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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Europa, primeiro destino turístico do mundo – novo quadro político para o 
turismo europeu
(2010/2206(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Orientações de base para a 
sustentabilidade do turismo europeu" (COM(2003) 0716),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma política de turismo 
europeia renovada: Rumo a uma parceria reforçada para o turismo na Europa"
(COM(2006)0134),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Agenda para um Turismo 
Europeu Sustentável e Competitivo (Agenda 21)" (COM(2007)0621),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Europa, primeiro destino 
turístico do mundo – novo quadro político para o turismo europeu" (COM(2010)0352),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Europa 2020. Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" (COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às estatísticas europeias sobre turismo (COM(2010)0117),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho de 12 de Outubro de 2010 sobre a "Europa, 
primeiro destino turístico do mundo – novo quadro político para o turismo europeu"
(14944/10),

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho de 22 de Dezembro de 19861 relativa à
segurança dos hotéis existentes contra o risco de incêndio (86/666/EEC),

– Tendo em conta a Directiva 90/314/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 19902, relativa 
às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados,

– Tendo em conta a Directiva 2006/123/CE3 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de Dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno,

– Tendo em conta a Directiva do Conselho 2009/47/CE4, de 5 de Maio de 2009, que altera a 
Directiva 2006/112/EC no que diz respeito às taxas reduzidas do imposto sobre o valor 
acrescentado,

                                               
1 JO L 384, de  31.12.1986, p. 60.
2 JO L 158,  de 23.6.1990, p. 59.
3 JO L 376, de 27.12.2006, p. 36. 
4 JO L 116, de 9.5.2009, p.18. 
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– Tendo em conta a Decisão da Comissão, de 9 de Julho de 20091, que estabelece os 
critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico comunitário a serviços de 
alojamento turístico (2009/578/EC),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 66/20102 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 25 de Novembro de 2009, relativo a um sistema de rótulo ecológico da UE,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 8 de Setembro de 20053, sobre as novas perspectivas 
e os novos desafios para um turismo europeu sustentável,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 29 de Novembro de 20074, sobre uma política de 
Turismo europeia renovada: Rumo a uma parceria reforçada para o turismo na Europa,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de Dezembro de 20085, sobre os aspectos do 
desenvolvimento regional do impacto do turismo nas regiões costeiras,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e os pareceres da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão do Desenvolvimento Regional, da 
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e da Comissão da Cultura e da 
Educação (A7 0000/2011),

A. Considerando que o sector do turismo é responsável por 10% do PIB e por 12% do 
emprego total, sendo constituído, na sua maioria, por micro, pequenas e médias empresas,
e que desempenha um papel essencial no desenvolvimento e na coesão da UE, bem como 
na consecução dos objectivos da estratégia Europa 2020,

B. Considerando que a União Europeia é o primeiro destino turístico do mundo em termos de 
chegadas internacionais e que é necessário reforçar esta primazia enfrentando os desafios 
que advêm, por um lado, de uma maior concorrência global e de um mercado da procura 
em constante mudança e, por outro, da necessidade de garantir uma maior 
sustentabilidade,

C. Considerando que o turismo contribui para a promoção da Europa e do seu património 
cultural e linguístico, no respeito das diferenças, e ainda para afirmar os valores comuns e 
reforçar o sentimento de identidade, pertença e cidadania europeia,

D. Considerando que, com o Tratado de Lisboa (artigo 195.º) é atribuída à UE uma 
competência específica em matéria de turismo, com capacidade para apoiar e completar as 
acções dos Estados-Membros,

E. Considerando que, com base nesta nova competência, é necessário elaborar uma estratégia 

                                               
1 JO L 198, de 30.7.2009, p. 57.
2 JO L 27, de 30.1.2010, p. 1.
3 JO C 193 E de 17.8.2006, p. 325.
4 JO C 297 E de 20.11.2008, p.184.
5 Textos aprovados, P6_TA(2008)0597.
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europeia integrada com objectivos claros e ambiciosos, no pleno respeito do princípio de 
subsidiariedade,

F. Considerando que uma política comunitária do turismo exige recursos adequados no 
âmbito das perspectivas financeiras UE 2014-2020,

1. Congratula-se com a estratégia política apresentada pela Comissão, na qual são definidas 
21 acções específicas para o relançamento do sector; entende que este texto, com o 
respectivo plano de execução, constitui uma plataforma concreta de partida para o 
desenvolvimento de uma política europeia a favor de um turismo competitivo, moderno, 
de qualidade, sustentável e acessível a todos;

