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Τροπολογία του Σταύρου Αρναουτάκη

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. παρατηρεί ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός είναι εδώ και μία εικοσαετία θύμα ενός 
αυξανόμενου ανταγωνισμού, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια τη μείωση του μεριδίου 
της ευρωπαϊκής αγοράς, και ότι οφείλει να ανταπεξέλθει σε σειρά προκλήσεων: 
πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις, σύνθετος καθότι οριζόντιος τομέας, σχετική 
ομοιομορφία του τουριστικού προϊόντος, το οποίο περιορίζεται σε συγκεκριμένες 
περιφέρειες και εποχές, ολέθρια αποτελέσματα σε συχνά ευαίσθητες τοποθεσίες λόγω 
φαινομένων κερδοσκοπίας και έλλειψης προγραμματισμού, έλλειψη κατάρτισης και 
κατάλληλης διαφήμισης όσον αφορά την εικόνα του τομέα·

Or. el

Τροπολογία της Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή με την πρότασή της για τον αειφόρο 
προσανατολισμό του τομέα του τουρισμού, πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα, για 
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να υλοποιήσει την απαίτηση της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
στο Γιοχάνεσμπουργκ· παρατηρεί ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός είναι εδώ και μία 
εικοσαετία θύμα ενός αυξανόμενου ανταγωνισμού, και ότι βρίσκεται στη διαδικασία 
καταστροφής των φυσικών πόρων του, που αποτελούν ταυτόχρονα πηγή 
εισοδήματος για τις τουριστικές περιφέρειες, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια τη 
μείωση του μεριδίου της ευρωπαϊκής αγοράς, και ότι οφείλει να αντεπεξέλθει σε μία 
σειρά προκλήσεων όπως: πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις, εν μέρει μη φιλικές προς το 
περιβάλλον, σύνθετος καθότι οριζόντιος τομέας, σχετική ομοιομορφία του τουριστικού 
προϊόντος, το οποίο περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιφέρειες και εποχές, ολέθρια 
αποτελέσματα σε συχνά ευαίσθητες τοποθεσίες, που οδηγούν σε εντάσεις στις 
ενεχόμενες περιοχές μεταξύ της ζήτησης για τουρισμό και των αναγκών του τοπικού 
πληθυσμού και της πολιτιστικής ταυτότητάς του, το δυναμικό των φυσικών και 
πολιτιστικών περιφερειών· έλλειψη κατάρτισης· εν μέρει μη παραδεκτές συνθήκες 
εργασίας και έλλειψη δεικτών ποιότητας καθώς και ενός ευρωπαϊκού σήματος για 
τον αειφόρο τουρισμό·

Or. de

Τροπολογία του Σταύρου Αρναουτάκη

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. επιμένει στο γεγονός ότι, με την κατάλληλη ανάπτυξη, ο τουρισμός πρέπει να 
αποτελέσει για τις τοπικές οικονομίες πηγή βιώσιμου εισοδήματος, διασφαλίζοντας 
όμως ταυτόχρονα και αξιοποιώντας τον φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό και 
περιβαλλοντικό πλούτο· θεωρεί ότι, προϋπόθεση για να συμβούν αυτά ωστόσο, είναι 
η ενημέρωση και παροχή παιδείας ώστε ο εντόπιος πληθυσμός των τουριστικών ή 
δυνητικά τουριστικών προορισμών να είναι αυτός που αρχικά θα εκτιμήσει τον 
ιστορικό και περιβαλλοντικό πλούτο της περιοχής του, συνειδητοποιώντας στη 
συνέχεια και την αξία ανάδειξης αυτών των στοιχείων με τους πλέον ενδεδειγμένους 
τρόπους· πιστεύει ότι την ευθύνη εδώ βεβαίως έχουν τα κράτη, ωστόσο η ανοιχτή 
μέθοδος συντονισμού θα μπορούσε να είναι χρήσιμη εφόσον υπάρχουν περιοχές 
μεταξύ των κρατών που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινά χαρακτηριστικά, ενώ 
διακρατικές συνεργασίες, στα πλαίσια  βεβαίως και της διαρθρωτικής πολιτικής της 
Ένωσης, θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες·   

