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Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 1
1 dalis

1. konstatuoja, kad per pastaruosius dvidešimt metų Europos turizmas yra augančios 
konkurencijos gniaužtuose, o tai sąlygoja Europos rinkos dalies sumažėjimą ir 
būtinybę įveikti daugelį sunkumų, pvz., pasenusi įranga, daugelį sričių apimančio
sektoriaus painumas, tam tikro regiono ar sezono ribojamų turizmo produktų sąlyginis 
vienodumas, neigiamas spekuliacijos ir planavimo trūkumo poveikis dažnai menkai 
saugomoms vietovėms ir profesinio pasirengimo ir sektoriaus įvaizdžio reklamos 
trūkumas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 2
1 dalis

1. džiaugiasi, kad Komisija pateikusi savo pasiūlymą dėl turizmo sektoriaus formavimo 
darniąja kryptimi padarė didelį žingsnį, kad įgyvendintų Johanesburge vykusiame 
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aukščiausiojo lygio susitikime dėl tvariosios plėtros išreikštą reikalavimą;
konstatuoja, kad per pastaruosius dvidešimt metų Europos turizmas yra augančios 
konkurencijos gniaužtuose, ir yra begriaunantis savo gamtinius išteklius, kurie kartu 
yra ir turistinių regionų pajamų šaltinis, o tai sąlygoja Europos rinkos dalies 
sumažėjimą ir būtinybę įveikti daugelį sunkumų, pvz., pasenusi, iš dalies 
aplinkosaugos reikalavimų neatitinkanti įranga, daugelį sričių apimančio sektoriaus
painumas,tam tikro regiono ar sezono ribojamų turizmo produktų sąlyginis 
vienodumas, neigiamas poveikis dažnai menkai saugomoms vietovėms, dėl kurio tose 
vietovėse atsiranda įtampa tarp turizmo sektoriaus reikalavimų ir vietos gyventojų 
poreikio bei jų kultūrinės tapatybės, taip pat gamtinio ir kultūrinio regiono 
pajėgumas, profesinio pasirengimo (išbraukta) trūkumas, iš dalies nepriimtinos 
darbo sąlygos bei kokybės rodiklių ir ilgalaikio turizmo sektoriaus firminio ženklo 
Europos mastu trūkumas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 3
2 dalis

2. mano, kad sąmoningai išvystytas turizmas turi būti ilgalaikis vietinio ūkio pajamų 
šaltinis kartu išsaugantis ir branginantis gamtinį, kultūrinį, istorinį ir ekologinį 
paveldą; mano, kad norint to pasiekti būtina skleisti informaciją ir vykdyti 
šviečiamąją veiklą, kad turizmo regionų ir galimų turistinių objektų vietos
gyventojai mokėtų branginti regiono istorinį ir ekologinį turtą ir suvoktų, kaip 
svarbu tinkamai jį vertinti; įsitikinęs, kad, savaime suprantama, atsakomybę 
prisiima valstybės narės, net jei viešojo koordinavimo metodas būtų prasmingas, 
kalbant apie bendrų bruožų turinčius valstybių narių pasienio regionus, tačiau ir 
Sąjungos struktūrinės politikos tarpvalstybinės priemonės galėtų būti ypač 
naudingos;

Or. el

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 4
2 dalis

2. mano, kad sąmoningai išvystytas turizmas turi būti ilgalaikis vietinio ūkio pajamų 
šaltinis kartu išsaugantis ir branginantis gamtinį, kultūrinį, istorinį ir ekologinį 
paveldą; išreiškia susirūpinimą, kad kai kurie regionai jau yra priklausomi nuo 
masinio turizmo sukurtų monostruktūrų, kurios anaiptol teigiamai neįtakoja kitų 
vietos ekonomikos, žemės ūkio ir amatininkystės aspektų; mano, kad visuose 
lygmenyse reikėtų pasipriešinti tokioms tendencijoms; pripažįsta, kad teikiant 
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pasiūlymus dėl didesnio turizmo sektoriaus tvarumo einama teisinga kryptimi;