2. Entende ser necessária uma estratégia europeia para o turismo assente, por um lado, num 
pacote de medidas específicas destinadas exclusivamente ao sector turístico e, por outro, 
numa atempada avaliação do impacto provocado no turismo por medidas relativas a 
outros sectores;

3. Salienta a necessidade de uma estreita cooperação, por um lado, entre as autoridades 
europeias, nacionais, regionais e locais e, por outro, entre as instituições no seu conjunto e 
os intervenientes do sector; relembra a competência directa em matéria de turismo de 
muitas regiões europeias e, portanto, a centralidade destas na implementação de projectos 
e acções concretas; deseja uma participação directa e eficaz das regiões no âmbito de 
propostas comunitárias futuras a favor do turismo e uma coordenação inter-regional para a 
promoção das mesmas;

Turismo competitivo, moderno e de qualidade

4. Entende que o turismo deve ser considerado parte integrante da política industrial 
europeia e reitera que o relançamento do turismo constitui um estímulo essencial para o 
emprego nos diversos Estados-Membros;

5. Partilha a proposta da Comissão de desenvolver, com os Estados-Membros e as agências 
nacionais do turismo, a "marca Europa", com o objectivo de promover a Europa no mundo 
como destino turístico unitário, sem prejuízo do respeito pelas diversidades territoriais;

6. Acolhe com agrado a iniciativa da "Marca do património europeu" enquanto instrumento 
de valorização de alguns locais representativos da história da integração europeia; insiste 
na necessidade de coordenar esta iniciativa com os locais reconhecidos pela UNESCO, 
com o objectivo de evitar uma sobreposição sem qualquer valor acrescentado;

7. Salienta a importância de colaborar, por exemplo através de parceiras, com os países 
extra-europeus, designadamente os países BRIC, que constituem um mercado de vários 
milhões de novos potenciais turistas;

8. Julga oportuno, a esse respeito e sem prejuízo do direito-dever que assiste à UE de 
controlar o acesso ao território dentro das suas fronteiras, sensibilizar as Instituições 
Europeias e os Estados-Membros para que os procedimentos de emissão de vistos 
turísticos sejam coordenados e simplificados, avaliando a possibilidade de constituição, ao 
nível da UE, de secções consulares comuns, de forma a garantir uma aplicação atempada 
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dos procedimentos acima citados e a redução dos custos com burocracia;

9. Convida a Comissão a avaliar medidas alternativas de simplificação na emissão de vistos 
turísticos, como por exemplo um "visto turístico de grupo" para grupos organizados;

10. Insta os Estados-Membros, perante as diversas situações de emergência que envolvem 
riscos para os turistas no estrangeiro, a avaliarem a oportunidade de conceber um 
procedimento uniforme de emissão de comunicados "dissuasores" de viagem, criando um 
código único europeu de gravidade relativo à "dissuasão" e reconhecendo, nos casos mais 
graves, o acesso dos operadores ao procedimento de ajuda comunitária, nos limites da 
disponibilidade dos fundos de financiamento europeus;

11. Salienta a necessidade de favorecer o desenvolvimento tecnológico das PME de forma a 
tornar mais eficaz a comercialização dos produtos e a promoção dos destinos; exorta a 
Comissão a criar uma plataforma 'TIC e Turismo' através do lançamento de um projecto-
piloto específico, antes do final de 2011, para incentivar a participação das microempresas 
e das PME na "Digital Supply Chain", inspirado nas experiências de outros sectores, entre 
os quais os têxteis, os transportes, a logística e a indústria automóvel;

12. Convida a Comissão a avaliar, em estreita colaboração com os operadores do sector, 
modalidades inovadoras de promoção de férias organizadas ad hoc numa óptica europeia, 
por ocasião dos grandes eventos internacionais a realizar na Europa nos próximos anos 
(como por exemplo os Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, a Exposição de 2015 em 
Milão e outros), com o intuito de promover o "destino Europa" e a sua riqueza 
multifacetada;

13. Reconhece a conveniência de desenvolver as potencialidades do portal 
www.visiteurope.com, promovido pela ETC (European Travel Commission), a fim de 
maximizar a sua fruição e a plena acessibilidade através da presença de textos em todas as 
línguas oficiais da UE e nas principais línguas extra-UE, bem como da utilização de 
formatos acessíveis para as pessoas com deficiência sensorial; o portal deverá tornar-se 
uma verdadeira plataforma europeia do turismo, com facilidade de acesso a outros portais 
turísticos nacionais, regionais e locais de cada um dos Estados-Membros;

