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Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

12. módosító indítvány
1. pont

1. megállapítja, hogy az európai idegenforgalom mintegy húsz éve éles versenynek van 
kitéve, amelynek következménye európai piaci részesedésének csökkenése, valamint 
az, hogy az alábbiakhoz hasonló kihívások egész sorával kell szembenéznie:
elöregedett létesítmények, az a tény, hogy az ágazat összetett, mert szakterületek 
feletti; az a körülmény, hogy az egyes régiókra és évszakokra korlátozódó 
idegenforgalom mint termék viszonylag egységes; a spekuláció és a hiányzó tervezés
negatív hatásai a gyakran érzékeny idegenforgalmi helyekre, valamint az ágazat 
imázsa szempontjából fontos képzés és reklám hiánya;

Er.el
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Elisabeth Schroedter módosító indítványa

2. módosító indítvány
1. pont

1. üdvözli, hogy a Bizottság az idegenforgalmi ágazat fenntartható szabályozására 
irányuló javaslatával fontos lépést tesz a fenntartható fejlődésről Johannesburgban 
megtartott világcsúcs-értekezlet követelése végrehajtása felé; megállapítja, hogy az 
európai idegenforgalom mintegy 20 éve éles versenynek van kitéve, és közel áll 
ahhoz, hogy természeti erőforrásait tönkretegye, amelyek egyúttal az idegenforgalmi 
régiók jövedelemforrását is jelentik, amely európai piaci részesedésének visszaesését 
eredményezi, és hogy a következőkhöz hasonló kihívások egész sorával kell 
szembenéznie: az elöregedett, részben nem környezetkímélő létesítményekkel; azzal a 
ténnyel, hogy az ágazat összetett, mert szakterületek feletti; azzal a körülménnyel, 
hogy az egyes régiókra és évszakokra korlátozódó idegenforgalom mint termék 
viszonylag egységes; a gyakran érzékeny idegenforgalmi helyekre gyakorolt negatív 
hatásokkal, amelyek helyben az idegenforgalom követelményei, valamint a helyi 
lakosság szükségletei és kulturális azonossága között feszültségekhez vezetnek; a 
természet és a kulturális régió teherbíró képességével; (elhagyás) a képzés hiányával 
(elhagyás); részben el nem fogadható munkafeltételekkel, valamint a minőségjelzők 
hiányával és a fenntartható idegenforgalomra egész Európában érvényes címke 
hiányával;

Er.e

Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

3. módosító indítvány
2. pont

2. hangsúlyosan aláhúzza, hogy a tudatosan továbbfejlesztett idegenforgalomnak a helyi 
gazdasági ágak számára tartós jövedelemforrást kell jelentenie, és hogy egyúttal meg 
kell őriznie és fel kell értékelnie a mezőgazdasági, kulturális, történelmi és ökológiai 
örökséget; úgy ítéli meg, hogy ennek előfeltételeként szükség van a tájékoztatásra és 
a képzésre, hogy az idegenforgalomban résztvevő és ilyen szempontból szóba jövő 
célterületeken a helyi lakosság értékelni tudja mindenekelőtt a régió történelmi és 
ökológiai gazdagságát, és ezt követően az is tudatába vésődjön, milyen fontos 
ezeknek a kincseknek az arányos hasznosítása; meg van győződve arról, hogy a 
felelősség magától értetődően a tagállamoké, jóllehet a nyílt összehangolás 
módszere is ésszerű kiindulási pont, ha olyan tagállamok közötti, határokon átnyúló 
régiókról van szó, amelyek különleges, közös jellegzetességekkel rendelkeznek, 
miközben az államok közötti intézkedések természetesen az Unió strukturális 
politikája keretében is különösen hasznosak lehetnek;

Er.el
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Elisabeth Schroedter módosító indítványa

