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Amendamentul 1
Isabel Benjumea, Theodoros Zagorakis, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, 
Peter Pollák, Ioan-Rareș Bogdan

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. evidențiază impactul crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 
asupra modelelor de afaceri existente în 
sectorul turismului, schimbările 
motivaționale și de comportament ale 
pieței și ale turiștilor și eliminarea 
barierelor fizice dintre cultură și artă și 
cetățeni;

Or. es

Amendamentul 2
Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Ioan-Rareș Bogdan, 
Peter Pollák

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. subliniază reziliența sectorului pe 
durata crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 și salută apariția ofertelor de 
turism cultural adaptate mediului digital, 
precum deschiderea muzeelor online sau 
tururile ghidate, virtuale, în orașele 
europene. regretă, totuși, impactul 
economic asupra sectorului și solicită 
Comisiei sprijin special pentru activitățile 
culturale și patrimoniul cultural, ca bază 
necesară pentru redresarea turismului 
cultural; solicită măsuri pentru 
accelerarea procesului de transformare 
digitală a acestei industrii, care să asigure 
instrumentele necesare pentru adaptarea 
la scenarii viitoare, care să încurajeze 
parteneriatele public-privat în vederea 
dezvoltării unor inițiative comune și care 
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să faciliteze accesul IMM-urilor pe piață;

Or. es

Amendamentul 3
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. admite că este necesar să se 
găsească un echilibru între nevoile de 
natură economică, socială, culturală și de 
mediu pentru a asigura de manieră 
cuprinzătoare sustenabilitatea turismului pe 
termen lung;

1. pledează pentru o viziune asupra 
turismului care să fie favorabilă 
incluziunii și admite că este necesar să se 
găsească un echilibru între nevoile de 
natură economică, socială, culturală și de 
mediu pentru a asigura de manieră 
cuprinzătoare sustenabilitatea turismului pe 
termen lung;

Or. fr

Amendamentul 4
Željana Zovko

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. admite că este necesar să se 
găsească un echilibru între nevoile de 
natură economică, socială, culturală și de 
mediu pentru a asigura de manieră 
cuprinzătoare sustenabilitatea turismului pe 
termen lung;

1. admite că este necesar să se 
găsească un echilibru între conservarea 
sustenabilă a patrimoniului cultural și 
nevoile de natură economică, socială, 
culturală și de mediu pentru a asigura de 
manieră cuprinzătoare sustenabilitatea 
turismului pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 5
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. admite că este necesar să se 
găsească un echilibru între nevoile de 
natură economică, socială, culturală și de 
mediu pentru a asigura de manieră 
cuprinzătoare sustenabilitatea turismului pe 
termen lung;

1. admite că este necesar să se 
găsească un echilibru între nevoile de 
natură economică, socială, culturală și de 
mediu pentru a asigura de manieră 
cuprinzătoare sustenabilitatea turismului pe 
termen mediu și lung;

Or. en

Amendamentul 6
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoș, Radka Maxová

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. admite că este necesar să se 
găsească un echilibru între nevoile de 
natură economică, socială, culturală și de 
mediu pentru a asigura de manieră 
cuprinzătoare sustenabilitatea turismului pe 
termen lung;

1. admite că este necesar să se 
găsească un echilibru între nevoile de 
natură economică, socială, culturală și de 
mediu pentru a asigura de manieră 
cuprinzătoare sustenabilitatea turismului pe 
termen lung; subliniază că este necesar să 
se studieze reziliența patrimoniului 
cultural;

Or. en

Amendamentul 7
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că turismul cultural are 
un potențial semnificativ de a genera 
creștere economică și locuri de muncă în 

2. recunoaște că turismul cultural are 
un potențial semnificativ de a genera 
creștere economică și locuri de muncă în 
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UE, deoarece patru din zece turiști își aleg 
deja destinația pe baza ofertei sale 
culturale;

UE, deoarece patru din zece turiști își aleg 
deja destinația pe baza ofertei sale 
culturale; subliniază, în acest sens, că, 
pentru unele destinații culturale, numărul 
de turiști este excesiv și deseori greu de 
gestionat, acesta depășind capacitățile lor 
de primire, punând în pericol patrimoniul 
cultural și afectând adesea stilurile de 
viață și tradițiile locale; subliniază, în 
schimb, că, în alte regiuni din Europa cu 
oferte culturale bogate, sectorul 
turismului este încă subdezvoltat; 
consideră că dezvoltarea și promovarea 
turismului în astfel de regiuni nu numai 
că ar extinde opțiunile disponibile pentru 
persoanele care caută noi destinații și 
experiențe, dar ar putea contribui, de 
asemenea, la reducerea fluxurilor de 
turiști spre situri și locuri extrem de 
populare și vizitate în mod excesiv, 
precum și la reducerea inegalităților 
socioeconomice dintre diferite regiuni și 
state membre;

Or. en

Amendamentul 8
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că turismul cultural are 
un potențial semnificativ de a genera 
creștere economică și locuri de muncă în 
UE, deoarece patru din zece turiști își aleg 
deja destinația pe baza ofertei sale 
culturale;