14. Convida a Comissão a avaliar com os Estados-Membros a oportunidade de criar uma 
"Carta europeia do turista", com o objectivo de fidelizar os turistas originários de um dos 
Estados-Membros ou de países terceiros que viajam na Europa, através da oferta de 
informações, promoções e serviços dedicados;

15. Convida a Comissão a definir uma "marca europeia do turismo de qualidade", 
identificando critérios comuns mínimos de qualidade; considera que tal deve ocorrer 
graças a uma coordenação das melhores experiências já adquiridas pelos diversos 
Estados-Membros e pelas associações profissionais, a fim de criar uma marca-chapéu 
complementar às marcas nacionais e reconhecida com base numa adesão voluntária 
("opt-in");

16. Pensa que, para evitar riscos de confusão entre os consumidores e encargos excessivos 
para as empresas, é oportuno limitar o número de marcas, de modo a torná-las mais 
reconhecíveis; para esse efeito, convida a Comissão a avaliar, no futuro, a possibilidade de 
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uma integração gradual, numa única marca, da "marca europeia de qualidade " e do 
"Rótulo Ecológico – marca de qualidade ecológica para os serviços de recepção turística";

17. Solicita à Comissão que promova uma iniciativa concreta destinada à progressiva 
harmonização dos sistemas de classificação hoteleira, através da identificação de critérios 
mínimos comuns, tendo em consideração as experiências positivas já realizadas pelas 
associações profissionais, e trabalhando em estreita colaboração com os organismos de 
normalização;

18. Salienta a importância de dar atenção ao tema da segurança nos hotéis, com especial 
referência às normas anti-incêndio; para esse efeito, considera necessário incentivar a 
adesão voluntária ao método MBS (Management, Building and System), promovido pela 
HOTREC, sem prejuízo das normas nacionais vigentes em linha com as recomendações 
do Conselho de 1986; salienta ainda a importância de continuar a ter em conta as 
necessidades das pessoas deficientes e com mobilidade reduzida;

19. Julga oportuno que a Comissão, em colaboração com a indústria do sector, prepare um 
mapeamento das competências existentes (Tourism Skill Competence Framework), a fim 
de dispor de uma plataforma de partida que permita agir concretamente no intuito de 
facilitar o encontro entre procura e oferta no mercado;

20. Convida a Comissão, em colaboração com os Estados-Membros, a valorizar e promover 
as acções de formação profissional e universitária já existentes no sector do turismo, 
colocá-las em rede e estimular a criação de novas acções, em estreito contacto com o 
mundo da investigação e das empresas;

21. Pensa que programas comunitários como "Erasmus para jovens empresários" e "Leonardo 
da Vinci" são programas únicos no que respeita à aquisição de competências profissionais 
e de formação, pelo que devem ser desenvolvidos e promovidos ainda mais;

22. Solicita que seja melhorado o reconhecimento mútuo das qualificações profissionais na 
indústria turística, de forma a permitir encontrar melhores saídas profissionais, tanto para 
quem já trabalha neste sector como para quem pretende iniciar a trabalhar nele;

23. Evidencia a estreita ligação entre turismo e transportes e pede à Comissão e aos 
Estados-Membros que envidem todos os esforços necessários para modernizar as infra-
estruturas, incentivar a co-modalidade e adoptar medidas adequadas na gestão dos fluxos 
turísticos, em especial dos picos sazonais e das emergências, independentemente da sua 
natureza;

24. Exorta a Comissão a incentivar a utilização de meios de transporte mais sustentáveis e a 
prestar mais atenção às ligações com as ilhas, as áreas rurais e montanhosas e, em termos 
mais gerais, com os destinos menos acessíveis;

25. Salienta a necessidade de promover os sistemas de venda electrónica de bilhetes de 
diversos meios de transporte, incentivando assim a intermodalidade do sistema;

26. Acolhe favoravelmente a legislação europeia em matéria de direitos dos passageiros, em 
especial no que respeita às pessoas de mobilidade reduzida, desejando que seja possível 
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alcançar, no médio prazo, uma regulamentação única para as diferentes modalidades de 
transporte;

Turismo sustentável e diversificado

27. Acolhe com agrado a intenção da Comissão de diversificar a oferta turística; em especial, 
salienta a importância da colaboração já encetada com o Conselho da Europa com vista à 
promoção do turismo cultural, histórico, religioso e ambiental, através de itinerários 
temáticos, que não só valorizem as raízes culturais e históricas a par das tradições do 
nosso continente, como também contribuam para o desenvolvimento de um turismo 
alternativo, acessível a todos e sustentável; considera que a utilização de meios de 
transporte sustentáveis, entre os quais a bicicleta, deve ser incentivada em relação aos 
vários itinerários;

