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Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 1
Ustęp 1

1. stwierdza, iż turystyka europejska wystawiona jest od blisko dwudziestu lat na 
wzmożoną konkurencję, czego konsekwencję stanowi częściowa utrata rynku 
europejskiego, musi ona zatem podjąć liczne wyzwania:  przestarzała infrastruktura, 
złożoność rynku z punktu widzenia horyzontalnego, względna jednolitość oferty 
turystycznej ograniczonej do niektórych regionów i sezonów, szkodliwe skutki 
spekulacji i braku planowania dla często podatnych na zniszczenie miejsc atrakcji 
turystycznej, brak szkoleń i reklamy w zakresie oferty sektora;

Or. el

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 2
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja poprzez swą propozycję działań na rzecz 
trwałego rozwoju sektora turystyki podejmuje ważny krok w kierunku wprowadzania 
w życie postulatów sformułowanych na Światowym Szczycie Zrównoważonego 
Rozwoju w Johannesburgu; stwierdza, iż turystyka europejska wystawiona jest od 
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blisko dwudziestu lat na wzmożoną konkurencję i że niszczy ona swe naturalne 
zasoby stanowiące jednocześnie źródło dochodów dla regionów turystycznych, czego 
konsekwencję stanowi częściowa utrata rynku europejskiego; musi ona zatem podjąć 
liczne wyzwania:  przestarzała, częściowo nieprzyjazna dla środowiska infrastruktura,  
złożoność rynku z punktu widzenia horyzontalnego, względna jednolitość oferty 
turystycznej ograniczonej do niektórych regionów i sezonów, szkodliwe skutki dla 
często podatnych na zniszczenie miejsc atrakcji turystycznej prowadzące do konfliktu 
między wymogami turystyki a potrzebami lokalnej ludności i jej tożsamością 
kulturową, możliwości regionu przyrodniczego i kulturowego, (skreślenie) brak 
szkoleń (skreślenie), warunki pracy w części nie do przyjęcia oraz brak wskaźników 
jakości i ogólnoeuropejskiego modelu trwałej turystyki;

Or. de

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 3
Ustęp 2

2. nalega na fakt, iż odpowiednio rozwijana turystyka musi stanowić źródło trwałego 
dochodu dla gospodarki lokalnej cały czas zachowując i wartościując bogactwo 
pejzażu, kultury, historii i środowiska naturalnego; uważa, że w tym celu należy 
prowadzić akcje informacyjne i kształcić mieszkańców regionów turystycznych i 
miejsc stanowiących potencjalne atrakcje dla turystów, dzięki czemu będą oni umieli 
docenić w pierwszej mierze bogactwo historii i przyrody regionu oraz zdadzą sobie 
sprawę z faktu, jak ważna jest odpowiednia ocena wartości tychże bogactw; jest 
przekonany, że jest to oczywiście obszar kompetencji Państw Członkowskich, 
niemniej jednak także przyjęcie metody otwartej koordynacji stanowiło by dobre 
założenie wyjściowe w przypadku regionów transgranicznych o podobnej specyfice 
przynależnych do Państw Członkowskich, gdzie korzystne byłoby podejmowanie 
przede wszystkim działań międzypaństwowych, oczywiście również w ramach 
wspólnotowej polityki strukturalnej;

Or. el

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 4
Ustęp 2

2. nalega na fakt, iż odpowiednio rozwijana turystyka musi stanowić źródło trwałego 
dochodu dla miejscowej gospodarki cały czas zachowując i wartościując bogactwo 
pejzażu, kultury, historii i środowiska naturalnego; podziela zaniepokojenie 
wynikające z faktu, że niektóre regiony już teraz uzależnione są od jednorodnych 
struktur wykształconych na skutek turystyki masowej, które jednak nie wpływają 
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pozytywnie na inne aspekty funkcjonowania miejscowej gospodarki, rolnictwa i 
rzemiosła; uważa, że należy na wszystkich szczeblach aktywnie podejmować kroki 
mające na celu przeciwdziałanie takim tendencjom; przyznaje, że zaproponowane 
działania na rzecz zwiększenia trwałości sektora turystyki zmierzają we właściwym 
kierunku;

Or. de

Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 5
Ustęp 2

2. nalega na fakt, iż turystyka rozwijana w sposób trwały musi stanowić źródło trwałego
dochodu dla miejscowej gospodarki, w szczególności w regionach najmniej 
uprzywilejowanych, wspierać zatrudnienie oraz inne mocne i słabe formy 
działalności gospodarczej cały czas zachowując i wartościując bogactwo pejzażu, 
kultury, historii i środowiska naturalnego;

