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Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 1
Punkt 1

1. täheldab, et Euroopa turismi laastab kahekümne aastaga kasvanud konkurents, mille 
tagajärjeks on Euroopa turu osatähtsuse vähenemine, ning et Euroopa turism peab 
hakkama saama terve hulga väljakutsetega: kesise tehnilise varustusega, sektori 
keerukusega, kuna see on läbilõikeline, sellega, et turismi valdkond on üsna ühetaoline 
ning piiratud kindlate piirkondade ja aastaaegadega, spekuleerimisest ja puudulikust 
planeerimisest tulenevate kahjulike mõjudega turismipaikadele, mis on sageli kergesti 
kahjustatavad, väljaõppe puudusega ja selle sektori kuvandi puuduliku reklaamiga;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 2
Punkt 1

1. tervitab, et Euroopa Komisjon astub turismisektori jätkusuutlikult korraldamise 
ettepanekuga olulise sammu, rakendamaks ellu Johannesburgi tippkohtumise 
säästva arengu nõuet; täheldab, et Euroopa turismi laastab kahekümne aastaga
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kasvanud konkurents ja loodusressursside hävimise oht, kusjuures need on samal 
ajal turismiregioonidele sissetulekuallikaks, mille tagajärjeks on Euroopa turu 
osatähtsuse vähenemine, ning Euroopa turism peab hakkama saama terve hulga 
väljakutsetega: kesise tehnilise varustusega, mis osaliselt on keskkonnale kahjulik; 
sektori keerukusega, kuna see on läbilõikeline, sellega, et turismi valdkond on üsna 
ühetaoline ning piiratud kindlate piirkondade ja aastaaegadega; kahjulike mõjudega 
turismipaikadele, mis on sageli kergesti kahjustatavad, tekitades kohapeal pingeid 
turismi nõuete ja kohaliku elanikkonna vajaduste ja nende kultuurilise identiteedi 
vahel; loodus- ja kultuuriregiooni vastupidavusega; (kustutatud) väljaõppe 
puudusega (kustutatud); kohati vastuvõetamatute töötingimuste ning puuduvate 
kvaliteedinäitajate ja kogu Euroopat hõlmava jätkusuutliku turismi kuvandi 
puudumisega;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 3
Punkt 2

2. rõhutab asjaolu, et teadlikult arendatav turism peab kohaliku majanduse jaoks olema 
püsiv sissetulekuallikas, samal ajal kui hoitakse alal ja väärtustatakse maastiku-, 
kultuuri-, ajaloo- ja keskkonnarikkusi; on arvamusel, et selle eelduseks on vajalik 
teave ja haridus, et turismipiirkondade ja turismi potentsiaalsete sihtkohtade 
kohalik elanikkond oskaks esmajoones hinnata piirkonna ajaloolisi ja 
keskkonnarikkusi ning teadvustaks endale ka edaspidi, kui oluline on nende 
rikkuste asjakohane väärtustamine; on veendunud, et vastutus lasub 
iseenesestmõistetavalt liikmesriikidel, isegi kui avatud kooskõlastamise meetod on 
mõistlik lähenemine, kui on tegemist samal ajal mitmes liikmesriigis paiknevate 
regioonidega, mida iseloomustavad erilised ühised tunnused, kusjuures 
riikidevahelised meetmed võiksid loomulikult olla eriti kasulikud ka ELi 
struktuuripoliitika raames;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 4
Punkt 2

2. rõhutab asjaolu, et teadlikult arendatav turism peab kohaliku majanduse jaoks olema 
püsiv sissetulekuallikas, samal ajal kui hoitakse alal ja väärtustatakse maastiku-, 
kultuuri-, ajaloo- ja keskkonnarikkusi; jagab muret, et esineb piirkondi, mis sõltuvad 
juba massiturismi tagajärjel tekkinud monostruktuuridest, need ei ole aga endaga 
kaasa toonud soodsat mõju kohaliku majanduse, põllumajanduse ja käsitöö teistele 