Or. de

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 5
2 dalis

2. mano, kad sąmoningai tvariai išvystytas turizmas turi būti ilgalaikis vietinio ūkio, 
ypač nepalankioje padėtyje esančių regionų, pajamų šaltinis, jis turi skatinti 
užimtumą ir kitas susijusias ūkines veiklas, kartu išsaugant ir branginant gamtinį, 
kultūrinį, istorinį ir ekologinį paveldą;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 6
3 dalis

3. mano, kad (išbraukta) turizmo sektorius aktyviai padeda skatinti teritorinę 
sanglaudą, ekonominį vystymąsi ir (išbraukta) užimtumą regioniniu lygmeniu, ir 
tvirtina, kad Europos teisės aktais būtina sukurti šio sektoriaus vystymuisi palankią 
aplinką, ne tik atsižvelgiant į Bendrijų politiką ir fondus horizontaliuoju lygmeniu, 
bet ir sukuriant specialią Bendrijų programą, skirtą sektoriui ir įvairių susijusių 
ekonominių ir socialinių veikėjų sinergijai skatinti;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 7
3 dalis

3. mano, kad Europos turizmo sektorius aktyviai padeda skatinti augimą ir užimtumą 
regioniniu lygmeniu, su sąlyga, kad kultūrinis ir gamtinis unikalumas, 
ilgalaikiškumas ir kokybė yra būsimieji konkurencingumo kriterijai ir tvirtina, kad 
Europos, šalių ir regionų teisės aktais ir taikant mokesčių priemones būtina sukurti 
šiam sektoriui palankią aplinką, skatinant jais ilgalaikį judumą, kartu užtikrinant 
turistinių vietovių gyventojų gerovę, apsaugant gamtinius išteklius, ypač Europos 
pakrančių zonose, kalnų regionuose ir rezervatuose bei išlaikant kultūrinio paveldo 
vietas, kad būtų išsaugotas turistinės vietovės patrauklumas, nes tik tokiu atveju 
sektorius galės konkuruoti tarptautiniu lygmeniu;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 8
3 dalis

3. mano, kad Europos turizmo sektorius aktyviai padeda skatinti augimą ir užimtumą 
regioniniu lygmeniu, tačiau būtų dar prasmingiau, jei šis sektorius nuolat 
besimokydamas ir prisitaikydamas prie šiuolaikinių technologijų, kas ir taip yra 
būtina, taip pat padėtų pagerinti darbuotojų kvalifikaciją, siekiant tapti 
konkurencingesniam; mano, kad labai svarbu į šį procesą įtraukti pačius 
darbuotojus ir profesinius susivienijimus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 9
3a dalis (nauja)

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad ES teisės aktų pagrindu turi būti sukurta palanki aplinka 
vystytis šiam sektoriui, šiuo tikslu derinant Europos lygmeniu teisės ir mokesčių 
teisės aktus, siekiant padėti šiam sektoriui tapti konkurencingam tarptautiniu 
mastu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Simon Busuttil

Pakeitimas 10
3a dalis (nauja)

3a. mano, kad kuriant tokią palankią aplinką svarbu, kad būtų skatinamas ypatingo 
dėmesio sulaukiančių sektorių augimas ir konkurencingumas, pavyzdžiui, kelionių 
jūra pramonės sektorius, kuris yra svarbus valstybėms saloms ir kitiems jūros 
regionams, nes iš jo ES uostai ir aplinkiniai jų rajonai uždirba apytiksliai 2000 
milijonų eurų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 11
3a dalis (nauja)

3a. džiaugiasi iniciatyvomis, kuriomis rengiami ilgalaikio turizmo kriterijai, įtraukiant 
aplinkosaugos, vartotojų ir turistinius ekonominius susivienijimus bei turizmo 
verslininkus ir regionines bei vietos bendroves, ir kurios tokiu būdu sukūrė plačiai  
pripažintą turizmo ūkio šiuolaikinių išteklių ir aplinkosaugos vadybos firminį 
ženklą, taip pat ragina Komisiją, pasinaudoti tokių iniciatyvų patirtimi, siekiant 
sukurti Europoje ilgalaikio turizmo firminį ženklą, kuriame būtų gerbiamas ne tik 
gamtinių išteklių tausojimas, bet ir socialiniu požiūriu sąžiningi darbo santykiai bei 
Europos kultūrinio paveldo išsaugojimas; atkreipia dėmesį į tai, kad ilgalaikis 
turizmas padeda sukurti europinį suvokimą, skatinti tarpkultūrinę komunikaciją ir 
geriau suvokti kultūrinę Europos įvairovę;