2. recunoaște că turismul cultural are 
un potențial semnificativ de a genera 
creștere economică și locuri de muncă în 
UE, deoarece patru din zece turiști își aleg 
deja destinația pe baza ofertei sale 
culturale; observă, totuși, că ofertele legate 
de patrimoniul cultural acoperă doar o 
mică parte din valoarea economică pe 
care o generează, fiind necesare, astfel, 
surse de finanțare noi, alternative și 
stabile pentru a servi în continuare drept 
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bază pentru turismul sustenabil;

Or. en

Amendamentul 9
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că turismul cultural are 
un potențial semnificativ de a genera 
creștere economică și locuri de muncă în 
UE, deoarece patru din zece turiști își aleg 
deja destinația pe baza ofertei sale 
culturale;

2. recunoaște că turismul cultural are 
un potențial semnificativ de a genera 
creștere economică și locuri de muncă în 
UE, deoarece patru din zece turiști își aleg 
deja destinația pe baza ofertei sale 
culturale; observă, totuși, că ofertele 
culturale acoperă doar o mică parte din 
valoarea economică pe care o generează, 
fiind necesare, astfel, surse de finanțare 
noi, alternative și stabile pentru a servi în 
continuare drept catalizatori ai turismului 
sustenabil;

Or. en

Amendamentul 10
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoș, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că turismul cultural are 
un potențial semnificativ de a genera 
creștere economică și locuri de muncă în 
UE, deoarece patru din zece turiști își aleg 
deja destinația pe baza ofertei sale 
culturale;

2. recunoaște că turismul cultural are 
un potențial semnificativ de a genera 
creștere economică și locuri de muncă în 
UE, deoarece patru din zece turiști își aleg 
deja destinația pe baza ofertei sale 
culturale; reamintește rolul FEADR și, în 
special, pe cel al programului LEADER;

Or. en
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Amendamentul 11
Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter Pollák, Ioan-
Rareș Bogdan

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că este necesară 
sprijinirea statelor membre în promovarea 
spiritului antreprenorial în sectorul 
turismului și în industriile conexe 
(precum cele dedicate activităților de 
recreere și de divertisment) prin 
intermediul fondurilor structurale și de 
investiții europene (fondurile ESI), 
deoarece aceste întreprinderi reprezintă 
un vector important pentru diseminarea 
valorilor culturale europene, pentru 
promovarea patrimoniului istoric și 
pentru cunoașterea resurselor naturale; 
consideră că cetățenii înșiși sunt cei mai 
buni ambasadori ai istoriei, ai bogăției 
culturale și ai tradițiilor regionale; 
reiterează faptul că dezvoltarea 
programelor de formare și de calificare în 
domeniul asistenței turistice este 
esențială, în special în zonele rurale;

Or. es

Amendamentul 12
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că oferta turistică 
trebuie elaborată în comun, împreună cu 
toți actorii de la nivel local și cu toate 
persoanele care locuiesc pe teritoriile în 
cauză; consideră că turismul trebuie să se 
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dezvolte în mod obligatoriu într-o 
perspectivă pe termen lung și să participe 
la eforturile depuse în direcția atingerii 
obiectivelor climatice ale UE până în 
2050, prin combaterea eficientă a 
inegalităților și prin consolidarea 
incluziunii sociale; subliniază că oamenii 
ar trebui să se afle în centrul acestei 
creșteri, pentru a asigura crearea de 
locuri de muncă decente și durabile, de 
care să beneficieze societatea în 
ansamblul său și care să contribuie la 
reziliența acesteia;

Or. fr

Amendamentul 13
Željana Zovko

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. 1. recunoaște rolul comunităților 
locale în dezvoltarea unui turism 
sustenabil și impactul acestora asupra 
mediului, asupra culturii și asupra 
economiei; solicită promovarea „dreptului 
de proprietate” al comunității culturale și 
a consolidării capacităților acesteia, în 
vederea îmbunătățirii incluziunii la nivel 
local și a participării la protejarea 
patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 14
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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2a. reamintește legătura dintre 
turismul sustenabil și restaurarea, 
conservarea și promovarea patrimoniului 
cultural, atât a celui material, cât și a 
celui imaterial, natural, creat de om sau 
mixt, precum și potențialul care ar fi 
astfel pus în valoare pentru zonele rurale 
și economiile locale ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 15
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că turismul cultural 
poate acționa drept catalizator pentru 
consolidarea înțelegerii reciproce a 
cetățenilor europeni, permițându-le 
acestora să descopere diferențele, dar și 
valorile comune care stau la baza unui 
patrimoniu cultural european care 
reprezintă mai mult decât suma părților 
sale;

Or. en

Amendamentul 16
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că existența unor situri 
aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că 72 % dintr-un eșantion de 

3. subliniază că existența unor situri 
aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că 72 % dintr-un eșantion de 
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tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani 
participanți la un sondaj au admis că 
prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
inițiativa DiscoverEU în această privință; 
observă însă că tinerii nu au beneficiat în 
mod egal de această inițiativă; invită 
Comisia să identifice modalități prin care 
să îi implice mai mult pe tinerii proveniți 
din medii sociale defavorizate, din zone 
rurale și izolate ale statelor membre, 
precum și din statele membre care nu 
dispun de legături feroviare bune cu alte 
țări din UE;

tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani 
participanți la un sondaj au admis că 
prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță;