Or. el

Τροπολογία της Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. επιμένει στο γεγονός ότι, με την κατάλληλη ανάπτυξη, ο τουρισμός πρέπει να 
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αποτελέσει για τις τοπικές οικονομίες πηγή βιώσιμου εισοδήματος, διασφαλίζοντας 
όμως ταυτόχρονα και αξιοποιώντας τον φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό και 
περιβαλλοντικό πλούτο· συμμερίζεται την ανησυχία ότι ορισμένες περιφέρειες 
εξαρτώνται ήδη από μια αποκλειστικά δραστηριότητα η οποία έχει προκύψει από 
τον μαζικό τουρισμό, που όμως δεν έχει θετικές επιπτώσεις σε άλλους τομείς της 
τοπικής οικονομίας όπως η γεωργία και η βιοτεχνία· θεωρεί, ότι παρόμοιες τάσεις θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ενεργά σε όλα τα επίπεδα· αναγνωρίζει ότι οι προτάσεις 
για περισσότερη αειφορία στον τομέα του τουρισμού είναι προς την σωστή 
κατεύθυνση·

Or. de

Τροπολογία των βουλευτών Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Κυριάκου Τριανταφυλλίδη

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2

2. επιμένει στο γεγονός ότι, ένας αειφόρα αναπτυσσόμενος τουρισμός αποτελεί για τις 
τοπικές οικονομίες, ιδιαίτερα για τις μειονεκτικές περιφέρειες, μια πηγή βιώσιμου 
εισοδήματος, που ενισχύει την απασχόληση καθώς και άλλες οικονομικές 
δραστηριότητες προηγούμενης και μεταγενέστερης φάσης, διασφαλίζοντας όμως 
ταυτόχρονα και αξιοποιώντας τον φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό και περιβαλλοντικό 
πλούτο· 

Or. pt

Τροπολογία των βουλευτών Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Κυριάκου Τριανταφυλλίδη

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3

3. εκτιμά ότι ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην 
περιφερειακή συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση σε περιφερειακό 
επίπεδο και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να 
δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη αυτού του τομέα, 
λαμβάνοντάς τον υπόψη τόσο οριζοντίως στους υπόλοιπους κοινοτικούς τομείς 
πολιτικής και τα κοινοτικά ταμεία, αλλά επίσης και με τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου 
κοινοτικού προγράμματος για την ενίσχυση του τομέα και των συνεργιών μεταξύ των 
διαφόρων ενεχόμενων οικονομικών και κοινωνικών φορέων·

Or. pt
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Τροπολογία της Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. εκτιμά, ότι ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι οι 
πολιτιστικές και οι φυσικές ιδιαιτερότητες η αειφορία και η ποιότητα θα αποτελούν 
τα μελλοντικά κριτήρια για την ανταγωνιστικότητα, και επιμένει στο γεγονός ότι η 
ευρωπαϊκή εθνική και περιφερειακή νομοθεσία καθώς και τα φορολογικά μέσα θα 
πρέπει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για αυτόν τον τομέα, με την ενίσχυση 
της αειφόρου κινητικότητας, ταυτόχρονα με την εξασφάλιση της ευημερίας του 
τοπικού πληθυσμού των τουριστικών προορισμών, της προστασίας των φυσικών 
πόρων, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκές παράκτιες περιφέρειες, ορεινές και προστατευμένες 
περιοχές καθώς και διατηρώντας τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο να 
διατηρηθεί η ελκυστικότητα των τουριστικών προορισμών διότι μόνον με αυτόν τον 
τρόπο θα μπορέσει ο τομέας του τουρισμού να ανταπεξέλθει στον διεθνή 
ανταγωνισμό·

