveysmatkailun ja 
varsinkin kylpylämatkailun jatkuvan 
kasvun; kehottaa komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta esittää yksi ainoa 
kylpylämatkailua koskeva 
lainsäädäntöehdotus valvotun kehyksen 
luomiseksi kyseiselle alalle, mikä 
parantaisi sen kilpailukykyä, ottaen 
huomioon, että kylpylämatkailuun liittyviä 
kysymyksiä säännellään yhteisössä monilla 
erilaisilla normeilla; korostaa rajat ylittävää 
terveydenhuoltoa koskevien uusien 
sääntöjen merkitystä terveysmatkailun 
edistämisen kannalta;

36. panee merkille terveysmatkailun ja 
varsinkin kylpylämatkailun jatkuvan 
kasvun; kehottaa komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta esittää yksi ainoa 
kylpylämatkailua koskeva 
lainsäädäntöehdotus valvotun kehyksen 
luomiseksi kyseiselle alalle, mikä 
parantaisi sen kilpailukykyä, ottaen 
huomioon, että kylpylämatkailuun liittyviä 
kysymyksiä säännellään yhteisössä monilla 
erilaisilla normeilla; korostaa rajat ylittävää 
terveydenhuoltoa koskevien uusien 
sääntöjen merkitystä terveysmatkailun 
edistämisen kannalta; katsoo, että on 
erityisesti tarpeen asettaa selkeät 
sairauskertomusten tarkastamista ja 
potilastietojen luovuttamista, 
plastiikkakirurgien palvelujen mainontaa 
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ja markkinointia, 
terveydenhoitohenkilöstön/kirurgien 
koulutusta (nykyisen lainsäädännön 
rajoissa) ja kaikkia seuranta- ja 
neuvontapalveluja koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä avoimet ja 
oikeudenmukaiset valitusten 
käsittelymekanismit ja 
riitojenratkaisumekanismit;

Or. en

Tarkistus 217
Dominique Vlasto, Gaston Franco, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. painottaa ostosmatkailun 
taloudellista merkitystä; korostaa, että 
monille matkailijoille tämä matkailun 
muoto on yksi tärkeimmistä syistä loman 
viettämiselle EU:ssa, sillä tietyt 
maailmanlaajuisesti johtavat, ylellisiä 
merkkituotteita valmistavat yhtiöt toimivat 
EU:sta käsin; toteaa, että vaikka kyseinen 
ala kasvaa nopeasti, joutuu kohtaamaan 
voimakasta kilpailua muilta 
kansainvälisiltä matkakohteilta, jotka 
tarjoavat esimerkiksi verovapaita 
ostosjärjestelyjä tai arvonlisäveron 
palautuksia; suosittaa siksi, että 
ylellisyystuotteiden alan ja matkailualan 
ammattilaisten kanssa tehtäisiin 
yhteistyötä uusien toimenpiteiden ja 
palvelujen käyttöönottamiseksi, jotta EU 
voi säilyttää houkuttelevuutensa ja 
kilpailukykynsä;

Or. fr
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Tarkistus 218
Dominique Vlasto, Gaston Franco, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. pitää tärkeänä eurooppalaisen 
liikematkailun edistämistä EU:ssa ja 
maailmassa, koska se on taloudellisesti 
tärkeää tietyille alueille Euroopassa, kun 
otetaan huomioon ne lukuisat palvelut, 
jotka liittyvät messujen, näyttelyiden, 
konferenssien ja niiden oheispalvelujen 
(muun muassa hotelli-, ravintola-
kauppa-, kuljetus-, tiedotus- ja 
tapahtumapalvelut) järjestämiseen;

Or. fr

Tarkistus 219
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. katsoo, että matkailualan kestävyys 
hyötyy suuresti tutkimusta ja kehittämistä 
koskevasta koordinoidummasta 
lähestymistavasta sekä innovatiivisten 
tuotteiden ja palvelujen edistämisestä; 
korostaa, että matkailualan kehittäminen 
liittyy suoraan energiatahokkuuden ja 
uusiutuvan teknologian edistämiseen;