4. módosító indítvány
2. pont

2. hangsúlyosan aláhúzza, hogy a tudatosan továbbfejlesztett idegenforgalomnak a helyi 
gazdasági ágak számára tartós jövedelemforrást kell jelentenie, és hogy egyúttal meg 
kell őriznie és fel kell értékelnie a mezőgazdasági, kulturális, történelmi és ökológiai 
örökséget; osztja azt a gondot, hogy egyes régiók már függővé váltak azoktól a 
monostruktúráktól, amelyek a tömegturizmus következtében alakultak ki, amelyek 
azonban nem gyakorolnak pozitív hatást a helyi gazdaság más ágaira, a 
mezőgazdaságra és a kézműiparra; úgy ítéli meg, hogy az ilyen irányzatokkal 
minden szinten cselekvő módon szembe kell szállni; elismeri, hogy a jobb 
fenntarthatóságra irányuló javaslatok az idegenforgalmi ágazatban jó irányba 
mutatnak;

Er.de

Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides módosító indítványa

5. módosító indítvány
2. pont

2. hangsúlyosan aláhúzza, hogy a fenntartható módon továbbfejlesztett 
idegenforgalomnak a helyi gazdasági ágak számára, különösen az abban résztvevő 
hátrányos helyzetű területek számára tartós jövedelemforrást kell jelentenie, elő kell 
mozdítania a foglalkoztatást, valamint támogatnia kell egyéb előbbre és hátrábbra 
sorolt gazdasági tevékenységeket, és hogy egyúttal meg kell őriznie és fel kell 
értékelnie a mezőgazdasági, kulturális, történelmi és ökológiai örökséget;

Er.pt

Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides módosító indítványa

6. módosító indítvány
3. pont

3. úgy ítéli meg, hogy az (elhagyás) idegenforgalmi ágazat nagymértékben 
(elhagyás)hozzájárul regionális szinten a területi kohézióhoz, a gazdasági fejlődéshez
és a foglalkoztatáshoz, és aláhúzza, hogy az európai jogszabályoknak kedvező 
környezetet kell teremteniük ennek az ágazatnak a fejlődéséhez azáltal, hogy ezt 
nemcsak horizontálisan a többi közösségi politikában és közösségi alapban veszik 
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figyelembe, hanem az ágazat támogatását és a különböző érintett gazdasági és 
társadalmi szereplők közötti kölcsönhatásokat célzó külön közösségi program 
létrehozásával is;

Er.pt

Elisabeth Schroedter módosító indítványa

7. módosító indítvány
3. pont

3. úgy ítéli meg, hogy az idegenforgalmi ágazat nagymértékben hozzájárul regionális 
szinten a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz, feltételezve, hogy a kulturális és 
természetes egyszeriség, fenntarthatóság és minőség a versenyképesség jövőbeli 
kritériumai, és aláhúzza, hogy az európai, nemzeti és regionális jogszabályoknak és 
adóeszközöknek kedvező környezetet kell teremteniük ennek az ágazatnak azáltal, 
hogy előmozdítják a fenntartható mobilitást, egyidejűleg biztosítják az úti célok 
körül élő belföldi lakosság boldogulását, védik a természeti erőforrásokat különösen 
az európai tengerparti övezetekben, a hegyvidéki régiókban és a védett területeken, 
valamint megőrzik a kulturális örökség emlékhelyeit az úti célok vonzerejének 
megtartása érdekében, mivel az ágazat csak így tud helytállni a nemzetközi 
versenyben;

Er.de

Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

8. módosító indítvány
3. pont

3. úgy ítéli meg, hogy az idegenforgalmi ágazat nagymértékben hozzájárul regionális 
szinten a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz, az azonban még ésszerűbb lenne, ha 
az élethosszig tartó tanulás és a modern technológiához való állandó alkalmazkodás 
keretében – amelyre ma legnagyobbrészt e nélkül is szükség van – a munkavállalók 
szakképesítésének javításához is hozzájárulna, annak érdekében, hogy ez az ágazat 
versenyképesebbé váljon; úgy ítéli meg, hogy ebben nagyon fontos szerepet játszik 
ennek a tudatosítása a munkavállalókban és szakmai szövetségeikben;

Er.el
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Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