AM\565856ET.doc 3/12 PE 357.810v01-00
Freelance-tõlge

ET

aspektidele; on arvamusel, et sellistele suundumustele tuleb kõikidel tasanditel 
aktiivselt vastu astuda; tunnustab, et ettepanekud kujundada jätkusuutlikumat 
turismisektorit lähevad õiges suunas;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Muudatusettepanek 5
Punkt 2

2. rõhutab asjaolu, et jätkusuutlikult arendatav turism peab kohaliku majanduse, eriti 
halvemas olukorras piirkondade jaoks olema püsiv sissetulekuallikas, mis peaks 
soodustama tööhõivet ning teisi eelmise ja järgmise tasandi majandustegevusi, 
samal ajal kui hoitakse alal ja väärtustatakse maastiku-, kultuuri-, ajaloo- ja 
keskkonnarikkusi;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Muudatusettepanek 6
Punkt 3

3. leiab, et (kustutatud) turismisektor aitab suurel määral kaasa (kustutatud)
territoriaalsele ühtekuuluvusele, majanduskasvule ja regionaalsele tööhõivele, ning 
rõhutab asjaolu, et Euroopa õigusnormid peavad looma selle sektori arenguks soodsa 
keskkonna, nii et seda ei arvestataks mitte ainult horisontaalselt ühenduse teistes 
poliitikavaldkondades ja fondides, vaid ka ühenduse eriprogrammi loomise kaudu 
sektori ja erinevate majandus- ja sotsiaalvaldkonna osalejate vahelise sünergia 
toetamiseks;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 7
Punkt 3

3. leiab, et Euroopa turismisektor aitab suurel määral kaasa regionaalsele 
majanduskasvule ja tööhõivele, eeldusel, et konkurentsivõime tulevasteks eeldusteks 
on kultuuriline ja looduslik omapära, jätkusuutlikkus ja kvaliteet, ning rõhutab 
asjaolu, et Euroopa, riiklikud ja piirkondlikud õigusnormid ja maksuinstrumendid 
peavad sellele sektorile jätkusuutlikku liikuvust toetades soodsa keskkonna looma, 
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tagades samal ajal reisisihtkohtade kohalike elanike heaolu, kaitstes 
loodusressursse, eriti Euroopa ranniku-, mägi- ja kaitsealustes piirkondades ja 
hoides alal kultuuripärandi asupaiku, säilitamaks reisisihtkohtade atraktiivsust, sest 
ainult sel viisil suudab sektor rahvusvahelises konkurentsis võistelda;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 8
Punkt 3

3. leiab, et Euroopa turismisektor aitab suurel määral kaasa regionaalsele 
majanduskasvule ja tööhõivele, et oleks aga veelgi asjakohasem, kui see aitaks 
elukestva õppe ja pideva moodsa tehnoloogiaga kohandumise raames – mis on 
tänapäeval enamasti niikuinii vajalik – kaasa ka töötajate kvalifikatsiooni 
tõstmisele, et antud sektor muutuks konkurentsivõimelisemaks; leiab, et sealjuures 
mängib väga olulist rolli töötajate ja nende kutseühenduste teadlikkuse 
suurendamine;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 9
Punkt 3 a (uus)

3 a. juhib tähelepanu sellele, et ELi õiguse raames tuleb luua antud valdkonna jaoks 
soodne keskkond, kus kantakse hoolt õigusliku ja maksualase ühtlustamise eest 
Euroopa tasandil, toetamaks selle valdkonna rahvusvahelist konkurentsivõimet,

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Simon Busuttil

Muudatusettepanek 10
Punkt 3 a (uus)

3 a. peab soodsa keskkonna loomisel oluliseks pöörata tähelepanu sellele, et toetataks 
erilist huvi pakkuvate sektorite kasvu ja konkurentsivõimet, nagu näiteks 
kruiisindus, mis on väga oluline sektor saareriikide ja teiste merepiirkondade jaoks, 
kuna toob ELi sadamatele ja nende sisemaadele tulu hinnanguliselt 2 mld eurot;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 11
Punkt 3 a (uus)