Or. en
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Tarkistus 220
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. muistuttaa, että eettisesti vastuullinen 
matkailu on tavoite, jota ei voida jättää 
huomiotta; pitää myönteisenä Maailman 
matkailujärjestön laatimaa eettistä 
ohjesääntöä, ja toivoo, että komissio ja 
jäsenvaltiot ottavat sen pian käyttöön; on 
tässä yhteydessä ilahtunut komission 
ehdotuksesta ulottaa jäsenvaltioiden 
kansallinen lainsäädäntö kattamaan 
ulkomailla tapahtuva alaikäisten 
seksuaalinen hyväksikäyttö, minkä 
ansiosta seksiturismista voidaan 
rangaista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 221
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. pitää myönteisinä alan 
vapaaehtoisia ponnisteluja matkailusta 
ympäristölle ja matkakohteille 
aiheutuvien vaikutusten ymmärtämiseksi 
ja vähentämiseksi, mistä on kyse 
esimerkiksi EU:n osittain rahoittamassa 
innovatiivisessa Travelife Sustainability 
System -järjestelmässä, joka auttaa 
kuluttajia tekemään kestäviä valintoja ja 
alan toimijoita ymmärtämään matkailun 
vaikutuksia tuotantoketjuun ja 
hallitsemaan niitä;

Or. en
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Tarkistus 222
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. ottaen huomioon Born Free 
Foundationin EU:n eläintarhoista 
vuonna 2011 tekemästä tutkimuksesta 
ilmi käyneet tiedot, joiden mukaan varsin 
monet eläintarhoista toimivat ilman lupaa 
ja asettavat yleisön vaaraan loukkaantua 
ja saada eläimistä ihmisiin tarttuvia 
tauteja, kehottaa jäsenvaltioita 
tunnustamaan, että eläintarhat lasketaan 
usein matkailunähtävyyksiksi, ja 
varmistamaan, että kaikki direktiivin 
1999/22/EY määritelmän mukaiset 
eläintarhat hankkivat asianmukaiset luvat 
ja että niissä toteutetaan tarvittavat 
toimenpiteet yleisön suojelemiseksi ja 
eläinten asianmukaisesta hoidosta 
huolehtimiseksi;

Or. en

Tarkistus 223
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. pitää myönteisinä äskettäin 
laadittuja brittiläisten matkatoimistojen 
liiton (Association of British Travel 
Agents, ABTA) eläinten hyvinvointia 
koskevia matkailualan suuntaviivoja, 
joissa suositellaan matkanjärjestäjille ja 
palveluntarjoajille parhaita käytäntöjä, 
joilla niitä pyritään auttamaan 
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varmistamaan, että kaikkinainen sekä 
villieläinten että tarhaeläinten käyttö 
matkailussa on kansainvälisesti 
hyväksyttyjen, eläinten hoitoa ja suojelua 
koskevien normien mukaista; kehottaa 
eläinten hyvinvointia koskevan EU:n 
politiikan lujittamiseksi komissiota 
edistämään brittiläisten matkatoimistojen 
liiton aloitetta ja harkitsemaan sen 
sisällyttämistä EU:n politiikkaan;

Or. en

Tarkistus 224
Frieda Brepoels, Carlo Fidanza

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-
osaisimmista lähtien voivat käydä 
matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille;

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-
osaisimmista lähtien voivat käydä 
matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille; kehottaa tässä yhteydessä 
suunnittelemaan tarkemmin 
saavutettavuusnäkökohdat fyysisen 
saavutettavuuden merkityksessä, riittävät 
palvelut sekä luotettavat tiedot ja 
sisällyttämään ne matkailutuotteiden 
laajaan kirjoon; katsoo, että lukuisista 
nykyisistä hyvistä käytännöistä, joissa 
korostetaan helppoa saavutettavuutta ja 
voimaannuttamista, voidaan ottaa mallia;

Or. nl
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Tarkistus 225
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-
osaisimmista lähtien voivat käydä 
matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille;

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä; korostaa, että 
sosiaalisella matkailulla on huomattavasti 
potentiaalia matkailutarjonnan 
kausiluonteen vähentämisessä, ja 
kehottaa komissiota jatkamaan
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-
osaisimmista lähtien voivat käydä 
matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille;

Or. es

Tarkistus 226
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-
osaisimmista lähtien voivat käydä 
matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-
osaisimmista, kuten ikääntyneistä, 
vammaisista ja pienituloisista perheistä,
lähtien voivat käydä matkoilla varsinkin 
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ulkomaille; matkailusesongin ulkopuolella ja myös 
matkustaa ulkomaille;