9. módosító indítvány
3.a. pont

3.a. hangsúlyozza, hogy az EU jogi keretei kedvező környezetet kell, hogy teremtsenek 
ennek a területnek a számára azzal, hogy gondoskodnak a jogi és adójogi 
harmonizációról európai szinten annak érdekében, hogy támogassák ezt a területet 
a  nemzetközi versenyképesség elérése érdekében,

Er.el

Simon Busuttil módosító indítványa

10. módosító indítvány
3.a. (új) pont

3.a. fontosnak tartja, hogy egy ilyen kedvező környezet megteremtése során különösen 
ügyelni kell arra, hogy támogatást kapjon az olyan különleges érdekeket képviselő 
ágazatok növekedése és versenyképessége, mint az üdülőhajó-ágazat, amely nagyon 
fontos ágazat a szigetállamok és más tengeri területek számára, mert ez az EU 
kikötői és azok hátországa számára hozzávetőlegesen 2 milliárd eurót jövedelmez;

Er.en

Elisabeth Schroedter módosító indítványa

11. módosító indítvány
3.a. (új) pont

3.a. üdvözli azokat a kezdeményezéseket, amelyek kialakítják a fenntartható 
idegenforgalom kritériumait és bevonják ebbe a környezeti, fogyasztói és 
idegenforgalmi gazdasági szövetségeket, valamint az idegenforgalmi ipart űzőket és 
a regionális és helyi önkormányzatokat, és így az idegenforgalmi ipar számára egy 
széles körben elismert, modern erőforrás- és környezetgazdálkodást jelző címkét 
fejlesztettek ki, felhívja a Bizottságot, hogy használja fel ezen kezdeményezések 
tapasztalatait arra, hogy létrejöjjön egy címke az európai fenntartható 
idegenforgalomra, amellyel mind a környezeti erőforrások megóvását, mind pedig a 
társadalmilag igazságos munkaviszonyokat és az európai kulturális örökség 
megőrzését elismerjük; utal arra, hogy a fenntartható idegenforgalom hozzájárul az 
összeurópai tudat, a kultúrák közötti megértés és Európa kulturális sokszínűségének 
jobb érzékeléséhez;

Er.de
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Grażyna Staniszewska módosító indítványa

12. módosító indítvány
3.a. (új) pont

3.a. aláhúzza, hogy a fenntartható európai idegenforgalom politikájának figyelembe 
kellene vennie az Európai Unió és a tagállamok szociális és gazdaságpolitikáját 
ugyanúgy, mint például a gyors gazdasági növekedés fenntartását, új munkahelyek 
teremtését, a szerkezetátalakítás és az információs társadalom fejlődésével 
kapcsolatos új tevékenységi formák vonzóvá tételét, Európa minden régiójának lakói 
számára a fejlődés és az életszükségletek kielégítésének lehetővé tételét;

Er.pl

Elisabeth Schroedter módosító indítványa

13. módosító indítvány
4.b. (új) pont

4.b. felhívja a Bizottságot, hogy ismerje el a belső piaccal összeegyeztethető 
szabályokként azokat a regionális jogi előírásokat és adóeszközöket, amelyek 
hozzájárulnak az idegenforgalmi régiók fenntartható fejlődéséhez és azok természeti 
erőforrásainak megóvásához;

Er.de

Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides módosító indítványa

14. módosító indítvány
4. pont

4. ezzel összefüggésben úgy ítéli meg, hogy a szerződésekben a külön jogi alap hiánya 
nem akadályozta meg a múltban külön intézkedések és programok végrehajtását az 
idegenforgalom előmozdítása céljából, és hogy ezért ez nem használható fel 
mentségként arra, miért nem léteznek külön intézkedések arra, hogy a tagállamok 
intézkedéseit kiegészítve (elhagyás) dinamizmust vigyünk az idegenforgalomba;

Er.pt
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Elisabeth Schroedter módosító indítványa

15. módosító indítvány
4. pont

4. sajnálja, hogy a szerződésekből hiányzik a külön jogi alap a fenntartható 
idegenforgalom és a fenntartható mobilitás európai címkéjére vonatkozóan, mégis 
üdvözli, hogy az alkotmány valódi áttörést jelent, mivel előirányozza, hogy az Európai 
Unió ezen a területen a tagállamok intézkedéseit kiegészítve tevékenykedhet;