Or. pt

Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 6
Ustęp 3

3. uważa, iż sektor turystyki (skreślenie) w znacznym stopniu przyczynia się do 
(skreślenie) spójności terytorialnej, do rozwoju gospodarczego i zatrudnienia na 
poziomie regionalnym oraz nalega na fakt, iż przepisy europejskie muszą stworzyć 
otoczenie sprzyjające rozwojowi tego sektora poprzez uwzględnienie kwestii z nim 
związanych w ujęciu horyzontalnym w pozostałych obszarach polityki wspólnotowej 
i funduszach wspólnotowych oraz poprzez stworzenie specjalnego programu 
wspólnotowego na rzecz wspierania turystyki i efektów synergii między różnymi 
zaangażowanymi podmiotami gospodarczymi i społecznymi;

Or. pt

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 7
Ustęp 3

3. uważa, iż sektor turystyki europejskiej w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia na poziomie regionalnym, pod warunkiem, że 
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niepowtarzalność, trwałość oraz jakość kulturowa i przyrodnicza będą stanowić 
przyszłe kryteria konkurencyjności, oraz nalega na fakt, iż europejskie, krajowe i 
regionalne przepisy oraz instrumenty podatkowe muszą stworzyć otoczenie 
sprzyjające temu sektorowi poprzez wspieranie trwałej mobilności, równoczesne 
zapewnianie dobrobytu mieszkańcom obszarów turystycznych, ochronę naturalnych 
walorów, szczególnie w europejskich strefach nadmorskich, na obszarach górskich i 
w rezerwatach przyrody oraz poprzez zachowanie miejsc dziedzictwa kulturowego, 
aby obszary turystyczne pozostały nadal atrakcyjne dla turystów, ponieważ tylko w 
ten sposób sektor ten może stawić czoła konkurencji międzynarodowej;

Or. de

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 8
Ustęp 3

3. uważa, iż sektor turystyki europejskiej w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia na poziomie regionalnym, lecz, że rozsądniej byłoby, 
gdyby turystyka - w ramach ustawicznego kształcenia i ciągłego dostosowywania się 
do nowoczesnych technologii, co dziś i tak jest w większości przypadków konieczne, -
przyczyniała się również do poprawy kwalifikacji pracowników, zwiększając tym 
samym konkurencyjność sektora; uważa, że uwrażliwienie pracowników i ich 
organizacji zawodowych odgrywa w tym procesie bardzo ważną rolę;

Or. el

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 9
Ustęp 3a (nowy)

3a. wskazuje na fakt, że wspólnotowe ramy prawne muszą stworzyć otoczenie 
sprzyjające temu sektorowi dokonując prawnej i podatkowej harmonizacji o zasięgu 
europejskim, aby wspierać go w zmaganiach z konkurencją międzynarodową;

Or. el

Poprawkę złożył Simon Busuttil

Poprawka 10
Ustęp 3a (nowy)

3a. uważa za ważne, aby przy tworzeniu takiego sprzyjającego otoczenia zwracano 
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przede wszystkim uwagę na wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
sektorów o szczególnym znaczeniu, takich jak przemysł motoryzacyjny, który 
stanowi bardzo ważny sektor dla państw wyspiarskich oraz innych obszarów 
nadmorskich ze względu na fakt, iż przynosi on europejskim portom i ich zapleczu 
dochody rzędu 2 miliardów euro;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 11
Ustęp 3a (nowy)

3a. wyraża zadowolenie z inicjatyw opracowywania kryteriów trwałej turystyki oraz z 
włączania w te prace organizacji ekologicznych, konsumenckich i gospodarczo-
turystycznych, a także zrzeszeń osób prowadzących działalność turystyczną oraz 
regionalnych i lokalnych władz, tworząc w ten sposób powszechnie uznawany model 
nowoczesnego zarządzania zasobami i zarządzania ekologicznego w ramach 
gospodarki turystycznej; wzywa Komisję do wykorzystania doświadczeń z tych 
inicjatyw w celu stworzenia europejskiego modelu trwałej turystyki, w którym 
doceniać się będzie zarówno ochronę zasobów przyrody, jak i uznawanie 
sprawiedliwych warunków pracy oraz zachowywanie europejskiego dziedzictwa 
kulturowego; wskazuje, że trwała turystyka przyczynia się do kształtowania 
ogólnoeuropejskiej świadomości, do porozumienia międzykulturowego oraz do 
lepszego postrzegania kulturowej różnorodności Europy;