28. É de opinião de que a Comissão e o Conselho da Europa devem continuar a apoiar o 
desenvolvimento de itinerários destinados a valorizar a identidade europeia através de 
percursos específicos que liguem entre si os lugares símbolo da Europa, como por 
exemplo as catedrais, os castelos, as universidades e os parques industriais;

29. Salienta a importância de redes como NECSTouR e EDEN para o intercâmbio de boas 
práticas entre regiões europeias e a promoção de destinos sustentáveis; além disso, insiste 
na necessidade de criar um sistema de indicadores comuns para a gestão sustentável dos 
destinos, em estreita colaboração com o "Tourism Sustainability Group" (TSG) e as 
autoridades locais e regionais;

30. Entende que o turismo rural e o agro-turismo devem ser adequadamente apoiados, por 
serem sectores que melhoram a qualidade de vida, diversificam a economia das zonas 
rurais e criam uma ligação directa com a promoção de produtos alimentares tradicionais, 
ecológicos e naturais; observa que, para esse efeito, é importante garantir a plena
acessibilidade da rede e da infra-estrutura informática nessas zonas;

31. Salienta que o turismo da natureza contribui para um desenvolvimento sustentável do 
sector e chama a atenção para a necessidade de dar mais relevo aos parques nacionais e às 
áreas protegidas, a fim de os tornar mais acessíveis aos turistas, por exemplo através do 
desenvolvimento de percursos transnacionais, no respeito do património ambiental;

32. Convida a Comissão a promover uma iniciativa comunitária horizontal sobre o impacto 
ambiental do turismo, com especial referência ao ciclo dos resíduos, à poupança 
energética e hídrica, envolvendo no processo os diversos sectores, em especial o 
agroalimentar, a fim de divulgar informações e materiais úteis e sensibilizar a opinião 
pública;

33. Salienta a necessidade, no âmbito de uma estratégia do turismo costeiro, insular e 
marinho, de investir recursos adequados a fim de preservar as costas europeias do 
fenómeno da erosão, proteger o seu património ambiental e faunístico e melhorar a 
qualidade das águas, com o objectivo de desenvolver um turismo balnear e subaquático 
sustentável e de qualidade;

34. Reitera a importância do turismo balnear como especificidade de algumas regiões 
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costeiras europeias e convida a Comissão a prever, no respeito do direito comunitário, 
medidas de protecção dos investimentos realizados pelos operadores, em termos de 
renovação das estruturas e implementação da qualidade do serviço prestado aos clientes, 
avaliando a possibilidade de uma derrogação específica à Directiva 2006/123/CE;

35. Convida a Comissão e os Estados-Membros, no âmbito de uma política marítima 
integrada (PME), a apoiar o desenvolvimento das infra-estruturas portuárias, aspecto 
essencial para o turismo de cruzeiros, que constitui um sector em crescimento apesar da 
recente crise, e para o turismo de embarcações de recreio;

36. Reconhece o contínuo crescimento do turismo de saúde e, em especial, do turismo termal 
e constata que existem várias normas comunitárias relativas a questões ligadas ao 
termalismo; convida a Comissão a avaliar a possibilidade de apresentar uma proposta 
legislativa única sobre termalismo, para dotar o sector de uma estrutura orgânica e 
regulamentada, incentivando a competitividade, e salienta a importância de novas normas 
sobre a saúde transfronteiriça para incentivar ainda mais o turismo de saúde;

37. Recorda que um turismo eticamente responsável é uma meta imprescindível; acolhe com 
agrado os conteúdos do código ético da Organização Mundial do Turismo (OMT) e espera 
que sejam prontamente transpostos pela Comissão e pelos Estados-Membros; nesse 
sentido, congratula-se com a proposta da Comissão de estender a jurisdição nacional dos 
Estados-Membros aos crimes de abuso sexual sobre menores praticados no estrangeiro, 
punindo assim, de facto, o turismo sexual;

Turismo para todos

38. Encoraja a Comissão a, progressivamente, promover um ajustamento sazonal da oferta 
turística, desenvolvendo ainda mais, com base nos resultados positivos alcançados até 
hoje, a acção preparatória "Calypso"; além disso, convida a Comissão a prosseguir no 
caminho de um programa de intercâmbio que permita a categorias específicas de pessoas, 
começando pelas mais desfavorecidas, aceder ao turismo, sobretudo durante a época baixa 
e a nível transnacional;