Er.de

Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

16. módosító indítvány
5. pont

5. aláhúzza, hogy a Bizottság ezekkel a kihívásokkal szemben támogatni tudja az 
idegenforgalmi ágazatot azáltal, hogy javítja az idegenforgalom javára meghozott 
intézkedései és más az idegenforgalommal érintkező közösségi politikák (regionális 
fejlődés, európai együttműködés a földközi-tengeri térségben, fogyasztóvédelem, 
belső piac, mezőgazdasági fejlődés, környezet, közlekedés, foglalkoztatás, képzés és 
szakképzés, kutatás és fejlesztés) közötti koherenciát;

Er.el

Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides módosító indítványa

17. módosító indítvány
5. pont

5. aláhúzza, hogy a Bizottság ezekkel a kihívásokkal szemben támogatni tudja az 
idegenforgalmi ágazatot azáltal, hogy javítja az idegenforgalom javára meghozott 
intézkedései és más az idegenforgalommal érintkező közösségi politikák (regionális 
fejlődés, vidékfejlesztés és a mezőgazdaság fejlesztése, fogyasztóvédelem, kultúra,
belső piac, környezet, közlekedés, foglalkoztatás, képzés és szakképzés, kutatás és 
fejlesztés) közötti koherenciát;

Er.pt
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Elisabeth Schroedter módosító indítványa

18. módosító indítvány
5. pont

5. aláhúzza, hogy a Bizottság ezekkel a kihívásokkal szemben támogatni tudja az 
idegenforgalmi ágazatot azáltal, hogy javítja az idegenforgalom javára meghozott 
intézkedései és más az idegenforgalommal érintkező közösségi politikák (regionális 
fejlődés, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, fogyasztóvédelem, belső piac, környezet, 
közlekedés, foglalkoztatás, képzés és szakképzés, kutatás és fejlesztés, kultúra) 
közötti koherenciát; felhívja a Bizottságot, hogy a strukturális alapok 
iránymutatásaiba külön támogatásra érdemesként vegyen fel olyan teljességre 
törekvő elképzeléseket, amelyek összekapcsolják a fenntartható idegenforgalmat a 
regionális fejlesztéssel, például a természetvédelmi parkokat; támogatja a 
Bizottságnak azt a kezdeményezését, hogy az úti célok fejlesztése és az ezekkel való 
gazdálkodás fenntarthatósága támogatásának központi eszközeként használja fel a 
21. helyi napirendet;

Er.de

Emanuel Jardim Fernandes módosító indítványa

19. módosító indítvány
6. pont

6. arra bátorítja a Bizottságot, hogy abban a tudatban folytassa a kis- és közepes méretű 
vállalkozások javát szolgáló intézkedéseit, hogy az idegenforgalomban ők képviselik a 
túlnyomó többséget, és új intézkedéseket is hozzon az alágazat fejlődésének 
előmozdítása érdekében, hogy rögzítse a fogyasztók jogait az idegenforgalom 
területén, és erősítse azok védelmét;

Er.pt

Grażyna Staniszewska módosító indítványa

20. módosító indítvány
6. pont

6. arra bátorítja a Bizottságot, hogy abban a tudatban folytassa a kis- és közepes méretű 
vállalkozások (különösen olyan iparosok, akik az idegenforgalom keretében 
folytatnak gazdasági tevékenységet, kínálnak új idegenforgalmi termékeket vagy új 
idegenforgalmi helyszíneken vagy területeken fejtenek ki gazdasági tevékenységet)
javát szolgáló intézkedéseit, hogy az idegenforgalomban ők képviselik a túlnyomó 
többséget, és új intézkedéseket is hozzon az alágazat fejlődésének előmozdítása 
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érdekében;