Or. fr

Amendamentul 17
Isabel Benjumea, Theodoros Zagorakis, Željana Zovko

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că existența unor situri 
aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că 72 % dintr-un eșantion de 
tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani 
participanți la un sondaj au admis că 
prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
inițiativa DiscoverEU în această privință; 
observă însă că tinerii nu au beneficiat în 
mod egal de această inițiativă; invită 
Comisia să identifice modalități prin care 
să îi implice mai mult pe tinerii proveniți 
din medii sociale defavorizate, din zone 
rurale și izolate ale statelor membre, 
precum și din statele membre care nu 
dispun de legături feroviare bune cu alte 

3. subliniază că existența unor situri 
aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că 72 % dintr-un eșantion de 
tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani 
participanți la un sondaj au admis că 
prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
inițiativa DiscoverEU în această privință; 
subliniază că această inițiativă ar trebui 
promovată ca o completare a educației și 
formării tinerilor; observă însă că tinerii 
nu au beneficiat în mod egal de această 
inițiativă; invită Comisia să aibă în vedere 
egalitatea de șanse în accesarea acestui 
program, acordând o atenție specială 
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țări din UE; tinerilor defavorizați;

Or. es

Amendamentul 18
Milan Zver, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că existența unor situri 
aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că 72 % dintr-un eșantion de 
tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani 
participanți la un sondaj au admis că 
prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
inițiativa DiscoverEU în această privință; 
observă însă că tinerii nu au beneficiat în 
mod egal de această inițiativă; invită 
Comisia să identifice modalități prin care 
să îi implice mai mult pe tinerii proveniți 
din medii sociale defavorizate, din zone 
rurale și izolate ale statelor membre, 
precum și din statele membre care nu 
dispun de legături feroviare bune cu alte 
țări din UE;

3. subliniază că existența unor situri 
aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că 72 % dintr-un eșantion de 
tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani 
participanți la un sondaj au admis că 
prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
inițiativa DiscoverEU în această privință; 
invită Comisia să îmbunătățească în 
continuare modalitățile de a-i implica mai 
mult pe tinerii proveniți din medii sociale 
defavorizate, din zone rurale și izolate ale 
statelor membre, precum și din statele 
membre care nu dispun de legături 
feroviare bune cu alte țări din UE;

Or. en

Amendamentul 19
Michaela Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că existența unor situri 3. subliniază că existența unor situri 
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aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că 72 % dintr-un eșantion de 
tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de 
ani participanți la un sondaj au admis că 
prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
inițiativa DiscoverEU în această privință; 
observă însă că tinerii nu au beneficiat în 
mod egal de această inițiativă; invită 
Comisia să identifice modalități prin care 
să îi implice mai mult pe tinerii proveniți 
din medii sociale defavorizate, din zone 
rurale și izolate ale statelor membre, 
precum și din statele membre care nu 
dispun de legături feroviare bune cu alte 
țări din UE;

aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că, potrivit Eurobarometrului 
special 466 privind patrimoniul cultural, 
68 % dintre respondenți au admis că 
prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
inițiativa DiscoverEU în această privință; 
observă însă că tinerii nu au beneficiat în 
mod egal de această inițiativă; invită 
Comisia să identifice modalități prin care 
să îi implice mai mult pe tinerii proveniți 
din medii sociale defavorizate, din zone 
rurale și izolate ale statelor membre, 
precum și din statele membre care nu 
dispun de legături feroviare bune cu alte 
țări din UE;

Or. en

Amendamentul 20
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că existența unor situri 
aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că 72 % dintr-un eșantion de 
tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani 
participanți la un sondaj au admis că 
prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
inițiativa DiscoverEU în această privință; 
observă însă că tinerii nu au beneficiat în 
mod egal de această inițiativă; invită 
Comisia să identifice modalități prin care 

3. subliniază că existența unor situri 
aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite, 
promovând astfel diversitatea, coeziunea, 
incluziunea socială, solidaritatea și 
cetățenia comună, dialogul și înțelegerea 
reciprocă; reamintește că 72 % dintr-un 
eșantion de tineri cu vârsta cuprinsă între 
15-24 de ani participanți la un sondaj au 
admis că prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
inițiativa DiscoverEU în această privință; 
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să îi implice mai mult pe tinerii proveniți 
din medii sociale defavorizate, din zone 
rurale și izolate ale statelor membre, 
precum și din statele membre care nu 
dispun de legături feroviare bune cu alte 
țări din UE;

observă însă că tinerii nu au beneficiat în 
mod egal de această inițiativă; invită 
Comisia să identifice modalități prin care 
să îi implice mai mult pe tinerii proveniți 
din medii sociale defavorizate, din zone 
rurale și izolate ale statelor membre, 
precum și din statele membre care nu 
dispun de legături feroviare bune cu alte 
țări din UE;

Or. en

Amendamentul 21
Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
 Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că existența unor situri 
aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că 72 % dintr-un eșantion de 
tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani 
participanți la un sondaj au admis că 
prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
inițiativa DiscoverEU în această privință; 
observă însă că tinerii nu au beneficiat în 
mod egal de această inițiativă; invită 
Comisia să identifice modalități prin care 
să îi implice mai mult pe tinerii proveniți 
din medii sociale defavorizate, din zone 
rurale și izolate ale statelor membre, 
precum și din statele membre care nu 
dispun de legături feroviare bune cu alte 
țări din UE;