39. Salienta a importância, no quadro de uma nova estratégia europeia sobre deficiência, de 
ter em conta a acessibilidade para pessoas com deficiência, não só no que respeita aos 
meios de transporte, como também ao alojamento, à restauração e aos serviços turísticos 
em geral;

40. Convida a Comissão e os Estados-Membros, por ocasião de 2011, Ano Europeu do 
Voluntariado, a promover a participação de jovens voluntários em programas de 
recuperação, conservação e protecção de locais de interesse histórico /ambiental, com o 
objectivo de favorecer uma maior fruição por parte dos turistas;

Turismo e recursos

41. Convida a Comissão a coordenar e a dar visibilidade aos instrumentos financeiros 
existentes a favor do reforço da competitividade do turismo que dependem de diferentes 
Direcções Gerais, bem como a verificar a sua utilização atempada, com especial 
referência ao FEDER, ao FEADER e ao FSE;
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42. Encoraja os Estados-Membros e as autarquias locais e regionais a aproveitar ao máximo 
os instrumentos de formação profissional disponibilizados pelo FSE e por outros 
instrumentos comunitários, nacionais, regionais e locais, visto ser essencial sensibilizar os 
Estados-Membros e as autarquias a desenvolverem concursos dedicados ao turismo, com 
base nas prioridades previstas nos Fundos estruturais;

43. Requer a criação, no âmbito das previsões financeiras para 2014-2020, de um programa 
específico para o turismo, com especial referência às PME, encorajando as parcerias entre 
empresas em projectos pan-europeus neste sector;

44. Insiste na necessidade de se assegurar alguma continuidade no apoio aos projectos-piloto 
no sector do turismo após 2011 e na eventualidade de uma avaliação de novos projectos 
que contribuam para a aplicação da nova estratégia; 

Outras questões importantes para o sector turístico

45. Insta a Comissão a apresentar uma proposta de lei até Setembro de 2011 relativa à revisão 
da Directiva 90/314/CEE, conhecida como "viagens organizadas", para garantir um 
quadro jurídico rigoroso aos consumidores e às empresas do sector em situações de 
normalidade e, designadamente, em situações extraordinárias provocadas por fenómenos 
naturais;

46. Salienta a oportunidade de uma progressiva harmonização, entre os Estados-Membros, do 
IVA aplicado ao turismo, como condição necessária para uma concorrência transparente 
entre as empresas turísticas no interior da UE e relativamente aos países terceiros; nesta 
óptica, acolhe com agrado a discussão iniciada com a publicação do Livro verde sobre o 
futuro do IVA;

47. Convida o Conselho da UE a acelerar a calendarização prevista para a adopção da 
proposta de directiva sobre a modernização do regime especial do IVA ("regime TOMS"), 
através da introdução de um mecanismo de adesão voluntária (opt-in) passível de anular a 
distorção de concorrência entre categorias de operadores do sector, dado que 
transposições nacionais não homogéneas conduzem actualmente a graves consequências;

48. Pensa ser oportuno criar um grupo de trabalho técnico específico para o turismo ao nível 
do Parlamento Europeu, com o objectivo de acompanhar de perto a aplicação das acções 
propostas pela Comissão e das indicações do Parlamento Europeu;

49. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O turismo, por ser a terceira maior actividade socioeconómica da UE, responsável por 10% do 
PIB e por 12% do emprego total, é um sector de importância crucial porque, além de visar a 
integração e o desenvolvimento das regiões menos avançadas, consegue conciliar o 
crescimento, o desenvolvimento sustentável e a ética nos países da União. Além disso, é um 
instrumento essencial para reforçar, divulgar e promover a nossa imagem no mundo. 

O turismo foi sempre parte integrante das políticas comunitárias. Com efeito, desde 
Dezembro de 2009 até hoje, as Instituições Europeias enveredaram por um novo percurso no 
intuito de levar a bom porto as novas prerrogativas estabelecidas no Tratado de Lisboa, 
segundo o qual compete à UE a competência de levar a termo e coordenar as acções dos 
Estados-Membros no sector do turismo. Recordemos a Declaração de Madrid, em Abril de 
2010, ocasião na qual os Estados-Membros expressaram a sua determinação em aplicar 
medidas específicas e ainda promover valores como a ética e a defesa do ambiente e da 
cultura, bem como a sustentabilidade económica do sector; a Comunicação da Comissão, em 
Junho de 2010, com as 21 acções; as conclusões do Conselho "Competitividade", de Outubro 
de 2010, em que os Estados-Membros reconhecem a importância do turismo para a economia 
e se comprometem a desenvolver o sector; o Fórum Europeu do Turismo, em Malta, no 
passado mês de Novembro, em que a Comissão apresentou um projecto de plano de aplicação 
e, através de um diálogo construtivo entre as instituições e os operadores, se procurou definir 
prioridades entre as 21 acções propostas na comunicação; por fim, há que acrescentar a estas 
etapas o relatório de iniciativa do Parlamento Europeu. 