Er.pl

Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

21. módosító indítvány
6. pont

6. arra bátorítja a Bizottságot, hogy abban a tudatban folytassa a kis- és közepes méretű 
vállalkozások javát szolgáló intézkedéseit, hogy az idegenforgalomban ők képviselik a 
túlnyomó többséget, és új intézkedéseket is hozzon az alágazat fejlődésének 
előmozdítása érdekében, éspedig mindenekelőtt olyan vállalatok tekintetében, 
amelyek sok különleges jellegzetességgel rendelkeznek (pld. távoli régiókban fekvő 
helyszínek, amelyek viszont idegenforgalmi célpontokká válhatnak, és onnan 
származó termékeket támogatnak, vagy az ebben az alágazatban bevált praktikákat 
alkalmaznak);

Er.el

Margie Sudre módosító indítványa

22. módosító indítvány
7. pont

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy olyan új úti célokat, mint például nagy 
idegenforgalmi potenciállal rendelkező távoli régiókat (különösen legkülső régiókat) 
támogasson, amelyek számára az idegenforgalom a legfontosabb gazdasági ág, és 
döntő tényezőt jelent a gazdasági, (elhagyás) társadalmi és területi fejlődés számára, 
különösen a fogyasztók támogatását és tudatosságának növelését szolgáló 
kampányok végrehajtása révén;

Er.fr

Grażyna Staniszewska módosító indítványa

23. módosító indítvány
7. pont

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy olyan új úti célokat, mint például nagy 
idegenforgalmi potenciállal rendelkező régiókat (elhagyás) (többek között legkülső 
régiókat, például az Európai Uniónak azokat a határ menti régióit, amelyek a 
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legtávolabb esnek a gazdasági központoktól) támogasson, amelyek számára az 
idegenforgalom a legfontosabb gazdasági ág, és döntő tényezőt jelent a gazdasági és 
társadalmi fejlődés számára;

Er.pl

Grażyna Staniszewska módosító indítványa

24. módosító indítvány
7.a. (új) pont

7.a. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy abból a feltételezésből kiindulva 
támogassák az idegenforgalmi ajánlatokat a kevésbé ismert, nagy idegenforgalmi 
potenciállal rendelkező és az európai idegenforgalomban hírnév szerzésére esélyes 
városokban, hogy az idegenforgalom koncentrációja nem járul hozzá a helyi 
lakosság életfeltételeinek javulásához és fenyegetést jelenthet a kiegyensúlyozott 
fejlődés koncepciójára nézve;

Er.pl

Elisabeth Schroedter módosító indítványa

25. módosító indítvány
7. pont

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy úgy támogasson olyan nagy 
idegenforgalmi potenciállal rendelkező, eddig látszólag nem vonzó régiókban vagy 
távoli régiókban (különösen legkülső régiókban) fekvő új úti célokat, hogy 
megőrződjenek ezeknek a régióknak a természeti és kulturális erőforrásai, éppen 
azért, mert az idegenforgalom a legfontosabb gazdasági ág, vagy mert döntő tényezőt 
jelenthet a gazdasági és a társadalmi fejlődés számára,

Er.de

Elisabeth Schroedter módosító indítványa

26. módosító indítvány
7.a. (új) pont

7.a. utal arra, hogy az olyan fenntartható idegenforgalmi formák, mint a gyalogtúra, a 
kerékpártúra, a lovaglás és a kenuzás egyértelmű gazdasági növekedést 
könyvelhetnek el, bár ezek helyszíne a nagy forgalmú idegenforgalmi területektől 
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távolabb esik; felismeri ebben, hogy ha a régiók kulturális és természeti 
különlegességeit összekapcsolják a környezetkímélő idegenforgalom számára való 
hasznosítással, ezzel új gazdasági potenciálokat lehet megnyitni a hátrányos 
helyzetű régiók számára is;

Er.de

Elisabeth Schroedter módosító indítványa

27. módosító indítvány
7.b. (új) pont

7.b. felhívja a Bizottságot, hogy megfelelő figyelmet szenteljen a régi és az új tagállamok 
közötti fenntartható forgalom elégtelen struktúráinak, amelyek akadályozzák a 
fenntartható idegenforgalom fejlődését, különösen az egykori határterületeken, 
amelyek gyakran általános jellegű szerkezeti problémákkal küzdenek, és amelyek 
számára a fenntartható idegenforgalom azon az értéken felül, amelyet a kibővített 
Európa számára jelent, az önálló fejlődés lehetőségét is megjeleníti;