3. subliniază că existența unor situri 
aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și să 
descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că 72 % dintr-un eșantion de 
tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani 
participanți la un sondaj au admis că 
prezența unor situri aparținând 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
inițiativa DiscoverEU în această privință; 
observă însă că tinerii nu au beneficiat în 
mod egal de această inițiativă; invită 
Comisia să identifice modalități prin care 
să îi implice mai mult pe tinerii proveniți 
din medii sociale defavorizate, din zone 
rurale, din zone montane și izolate ale 
statelor membre, precum și din statele 
membre care nu dispun de legături 
feroviare bune cu alte țări din UE;

Or. it

Amendamentul 22
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Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter Pollák, Ioan-
Rareș Bogdan

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că programele Erasmus+ 
și Corpul european de solidaritate 
constituie o oportunitate pentru a 
conserva valorile culturale ale Uniunii 
Europene; consideră că aceste programe 
promovează turismul intraeuropean și 
schimburile culturale și permit crearea de 
legături și relații între călători;

Or. es

Amendamentul 23
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este ferm convins că ghizii turistici 
profesioniști joacă un rol esențial în 
promovarea patrimoniului cultural în 
toate statele membre și, prin urmare, 
invită statele membre să se asigure că 
profesia acestora este recunoscută în mod 
corespunzător și beneficiază de o protecție 
adecvată pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 24
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să promoveze 
în continuare turismul cultural sustenabil, 
acordând o atenție specială economiilor, 
stilurilor de viață și tradițiilor locale și 
asigurând implicarea strânsă a industriilor 
și comunităților locale;

4. este îngrijorat de faptul că 
turismul devine din ce în ce mai omogen, 
turiștii solicitând, iar operatorii de turism 
și destinațiile turistice oferind experiențe 
uniforme, care afectează tradițiile locale 
și diversitățile culturale și lingvistice; 
invită statele membre și alte părți 
interesate relevante să promoveze în 
continuare turismul cultural sustenabil și să 
susțină drepturile culturale, acordând o 
atenție specială economiilor, stilurilor de 
viață, tradițiilor locale și mediului local și 
asigurând implicarea strânsă a industriilor, 
a comunităților locale și a altor părți 
interesate relevante;

Or. en

Amendamentul 25
Željana Zovko

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să promoveze 
în continuare turismul cultural sustenabil, 
acordând o atenție specială economiilor, 
stilurilor de viață și tradițiilor locale și 
asigurând implicarea strânsă a industriilor 
și comunităților locale;

4. invită statele membre să planifice 
în continuare proiecte legate de 
patrimoniul cultural care pot conduce la o 
dezvoltare globală pe plan regional și 
local, programe de cooperare 
internațională și interregională, 
promovând în același timp turismul 
cultural sustenabil, acordând o atenție 
specială economiilor, stilurilor de viață și 
tradițiilor locale, inclusiv abilităților 
tradiționale legate de restaurarea 
patrimoniului cultural, și asigurând 
implicarea strânsă a industriilor și 
comunităților locale;

Or. en
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Amendamentul 26
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să promoveze 
în continuare turismul cultural sustenabil, 
acordând o atenție specială economiilor, 
stilurilor de viață și tradițiilor locale și 
asigurând implicarea strânsă a industriilor 
și comunităților locale;

4. invită statele membre să promoveze 
în continuare turismul cultural sustenabil, 
acordând o atenție specială economiilor, 
componentelor de mediu, protejării 
culturii, a stilurilor de viață și tradițiilor 
locale și asigurând implicarea strânsă a 
industriilor și comunităților locale într-un 
mod participativ și echitabil; subliniază 
necesitatea promovării turismului 
sustenabil nu numai în UE, ci și în țările 
terțe, ca instrument care poate contribui 
la realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă;

Or. fr

Amendamentul 27
Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
 Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să promoveze 
în continuare turismul cultural sustenabil, 
acordând o atenție specială economiilor, 
stilurilor de viață și tradițiilor locale și 
asigurând implicarea strânsă a industriilor 
și comunităților locale;

4. invită statele membre să promoveze 
în continuare turismul cultural sustenabil, 
acordând o atenție specială economiilor, 
stilurilor de viață și tradițiilor locale și 
asigurând implicarea strânsă a industriilor, 
în special a întreprinderilor mici și 
mijlocii și a comunităților locale;

Or. it

Amendamentul 28
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să promoveze 
în continuare turismul cultural sustenabil, 
acordând o atenție specială economiilor, 
stilurilor de viață și tradițiilor locale și 
asigurând implicarea strânsă a industriilor 
și comunităților locale;

4. invită statele membre să promoveze 
în continuare turismul cultural sustenabil, 
acordând o atenție specială economiilor, 
stilurilor de viață și tradițiilor locale și 
asigurând implicarea strânsă a industriilor 
și comunităților locale; consideră că ar 
trebui prezentate măsuri de sprijin pentru 
regiunile care au nevoie de acest lucru în 
tranziția către modele turistice 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 29
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoș, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să promoveze 
în continuare turismul cultural sustenabil, 
acordând o atenție specială economiilor, 
stilurilor de viață și tradițiilor locale și 
asigurând implicarea strânsă a industriilor 
și comunităților locale;