Or. cs

Tarkistus 227
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-
osaisimmista lähtien voivat käydä 
matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille;

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta
tasapuolisesti kaikki ihmiset kaikkein 
huono-osaisimmista lähtien voivat käydä 
matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille;

Or. en

Tarkistus 228
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät pienituloisista perheistä, 
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osaisimmista lähtien voivat käydä 
matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille;

eläkeläisistä ja opiskelijoista lähtien voivat 
lähteä lomamatkalle matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille;

Or. es

Tarkistus 229
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-
osaisimmista lähtien voivat käydä 
matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille;

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
suosittelee, että Calypso-ohjelma avataan 
asteittain EU:n ulkopuolisissa maissa 
asuville unionin kansalaisille, jotka 
täyttävät ohjelmassa vahvistetut kriteerit, 
koska se auttaisi eurooppalaisen 
tunnuksen edistämistä heidän 
asuinmaissaan ja mahdollistaisi heidän 
identifioitumisensa eurooppalaiseen 
identiteettiin; kehottaa niin ikään 
komissiota jatkamaan vaihto-ohjelmaa, 
jonka ansiosta eri henkilöryhmät ja 
erityisesti liikuntarajoitteiset, vammaiset, 
ikääntyneet sekä vähäosaiset nuoret
voivat käydä matkoilla varsinkin 
matkailusesongin ulkopuolella ja myös 
matkustaa ulkomaille;

Or. pt

Tarkistus 230
Elisa Ferreira

Päätöslauselmaesitys
38 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-
osaisimmista lähtien voivat käydä 
matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille;

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-
osaisimmista lähtien voivat käydä 
matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille; suosittelee, että Calypso-
ohjelma avataan asteittain sellaisille 
unionin kansalaisille, jotka täyttävät 
kaikki ohjelman vaatimukset mutta jotka 
asuvat kolmansissa maissa, jolloin 
voitaisiin edistää tietoisuutta 
eurooppalaisista matkakohteista heidän 
asuinmaissaan vahvistamalla tai luomalla 
kulttuurisia ja henkilökohtaisia siteitä 
toisen ja kolmannen sukupolven 
eurooppalaisten maastamuuttajien 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 231
Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan 
vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-
osaisimmista lähtien voivat käydä 

38. kehottaa komissiota edistämään 
matkailutarjonnan kausiluonteen 
asteittaista vähentämistä jatkamalla 
työskentelyä Calypso-valmistelutoimen –
tähän asti myönteisten – tulosten pohjalta; 
kehottaa komissiota pohtimaan tarkasti –
osana ponnisteluja varsinaisen sesongin 
ulkopuolelle sijoittuvan matkailun 
edistämiseksi – ajatusta sellaisten 
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matkoilla varsinkin matkailusesongin 
ulkopuolella ja myös matkustaa 
ulkomaille;

palvelujen ja tuotteiden verotuksen 
tuntuvasta alentamisesta, jotka 
myötävaikuttavat matkailupalvelujen 
kalliiden hintojen ylläpitämiseen jopa 
matkailusesongin ulkopuolella; kehottaa 
niin ikään komissiota jatkamaan vaihto-
ohjelmaa, jonka ansiosta eri henkilöryhmät 
kaikkein huono-osaisimmista lähtien voivat 
käydä matkoilla varsinkin 
matkailusesongin ulkopuolella ja myös 
matkustaa ulkomaille;

Or. el

Tarkistus 232
Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
38 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 a. suosittelee, että Calypso-ohjelma 
avataan asteittain sellaisille unionin 
kansalaisille, jotka täyttävät kaikki 
ohjelman vaatimukset mutta jotka asuvat 
kolmansissa maissa, jolloin voitaisiin 
edistää tietoisuutta eurooppalaisista 
matkakohteista heidän asuinmaissaan ja 
luoda siteitä toisen ja kolmannen 
sukupolven kanssa;

Or. en

Tarkistus 233
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
38 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 a. kehottaa komissiota laatimaan 
kattavan suunnitelman matkailualan 
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kausiluonteisuuteen liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi sen mahdollistamiseksi, 
että taloudellisesti vauraat alueet sekä 
vähemmän tunnetut ja/tai vaikeammin 
saavutettavissa olevat alueet voisivat 
lähentyä toisiaan;