Or. de

Τροπολογία του Σταύρου Αρναουτάκη

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. εκτιμά ότι ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο αλλά θα ήταν ακόμη 
χρησιμότερο να βοηθά στη βελτίωση των εργαζομένων μέσω της διά βίου μάθησης 
και  της συνεχούς κατάρτισής τους στα νέα μέσα και τις τεχνολογίες - που ούτως ή 
άλλως είναι σε μεγάλο βαθμό απαραίτητη- ώστε να καθιστά τον ίδιο τον τομέα πιο 
ανταγωνιστικό· πιστεύει ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν εδώ  η 
ευαισθητοποίηση των ίδιων των εργαζομένων όπως και των Ενώσεών τους·

Or. el

Τροπολογία του Σταύρου Αρναουτάκη

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. επιμένει στο γεγονός ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να δημιουργήσει ευνοϊκό 
περιβάλλον για αυτόν τον τομέα, προβαίνοντας σε νομική και φορολογική 
εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να τον βοηθήσει να ανταπεξέλθει 
στον διεθνή ανταγωνισμό·
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Or. el

Τροπολογία του Simon Busuttil

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3β (νέα)

3β. δημιουργώντας αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον είναι σημαντικό να δοθεί ειδική προσοχή 
στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας τομέων ειδικού 
ενδιαφέροντος όπως η βιομηχανία στον τομέα της κρουαζιέρας η οποία είναι ένας 
ιδιαίτερα σημαντικός τομέας για τα νησιωτικά κράτη και τις άλλες παραθαλάσσιες 
περιφέρειες δημιουργώντας ένα εκτιμώμενο εισόδημα ύψους 2000 εκατομμυρίων 
ευρώ για τους λιμένες της ΕΕ και την ενδοχώρα τους·

Or. en

Τροπολογία της Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3α (νέα)

3a. χαιρετίζει πρωτοβουλίες, που αναπτύσσουν κριτήρια για έναν αειφόρο τουρισμό 
συμπεριλαμβάνοντας στο πλαίσιο αυτό περιβαλλοντικές ενώσεις, ενώσεις 
καταναλωτών και ενώσεις στον τομέα της βιομηχανίας του τουρισμού, 
επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού και περιφερειακές και τοπικές αρχές 
αναπτύσσοντας έτσι ένα ευρέως αποδεκτό σήμα για σύγχρονη διαχείριση του 
περιβάλλοντος και των πόρων στον τομέα της βιομηχανίας του τουρισμού· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από παρόμοιες 
πρωτοβουλίες για να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό σήμα για αειφόρο τουρισμό, στον 
οποίο θα επιβραβεύονται τόσο η προστασία των περιβαλλοντικών πόρων όπως 
επίσης και η αναγνώριση από κοινωνικής απόψεως δίκαιων συνθηκών εργασίας και 
η διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· επισημαίνει ότι ο αειφόρος 
τουρισμός συμβάλλει στη δημιουργία μιας συνείδησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη 
διαπολιτιστική κατανόηση και σε μια βελτιωμένη αντίληψη της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας της Ευρώπης·

Or. de

Τροπολογία της Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3α (νέα)

3a. υπογραμμίζει ότι η πολιτική του αειφόρου ευρωπαϊκού τουρισμού θα πρέπει να 
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λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών όπως π.χ. η διατήρηση ενός υψηλού 
ρυθμού οικονομικής αναπτύξεως, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η δημιουργία 
κινήτρων για τις αναδιαρθρώσεις και νέες μορφές δραστηριότητας σε σχέση με την 
ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και τη 
συμφιλίωση των αναγκών διαβίωσης των κατοίκων όλων των περιφερειών της 
Ευρώπης·

Or. pl

Τροπολογία της Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4β (νέα)

4β. καλεί την Επιτροπή, να αναγνωρίσει περιφερειακές νομικές διατάξεις καθώς και 
φορολογικά μέσα τα οποία συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη των τουριστικών 
περιφερειών και στην προστασία των φυσικών τους πόρων ως συμβατές με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς·

Or. de

Τροπολογία των βουλευτών Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Κυριάκου Τριανταφυλλίδη