Er.en

Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides módosító indítványa

28. módosító indítvány
8. pont

8. felhívja az európai idegenforgalmi szakembereket, hogy tudatosítsák magukban azt, 
hogy megváltozott a vevőkörük, multikulturális lett, alkalmazkodjanak ehhez a 
szolgáltatásaikkal, hogy el tudjanak emelkedni a versenytársaktól, jobban használják 
ki európai szinten az idegenforgalmi kínálat sokrétűségét – éppen a különleges 
minőségű regionális termékekkel összefüggésben is (mint a mezőgazdasági 
termékek, iparművészeti tárgyak, stb.) –, javítsák szolgáltatásaik minőségét, és 
fektessenek be az értékes munkahelyekbe és az ágazat munkavállalóinak képzésébe
(szakképzés, (elhagyás) a munkafeltételek javítása, az állandó szerződéses viszonyok 
támogatása, a reklamációk tovább követése, vevőismeret);

Er.pt
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Elisabeth Schroedter módosító indítványa

29. módosító indítvány
9. pont

9. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak a tagállamokkal közösen olyan új idegenforgalmi 
formákat kellene támogatnia, amelyek ellensúlyozni tudják a szezonális hatásokat 
például a falusi turizmus, vagy a fiatalokra, a fogyatékkal élőkre, illetve a 
nyugdíjasokra irányuló idegenforgalom esetében; miközben a környezetbarát 
pihenési és utazási formáknak ezeknél is előfeltételként kell szerepelniük;

Er.de

Grażyna Staniszewska módosító indítványa

30. módosító indítvány
9. pont

9. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak a tagállamokkal közösen olyan új idegenforgalmi 
formákat kellene támogatnia, amelyek ellensúlyozni tudják a szezonális hatásokat 
például a falusi turizmus, az aktív és a különleges turizmus, az egészségturizmus,
vagy a fiatalokra, a fogyatékkal élőkre, illetve a nyugdíjasokra irányuló 
idegenforgalom esetében;

Er.pl

Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

31. módosító indítvány
9. pont

9. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak a tagállamokkal közösen olyan új idegenforgalmi 
formákat kellene támogatnia, amelyek ellensúlyozni tudják a szezonális hatásokat 
például a falusi turizmus, vagy a fiatalokra, a fogyatékkal élőkre, illetve a 
nyugdíjasokra irányuló idegenforgalom; valamint a bizonyos eseményekre irányuló 
tematikus idegenforgalom (pld. zenei fesztiválok) esetében;

Er.el
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Margie Sudre módosító indítványa

32. módosító indítvány
9. pont

9. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak a tagállamokkal közösen olyan új idegenforgalmi 
formákat kellene támogatnia, amelyek ellensúlyozni tudják a szezonális hatásokat 
például a falusi turizmus, a kulturális idegenforgalom, vagy a fiatalokra, a 
fogyatékkal élőkre, illetve a nyugdíjasokra irányuló idegenforgalom esetében; és 
számolni kellene ezeknek a turistacsoportoknak a különleges szükségleteivel úgy, 
hogy biztosítva legyenek a megfelelő felszerelések és létesítmények;

Er.fr

Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

33. módosító indítvány
9.a. (új) pont

9.a. különösen fontosnak tartja, hogy az európai intézmények, a tagállamok és a régiók 
a versennyel foglalkozó miniszterek tanácsának ülésein megfogalmazott 
végkövetkeztetések értelmében (2005. április 18., Luxemburg) működjenek együtt és 
mozdítsák elő az illetékes hatóságok és az idegenforgalom főszereplői közötti 
információcserét, valamint könnyítsék meg helyi, regionális, államközi és 
nemzetközi szinten egy a kezdeményezések és a tevékenységek cseréjét szolgáló 
információs hálózat létrehozását az idegenforgalom támogatása céljából;

Er.el
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