3 a. tervitab algatusi, mis töötavad välja säästva turismi kriteeriume ja kaasavad 
sealjuures keskkonna-, tarbija- ja turismiühendused, samuti turismiettevõtjad ja 
piirkondlikud ja kohalikud territoriaalsed ühendused ja on sel viisil 
turismimajanduses välja töötanud tänapäevase ressursi- ja keskkonnajuhtimise 
laialdase tunnustuse leidnud kuvandi, kutsub komisjoni üles kasutama selliste 
algatuste kogemusi, loomaks Euroopa säästva turismi kuvand, mis tõstab positiivselt 
esile nii keskkonnaressursside säästmist kui ka sotsiaalselt õiglaste töösuhete 
tunnustamist ja Euroopa kultuuripärandi säilitamist; juhib tähelepanu sellele, et 
jätkusuutlik turism aitab kaasa kogu Euroopat hõlmava teadlikkuse,
kultuuridevahelise mõistmise ja Euroopa kultuurilisest mitmekesisusest parema 
arusaamise loomisele;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Grażyna Staniszewska

Muudatusettepanek 12
Punkt 3 a (uus)

3 a. rõhutab, et Euroopa säästva turismi poliitika peaks arvestama Euroopa Liidu ja 
liikmesriikide sotsiaal- ja majanduspoliitika prioriteete, nagu näiteks kiire 
majanduskasvu säilitamine, uute töökohtade loomine, motiivide tekitamine 
restruktureerimiseks ja uute tegevusvormide kasutuselevõtuks seoses infoühiskonna 
arenguga, arengu soodustamine ja Euroopa kõikide regioonide elanike eluliste 
vajadustega arvestamine;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 13
Punkt 4 b (uus)

4 b. kutsub Euroopa Komisjoni üles tunnustama turismipiirkondade jätkusuutlikule 
arengule ja nende loodusressursside säästmisele kaasa aitavaid piirkondlikke 
õigusakte ja maksuinstrumente kui siseturu reeglitega ühilduvaid;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Muudatusettepanek 14
Punkt 4

4. esindab sellega seonduvalt arvamust, et kindla õigusliku aluse puudumine 
lepingutes ei ole minevikus takistanud turismi arendamise erimeetmete ja -
programmide täitmist ja et seetõttu ei saa seda kasutada vabandusena, et puuduvad 
erimeetmed, muutmaks turismi liikmesriikide meetmete täiendusena (kustutatud)
dünaamilisemaks;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 15
Punkt 4

4. tunneb muret Euroopa säästva turismi ja säästva liikuvuse kuvandi kindla õigusliku 
aluse puudumise tõttu lepingutes, kuid rõõmustab asjaolu üle, et Euroopa põhiseadus 
on tõeline edasiminek, sest seal on ette nähtud, et selles valdkonnas võib Euroopa Liit 
liikmesriikide tegevuse täiendamiseks sekkuda;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 16
Punkt 5

5. toonitab, et Euroopa Komisjon võib aidata turismisektoril nende väljakutsetega 
hakkama saada, suurendades oma turismi soodustava tegevuse sidusust muu sellega 
seotud ühenduse poliitikaga (regionaalareng, Euroopa koostöö Vahemere piirkonnas, 
tarbijad, siseturg, põllumajanduse areng, keskkond, transport, tööhõive, haridus ja 
koolitus, teadus- ja arendustegevus);

Or. el
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Muudatusettepanek 17
Punkt 5

5. toonitab, et Euroopa Komisjon võib aidata turismisektoril nende väljakutsetega 
hakkama saada, suurendades oma turismi soodustava tegevuse sidusust muu sellega 
seotud ühenduse poliitikaga (regionaalareng, maapiirkondade ja põllumajanduse 
areng, tarbijad, kultuur, siseturg, keskkond, transport, tööhõive, haridus ja koolitus, 
teadus- ja arendustegevus);