Comunicação da Comissão Europeia 

Através da sua comunicação de Junho passado, a Comissão Europeia, nomeadamente através 
das novas prioridades delineadas na estratégia Europa 2020, visa incentivar uma abordagem 
coordenada e definir um quadro de acção no sentido de reforçar a competitividade e a 
capacidade de crescimento sustentável no sector do turismo (objectivos retomados e descritos 
no artigo 195.º do TFUE). 

Importa destacar um quadro de acção constituído por quatro pilares: em primeiro lugar, a 
Comissão considera indispensável estimular a competitividade do sector, promovendo uma 
diversificação da oferta, apoiando a inovação, melhorando as competências profissionais e, 
por fim, encorajando o prolongamento da época. Em segundo lugar, a UE tem por objectivo 
promover um turismo sustentável, responsável e de qualidade, ou seja, facilitar uma gestão 
saudável das empresas criando marcas europeias (Marca Europa, Rótulo Ecológico, Marca do 
Turismo de Qualidade) ou promovendo projectos como o EDEN ou redes como NECSTouR. 
Por outro lado, visa consolidar a imagem da UE a nível internacional, enquanto conjunto de 
destinos unitários e coordenados. Para terminar, e sabendo que a política do turismo se pauta 
pelo seu carácter transversal, há que maximizar o potencial das políticas e dos instrumentos 
financeiros disponibilizados, de forma a apoiar a competitividade do sector.

Relatório de iniciativa – posição do relator
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O relator considera que o debate sobre o relatório de iniciativa do Parlamento deve ter um 
duplo objectivo: por um lado, analisar atentamente as 21 acções propostas pela Comissão e o 
respectivo plano de implementação apresentado em Malta, focando a atenção na identificação 
das acções prioritárias e na sua realização concreta; por outro, estimular a Comissão e os 
Estados-Membros a equacionar, com a calendarização adequada e soluções eficazes, outras 
questões em aberto, cuja resolução é fundamental para permitir à Europa manter o seu papel 
de primeiro destino turístico no mundo.

Entre as acções propostas pela Comissão, o relator considera prioritário enfrentar algumas 
delas, sobretudo as que estão mais em linha com as perspectivas Europa 2020:

Formação

O relator está a favor do grande destaque dado ao tema da formação e da qualificação 
profissional. Com efeito, é justamente graças ao capital humano e à formação, não apenas de 
perfis profissionais em contacto directo com o cliente, mas sobretudo de novos perfis ao nível 
de quadros dirigentes, gestores e empresários, que será possível vencer o desafio de uma 
política industrial do turismo que seja eficaz. Nesse sentido, é fundamental valorizar e 
promover as experiências de formação profissional e universitárias já existentes, colocá-las 
em rede e estimular a realização de novas acções, em estreito contacto com o mundo 
empresarial. O relator considera necessário alcançar um acordo sobre o mapeamento das 
competências existentes no sector, de forma a compreender como agir concretamente no 
sector da formação turística. Programas como "Erasmus para jovens empresários " são 
igualmente essenciais para o desenvolvimento de novas competências profissionais entre os 
jovens, devendo essas competências e qualificações ser adequadamente reconhecidas entre os 
vários Estados-Membros. 

Inovação e TIC 

O relator está convencido de que é necessário investir com força na inovação e nas TIC, 
elementos essenciais para aumentar a competitividade das nossas empresas turísticas e dar 
uma resposta, não apenas a um público de clientes cada vez mais orientado para a utilização 
da Internet e das novas tecnologias, mas também ao próprio mundo das empresas turísticas, 
que é hoje, cada vez mais, o primeiro consumidor de produtos turísticos online. Nesse 
sentido, a proposta de desenvolvimento de uma plataforma europeia é um desafio que não se 
pode deixar cair em saco roto. Outro aspecto importante consiste em garantir plena 
acessibilidade à rede internet em todos os territórios da União Europeia, incluindo os mais 
desfavorecidos. O relator propõe à Comissão o lançamento de um projecto-piloto para 
incentivar a participação das microempresas e das PME na "Digital Supply Chain", de forma 
a permitir a estas empresas o acesso às novas tecnologias avançadas e assim incrementar a sua 
competitividade.