Or. de

Pakeitimą pateikė Graæyna Staniszewska

Pakeitimas 12
3a dalis (nauja)

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant ilgalaikio Europos turizmo politiką reikia 
atsižvelgti į ES ir valstybių narių socialinės ir ekonominės politikos prioritetus, 
pavyzdžiui, išlaikyti didelio ekonomikos augimo tempą, sukurti naujų darbo vietų, 
skatinti struktūrinius pasikeitimus bei su informacinės visuomenės formavimu 
susijusias šiuolaikines veiklos formas ir suteikti galimybę vystytis ir patenkinti visų 
Europos regionų gyventojų poreikius;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 13
4b dalis (nauja)

4b. ragina Komisiją pripažinti regioninius tesės aktus ir mokesčių priemones, 
skatinančias ilgalaikę turistinių regionų plėtrą ir jų gamtinių išteklių tausojimą, 
kaip suderinamas su vidaus rinkos taisyklėmis;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 14
4 dalis

4. šiuo klausimu mano, kad specialaus teisinio pagrindo trūkumas sutartyse neužkirto 
kelio, kad praeityje būtų buvusios įgyvendintos specialios turizmą skatinančios 
priemonės ir programos, ir todėl tai negali būti pasiteisinimas, jog nėra specifinių 
priemonių, dėl kurių papildant valstybių narių veiksmus šioje srityje turizmas taptų 
dinamiškesnis;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 15
4 dalis

4. apgailestauja, kad sutartyse trūksta specialaus teisinio pagrindo ilgalaikio turizmo ir 
ilgalaikio judumo firminiam ženklui sukurti, tačiau džiaugiasi, kad Konstitucija 
žengiamas akivaizdus žingsnis į priekį, kadangi joje numatyta, jog Europos Sąjunga 
gali dalyvauti turizmo sektoriaus veikloje, papildydama valstybių narių veiksmus šioje 
srityje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 16
5 dalis

5. pabrėžia, kad Komisija gali padėti turizmo sektoriui įveikti šiuos sunkumus, 
gerindama savo priemonių sąryšį, skatinant turizmą ir kitas Bendrijos politikos sritis 
(regionų plėtra, Europos bendradarbiavimas Viduržemio jūros regione, vartotojai, 
vidaus rinka, žemės ūkio plėtra, aplinkosauga, transportas, užimtumas, švietimas ir 
mokslas, moksliniai tyrimai ir plėtra);

Or. el
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Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 17
5 dalis

5. pabrėžia, kad Komisija gali padėti turizmo sektoriui įveikti šiuos sunkumus, 
gerindama savo priemonių sąryšį, skatinant turizmą ir kitas Bendrijos politikos sritis 
(regioninė plėtra, kaimo ir žemės ūkio plėtra, vartotojai, vidaus rinka, kultūra, 
aplinkosauga, transportas, užimtumas, švietimas ir mokslas, moksliniai tyrimai ir 
plėtra);

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 18
5 dalis

5. pabrėžia, kad Komisija gali padėti turizmo sektoriui įveikti šiuos sunkumus, 
gerindama savo priemonių sąryšį, skatinant turizmą ir kitas Bendrijos politikos sritis 
(regioninė plėtra, žemės ūkis ir kaimo plėtra, vartotojai, vidaus rinka, aplinkosauga, 
transportas, užimtumas, švietimas ir mokslas, moksliniai tyrimai ir plėtra, kultūra);
ragina Komisiją į struktūrinių fondų gaires įtraukti visumines koncepcijas, 
susiejančias ilgalaikį turizmą su regionine plėtra, pavyzdžiui, nacionalinius parkus, 
kaip ypač palankias skatinamajai veiklai; palaiko Komisijos iniciatyvą, pasinaudoti 
21 vietine darbotvarke kaip pagrindine priemone skatinant turizmo vietovių 
vystymosi ir vadybos ilgalaikiškumą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 19
6 dalis