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 18
Punkt 5

5. toonitab, et Euroopa Komisjon võib aidata turismisektoril nende väljakutsetega 
hakkama saada, suurendades oma turismi soodustava tegevuse sidusust muu sellega 
seotud ühenduse poliitikaga (regionaalareng, põllumajandus ja maapiirkondade 
areng, tarbijad, siseturg, keskkond, transport, tööhõive, haridus ja koolitus, teadus- ja 
arendustegevus, kultuur); kutsub Euroopa Komisjoni üles lülitama 
struktuurifondide juhiste koosseisu eriti toetuskõlblikena tervikkontseptsioonid, mis 
seovad omavahel säästva turismi ja piirkondliku arengu, nagu nt looduspargid;
toetab Euroopa Komisjoni algatust kasutada tegevusprogrammi Agenda 21 keskse 
vahendina reisisihtkohtade arengu ja juhtimise jätkusuutlikkuse toetamisel;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 19
Punkt 6

6. julgustab Euroopa Komisjoni jätkama väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
toetamise meetmeid, teades, et need moodustavad suurema osa sellest sektorist, ning 
võtma uusi meetmeid, et soodustada selle võrgustiku levimist, määratlema tarbijate 
õigused turismivaldkonnas ja tugevdama nende kaitset;

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Grażyna Staniszewska

Muudatusettepanek 20
Punkt 6

6. julgustab Euroopa Komisjoni jätkama väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (eriti 
ettevõtjate, kes alustavad tegevust turismivaldkonnas, pakuvad uusi turismitooteid 
või arendavad majandustegevust uutes turismipaikades või 
-valdkondades) toetamise meetmeid, teades, et need moodustavad suurema osa sellest 
sektorist, ning võtma uusi meetmeid, et soodustada selle võrgustiku levimist;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 21
Punkt 6

6. julgustab Euroopa Komisjoni jätkama väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
toetamise meetmeid, teades, et need moodustavad suurema osa sellest sektorist, ning 
võtma uusi meetmeid, et soodustada selle võrgustiku levimist ja nimelt eelkõige 
paljude eripäradega ettevõtmiste osas (nt paiknemine kõrvalistes piirkondades, mis 
võiksid aga olla ka turismisihtkohad ja kus toetatakse algupäraseid tooteid või 
kasutatakse end antud valdkonnas tõestanud praktikat);

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 22
Punkt 7

7. nõuab Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikidelt, et nad toetaksid uusi turismisihtkohti 
nagu isoleeritud, aga suure turismipotentsiaaliga piirkonnad (eriti äärepoolseimad 
piirkonnad), mille jaoks turism on põhitegevusala ja kujutab endast majandusliku, 
(kustutatud) sotsiaalse ja territoriaalse arengu määravat tegurit, esmajoones 
korraldades kampaaniaid tarbijate toetamiseks ja nende teadlikkuse tõstmiseks;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Grażyna Staniszewska

Muudatusettepanek 23
Punkt 7

7. nõuab Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikidelt, et nad toetaksid uusi turismisihtkohti 
nagu (kustutatud) suure turismipotentsiaaliga piirkonnad (kustutatud), (sealhulgas
äärepoolseimad piirkonnad, nagu ka need Euroopa Liidu piiriregioonid, mis asuvad 
majanduskeskustest kõige kaugemal), mille jaoks turism on põhitegevusala ja kujutab 
endast majandusliku ja sotsiaalse arengu määravat tegurit;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Grażyna Staniszewska

Muudatusettepanek 24
Punkt 7 a (uus)

7 a. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles toetama turismipakkumisi suure 
turismipotentsiaaliga vähem tuntud linnades, millel on võimalus endale Euroopa 
turismis nime teha, lähtudes eeldusest, et turismi kontsentratsioon ei aita kaasa 
kohaliku elanikkonna elutingimuste parandamisele ja võib ohustada 
tasakaalustatud arengu kava;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 25
Punkt 7

7. nõuab Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikidelt, et nad toetaksid uusi turismisihtkohti 
seni näiliselt mitteatraktiivsetes piirkondades või isoleeritud, aga suure 
turismipotentsiaaliga piirkondades (eriti äärepoolseimad piirkonnad) nii, et säiliksid 
nende piirkondade loodus- ja kultuuriressursid, kuna turism on nende jaoks 
põhitegevusala või võib kujutada endast majandusliku ja sotsiaalse arengu määravat 
tegurit;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 26
Punkt 7 a (uus)

