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Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. konstatē, ka Eiropas tūrisms jau apmēram divdesmit gadus ir pakļauts spēcīgai 
konkurencei, kā rezultātā samazinājusies Eiropas tirgus daļa, un Eiropas tūrismam 
jāsastopas ar vairākiem izaicinājumiem: novecojušām iekārtām; ar to, ka tā ir 
kompleksa nozare, kas cieši saistīta ar citām, ar to, ka tūrisma produkts ir relatīvi 
vienveidīgs, jo to ierobežo noteikti reģioni, un tam ir sezonāls raksturs, ar spekulāciju 
un nepilnīgas plānošanas nelabvēlīgo ietekmi uz viegli ietekmējamiem tūrisma 
objektiem, kā arī izglītības un reklāmas trūkums attiecībā uz nozares tēlu;

Or. el

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. apsveic komiteju ar tās nozīmīgo soli, ierosinot veidot stabilu tūrisma sektoru, lai 
Johannesburgā realizētu pasaules samita prasību pēc ilgspējīgas attīstības; konstatē, 
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ka Eiropas tūrisms jau apmēram divdesmit gadus ir pakļauts spēcīgai konkurencei, un 
tam piemīt tendence iznīcināt tā dabas resursus, kas vienlaikus ir tūrisma reģionu 
ienākumu avots, kā rezultātā samazinās tā Eiropas tirgus daļa, un Eiropas tūrismam ir 
jāsastopas ar vairākiem izaicinājumiem: ar novecojušām, daļēji videi kaitīgām
iekārtām; ar to, ka tā ir kompleksa, cieši saistīta ar citām nozarēm; ar to, ka tūrisma 
produkts ir relatīvi vienveidīgs, jo to ierobežo noteikti reģioni, un tam ir sezonāls 
raksturs; spekulāciju un nepilnīgas plānošanas nelabvēlīgā ietekme uz viegli 
ietekmējamiem tūrisma objektiem, kā rezultātā rodas grūtības sabalansēt tūrisma 
prasības ar vietējo iedzīvotāju vajadzībām un to kultūras identitāti; dabas un 
kultūras reģionu noslogojamība; (svītrots) izglītības trūkums (svītrots); daļēji 
nepieņemami darba apstākļi, kā arī neatbilstoši kvalitātes rādītāji un Eiropā vienota 
ilgspējīga tūrisma zīmoga trūkums;

Or. de

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 3
2. punkts

2. īpaši uzsver, ka, to apzināti attīstot, tūrismam ir jāveido stabils ienākumu avots 
vietējām saimniecībām, vienlaikus saglabājot un ceļot vērtību ainaviskajām, kultūras, 
vēstures un vides bagātībām; uzskata, ka priekšnoteikums tam ir vajadzība pēc 
informācijas un izglītības, lai vietējie iedzīvotāji tūrisma reģionos un potenciālajos 
tūrisma mērķos prastu novērtēt reģiona vēsturiskās un vides bagātības un apzinātos, 
cik nozīmīga ir šo bagātību atbilstoša vērtības celšana; ir pārliecināts, ka atbildību 
pašsaprotami uzņemas dalībvalstis, kaut gan arī atklātā koordinācijas metode ir 
vērtīgs izejas punkts, ja runa ir par pārrobežas reģioniem starp dalībvalstīm ar 
līdzīgām īpašībām, turklāt īpaši lietderīgi Savienības struktūrpolitikas ietvaros 
varētu būt, protams, arī starpvalstu pasākumi;

Or. el

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 4

2. punkts

2. īpaši uzsver, ka, to apzināti attīstot, tūrismam jāveido stabils ienākumu avots vietējām 
saimniecībām, vienlaikus saglabājot un ceļot vērtību ainaviskajām, kultūras, vēstures 
un vides bagātībām; pauž bažas par atsevišķu reģionu atkarību no monostruktūrām, 
kas izveidojušās masu tūrisma dēļ, taču tām nav bijusi pozitīva ietekme uz citiem 
vietējās ekonomikas, lauksaimniecības un amatniecības aspektiem; uzskata, ka pret 
šādām tendencēm aktīvi jācīnās visos līmeņos; atzīst, ka priekšlikumi lielākas 
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stabilitātes nodrošināšanai tūrisma sektorā balstīti pareizajā virzienā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 5
2. punkts