Or. it

Tarkistus 234
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
38 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 a. katsoo, että kansallisia 
lomajärjestelmiä koskevaa visiteurope-
internetsivuston osiota olisi syytä 
parantaa, koska se auttaisi sekä 
matkailijoita että matkanjärjestäjiä loma-
aikojen suunnittelussa ja johtaisi 
matkailupalvelujen parempaan 
hyödyntämiseen sekä työpaikkojen 
parempaan jakautumiseen Euroopassa;

Or. ro

Tarkistus 235
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. korostaa, että EU:n uuden 
vammaisstrategian mukaisesti on tärkeää 
ottaa vammaisten pääsymahdollisuudet 
huomioon liikenteen lisäksi myös 
majoituksessa, ruokailutarjonnassa ja 
yleisesti ottaen matkailupalveluissa;

39. korostaa, että EU:n uuden 
vammaisstrategian mukaisesti on tärkeää 
varmistaa vammaisten 
pääsymahdollisuudet liikenteen lisäksi 
myös majoituksessa, ruokailutarjonnassa ja 
yleisesti ottaen matkailupalveluissa;
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Or. ro

Tarkistus 236
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. korostaa, että EU:n uuden 
vammaisstrategian mukaisesti on tärkeää 
ottaa vammaisten pääsymahdollisuudet 
huomioon liikenteen lisäksi myös 
majoituksessa, ruokailutarjonnassa ja 
yleisesti ottaen matkailupalveluissa;

39. korostaa, että EU:n uuden 
vammaisstrategian mukaisesti on tärkeää 
ottaa vammaisten pääsymahdollisuudet 
huomioon liikenteen lisäksi myös 
majoituksessa, ruokailutarjonnassa, 
tietojen asettamisessa kaikkien saataville
ja yleisesti ottaen matkailupalveluissa;

Or. hu

Tarkistus 237
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. korostaa, että EU:n uuden 
vammaisstrategian mukaisesti on tärkeää 
ottaa vammaisten pääsymahdollisuudet 
huomioon liikenteen lisäksi myös 
majoituksessa, ruokailutarjonnassa ja 
yleisesti ottaen matkailupalveluissa;

39. korostaa, että EU:n uuden 
vammaisstrategian mukaisesti on tärkeää 
ottaa vammaisten pääsymahdollisuudet
huomioon liikenteen lisäksi myös 
majoituksessa, ruokailutarjonnassa ja 
yleisesti ottaen matkailupalveluissa ja 
tarjota vastaisuudessa selkeitä tietoja 
toteutetuista toimenpiteistä;

Or. cs



AM\862905FI.doc 125/137 PE458.571v02-00

FI

Tarkistus 238
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita, 
ottaen huomioon, että vuosi 2011 on 
Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi, 
kannustamaan nuoria osallistumaan 
vapaaehtoistyöohjelmiin, joissa 
historiallisesti tai ympäristönsuojelullisesti 
merkityksellisiä kohteita restauroidaan, 
säilytetään ja suojataan niiden 
saattamiseksi paremmin matkailijoiden 
ulottuville;

40. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan sellaisten ohjelmien 
toteuttamista, joissa kulttuurisesti, 
historiallisesti tai ympäristönsuojelullisesti 
merkityksellisiä kohteita restauroidaan, 
säilytetään ja suojataan niiden 
saattamiseksi paremmin matkailijoiden 
ulottuville; kehottaa nuoria osallistumaan 
tällaisiin vapaaehtoistyöohjelmiin vuonna 
2011, joka on Euroopan vapaaehtoistyön 
teemavuosi, ja sen jälkeenkin;

Or. fr

Tarkistus 239
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita, 
ottaen huomioon, että vuosi 2011 on 
Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi, 
kannustamaan nuoria osallistumaan 
vapaaehtoistyöohjelmiin, joissa 
historiallisesti tai ympäristönsuojelullisesti 
merkityksellisiä kohteita restauroidaan, 
säilytetään ja suojataan niiden 
saattamiseksi paremmin matkailijoiden 
ulottuville;

40. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita, 
ottaen huomioon, että vuosi 2011 on 
Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi, 
kannustamaan asianomaisilla aloilla 
pätevyyden hankkineita nuoria 
osallistumaan vapaaehtoistyöohjelmiin, 
joissa historiallisesti tai 
ympäristönsuojelullisesti merkityksellisiä 
kohteita restauroidaan, säilytetään ja 
suojataan niiden saattamiseksi paremmin 
matkailijoiden ulottuville ja samalla 
vapaaehtoistyöntekijöiden auttamiseksi 
laajentamaan koulutukseen liittyvää ja 
ammatillista osaamistaan;

Or. pt
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Tarkistus 240
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
40 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 a. kehottaa komissiota edistämään 
myös niin kutsuttua VFR-matkailua 
(Visiting Friends and Relatives) tärkeänä 
keinona tehostaa eurooppalaisen 
kulttuurin yhdentymistä;

Or. it

Tarkistus 241
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
40 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 a. tukee matkailualan ammatillisten 
koulutusohjelmien kehittämistä sekä 
pätevyyksien vastavuoroista 
tunnustamista jäsenvaltioissa ottaen 
huomioon matkailualan työn 
kausiluonteisuuden ja ammattitaitoisen 
henkilökunnan tarpeen, jotta voidaan 
varmistaa palvelujen laatu;

Or. ro

Tarkistus 242
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
40 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan kunnolliset työolot ja 
työntekijöiden oikeuksien 
kunnioittamisen matkailualalla;

Or. ro

Tarkistus 243
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. kehottaa komissiota koordinoimaan eri 
pääosastojen hallinnoimia, matkailualan 
kilpailukyvyn parantamiseen tarkoitettuja 
rahoitusvälineitä – erityisesti EAKR, 
maaseuturahasto ja ESR – ja lisäämään 
niiden näkyvyyttä sekä varmistamaan, että 
niitä käytetään oikein;

41. kehottaa komissiota koordinoimaan eri 
pääosastojen hallinnoimia, matkailualan 
kilpailukyvyn parantamiseen tarkoitettuja 
rahoitusvälineitä – erityisesti EAKR, 
maaseuturahasto ja ESR – ja lisäämään 
niiden näkyvyyttä ja laajentamaan niitä
sekä varmistamaan, että niitä käytetään 
oikein; katsoo, että talousarvioon liittyvää 
kurinalaisuutta noudatettaessa on 
olennaisen tärkeää aikaansaada 
synergioita nykyisten rahoitusvälineiden 
välille ja että ne on mukautettava 
matkailualan ja asiakaskunnan 
muutoksista aiheutuviin tarpeisiin, 
matkailutoiminnan monipuolistamiseen 
ja paikallisiin kehitystarpeisiin;

Or. fr

Tarkistus 244
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
41 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. kehottaa komissiota koordinoimaan eri 
pääosastojen hallinnoimia, matkailualan 
kilpailukyvyn parantamiseen tarkoitettuja 
rahoitusvälineitä – erityisesti EAKR, 
maaseuturahasto ja ESR – ja lisäämään 
niiden näkyvyyttä sekä varmistamaan, että 
niitä käytetään oikein;

41. kehottaa komissiota koordinoimaan eri 
pääosastojen hallinnoimia, matkailualan 
kilpailukyvyn parantamiseen tarkoitettuja 
rahoitusvälineitä – erityisesti EAKR, 
maaseuturahasto, ESR ja EKTR, joka voi 
näytellä tärkeää osaa pienimuotoista 
kalastustoimintaa harjoittavien pk-
yritysten toiminta-alan muuttamisessa – ja 
lisäämään niiden näkyvyyttä sekä 
varmistamaan, että niitä käytetään oikein;

Or. it

Tarkistus 245
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. kehottaa komissiota koordinoimaan eri 
pääosastojen hallinnoimia, matkailualan 
kilpailukyvyn parantamiseen tarkoitettuja 
rahoitusvälineitä – erityisesti EAKR, 
maaseuturahasto ja ESR – ja lisäämään 
niiden näkyvyyttä sekä varmistamaan, että 
niitä käytetään oikein;

41. kehottaa komissiota koordinoimaan eri 
pääosastojen hallinnoimia, matkailualan 
kilpailukyvyn parantamiseen tarkoitettuja 
rahoitusvälineitä – erityisesti EAKR, 
maaseuturahasto ja ESR – ja lisäämään 
niiden näkyvyyttä sekä varmistamaan, että 
niitä käytetään oikein; kehottaa komissiota 
luomaan selkeän opastusjärjestelmän
matkailuun liittyviin hankkeisiin tarjolla 
olevaa rahoitusta varten;