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 12
Ustęp 3a (nowy)

3a. zwraca uwagę, że polityka trwałej turystyki europejskiej powinna uwzględniać 
priorytety polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej i Państw 
Członkowskich, takie jak utrzymywanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, 
tworzenie nowych miejsc pracy, stymulowanie przekształceń strukturalnych i 
nowoczesnych form działalności związanych z formowaniem się społeczeństwa 
informacyjnego, umożliwienie rozwoju i zaspokojenie potrzeb życiowych 
mieszkańców wszystkich regionów Europy;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 13
Ustęp 4a (nowy)

4b. wzywa Komisję do uznania regionalnych przepisów i instrumentów podatkowych 
służących trwałemu rozwojowi regionów turystycznych oraz ochronie walorów 
naturalnych tych regionów za zgodne z zasadami rynku wewnętrznego;

Or. de

Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 14
Ustęp 4

4. w związku z tym uważa, że brak szczegółowej podstawy prawnej w traktatach nie 
stanowił przeszkody w podejmowaniu w przeszłości szczególnych działań i 
programów na rzecz wspierania turystyki, i że w związku z tym nie można się 
usprawiedliwiać twierdząc, że nie stworzono odpowiednich działań, aby w 
uzupełnieniu działań Państw Członkowskich (skreślenie) zdynamizować sektor 
turystyki;

Or. pt

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 15
Ustęp 4

4. wyraża ubolewanie z powodu braku szczegółowej podstawy prawnej w traktatach dla 
europejskiego modelu trwałej turystyki i trwałej mobilności, lecz wyraża 
zadowolenie z faktu, iż Konstytucja stanowi prawdziwy krok naprzód przewidując, że 
Unia Europejska będzie mogła interweniować w tej dziedzinie uzupełniając działania 
Państw Członkowskich;

Or. de

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 16
Ustęp 5

5. podkreśla, iż Komisja może pomóc sektorowi turystycznemu w sprostaniu 
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omawianym wyzwaniom zwiększając spójność swoich działań prowadzonych na 
rzecz turystyki poprzez pozostałe, powiązane z tym sektorem polityki wspólnotowe 
(rozwój regionalny, współpraca europejska w basenie Morza Śródziemnego, ochrona 
konsumentów, rynek wewnętrzny, rozwój rolnictwa, ochrona środowiska, transport, 
zatrudnienie, edukacja i szkolenia;

Or. el

Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 17
Ustęp 5

5. podkreśla, iż Komisja może pomóc sektorowi turystycznemu w sprostaniu 
omawianym wyzwaniom zwiększając spójność swoich działań prowadzonych na 
rzecz turystyki poprzez pozostałe, powiązane z tym sektorem polityki wspólnotowe 
(rozwój regionalny, rozwój obszarów wiejskich i rozwój rolnictwa, ochrona 
konsumentów, kultura, rynek wewnętrzny, ochrona środowiska, transport, 
zatrudnienie, edukacja i szkolenia);

Or. pt

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 18
Ustęp 5

5. podkreśla, iż Komisja może pomóc sektorowi turystycznemu w sprostaniu 
omawianym wyzwaniom zwiększając spójność swoich działań prowadzonych na 
rzecz turystyki poprzez pozostałe, powiązane z tym sektorem polityki wspólnotowe 
(rozwój regionalny, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, ochrona konsumentów, 
rynek wewnętrzny, ochrona środowiska, transport, zatrudnienie, edukacja i szkolenia, 
kultura); wzywa Komisję, aby w wytycznych dla funduszy strukturalnych połączyła 
całościowe plany działania, trwałą turystykę i rozwój regionalny, i tak np., aby ujęła 
w nich parki przyrodnicze jako szczególnie kwalifikujące się do udzielenia wsparcia;  
popiera inicjatywę Komisji polegającą na wykorzystaniu Miejscowego Programu 21 
jako głównego instrumentu do wspierania trwałości w rozwoju i zarządzaniu 
miejscami wypoczynku;