Vistos Turísticos 

O tema dos vistos, sobretudo no que respeita aos países BRIC, é um tema central do turismo 
na Europa, se pensarmos nos milhões de novos potenciais visitantes provenientes de países 
terceiros. O relator deseja que o legítimo direito/dever de a União controlar os acessos aos 
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seus territórios não penalize ainda mais as capacidades de atracção dos nossos destinos 
turísticos e considera oportuno que as instituições e os Estados-Membros sejam sensibilizados 
no sentido de coordenar e simplificar os procedimentos de emissão de vistos turísticos, 
avaliando também a possibilidade de criar secções consulares comuns, de forma a diminuir as 
diferenças burocráticas e os custos administrativos.  

Marcas Europeias 

Relativamente à questão das marcas, o relator considera que se pretende, em primeiro lugar, 
encontrar um ponto de equilíbrio não banal entre exigências aparentemente opostas e, em 
segundo lugar, evitar uma excessiva proliferação de marcas, que acabaria por confundir os 
consumidores.

No caso da "Marca Europa", é importante manter alguma unidade quanto à necessidade de 
promoção da Europa como destino unitário com o objectivo de valorizar as especificidades 
dos territórios. 

No caso da "Marca do património europeu " há que instaurar um diálogo construtivo com 
outras organizações internacionais, como a UNESCO, para evitar uma duplicação das marcas 
relativas ao património.  

No caso da "marca de qualidade", por sua vez, existe por um lado a necessidade de introduzir 
critérios de qualidade mínimos comuns para apoiar a competitividade das nossas empresas e, 
por outro, a de alcançar este objectivo num mercado não totalmente harmonizado, onde ainda
permanecem regras e regimes fiscais muito diferentes entre si. O relator apoia a ideia de uma 
marca-chapéu complementar às marcas nacionais e regionais e reconhecida com base numa 
adesão voluntária (opt-in). Além disso, o relator é da opinião que, justamente para evitar 
qualquer confusão entre os consumidores, é desejável, a longo prazo, pensar-se numa 
integração gradual, numa única marca, da marca europeia de qualidade e do rótulo ecológico, 
marca de qualidade ecológica para os serviços de recepção aos turistas. 

No caso dos sistemas de classificação hoteleira, o relator considera necessária uma 
harmonização gradual através de critérios mínimos comuns, que devem ser estabelecidos em 
estreita colaboração com os operadores do sector e com os organismos de normalização. 

Turismo e transportes 

O relator salienta a importância dos transportes para a mobilidade dos turistas e espera que se 
promova uma modernização das infra-estruturas, a utilização de meios de transporte mais 
sustentáveis, ligações com os destinos de mais difícil acesso e um especial enfoque na 
legislação relativa ao direito dos passageiros. 

Visibilidade da Europa

Além disso, o relator aprofunda o tema da sustentabilidade através de algumas temáticas 
importantes, entre as quais a questão de ultrapassar uma sazonalidade demasiado rígida, o 
desenvolvimento de uma oferta turística diversificada, sustentável e acessível a todos, o 
reforço da experiência dos itinerários de turismo cultural e religioso, a existência de redes 
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como NECsTOUR e EDEN, bem como a valorização de grandes eventos europeus enquanto 
ocasiões para promover "o destino Europa". A esse respeito, o relator está convencido de que 
o portal www.visiteurope.com, promovido pela "European Travel Commission", se for alvo 
de melhorias e de uma maior interactividade, por exemplo através da inclusão de textos em 
todas as línguas oficiais da UE e das principais línguas extra-UE, bem como através da 
utilização de formatos acessíveis a pessoas com deficiências sensoriais, se poderá tornar uma 
verdadeira plataforma de turismo, passível de colocar em rede as plataformas de turismo 
nacionais, regionais e locais. Assim, será possível a promoção da Europa, tanto para o turismo 
interno como para o proveniente de países terceiros. O portal poderá estar ligado a itinerários 
turísticos e viagens organizadas, de modo a torná-los mais atractivos e acessíveis aos 
potenciais visitantes. 

O relator destaca ainda a importância de alguns tipos de turismo, tais como o turismo rural e o 
agro-turismo, o turismo da natureza, o turismo costeiro e balnear, o turismo de cruzeiros, o 
turismo termal e de saúde e o turismo ético. 