Or. en

Tarkistus 246
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
41 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41 a. kehottaa komissiota perustamaan 
helppopääsyisen pääosastojen välisen 
tietokannan, josta saisi muun muassa 
kattavan yleiskatsauksen Euroopan 
unionin yhteisrahoittamista 
matkailuhankkeista;

Or. nl

Tarkistus 247
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
42 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42 a. kehottaa komissiota kannustamaan 
jäsenvaltioita käyttämään EU:n rahastoja 
parantaakseen matkailuun liittyviä 
rakenteita, kuten 
liikenneinfrastruktuuria, digitaalista 
ympäristöä sekä matkailuun liittyviä 
oheistuotteita- ja palveluja;

Or. en

Tarkistus 248
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. kehottaa perustamaan kautta 2014–
2020 koskevissa rahoitusnäkymissä 
erityisesti pk-yrityksiä silmällä pitäen 
matkailualaa koskevan erityisohjelman, 
jolla kannustettaisiin yritysten välisiä 
kumppanuuksia yleiseurooppalaisissa 

43. kehottaa perustamaan kautta 2014–
2020 koskevissa rahoitusnäkymissä 
erityisesti mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä 
silmällä pitäen matkailualaa koskevan 
erityisohjelman, jolla kannustettaisiin 
yritysten välisiä sekä julkisen ja yksityisen 
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matkailualan hankkeissa; sektorin kumppanuuksia 
yleiseurooppalaisissa matkailualan 
hankkeissa;

Or. it

Tarkistus 249
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. kehottaa perustamaan kautta 2014–
2020 koskevissa rahoitusnäkymissä 
erityisesti pk-yrityksiä silmällä pitäen 
matkailualaa koskevan erityisohjelman, 
jolla kannustettaisiin yritysten välisiä 
kumppanuuksia yleiseurooppalaisissa 
matkailualan hankkeissa;

43. kehottaa perustamaan kautta 2014–
2020 koskevissa rahoitusnäkymissä 
erityisesti pk-yrityksiä silmällä pitäen 
matkailualaa koskevan erityisohjelman, 
jolla kannustettaisiin yritysten välisiä 
kumppanuuksia yleiseurooppalaisissa 
matkailualan hankkeissa, ja kannustaa 
samalla pk-yrityksiä investoimaan 
kyseiseen alaan;

Or. ro

Tarkistus 250
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
43 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43 a. korostaa, että matkailun olisi oltava 
edelleenkin tärkeässä roolissa 
koheesiopolitiikassa vuosia 2014–2020 
koskevassa rahoituskehyksessä; kehottaa 
sisällyttämään taantuvien 
matkailualueiden kunnostamisen uusien 
rakennerahastosääntöjen painopisteisiin, 
jotta voidaan varmistaa kyseisten alueiden 
kilpailukyky ja kestävä kehitys;
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Or. es

Tarkistus 251
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. korostaa tarvetta taata matkailualan 
pilottihankkeiden tuen jatkuvuus vuoden 
2011 jälkeen ja arvioida tarvittaessa uusia 
pilottihankkeita, jotka voisivat edistää 
uuden strategian toteuttamista;

44. korostaa tarvetta taata matkailualan 
pilottihankkeiden tuen jatkuvuus vuoden -
2011 jälkeen ja arvioida tarvittaessa uusia 
pilottihankkeita, jotka voisivat edistää 
uuden strategian toteuttamista; kehottaa 
komissiota edistämään jo olemassa olevia 
aloitteita, kuten EDENiä, niiden 
näkyvyyden parantamiseksi ja niiden 
saattamiseksi paremmin unionin 
kansalaisten tietoisuuteen;

Or. pt

Tarkistus 252
Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pyytää komissiota esittämään 
syyskuuhun 2011 mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
annetun direktiivin 90/314/ETE 
tarkistamiseksi, jotta voidaan varmistaa, 
että kuluttajat ja alan yritykset saavat 
selkeän lainsäädäntökehyksen 
tavanomaisia tilanteita varten sekä 
erityisesti luonnonilmiöiden aiheuttamia 
poikkeusolosuhteita varten;