2. uzsver, ka, to ilgstoši attīstot, tūrismam vietējām saimniecībām, īpaši mazattīstītiem 
reģioniem, ir jāveido ilgtermiņa ienākumu avots, kas veicina nodarbinātību un 
atbalsta citus sagatavošanas darbus un izrietošās aktivitātes, vienlaikus saglabājot un 
ceļot vērtību ainaviskajām, kultūras, vēstures un vides bagātībām;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides
Grozījums Nr. 6

3. punkts

3. uzskata, ka (svītrots) Eiropas tūrisma nozare īpaši (svītrots) veicina teritoriālo vienotību, 
ekonomisko attīstību un nodarbinātību reģionālā līmenī, un uzsver, ka Eiropas 
noteikumiem jārada šī sektora attīstībai labvēlīga vide, pievēršot tam īpašu uzmanību ne 
tikai viena līmeņa Kopienas politikas nozarēs un Kopienas fondos, bet arī radot īpašu 
Kopienas programmu, lai atbalstītu sektoru un sinerģiju starp dažādiem ekonomikas un 
sociālajiem dalībniekiem;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

7
3. punkts

3. uzskata, ka Eiropas tūrisma nozare ļoti veicina attīstību un nodarbinātību reģionālā 
līmenī ar priekšnoteikumu, ka kultūras un vides vienreizība, ilgspējība un kvalitāte 
ir konkurētspējas nākotnes kritēriji, un uzsver, ka Eiropas, nacionāliem un 
reģionāliem noteikumiem un vadības instrumentiem jārada šai nozarei labvēlīga vide, 
veicinot ilgspējīgu mobilitāti, vienlaikus nodrošinot ceļojuma mērķu tuvumā 
dzīvojošo iedzīvotāju labklājību, aizsargājot dabas resursus, īpaši Eiropas piekrastes 
zonās, kalnu reģionos un rezervātos un saglabājot kultūras mantojumu, lai 
palielinātu ceļojuma mērķu pievilcību, jo tikai tā sektors var pastāvēt starptautiskās 



PE 357.810v01-00 4/12 AM\565856LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

konkurences apstākļos;

Or. de

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 8
3. punkts

3. uzskata, ka Eiropas tūrisma sektors ļoti veicina attīstību un nodarbinātību reģionālā 
līmenī, taču būtu lietderīgāk, ja mūža izglītošanās un pastāvīgās pielāgošanās 
ietvaros modernajām tehnoloģijām –, kas šodien ir vajadzīgs lielākoties visās sfērās 
– tiktu veicināta arī darba ņēmēju kvalifikācija, lai šī nozare kļūtu konkurētspējīga; 
uzskata, ka darba ņēmēju un arodbiedrību sensibilizācijai ir ļoti liela nozīme;

Or. el

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 9
3. a punkts (jauns)

3. a) norāda, ka ES tiesību ietvaros jārada šai nozarei labvēlīga vide, īstenojot tiesību 
aktu un nodokļu likumdošanas saskaņošanu Eiropas līmenī, lai palīdzētu nozarei 
pastāvēt starptautiskās konkurences apstākļos;

Or. el

Grozījumu iesniedza Simon Busuttil

Grozījums Nr. 10
3. a punkts (jauns)

3. a) uzskata, ka ir svarīgi, lai, veidojot šādu labvēlīgu vidi, īpaša uzmanība tiktu 
pievērsta tam, lai veicinātu attīstību un konkurētspēju tādiem īpašiem sektoriem kā 
kruīza industrija, kas ir ļoti nozīmīga nozare salu valstīm un citiem jūras reģioniem, 
jo tā ES ostām un piederošajai sauszemei nodrošina ienākumus aptuveni 2 miljardu 
EUR apmērā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 11

3. a punkts (jauns)