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. πιστεύει στο πλαίσιο αυτό ότι η έλλειψη μιας ειδικής νομικής βάσεως στις Συνθήκες 
δεν εμπόδισε, να υλοποιηθούν κατά το παρελθόν ιδιαίτερα μέτρα και προγράμματα 
για την ενίσχυση του τουρισμού και ως εκ τούτου αυτά δεν θα πρέπει να προβληθούν 
ως δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν υφίστανται ειδικά μέτρα σε αυτόν τον τομέα, 
ώστε συμπληρωματικά με τη δράση των κρατών μελών να υπάρξει νέα δυναμική 
στον τομέα του τουρισμού·

Or. pt

Τροπολογία της Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. λυπάται για την απουσία ειδικής νομικής βάσης στις Συνθήκες, για ένα ευρωπαϊκό 
σήμα για τον αειφόρο τουρισμό και την αειφόρο κινητικότητα, αλλά χαίρεται για το 
γεγονός ότι το Σύνταγμα σημειώνει πραγματική πρόοδο, αφού ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτόν τον τομέα συμπληρώνοντας τη δράση των 
κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία του Σταύρου Αρναουτάκη

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει τον τομέα του τουρισμού να 
αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις βελτιώνοντας τη συνοχή των δράσεών της υπέρ του 
τουρισμού με τις άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές (περιφερειακή ανάπτυξη, 
ευρωμεσογειακή συνεργασία, καταναλωτές, εσωτερική αγορά, αγροτική ανάπτυξη, 
περιβάλλον, μεταφορές, απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, Ε&Α)·

Or. el

Τροπολογία των βουλευτών Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Κυριάκου Τριανταφυλλίδη

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει τον τομέα του τουρισμού να 
αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις βελτιώνοντας τη συνοχή των δράσεών της υπέρ του 
τουρισμού με τις άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές ( περιφερειακή ανάπτυξη, 
ανάπτυξη υπαίθρου και της γεωργίας, προστασία των καταναλωτών, πολιτισμός, 
εσωτερική αγορά, περιβάλλον, μεταφορές, απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, 
Ε&Α)·

Or. pt

Τροπολογία της Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει τον τομέα του τουρισμού να 
αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις βελτιώνοντας τη συνοχή των δράσεών της υπέρ του 
τουρισμού με τις άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές (περιφερειακή ανάπτυξη, 
γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου, προστασία των καταναλωτών, εσωτερική 
αγορά, περιβάλλον, μεταφορές, απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, έρευνα και 
ανάπτυξη, πολιτισμός)· καλεί την Επιτροπή, στις κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διαρθρωτικά ταμεία να συμπεριλάβει ως έχουσες ιδιαίτερη ανάγκη ενίσχυσης 
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συνολικές έννοιες, που συνδέουν μεταξύ τους τον αειφόρο τουρισμό και την 
περιφερειακή ανάπτυξη όπως π.χ. τους φυσικούς δρυμούς· υπογραμμίζει την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, να χρησιμοποιήσει την τοπική Ατζέντα 21 ως κεντρικό 
μέσο για την ενίσχυση της αειφορίας κατά την ανάπτυξη και τη διαχείριση των 
ταξιδιωτικών προορισμών·

Or. de

Τροπολογία του Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τα μέτρα της υπέρ των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, γνωρίζοντας ότι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του τομέα, και να 
λάβει νέα μέτρα για να ευνοήσει την προώθηση του τομέα,  να καθορίσει τα 
δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα του τουρισμού καθώς και να ενισχύσει 
την προστασία τους·

Or. pt

Τροπολογία της Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τα μέτρα της υπέρ των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων(ιδιαίτερα επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν οικονομική 
δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού, προσφέρουν νέα προϊόντα στον τομέα του 
τουρισμού ή αναπτύσσουν νέους τόπους προορισμού ή τομείς οικονομικών 
δραστηριοτήτων), γνωρίζοντας ότι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του τομέα, 
και να λάβει νέα μέτρα για να ευνοήσει την προώθηση του τομέα·