45. pyytää komissiota esittämään 
syyskuuhun 2011 mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
annetun direktiivin 90/314/ETE 
tarkistamiseksi, jotta voidaan varmistaa, 
että kuluttajat ja alan yritykset saavat 
selkeän lainsäädäntökehyksen 
tavanomaisia tilanteita varten sekä 
erityisesti luonnonilmiöiden aiheuttamia 
poikkeusolosuhteita varten; korostaa, että 
koko pakettimatkojen käsite on jo aikoja 
sitten vanhentunut, ja kehottaa komissiota 
saattamaan direktiiviä tarkistettaessa 
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saman lainsäädännön sovellettavaksi 
kaikkiin matkailupalveluja tarjoaviin 
osapuoliin; korostaa, että kuluttajalle 
tarjottavan palvelun laadun ja reilun 
kilpailun olisi oltava tässä asiassa 
keskeisimpiä näkökohtia;

Or. nl

Tarkistus 253
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pyytää komissiota esittämään 
syyskuuhun 2011 mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
annetun direktiivin 90/314/ETE 
tarkistamiseksi, jotta voidaan varmistaa, 
että kuluttajat ja alan yritykset saavat 
selkeän lainsäädäntökehyksen 
tavanomaisia tilanteita varten sekä 
erityisesti luonnonilmiöiden aiheuttamia 
poikkeusolosuhteita varten;

45. pyytää komissiota esittämään 
syyskuuhun 2011 mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
annetun direktiivin 90/314/ETE 
tarkistamiseksi, jotta voidaan varmistaa, 
että kuluttajat ja alan yritykset saavat 
selkeän lainsäädäntökehyksen sekä 
tavanomaisiin tilanteisiin että esimerkiksi 
tiettyjen sää- ja luonnonilmiöiden 
aiheuttamiin poikkeusolosuhteisiin;

Or. de

Tarkistus 254
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pyytää komissiota esittämään 
syyskuuhun 2011 mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
annetun direktiivin 90/314/ETE 

45. pyytää komissiota esittämään 
syyskuuhun 2011 mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
annetun direktiivin 90/314/ETE 
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tarkistamiseksi, jotta voidaan varmistaa, 
että kuluttajat ja alan yritykset saavat 
selkeän lainsäädäntökehyksen 
tavanomaisia tilanteita varten sekä 
erityisesti luonnonilmiöiden aiheuttamia 
poikkeusolosuhteita varten;

tarkistamiseksi, jotta voidaan varmistaa, 
että kuluttajat ja alan yritykset saavat 
selkeän lainsäädäntökehyksen 
tavanomaisia tilanteita varten sekä 
erityisesti luonnonilmiöiden tai poliittisten 
selkkausten aiheuttamia 
poikkeusolosuhteita varten;

Or. fr

Tarkistus 255
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. korostaa, että tämä suo 
mahdollisuuden matkailuun sovellettavan 
arvonlisäveron asteittaiseen 
yhdenmukaistamiseen kaikissa 
jäsenvaltioissa, mikä on EU:n sekä sen 
ulkopuolisten maiden matkailualan 
yritysten välisen avoimen kilpailun 
välttämätön edellytys; pitää alv:n 
tulevaisuutta koskevan vihreän kirjan 
julkaisemisen myötä käynnistynyttä 
keskustelua tässä mielessä myönteisenä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 256
Carlo Fidanza

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. korostaa, että tämä suo mahdollisuuden 
matkailuun sovellettavan arvonlisäveron
asteittaiseen yhdenmukaistamiseen 
kaikissa jäsenvaltioissa, mikä on EU:n sekä 

46. korostaa, että tämä suo mahdollisuuden 
matkailuun sovellettavan alennetun 
arvonlisäverokannan asteittaiseen 
yhdenmukaistamiseen kaikissa 
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sen ulkopuolisten maiden matkailualan 
yritysten välisen avoimen kilpailun 
välttämätön edellytys; pitää alv:n
tulevaisuutta koskevan vihreän kirjan 
julkaisemisen myötä käynnistynyttä 
keskustelua tässä mielessä myönteisenä;

jäsenvaltioissa, mikä on EU:n sekä sen 
ulkopuolisten maiden matkailualan 
yritysten välisen avoimen kilpailun 
välttämätön edellytys; pitää alv:n 
tulevaisuutta koskevan vihreän kirjan 
julkaisemisen myötä käynnistynyttä 
keskustelua tässä mielessä myönteisenä;