3. a) apsveic iniciatīvas, kas attīsta ilgspējīga tūrisma kritērijus un procesā iesaista vides, 
patērētāju un tūrisma tirdzniecības asociācijas, kā arī uzņēmējus un reģionālos un 
vietējos varas orgānus, un šādi izveidojušas plaši pazīstamu modernu resursu un 
vides menedžmenta zīmogu tūrisma nozarē, komiteja tiek aicināta izmantot šo 
iniciatīvu pieredzi, lai radītu ilgspējīga tūrisma Eiropas zīmogu, ar ko tiktu 
novērtēta gan dabas resursu aizsardzība un sociāli atbilstošu darba apstākļu 
atzīšana, gan Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana; norāda, ka ilgspējīgs 
tūrisms veicina apziņas veidošanu visā Eiropā, starpkultūru sapratni un uzlabo 
kultūras dažādības uztveri Eiropā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 12
3. a punkts (jauns)

3. a) uzsver, ka ilgspējīgai Eiropas tūrisma politikai jāņem vērā Eiropas Savienības un 
dalībvalstu sociālās un ekonomikas politikas prioritātes, piemēram, augsta 
ekonomikas attīstības līmeņa uzturēšana, jaunu darbavietu radīšana, 
reorganizācijas un jaunu darbības formu stimulēšana saistībā ar informācijas 
sabiedrības attīstību, iedzīvotāju attīstības iespēju veicināšana un vajadzību 
apmierināšana visos Eiropas reģionos;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 13
4. b punkts (jauns)

4. b) atbilstoši vienotā tirgus noteikumiem komiteja tiek aicināta atzīt reģionālos tiesību 
aktus un nodokļu leģitimācijas instrumentus, kas veicina tūrisma reģionu ilgspējīgu 
attīstību un to dabas resursu saglabāšanu;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 14
4. punkts

4. šajā saistībā pārstāv viedokli, ka īpašas tiesiskās bāzes neesamība līgumos nav 
traucējusi īpašu pasākumu un programmu tūrisma attīstības veicināšanai 
īstenošanu, un tas nav attaisnojums tam, ka nepastāv specifisku pasākumu, lai 
papildus dalībvalstu aktivitātēm (svītrots) ieviestu tūrismā dinamiku;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 15

4. punkts

4. izsaka nožēlu, ka līgumos trūkst īpašas tiesiskās bāzes attiecībā uz Eiropas ilgspējīga 
tūrisma un ilgspējīgas mobilitātes apzīmējumu, bet priecājas par to, ka Konstitūcija ir 
liels solis uz priekšu, jo paredz, ka Eiropas Savienība šajā nozarē varēs rīkoties un 
papildināt dalībvalstu aktivitātes;

Or. de

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 16
5. punkts

5. uzsver, ka Komisija var palīdzēt tūrisma nozarei stāties pretī šiem izaicinājumiem, 
vairāk saskaņojot savas aktivitātes par labu tūrismam ar citām Kopienas saistītajām 
politikām (reģionālā attīstība, sadarbība Vidusjūras reģionā, patērētāju aizsardzības, 
iekšējā tirgus, lauksaimniecības attīstības, vides, transporta, nodarbinātības, 
audzināšanas un izglītības, pētījumu un izstrādes politika);

Or. el
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Grozījums Nr. 17

5. punkts

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

5. uzsver, ka Komisija var palīdzēt tūrisma nozarei stāties pretī šiem izaicinājumiem, 
vairāk saskaņojot savas aktivitātes par labu tūrismam ar citām Kopienas saistītajām 
politikām (reģionālā attīstība, lauku un lauksaimniecības attīstība, patērētāju 
aizsardzības, kultūras, iekšējā tirgus, vides, transporta, nodarbinātības, audzināšanas 
un izglītības, pētījumu un izstrādes politika);

Or. pt

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 18

5. punkts

5. uzsver, ka Komisija var palīdzēt tūrisma nozarei stāties pretī šiem izaicinājumiem, 
vairāk saskaņojot savas aktivitātes par labu tūrismam ar citām Kopienas saistītajām 
politikām (reģionālās attīstības, lauksaimniecības un lauku attīstības, patērētāju 
aizsardzības, iekšējā tirgus, vides, transporta, nodarbinātības, audzināšanas un 
izglītības, pētījumu un izstrādes, kultūrpolitika); aicina Komisiju ietvert 
struktūrfondu pamatnostādnēs īpaši atbalstāmas integrētas koncepcijas, kas savieno 
ilgspējīgu tūrismu ar reģionālo attīstību, piemēram, dabas rezervāti; atbalsta 
Komisijas iniciatīvu izmantot “Local Agenda 21” kā centrālo instrumentu ceļojuma 
mērķu attīstības un menedžmenta ilgspējas veicināšanai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Emanuela Jardima Fernandesa