Turismo para todos 

O relator destaca o facto de ser essencial fazer frente a uma sazonalidade cada vez mais 
crescente do turismo e considera que a acção preparatória Calypso pode ser uma das possíveis 
soluções. A Calypso tem tido, até agora, resultados positivos, e a Comissão deveria 
desenvolver ainda mais esta acção preparatória numa óptica transnacional, facultando também 
a determinadas categorias de pessoas, como os jovens, os idosos, os deficientes e as famílias 
desfavorecidas, o acesso ao turismo, sobretudo durante a época baixa.  

Além disso, o relator está convencido de que os jovens são um potencial não despiciendo para 
o desenvolvimento do turismo e sugere que se aproveite ao máximo o ano de 2011, ano 
europeu do voluntariado, para promover a participação de jovens voluntários em programas 
de recuperação, conservação e protecção de locais de interesse histórico/ambiental, a fim de 
favorecer uma maior fruição por parte dos turistas. 

Turismo e recursos 

O relator está convicto de que uma nova política ambiciosa do turismo não pode dispensar 
financiamentos e recursos humanos adequados. Um tema delicado, especialmente nesta fase 
da história da UE, que não pode, porém, ser negligenciado. 

O relator considera necessária uma acção que assente numa dupla vertente: por um lado, 
coordenar melhor e dar visibilidade às linhas de financiamento já existentes dependentes das
diferentes Direcções Gerais, no âmbito dos fundos estruturais e sensibilizando as autoridades 
nacionais, regionais e locais para que desenvolvam concursos dedicados ao turismo com base 
nas linhas orientadoras previstas nos vários fundos; por outro, inserir nas previsões financeiras 
para 2014-2020 um programa específico para o turismo com as respectivas rubricas 
orçamentais, que faça especial referência às PME e à criação de parcerias entre empresas com 
vista à realização de projectos pan-europeus no sector. O relator considera igualmente 
necessário reordenar as competências e reforçar a estrutura da Comissão dedicada ao turismo, 
tendo em conta a nova competência atribuída pelo Tratado de Lisboa e a consequente 
necessidade de recursos humanos. 
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Outras questões prioritárias 

O relator considera necessário estimular o debate relativamente a algumas questões relevantes 
para o sector do turismo que necessitam de acções específicas. 
Em especial, considera ser uma das prioridades a revisão da directiva "viagens organizadas", 
que remonta a 1990 e já não reflecte os comportamentos dos consumidores numa sociedade 
em mudança. O relator espera que a Comissão possa apresentar uma proposta legislativa para 
a revisão da directiva até Setembro de 2011, a fim de garantir um quadro regulamentar mais 
claro e rigoroso aos consumidores e às empresas no sector do turismo. 

Um outro tema central para o relator é a questão do IVA no sector do turismo. Segundo o 
relator, uma progressiva harmonização do IVA aplicado ao turismo constitui uma condição 
necessária para uma concorrência transparente e uma plataforma de partida igualitária entre 
empresas turísticas. O acordo alcançado pelo Conselho ECOFIN, em Março de 2009, sobre o 
texto da Directiva 2009/47/CE estabelece, com base permanente, a possibilidade de cada um 
dos Estados-Membros adoptar uma taxa de IVA reduzida, que será aplicada a um conjunto de 
actividades de trabalho intensivo entre as quais os serviços de restauração: trata-se de um 
importante passo em frente, mas ainda existem demasiadas diferenças que provocam 
distorções em termos de concorrência entre os diferentes Estados-Membros. 

A modernização do regime especial do IVA ("TOMS") para as agências de viagens e os 
operadores turísticos é outra questão que merece todo o destaque. Por isso, o relator convida o 
Conselho a acelerar a calendarização prevista para a adopção desta directiva, incluindo a 
inserção de um mecanismo de adesão voluntária (opt-in), passível de anular a distorção da 
concorrência entre categorias de operadores que, devido a transposições nacionais não 
homogéneas, traz graves consequências. 

Por fim, o relator está convencido de que é importante acompanhar de perto as acções 
propostas pela Comissão e as propostas apresentadas pelo Parlamento, e ainda verificar 
atempadamente a concreta implementação das propostas acima referidas. A esse respeito, 
lança a ideia da criação de um grupo de trabalho ao nível do PE, com técnicos especializados 
no sector do turismo, de forma a garantir a continuidade das acções propostas e concretizar a 
nova estratégia política da União Europeia em matéria de turismo. 