Or. pl

Τροπολογία του Σταύρου Αρναουτάκη

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τα μέτρα της υπέρ των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, γνωρίζοντας ότι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του τομέα, και να 
λάβει νέα μέτρα για να ευνοήσει την προώθηση του τομέα, κυρίως δε για τις 
επιχειρήσεις που συνδυάζουν πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. λειτουργούν σε 
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απομακρυσμένες περιοχές που όμως θα μπορούσαν να αποτελούν και τουριστικούς 
προορισμούς και προωθούν προϊόντα ονομασίας προέλευσης ή εφαρμόζουν καλές, 
για τον κλάδο, πρακτικές)·

Or. el

Τροπολογία της Margie Sudre

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευνοήσουν νέους προορισμούς όπως οι 
απομονωμένες περιφέρειες με μεγάλες τουριστικές δυνατότητες (κυρίως οι ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες), για τις οποίες ο τουρισμός είναι ο κύριος τομέας 
δραστηριότητας και αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο της οικονομικής, κοινωνικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδιαίτερα θέτοντας σε εφαρμογή εκστρατείες προώθησης 
καθώς και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία της Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευνοήσουν νέους προορισμούς 
όπως οι περιφέρειες με μεγάλες τουριστικές δυνατότητες (μεταξύ άλλων οι
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες 
απέχουν περισσότερο από τα οικονομικά κέντρα αυτής), για τις οποίες ο 
τουρισμός είναι ο κύριος τομέας δραστηριότητας και αποτελεί αποφασιστικό 
στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης·

Or. pl

Τροπολογία της Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να υποστηρίξουν τις τουριστικές 
επιχειρήσεις σε περιοχές  λιγότερο γνωστές πόλεις μεγάλου τουριστικού δυναμικού 
και δυνατότητες να αποτελέσουν ένα σημαντικό μελλοντικό προορισμό στα πλαίσια 
του ευρωπαϊκού τουρισμού, ξεκινώντας από την υπόθεση ότι η συγκέντρωση του 
τουρισμού δεν συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού 
πληθυσμού και μπορεί να αποτελέσει απειλή για την έννοια μιας αειφόρου 
ανάπτυξης·
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Or. pl

Τροπολογία της Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 25
Παράγραφος 7

7.. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να ευνοήσουν νέους προορισμούς, σε μέχρι 
τούδε πιθανότατα μη ελκυστικές περιφέρειες ή σε απομονωμένες περιφέρειες με 
μεγάλες τουριστικές δυνατότητες (κυρίως οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες), 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι αυτών των περιφερειών να 
αξιοποιούνται και να διατηρούνται ειδικά διότι ο τουρισμός είναι ο σημαντικότερος 
οικονομικός τομέας ή μπορεί να αποτελέσει ένα αποφασιστικό στοιχείο για την 
οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία της Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 26
Παράγραφος 7α (νέα)

7a. επισημαίνει σχετικά, ότι αειφόρες μορφές τουρισμού όπως η πεζοπορία, η 
ποδηλασία, η ιππασία και η κωπηλασία καταγράφουν σημαντικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης από οικονομικής απόψεως, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνται 
μακριά από ιδιαίτερα λαοφιλείς τουριστικές περιοχές· θεωρεί αυτό ως μία ένδειξη 
ότι εάν συνδεθούν οι πολιτιστικές και φυσικές ιδιαιτερότητες των περιοχών με μία 
τουριστική ανάπτυξη που είναι φιλική και ευαίσθητη ως προς το περιβάλλον 
μπορούν να υπάρξουν νέες οικονομικές δυνατότητες και για τις μειονεκτικές 
περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία της Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 27
Παράγραφος 7β (νέα)

7b. καλεί την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στις ανεπαρκείς δομές της 
αειφόρου επικοινωνίας μεταξύ των παλαιών και νέων κρατών μελών πράγμα το 
οποίο αποτελεί εμπόδιο στο δρόμο της ανάπτυξης του αειφόρου τουρισμού ιδιαίτερα 
μεταξύ των παλαιών συνοριακών περιοχών, που συχνά αντιμετωπίζουν γενικές 
διαρθρωτικές δυσκολίες, και για τις οποίες ο αειφόρος τουρισμός εκπροσωπεί ένα 
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δυναμικό για αυτοδύναμη ανάπτυξη πέραν από την πολιτική του σημασία για τη 
διευρυμένη Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία των βουλευτών Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Κυριάκου Τριανταφυλλίδη