6. skatina Komisiją ir toliau taikyti priemones, skirtas smulkiosioms ir vidutinėms 
įmonėms skatinti, žinant, kad šios sudaro didžiąją dalį sektoriuje veikiančių įmonių, 
bei imtis naujų priemonių, siekiant skatinti šių įmonių augimą, nustatyti vartotojų 
teises turizmo srityje ir sustiprinti jų apsaugą;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Graæyna Staniszewska

Pakeitimas 20
6 dalis

6. skatina Komisiją ir toliau taikyti priemones, skirtas smulkiosioms ir vidutinėms 
įmonėms (ypač verslininkams, kurie dar tik pradeda dirbti turizmo srityje, siūlo 
naujus turizmo gaminius arba pradeda savo veiklą naujoje turistinėje vietovėje) 
skatinti, žinant, kad šios sudaro didžiąją dalį sektoriuje veikiančių įmonių, bei imtis 
naujų šių priemonių, siekiant skatinti šių įmonių augimą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 21
6 dalis

6. skatina Komisiją ir toliau taikyti priemones, skirtas smulkiosioms ir vidutinėms 
įmonėms skatinti, žinant, kad šios sudaro didžiąją dalį sektoriuje veikiančių įmonių, 
bei imtis naujų priemonių siekiant skatinti šių įmonių augimą, būtent tokių įmonių, 
kurios atitinka keletą ypatingų sąlygų (pavyzdžiui, kurių būstinės yra atokesniuose 
regionuose, kurie galėtų tapti turistinėmis vietovėmis ir skatinti to regiono kilmės 
gaminius arba taikyti šioje srityje pasiteisinusias priemones);

Or. el

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 22
7 dalis

7. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kurti naujus maršrutus, pavyzdžiui, į 
didžiulį turizmo potencialą turinčius atokius (ypač į labai nutolusius) regionus, 
kuriems turizmas būtų pagrindinis veiklos sektorius ir lemiamas ekonominio, 
socialinio ir teritorinio vystymosi veiksnys (išbraukta), ypač vykdant vartotojų 
skatinimo ir informavimo kampanijas;;

Or. fr
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Änderungsantrag von Grażyna Staniszewska

Änderungsantrag 23
Ziffer 7

7. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kurti naujus maršrutus, pavyzdžiui, į 
didžiulį turizmo potencialą turinčius (išbraukta) regionus (iš jų į labai nutolusius bei 
labiausiai nuo ekonominio gyvenimo nutolusius ES pasienio regionus), kuriems 
turizmas būtų pagrindinis veiklos sektorius ir lemiamas ekonominio ir socialinio 
vystymosi veiksnys ;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Graæyna Staniszewska

Pakeitimas 24
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti turistinius planus mažiau žinomų miestų, 
turinčių didelį turizmo potencialą ir galimybę pakilti Europos hierarchijos 
sistemoje, teritorijose, numatant, kad turizmo koncentracija nepagerins jų gyventojų 
gyvenimo ir gali sukelti grėsmę subalansuotos plėtros koncepcijai;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 25
7 dalis

7. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kurti naujus maršrutus, pavyzdžiui, į 
didžiulį turizmo potencialą turinčius iki šiol atrodžiusius nepatrauklius regionus arba 
į atokius (ypač į labai nutolusius) regionus, tokiu būdu, kad gamtiniai ir kultūriniai 
šių regionų ištekliai būtų išsaugoti, nes turizmas yra pagrindinis veiklos sektorius 
arba gali būti lemiamas ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi veiksnys;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 26
7a dalis (nauja)