4. invită statele membre să promoveze 
în continuare turismul cultural sustenabil, 
acordând o atenție specială economiilor, 
stilurilor de viață și tradițiilor locale și 
asigurând implicarea strânsă a industriilor 
și comunităților locale; subliniază rolul 
fondurilor de coeziune și, în special, pe 
cel al FEDR în conservarea și 
promovarea patrimoniului cultural, 
făcând posibilă finanțarea turismului 
alternativ utilizând noi mijloace digitale și 
tehnici de construcție în cazul în care 
siturile sunt prea fragile pentru a fi 
vizitate;

Or. en

Amendamentul 30
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Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter Pollák, Ioan-
Rareș Bogdan

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. încurajează promovarea unui 
turism cultural sustenabil de excelență. 
invită Comisia și statele membre să pună 
în aplicare măsuri care să încurajeze 
colaborările cu experți de prestigiu, cu 
cunoștințe recunoscute, într-un mod mai 
activ în industria turismului cultural, și să 
promoveze cooperarea și schimbul de 
bune practici în cadrul industriei 
turismului cultural;

Or. es

Amendamentul 31
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că operatorii de turism 
pot și trebuie să joace un rol din ce în ce 
mai important în promovarea turismului 
sustenabil, printre altele, prin încurajarea 
clienților să reducă cantitatea de deșeuri 
pe care le produc, prin promovarea unor 
activități sustenabile și prin informarea 
clienților cu privire la locurile pe care le 
vizitează, în special cu privire la valoarea 
și protejarea patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 32
Victor Negrescu
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia Europeană să 
lanseze o nouă versiune digitalizată 
actualizată a Itinerariilor culturale 
europene, care prezintă un potențial 
ridicat pentru întreprinderile mici și 
pentru dialogul intercultural și care 
promovează imaginea unei Europe Unite;

Or. en

Amendamentul 33
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este necesară o 
strategie privind turismul sustenabil, care 
să includă măsuri de sprijin și de 
recuperare solide pentru sectorul care a 
fost puternic afectat de măsurile pentru 
combaterea pandemiei de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 34
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să încurajeze și să 
sprijine utilizarea instrumentelor digitale 
în sectorul turismului cultural;

Or. en
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Amendamentul 35
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. reiterează impactul pozitiv al 
industriilor culturale și creative în 
promovarea turismului sustenabil și 
solicită Comisiei Europene să evalueze în 
continuare modalitățile de sprijinire a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 36
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că o abordare globală 
a turismului cultural sustenabil trebuie să 
includă colaborarea cu rețelele societății 
civile și o cooperare intensificată între 
statele membre;

5. este de părere că o abordare globală 
a turismului cultural sustenabil trebuie să 
includă colaborarea cu operatorii de 
turism și cu rețelele societății civile, 
precum și o cooperare intensificată între 
statele membre și autoritățile locale, prin 
dezvoltarea unor strategii și a unor 
politici adecvate la toate nivelurile;

Or. fr

Amendamentul 37
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul
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5. este de părere că o abordare globală 
a turismului cultural sustenabil trebuie să 
includă colaborarea cu rețelele societății 
civile și o cooperare intensificată între 
statele membre;

5. este de părere că o abordare globală 
a turismului cultural sustenabil trebuie să 
includă, de asemenea, colaborarea cu și 
între rețelele societății civile din statele 
membre, precum și colaborarea între 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 38
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că evenimentele și 
festivalurile culturale paneuropene sau 
europene organizate periodic și ideea de a 
readuce în atenție și de a crește gradul de 
conștientizare cu privire la semnificația 
culturii europene aduc o valoare 
adăugată pentru turismul sustenabil; 
îndeamnă Comisia să ia în considerare 
finanțarea unor astfel de inițiative;

Or. en

Amendamentul 39
Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter Pollák, Ioan-
Rareș Bogdan

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța pe care o 
au, pentru industria europeană a 
turismului, păstrarea fluxurilor turistice 
între Uniunea Europeană și Regatul Unit 
și menținerea activă a acestora după 
perioada de tranziție prevăzută de Acordul 
de retragere, atunci când va lua sfârșit 
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situația de risc cauzată de pandemia de 
COVID-19;

Or. es

Amendamentul 40
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă că este necesară promovarea 
și suplimentarea capacităților de educare și 
formare ale statelor membre în domeniul 
turismului sustenabil, fără a se aduce 
atingere principiului subsidiarității;

6. insistă că este necesară promovarea 
și suplimentarea capacităților de educare și 
formare ale statelor membre în domeniul 
turismului sustenabil și responsabil, fără a 
se aduce atingere principiului 
subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 41
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă că este necesară promovarea 
și suplimentarea capacităților de educare și 
formare ale statelor membre în domeniul 
turismului sustenabil, fără a se aduce 
atingere principiului subsidiarității;

6. insistă că este necesară dezvoltarea, 
promovarea și suplimentarea capacităților 
de educare și formare ale statelor membre 
în domeniul turismului sustenabil, fără a se 
aduce atingere principiului subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 42
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoș, Radka Maxová

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă că este necesară promovarea 
și suplimentarea capacităților de educare și 
formare ale statelor membre în domeniul 
turismului sustenabil, fără a se aduce 
atingere principiului subsidiarității;