Τροπολογία 28
Παράγραφος 8

8. καλεί τους επαγγελματίες του ευρωπαϊκού τουρισμού να συνειδητοποιήσουν τον 
μεταβαλλόμενο και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πελατείας, να προσαρμόσουν τις 
παροχές τους προκειμένου να διακριθούν από τον ανταγωνισμό να χρησιμοποιήσουν 
καλύτερα την ποικιλία της τουριστικής προσφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο -
ειδικότερα και σε συνδυασμό με περιφερειακά προϊόντα υψηλής ποιότητας (όπως 
γεωργικά προϊόντα, προϊόντα βιοτεχνίας κ.λ.π.) να βελτιώσουν την ποιότητα των 
υπηρεσιών τους και να επενδύσουν σε θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και στην 
εξειδίκευση των εργαζομένων του τομέα (επαγγελματική κατάρτιση, βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας, ενίσχυση σταθερών συμβατικών σχέσεων, διευθέτηση των 
παραπόνων, γνώση των πελατών)·

Or. pt

Τροπολογία της Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 29
Παράγραφος 9

9. εκτιμά ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ενθαρρύνει τις νέες 
μορφές τουρισμού που επιτρέπουν την ελάφρυνση των εποχικών επιπτώσεων, όπως ο 
αγροτικός τουρισμός ή ο τουρισμός που απευθύνεται στους νέους, στα άτομα με 
αναπηρίες και στους συνταξιούχους·  στο πλαίσιο αυτό προϋπόθεση θα πρέπει να 
αποτελούν φιλικές προς το περιβάλλον μορφές αναψυχής και ταξιδίου· 

Or. de

Τροπολογία της Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 30
Παράγραφος 9

9. εκτιμά ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ενθαρρύνει τις νέες 
μορφές τουρισμού, που επιτρέπουν την ελάφρυνση των εποχικών επιπτώσεων, όπως ο 
αγροτικός τουρισμός, ο ενεργός και εξειδικευμένος τουρισμός, ο τουρισμός που 
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σχετίζεται με θέματα υγείας, ή ο τουρισμός που απευθύνεται στους νέους, στα άτομα 
με αναπηρίες και τους συνταξιούχους· 

Or. pl

Τροπολογία του Σταύρου Αρναουτάκη

Τροπολογία 31
Παράγραφος 9

9. εκτιμά ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ενθαρρύνει τις νέες 
μορφές τουρισμού που επιτρέπουν την ελάφρυνση των εποχικών επιπτώσεων, όπως ο 
αγροτικός τουρισμός ή ο τουρισμός που απευθύνεται στους νέους, στα άτομα με 
αναπηρίες και στους συνταξιούχους, καθώς και ο θεματικός τουρισμός (π.χ. μουσικά 
φεστιβάλ)·

Or. el

Τροπολογία της Margie Sudre

Τροπολογία 32
Παράγραφος 9

9. εκτιμά ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ενθαρρύνει τις νέες 
μορφές τουρισμού που επιτρέπουν την ελάφρυνση των εποχικών επιπτώσεων, όπως ο 
αγροτικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός ή ο τουρισμός που απευθύνεται στους 
νέους, στα άτομα με αναπηρίες και στους συνταξιούχους και θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες αυτών των κατηγοριών τουριστών, προβλέποντας τον 
κατάλληλο εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις

Or. fr

Τροπολογία του Σταύρου Αρναουτάκη

Τροπολογία 33
Παράγραφος 9α (νέα)

9α. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό, σύμφωνα και με τα συμπεράσματα του πρόσφατου 
Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας (Λουξεμβούργο 18 Απριλίου 2005) να 
συνεργάζονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες ενισχύοντας 
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αλλά και σχετικών με τον 
τουρισμό φορέων και να διευκολυνθεί η δημιουργία δικτύου σε τοπικό, περιφερειακό, 
διακρατικό και διεθνές επίπεδο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
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πρωτοβουλίες και δράσεις για την αειφορία του τουρισμού·

Or. el
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