Or. en

Tarkistus 257
Elisa Ferreira

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. korostaa, että tämä suo mahdollisuuden 
matkailuun sovellettavan arvonlisäveron 
asteittaiseen yhdenmukaistamiseen 
kaikissa jäsenvaltioissa, mikä on EU:n sekä 
sen ulkopuolisten maiden matkailualan 
yritysten välisen avoimen kilpailun 
välttämätön edellytys; pitää alv:n 
tulevaisuutta koskevan vihreän kirjan 
julkaisemisen myötä käynnistynyttä 
keskustelua tässä mielessä myönteisenä;

46. korostaa, että tämä suo mahdollisuuden 
matkailuun sovellettavan arvonlisäveron 
asteittaiseen yhdenmukaistamiseen 
kaikissa jäsenvaltioissa, mikä on EU:n sekä 
sen ulkopuolisten maiden matkailualan 
yritysten välisen avoimen kilpailun 
välttämätön edellytys; pitää alv:n 
tulevaisuutta koskevan vihreän kirjan 
julkaisemisen myötä käynnistynyttä 
keskustelua tässä mielessä myönteisenä;
kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
huomiota kielteisiin sivuvaikutuksiin, 
joita aiheutuu kasvavasta taipumuksesta 
periä ylenmääräisiä veroja EU:hun tai 
sen sisällä matkustavilta matkailijoilta 
(polttoainevero, turvallisuusmaksut, 
laskeutumismaksut, satama- ja 
lentokenttämaksut sekä kaupunkiverot 
jne.);

Or. en
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Tarkistus 258
Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. korostaa, että tämä suo mahdollisuuden 
matkailuun sovellettavan arvonlisäveron 
asteittaiseen yhdenmukaistamiseen 
kaikissa jäsenvaltioissa, mikä on EU:n sekä 
sen ulkopuolisten maiden matkailualan 
yritysten välisen avoimen kilpailun 
välttämätön edellytys; pitää alv:n 
tulevaisuutta koskevan vihreän kirjan 
julkaisemisen myötä käynnistynyttä 
keskustelua tässä mielessä myönteisenä;

46. korostaa, että tämä suo mahdollisuuden 
matkailuun sovellettavan arvonlisäveron 
asteittaiseen yhdenmukaistamiseen 
kaikissa jäsenvaltioissa selkeästi rajattuja 
poikkeuksia lukuun ottamatta, mikä on 
EU:n sekä sen ulkopuolisten maiden 
matkailualan yritysten välisen avoimen 
kilpailun välttämätön edellytys; pitää alv:n 
tulevaisuutta koskevan vihreän kirjan 
julkaisemisen myötä käynnistynyttä 
keskustelua tässä mielessä myönteisenä;

Or. el

Tarkistus 259
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. kehottaa jäsenvaltioita pitämään 
mielessä ne kielteiset vaikutukset, joita 
aiheuttaa kasvava taipumus periä 
kalliimpia maksuja EU:hun tai sen 
jäsenvaltioissa matkustavilta 
matkailijoilta esimerkiksi polttoaineveron, 
turvallisuusmaksujen, 
lentokenttämaksujen, sekä kaupunki- ja 
satamaverojen tapauksessa;

Or. pt
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Tarkistus 260
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. kehottaa komissiota esittämään 
yhdennetyn matkailualan strategian 
vuoden 2012 loppuun mennessä; 

Or. it

Tarkistus 261
Hella Ranner

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. katsoo, että Euroopan parlamentissa on 
tarpeen perustaa matkailualaa käsittelevä 
tekninen työryhmä seuraamaan tarkasti 
komission ehdottamien toimenpiteiden ja 
Euroopan parlamentin ehdotusten 
täytäntöönpanoa;

48. katsoo, että Euroopan parlamentissa on 
tarpeen perustaa matkailualaa käsittelevä 
tekninen matkailutyöryhmä seuraamaan 
tarkasti komission ehdottamien 
toimenpiteiden ja Euroopan parlamentin 
ehdotusten täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 262
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Päätöslauselmaesitys
48 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48 a. kehottaa komissiota ottamaan 
täytäntöönpanosuunnitelman yhteydessä 
mahdollisimman pian käyttöön erityisiä 
aikatauluja kaikkien toimenpiteiden ja 
tavoitteiden toteuttamiseksi; pyytää 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
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arvioimalla kunkin strategian 
täytäntöönpanoa;

Or. en