Grozījums Nr. 19
6. punkts

6. mudina Komisiju turpināt īstenot pasākumus par labu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, zinot, ka tie pārstāv šīs nozares absolūto vairākumu, un veikt jaunus 
pasākumus šīs nozares attīstības sekmēšanai, noteikt patērētāju tiesības tūrisma 
nozarē un veicināt to aizsardzību;

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 20

6. punkts

6. mudina Komisiju turpināt īstenot pasākumus par labu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (īpaši uzņēmējiem, kas sāk saimniecisko darbību tūrisma jomā, 
piedāvā jaunus tūrisma produktus vai attīsta savu saimniecisko darbību jaunos 
tūrisma reģionos vai sfērās), zinot, ka tie pārstāv šīs nozares absolūto vairākumu, un 
veikt jaunus pasākumus šīs nozares attīstības sekmēšanai;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 21
6. punkts

6. mudina Komisiju turpināt īstenot pasākumus par labu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, zinot, ka tie pārstāv šīs nozares absolūto vairākumu, un veikt jaunus 
pasākumus šīs nozares attīstības sekmēšanai, turklāt galvenokārt attiecībā uz 
uzņēmumiem, kam ir vairākas īpašas pazīmes (piemēram, tie ir nomaļās vietās, kas 
var būt tūrisma mērķi, un ražo dabīgus produktus vai izmanto šai nozarē 
sankcionētas metodes);

Or. el

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 22
7. punkts

7. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt jaunu maršrutu attīstību, piemēram, nomaļos 
reģionos, kam ir liels tūrisma potenciāls (it sevišķi īpaši nomaļos reģionos) un kuros 
tūrisms ir galvenā saimniecības nozare, kas reizē ir arī izšķirošais šo reģionu 
saimnieciskās, (svītrots) sociālās un teritoriālās attīstības faktors, īpaši īstenojot 
kampaņas patērētāju aktivitātes veicināšanai un sensibilizācijai;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 23
7. punkts

7. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt jaunu maršrutu attīstību, piemēram, (svītrots)
reģionos, kam ir liels tūrisma potenciāls (svītrots) (tostarp īpaši nomaļos reģionos, kā 
arī Eiropas Savienības pierobežu teritorijās, kas ir vistālāk no ekonomiski 
aktīvajiem centriem) un kuros tūrisms ir galvenā saimniecības nozare, kas reizē ir arī 
izšķirošais šo reģionu saimnieciskās un sociālās attīstības faktors;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 24

7. a punkts (jauns)

7. a) aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt tūrisma piedāvājumu mazāk pazīstamās 
pilsētās ar lielu tūrisma potenciālu un iespējām vairot savu pazīstamību Eiropas 
tūrisma jomā, izņemot gadījumus, kad tūrisma koncentrācija neuzlabos vietējo 
iedzīvotāju dzīves apstākļus un var apdraudēt līdzsvarotas attīstības koncepciju;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 25

7. punkts

7. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt jaunu maršrutu attīstību līdz šim šķietami 
nepievilcīgos reģionos vai nomaļos reģionos, kam ir liels tūrisma potenciāls (it sevišķi 
īpaši nomaļos reģionos), tā, lai tiktu saglabāti šo reģionu dabas un kultūras resursi, 
jo tieši tūrisms ir to galvenā saimniecības nozare vai tas var kļūt par izšķirošo šo 
reģionu saimnieciskās un sociālās attīstības nosacījumu;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 26

7. a punkts (jauns)

7. a) norāda, ka ilgspējīgas tūrisma formas – pārgājieni, izbraukumi ar riteņiem, izjādes 
un laivu braucieni iezīmē acīmredzamu ekonomisku pieaugumu, pat ja tie tiek 
īstenoti tālu no bieži apmeklētiem tūrisma reģioniem; uzskata, ka, savienojot 
reģionu kultūras un dabas īpatnības ar videi nekaitīga tūrisma attīstību, arī nomaļos 
reģionos var attīstīt ekonomisku potenciālu; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 27