6. insistă că este necesară promovarea 
și suplimentarea capacităților de educare și 
formare ale statelor membre în domeniul 
turismului sustenabil, fără a se aduce 
atingere principiului subsidiarității; 
subliniază importanța utilizării 
tehnologiilor virtuale pentru a crește 
gradul de conștientizare cu privire la 
patrimoniul cultural; reamintește, de 
asemenea, importanța formării 
meșteșugarilor calificați și a necesității 
schimburilor de cunoștințe ancestrale la 
nivel european;

Or. en

Amendamentul 43
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recunoaște rolul primordial jucat 
de Capitalele Europene ale Culturii în 
promovarea orașelor și a regiunilor, care, 
prin construirea unui cadru economic 
pentru proiectele lor culturale, artistice și 
sociale, integrează noțiunea de turism 
sustenabil și își valorifică patrimoniul 
material și imaterial, tradițiile și 
inovațiile, pentru ca toți cetățenii 
europeni, și nu numai, să poată beneficia 
de acestea și să le poată aprecia;

Or. fr

Amendamentul 44
Željana Zovko

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază potențialul digitalizării 
patrimoniului cultural, atât ca sursă a 
unor oportunități de educație și de 
cercetare, cât și ca instrument pentru 
îmbunătățirea conservării siturilor 
aparținând patrimoniului cultural, pentru 
crearea de locuri de muncă de calitate, 
pentru o mai bună incluziune socială, 
pentru a oferi un acces mai larg 
persoanelor cu dizabilități sau 
persoanelor care locuiesc în zone 
îndepărtate și pentru dezvoltarea 
economică durabilă;

Or. en

Amendamentul 45
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că anumite aspecte ale 
turismului sustenabil pot juca un rol 
fundamental în evidențierea elementelor 
culturale europene, cum ar fi itinerariile 
culturale și tradiționale, care pot constitui 
elemente de protecție și de gestionare a 
patrimoniului, precum și baza unei 
cooperări solide la nivel transnațional;

Or. en

Amendamentul 46
Željana Zovko

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)



PE650.485v01-00 26/42 AM\1203149RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că educația culturală a 
tineretului de astăzi constituie temelia 
unui turism de bună calitate; solicită 
investiții în programe educaționale pentru 
a spori importanța protejării 
patrimoniului cultural; solicită implicarea 
activă a generațiilor tinere în dezvoltarea 
turismului sustenabil, prin creșterea 
gradului de conștientizare a importanței 
diversității patrimoniului, a conservării, a 
îmbunătățirii și a transmiterii acestuia; 
încurajează implicarea prin activități de 
voluntariat organizate prin intermediul 
unor programe precum Corpul european 
de solidaritate;

Or. en

Amendamentul 47
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază necesitatea de a acționa 
pentru a limita consecințele schimbărilor 
climatice și ale dezastrelor naturale 
asupra patrimoniului cultural; solicită, în 
acest sens, definirea unor măsuri de 
prevenire și de adaptare adecvate și 
îmbunătățirea schimbului de cunoștințe 
între statele membre;

Or. fr

Amendamentul 48
Željana Zovko

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)



AM\1203149RO.docx 27/42 PE650.485v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. solicită să țină seama de 
experiența dobândită ca urmare a Anului 
European al Patrimoniului Cultural; 
reamintește că au fost adoptate multe 
inițiative la nivel european, național și 
local pentru a îmbunătăți turismul 
sustenabil prin integrarea patrimoniului 
cultural în politicile în domeniul 
mediului, al arhitecturii și al planificării;

Or. en

Amendamentul 49
Željana Zovko

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și a 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; invită 
Comisia să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om;

7. este preocupat de lipsa unor 
planuri de gestionare adecvate pentru 
siturile care aparțin patrimoniului 
cultural și de impactul turismului gestionat 
în mod deficitar, al dezvoltării necontrolate 
și al întreținerii deficitare a siturilor și a 
împrejurimilor acestora; invită Comisia să 
pună în aplicare într-un mod mai strict 
planurile de gestionare existente și să 
investească mai mult în conservarea, 
protejarea și promovarea patrimoniului 
cultural, precum și să propună măsuri 
concrete pentru conservarea și protejarea 
patrimoniului cultural, ținând cont de 
riscurile generate de om și de natură;

Or. en

Amendamentul 50
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
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Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și a 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; invită 
Comisia să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om;

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar, al 
dezvoltării necontrolate și al 
comercializării excesive asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; 
îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare mecanisme puternice pentru a 
preveni fluxurile de turism nesustenabile și 
invită Comisia să propună măsuri concrete 
pentru păstrarea și protejarea patrimoniului 
cultural în lumina acestor pericole 
provocate de oameni;

Or. en

Amendamentul 51
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și a 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; invită 
Comisia să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om;

7. este preocupat de impactul 
fluxurilor turistice nesustenabile 
gestionate în mod deficitar și al dezvoltării 
necontrolate asupra siturilor care aparțin 
patrimoniului cultural; invită Comisia să 
propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om;

Or. en

Amendamentul 52
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și a 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; invită 
Comisia să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om;

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și al 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural și 
asupra siturilor naturale; invită Comisia 
să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om;

Or. en

Amendamentul 53
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și a 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; invită 
Comisia să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om;