7 a. juhib tähelepanu sellele, et säästvad turismivormid nagu matkamine, rattamatkad, 
ratsutamine ja kanuumatkad näitavad olulist majanduskasvu, kuigi toimuvad sageli 
külastatavatest turismipiirkondadest eemal; leiab seetõttu, et kui piirkondade 
kultuurilised ja looduslikud eripärad seotakse keskkonnasäästliku turismialase 
hõlvamisega, siis on võimalik selle kaudu avada ka halvemas olukorras piirkondade 
uusi majanduspotentsiaale;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 27
Punkt 7 b (uus)

7 b. kutsub Euroopa Komisjoni üles pöörama asjakohast tähelepanu vanade ja uute 
liikmesriikide vahelise säästva transpordi ebapiisavatele struktuuridele, mis 
takistavad säästva turismi arengut, eriti endiste piiriregioonide ääres, millel on 
sageli üldist liiki struktuuriprobleeme ja mille jaoks säästev turism pakub võimalusi 
iseseisvaks arenguks, olenemata selle poliitilisest väärtusest laienenud Euroopa 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Muudatusettepanek 28
Punkt 8

8. kutsub Euroopa turismivaldkonna töötajaid teadvustama endale klientuuri muutlikkust 
ja mitmekultuurilisust, kohandama pakutavaid teenuseid oludele vastavaks, et 
konkurentsis silma paista ja turismipakkumiste mitmekesisust Euroopa tasandil 
paremini ära kasutada – eriti seoses ka erilise kvaliteediga piirkondlike toodetega 
(nagu põllumajandustooted, kunstkäsitöö jne) ja tõstma teenuste kvaliteeti ning 
investeerima kvaliteetsetesse töökohtadesse ja selle sektori töötajate kvalifikatsiooni 
(erialane väljaõpe, (kustutatud) töötingimuste parandamine, stabiilsete 
lepingusuhete toetamine, pretensioonidele reageerimine, klientide tundmine);

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 29
Punkt 9

9. leiab, et Euroopa Komisjon peaks koostöös liikmesriikidega toetama uusi 
turismivorme, mille abil saaks leevendada hooajast tingitud mõjusid, näiteks 
maaturismi või noortele, puudega inimestele ja pensionäridele suunatud turismi; 
kusjuures ka selle üheks eelduseks peavad olema puhkamise ja reisimise 
keskkonnasõbralikud vormid;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Grażyna Staniszewska

Muudatusettepanek 30
Punkt 9

9. leiab, et Euroopa Komisjon peaks koostöös liikmesriikidega toetama uusi 
turismivorme, mille abil saaks leevendada hooajast tingitud mõjusid, näiteks 
maaturismi, aktiiv- ja eriturismi, terviseturismi või noortele, puudega inimestele ja 
pensionäridele suunatud turismi;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 31
Punkt 9

9. leiab, et Euroopa Komisjon peaks koostöös liikmesriikidega toetama uusi 
turismivorme, mille abil saaks leevendada hooajast tingitud mõjusid, näiteks 
maaturismi või noortele, puudega inimestele ja pensionäridele suunatud turismi ning 
teatud sündmustele suunatud temaatilist turismi (nt muusikafestivalid);

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 32
Punkt 9

9. leiab, et Euroopa Komisjon peaks koostöös liikmesriikidega toetama uusi 
turismivorme, mille abil saaks leevendada hooajast tingitud mõjusid, näiteks 
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maaturismi, kultuuriturismi või noortele, puudega inimestele ja pensionäridele 
suunatud turismi ja arvestada nende turismirühmade erivajadustega, tagades 
asjakohase varustatuse ja asutused;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 33
Punkt 9 a (uus)

9 a. peab eriti oluliseks, et Euroopa institutsioonid, liikmesriigid ja piirkonnad teevad 
koostööd vastavalt konkurentsivõime nõukogu istungi lõppotsustele (Luksemburg, 
18. aprill 2005) ja toetavad teabevahetust pädevate asutuste ja turismiga tegelejate 
vahel ning lihtsustavad kohalikul, piirkondlikul, riikidevahelisel ja rahvusvahelisel 
tasandil võrgustiku loomist teabevahetuseks turismi toetavate algatuste ja tegevuste 
kohta;

Or. el
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