7a. atkreipia dėmesį į tai, kad ilgalaikio turizmo formos, pavyzdžiui, pasivaikščiojimai 
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pėsčiomis, kelionės dviračiais, jodinėjimas ir plaukiojimas kanoja, ekonominiu 
atžvilgiu žymiai suaktyvėjo, nors ir vyksta toli nuo dažniausiai lankomų turistinių 
vietovių; todėl pripažįsta, kad jei regionų kultūriniai ir gamtiniai ypatumai bus 
susieti su aplinką tausojančiu turizmu, bus galima rasti naujų ekonominių 
galimybių ir nepalankesnėje padėtyje esantiems regionams;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 27
7b dalis (nauja)

7b. ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į nepakankamai išvystytas ilgalaikio transporto 
struktūras tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių, kurios stabdo ilgalaikio turizmo 
plėtrą, ypač palei buvusius pasienio regionus,dažnai turinčius bendro pobūdžio 
struktūrinių problemų ir kurioms, nepaisant išsiplėtusios Europos politinės 
reikšmės, ilgalaikis turizmas yra savarankiško vystymosi galimybė;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 28
8 dalis

8. ragina Europos turizmo specialistus įsisąmoninti, kad klientų tipas keičiasi ir tampa 
labiau daugiakultūris, ir atitinkamai pritaikyti savo teikiamas paslaugas siekiant įveikti 
konkurenciją, turizmo pasiūlos įvairovę europos lygmeniu ir jos ryšį su ypatingos 
kokybės regiono gaminiais (pvz., žemės ūkio produktai, amatininkų dirbiniai ir t. t. )
bei pagerinti paslaugų kokybę ir investuoti į kokybiškų darbo vietų kūrimą ir 
sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją (profesinis mokymas, (išbraukta) darbo sąlygų 
gerinimas, pastovių darbo sutarties santykių skatinimas, skundų išklausymas, klientų 
pažinimas);

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 29
9 dalis

9. mano, kad Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų skatinti naujas turizmo 
formas, kurios atsvertų sezoniškumo poveikį, pavyzdžiui, kaimo turizmą arba turizmą, 
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skirtą jaunimui, žmonėms su negalia ir pensininkams; viena iš sąlygų turėtų būti
aplinką tausojančios poilsio ir keliavimo formos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 30
9 dalis

9. mano, kad Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų skatinti naujas turizmo 
formas, kurios atsvertų sezoniškumo poveikį, pavyzdžiui, kaimo turizmą, aktyvų ir 
specialų turizmą, sveikatingumo turizmą arba turizmą, skirtą jaunimui, žmonėms su 
negalia ir pensininkams;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 31
9 dalis

9. mano, kad Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų skatinti naujas turizmo 
formas, kurios atsvertų sezoniškumo poveikį, pavyzdžiui, kaimo turizmą arba turizmą, 
skirtą jaunimui, žmonėms su negalia ir pensininkams, ir su tam tikrais renginiais 
susijusį teminį turizmą (pvz., muzikos festivaliai);

Or. el

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 32
9 dalis

9. mano, kad Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų skatinti naujas turizmo 
formas, kurios atsvertų sezoniškumo poveikį, pavyzdžiui, kaimo turizmą, kultūrinį
turizmą arba turizmą, skirtą jaunimui, žmonėms su negalia ir pensininkams ir kuris 
turėtų atsižvelgti į ypatingus turistų grupių poreikius, numatant tinkamą patalpų 
įrengimą;

Or. fr



PE 357.810v01-00 12/1 AM\565856LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 33
9a dalis (nauja)

9a. mano, kad ypač svarbu, kad Europos Sąjungos institucijos, valstybės narės ir 
regionai, vadovaudamiesi konkurencingumo ministrų susirinkimo 
(Liuksmemburgas, 2005 m. balandžio 18 d.) išvadomis, bendradarbiautų ir skatintų 
keitimąsi informacija tarp kompetentingų įstaigų ir turizmo atstovų, ir  šalių, 
regionų ir tarpvalstybiniu bei tarptautiniu lygmeniu palengvintų tinklo kūrimą, 
skirtą keitimuisi informacija apie turizmo skatinimo iniciatyvas ir veiklą;

Or. el
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