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și a 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; invită 
Comisia să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om; subliniază că în cadrul 
procesului de reflecție cu privire la 
turismul sustenabil trebuie, de asemenea, 
să se reexamineze situația operelor jefuite 
și furate în timpul războaielor și al 
valurilor de colonizare; solicită Comisiei 
și statelor membre să lucreze în mod 
coordonat pentru a facilita restituirea 
bunurilor culturale care au părăsit țara 
de origine în mod ilegal;

Or. fr

Amendamentul 54
Dace Melbārde
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și a 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; invită 
Comisia să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om;

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și al 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; este 
preocupat, în plus, de faptul că, din cauza 
pandemiei de COVID-19 și a încetinirii 
economice asociate acesteia, care ar putea 
avea impact asupra finanțării culturii atât 
la nivel național, cât și la nivelul UE, 
protejarea patrimoniului cultural 
împotriva riscurilor generate de om, 
printre altele, ar putea fi grav 
compromisă; invită Comisia să propună 
măsuri concrete pentru conservarea și 
protejarea patrimoniului cultural, ținând 
cont de riscurile generate de om;

Or. en

Amendamentul 55
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoș, Radka Maxová

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și a 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; invită 
Comisia să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om;

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și al 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; invită 
Comisia să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om; solicită identificarea la 
nivelul UE a celor mai amenințate situri 
culturale europene, pentru a le asigura o 
protecție sporită și o finanțare adecvată;

Or. en
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Amendamentul 56
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și a 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; invită 
Comisia să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om;

7. este preocupat de impactul 
turismului gestionat în mod deficitar și al 
dezvoltării necontrolate asupra siturilor 
care aparțin patrimoniului cultural; invită 
Comisia să propună măsuri concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, ținând cont de aceste riscuri 
generate de om; subliniază importanța 
fondurilor UE în protejarea siturilor care 
aparțin patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 57
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. observă că, în cadrul turismului 
cultural, se pot distinge diferite tipuri de 
turism, cum ar fi turismul istoric 
(patrimoniul material și imaterial), 
turismul gastronomic, turismul literar, 
turismul cinematografic și chiar turismul 
muzical (festivaluri și concerte); prin 
urmare, statele membre trebuie să 
propună măsuri în favoarea turismului 
sustenabil, adecvate fiecărui tip;

Or. en

Amendamentul 58
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa



PE650.485v01-00 32/42 AM\1203149RO.docx

RO

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități.

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea și pentru a evita 
supraaglomerarea în multe destinații.

Or. en

Amendamentul 59
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Manuel Pizarro, Victor 
Negrescu, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități.

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl joacă în încurajarea 
călătoriilor către destinații mai puțin 
cunoscute și mai puțin populare și către 
zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon; recomandă să se depună 
eforturi suplimentare pentru a promova 
sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, cu atât mai mult 
având în vedere actuala pandemie de 
COVID-19, fără precedent, și necesitatea 
generată de aceasta, de distanțare fizică și 
de descurajare a adunărilor mari de 
persoane în siturile culturale, îndeosebi 
pentru persoanele în vârstă și pentru cele 
cu dizabilități.

Or. en
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Amendamentul 60
Željana Zovko

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități.

8. subliniază rolul important pe care îl 
pot juca educația și promovarea 
inițiativelor europene în descoperirea și în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin promovate, mai puțin cunoscute și 
mai puțin populare, care au fost lipsite de 
mijloace de promovare a valorilor lor, și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități.

Or. en

Amendamentul 61
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități.

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități sau pentru cele 
în vârstă.

Or. en

Amendamentul 62
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Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
 Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități.

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale și montane, precum și a 
călătoriilor în extrasezon, pentru a 
promova sustenabilitatea și accesibilitatea 
în domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități.

Or. it

Amendamentul 63
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități.

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități; invită Comisia 
Europeană să promoveze participarea 
cetățenilor în vârstă din UE la turismul 
sustenabil, având în vedere gradul sporit 
de mobilitate al acestora în extrasezon și 
lipsa unor programe ale UE dedicate 
persoanelor din această categorie 
demografică, care să le permită să își 
aprofundeze cunoștințele despre Europa 
și să inițieze schimburi cu alți cetățeni 
europeni.
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Or. en

Amendamentul 64
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități.

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
sustenabilitatea, responsabilitatea și 
accesibilitatea în domeniul turismului, 
îndeosebi pentru persoanele cu dizabilități; 
salută premiile Capitala europeană a 
turismului inteligent, cu categorii de 
premii specifice pentru accesibilitate, 
sustenabilitate, digitalizare, precum și 
pentru patrimoniul cultural și pentru 
creativitate, contribuind astfel la 
facilitarea schimbului de bune practici în 
domeniul protecției patrimoniului 
cultural.

Or. en

Amendamentul 65
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 

8. subliniază rolul important pe care 
inițiativele europene îl pot juca în 
încurajarea călătoriilor către destinații mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare și 
către zone rurale, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, pentru a promova 
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sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități.

sustenabilitatea și accesibilitatea în 
domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități; invită Comisia 
Europeană să sprijine în continuare 
dezvoltarea inițiativelor legate de turismul 
cultural în acele zone în care potențialul 
nu este suficient valorificat.