7. b punkts (jauns)

7. b) aicina Komisiju veltīt attiecīgu uzmanību nepilnveidotajām ilgspējīga tūrisma 
sakaru struktūrām starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm, kas kavē ilgspējīga 
tūrisma attīstību, īpaši bijušajās pierobežu teritorijās, kur bieži ir vispārēja rakstura 
struktūrproblēmas un kur, neskatoties uz tūrisma politisko vērtību Eiropā kopumā, 
ilgspējīgs tūrisms atspoguļo pastāvīgas attīstības potenciālu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 28
8. punkts

8. aicina Eiropas tūrisma profesionāļus apzināties klientu mainīgumu un kultūru 
dažādību, pielāgot tiem savus pakalpojumus, lai izceltos starp konkurentiem, labāk 
izmantotu tūrisma piedāvājuma daudzveidību Eiropas līmenī – un konkrēti arī 
saistībā ar īpašas kvalitātes reģionu produktiem (piemēram, lauksaimniecības 
izstrādājumi, amatnieku rokdarbi) – un paaugstinātu savu pakalpojumu kvalitāti, un
investētu augstvērtīgu nozares darba vietu radīšanā un darbinieku kvalifikācijas 
celšanā (profesionālā izglītība, (svītrots) darba apstākļu uzlabošana, stabilu 
līgumattiecību veidošana, sūdzību pārbaude, klientu pazīšana);

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 29

9. punkts

9. uzskata, ka Komisijai, konsultējoties ar dalībvalstīm, jāveicina jaunu tūrisma formu 
attīstība, kas ļautu mazināt sezonas rakstura ietekmi, piemēram, lauku tūrismu, vai 
tādas tūrisma formas, kas paredzētas jauniešiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 
pensionāriem; turklāt arī šajos gadījumos priekšnoteikums ir, lai atpūtas un tūrisma 
formas būtu videi nekaitīgas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 30
9. punkts

9. uzskata, ka Komisijai, konsultējoties ar dalībvalstīm, jāveicina jaunu tūrisma formu 
attīstība, kas ļautu mazināt sezonas rakstura ietekmi, piemēram, lauku tūrismu, aktīvā 
un speciālā tūrisma formas, rehabilitācijas tūrismu vai formas, kas paredzētas 
jauniešiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 31
9. punkts

9. uzskata, ka Komisijai, konsultējoties ar dalībvalstīm, jāveicina jaunu tūrisma formu 
attīstība, kas ļautu mazināt sezonas rakstura ietekmi, piemēram, lauku tūrismu, vai tās 
tūrisma formas, kas paredzētas jauniešiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 
pensionāriem, kā arī uz konkrētiem notikumiem orientēts tematiskais tūrisms
(piemēram, mūzikas festivāli);

Or. el
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Grozījumu iesniedza Margie Sudre 

Grozījums Nr. 32
9. punkts

9. uzskata, ka Komisijai, konsultējoties ar dalībvalstīm, jāveicina jaunu tūrisma formu 
attīstība, kas ļautu mazināt sezonas rakstura ietekmi, piemēram, lauku tūrismu, 
kultūrtūrismu vai tās tūrisma formas, kas paredzētas jauniešiem, cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un pensionāriem, un rēķinātos ar šo tūristu grupu īpašām vajadzībām, 
paredzot piemērotu aprīkojumu un iekārtojumu; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 33
9. a punkts (jauns)

9. a) uzskata par īpaši svarīgu, lai Eiropas institūcijas, dalībvalstis un reģioni sadarbotos 
atbilstoši Konkurences Ministru padomes kongresa slēdzieniem (Luksemburga, 
2005. gada 18. aprīlis) un veicinātu informācijas apmaiņu starp atbildīgajām 
iestādēm un tūrisma uzņēmumiem un vietējā, reģionālā, starpvalstu un 
starptautiskā mērogā ar iniciatīvu un aktivitāšu palīdzību atvieglotu informācijas
apmaiņas tīkla izveidošanu tūrisma attīstībai;

Or. el


	565856lv.doc