Or. en

Amendamentul 66
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că turismul 
cultural și evenimentele culturale se 
numără printre cele mai afectate domenii 
pe durata pandemiei de COVID-19 din 
cauza restricțiilor de călătorie, a 
închiderii siturilor culturale și a 
caracterului colectiv al multor inițiative 
turistice și culturale; solicită Comisiei 
Europene să analizeze în detaliu impactul 
pandemiei de COVID-19 asupra 
turismului cultural; subliniază necesitatea 
includerii turismului ca domeniu prioritar 
în viitorul plan de redresare a UE; 
constată că ar trebui acordată o atenție 
specială țărilor în care turismul constituie 
o industrie strategică și destinațiilor mai 
puțin cunoscute și mai puțin populare, 
zonelor rurale, insulelor și regiunilor 
ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 67
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. promovează și garantează 
accesibilitatea turismului pentru toate 
segmentele de populație, în special pentru 
segmentele cele mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele în vârstă sau persoanele cu 
dizabilități;

Or. en

Amendamentul 68
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. recunoaște rolul economiei 
colaborative în sectorul turismului și 
salută încheierea unui acord între 
Comisie și platformele de economie 
colaborativă pentru publicarea datelor-
cheie privind unitățile de cazare turistice; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
colaboreze mai strâns cu platformele 
pentru a avea acces la datele anonimizate, 
pentru a înțelege mai bine dezvoltarea 
economiei colaborative și pentru a sprijini 
politicile bazate pe date concrete, precum 
și pentru a dezvolta turismul sustenabil 
prin realizarea unui echilibru între 
transparență și protecția vieții private;1 a

_________________
1a https: 
//ec.europa.eu/commission/presscorner/de
tail/en/ip_20_194

Or. fr

Amendamentul 69
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Hannes Heide

Proiect de aviz
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Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța promovării 
unor inițiative care respectă mediul, 
pentru a proteja, a dezvolta și a 
îmbunătăți patrimoniul industrial al 
regiunilor în tranziție, și anume al 
regiunilor producătoare de cărbune aflate 
în tranziție, în vederea deschiderii unor 
noi oportunități economice și profesionale 
în aceste zone;

Or. en

Amendamentul 70
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoș, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că impactul pandemiei 
de COVID-19 poate conduce la o 
schimbare dramatică a alegerilor 
turiștilor în ceea ce privește destinațiile și 
la apariția unor noi oportunități pentru 
sectorul turistic; subliniază, în acest 
context, importanța promovării trecerii de 
la turismul de masă la alte forme de 
turism cultural și sustenabil;

Or. en

Amendamentul 71
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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8a. consideră că itinerariile culturale 
din cadrul programului Consiliului 
Europei contribuie la evidențierea istoriei 
europene diverse și la promovarea 
patrimoniului cultural; consideră că 
programul trebuie să evolueze pledând 
din ce în ce mai mult pentru 
sustenabilitatea turismului, inclusiv 
pentru protejarea patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 72
Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
Paragraful 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază rolul important al 
cicloturismului, ca un exemplu de turism 
durabil, care permite atingerea unui 
echilibru între conservarea mediului și 
dezvoltarea economică a comunităților 
locale, asigurând sustenabilitatea pe 
termen lung a activităților turistice;

Or. it

Amendamentul 73
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că, pentru a dezvolta 
turismul și pentru a atrage turiști, trebuie 
să fie promovat și conservat în continuare 
patrimoniul cultural și natural al 
Europei, inclusiv natura și peisajele 
europene;

Or. en
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Amendamentul 74
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază că trebuie să se obțină 
un echilibru între extinderea sectorului 
turistic și protejarea patrimoniului 
cultural, având în vedere restaurarea, 
conservarea și protejarea siturilor și a 
monumentelor arheologice și istorice; 
îndeamnă Comisia și statele membre să își 
sporească eforturile de conservare a 
siturilor care aparțin patrimoniului 
cultural;

Or. en

Amendamentul 75
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoș, Radka Maxová

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită să fie mobilizate fonduri 
europene, în cadrul Inițiativei pentru 
investiții ca reacție la coronavirus, pentru 
a relansa turismul sustenabil și 
comercializarea teritorială responsabilă în 
regiunile cele mai afectate de închiderea 
parțială sau totală a sectorului turismului 
din cauza crizei provocate de pandemia de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 76
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov
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Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. subliniază importanța conectării 
obiectivelor turistice pentru a stabili 
trasee turistice la scară europeană, 
națională și locală;

Or. en

Amendamentul 77
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 8 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. subliniază importanța 
îmbunătățirii accesibilității la siturile care 
aparțin patrimoniului cultural și la 
educația culturală, luând în considerare 
nevoile persoanelor cu dizabilități la 
construirea, renovarea sau extinderea 
obiectivelor turistice;

Or. en

Amendamentul 78
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 8 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8e. subliniază importanța promovării 
unor proiecte, instrumente și produse 
inovatoare, pentru a facilita accesul 
autonom al persoanelor cu mobilitate 
redusă la siturile care aparțin 
patrimoniului cultural european;
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Or. en

Amendamentul 79
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 8 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8f. subliniază oportunitățile oferite de 
noile tehnologii și de digitalizarea 
patrimoniului cultural în promovarea 
turismului și potențialul de a moderniza și 
a dezvolta în continuare sectorul turistic; 
subliniază, în același timp, importanța 
menținerii formelor tradiționale de 
promovare a turismului cultural;

Or. en