Or. de
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 19
Ustęp 6

6. zachęca Komisję do kontynuowania podejmowania kroków na rzecz małych i 
średnich przedsiębiorstw wiedząc, iż stanowią one przytłaczającą większość w 
omawianym sektorze, do opracowywania nowych środków na rzecz sprzyjania 
promowaniu turystyki, do ustanawiania praw konsumentów w tym sektorze, a także 
do wzmacniania ich ochrony;

Or. pt

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 20
Ustęp 6

6. zachęca Komisję do kontynuowania podejmowania kroków na rzecz małych i 
średnich przedsiębiorstw (w szczególności podmiotów rozpoczynających działalność 
turystyczną, oferujących nowe produkty turystyczne lub podejmujących działalność 
w nowych miejscach i sektorach turystyki) wiedząc, iż stanowią one przytłaczającą 
większość w omawianym sektorze, oraz do opracowywania nowych środków na rzecz 
sprzyjania promowaniu turystyki;

Or. pl

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 21
Ustęp 6

6. zachęca Komisję do kontynuowania podejmowania kroków na rzecz małych i 
średnich przedsiębiorstw wiedząc, iż stanowią one przytłaczającą większość w 
omawianym sektorze, oraz do opracowywania nowych środków na rzecz sprzyjania 
promowaniu turystyki i to przede wszystkim w odniesieniu do przedsiębiorstw o wielu 
cechach szczególnych (np. lokalizacja w regionach odizolowanych, które mogłyby 
również stać się miejscem odwiedzanym przez turystów i promować rodzime 
produkty lub też stosować praktyki przyjęte w tej branży);

Or. el
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Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 22
Ustęp 7

7. zwraca się do Komisji i do Państw Członkowskich o promowanie nowych miejsc 
wypoczynku, takich jak regiony odizolowane o silnym potencjale turystycznym 
(szczególnie regiony ultraperyferyjne), dla których turystyka jest głównym sektorem 
działalności, stanowiąc decydujący element ich rozwoju gospodarczego, (skreślenie) 
społecznego i terytorialnego, w szczególności poprzez przeprowadzanie kampanii na 
rzecz wspierania i uwrażliwiania konsumentów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 23
Ustęp 7

7. zwraca się do Komisji i do Państw Członkowskich o promowanie nowych miejsc 
wypoczynku, takich jak regiony (skreślenie) o silnym potencjale turystycznym 
(skreślenie) między innymi regiony ultraperyferyjne, jak również najbardziej 
oddalone od centrów życia gospodarczego tereny przygraniczne Unii Europejskiej), 
dla których turystyka jest głównym sektorem działalności, stanowiąc decydujący 
element ich rozwoju gospodarczego i społecznego;

Or. pl

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 24
Ustęp 7a (nowy)

7a. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do wspierania przedsięwzięć turystycznych 
na obszarach mniej znanych miast o dużym potencjale turystycznym i szansach na 
awans w hierarchii europejskiej, wychodząc z założenia, że koncentracja turystyki 
nie przyczynia się do poprawy życia ich mieszkańców i może stanowić zagrożenie dla 
idei zrównoważonego rozwoju

Or. pl
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 25
Ustęp 7

7. zwraca się do Komisji i do Państw Członkowskich o promowanie nowych miejsc 
wypoczynku w regionach uznawanych do tej pory za nieatrakcyjne lub w regionach 
odizolowanych o silnym potencjale turystycznym (szczególnie regiony 
ultraperyferyjne) dbając przy tym o zachowanie walorów naturalnych i bogactw 
kulturowych tych regionów, zwłaszcza, że turystyka może być ich głównym sektorem 
działalności lub może stanowić decydujący element ich rozwoju gospodarczego i 
społecznego;

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 26
Ustęp 7a (nowy)

7a. wskazuje, że w przypadku trwałych form turystyki, tj. wędrówki, jazda na rowerze, 
jazda konna i spływy kajakowe, odnotowano znaczny wzrost gospodarczy, mimo że 
uprawia się je z dala od obszarów często odwiedzanych przez turystów; dostrzega w 
fakcie połączenia walorów kulturowych i przyrodniczych regionów z prowadzeniem 
przyjaznej dla środowiska działalności turystycznej możliwość równoczesnego 
odkrywania nowego potencjału gospodarczego w regionach najmniej 
uprzywilejowanych;

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 27
Ustęp 7b (nowy)

7b. zwraca się do Komisji o należyte uwzględnianie niedoskonałości struktur trwałego 
transportu między starymi i nowymi Państwami Członkowskimi, co stanowi 
przeszkodę w rozwoju trwałej turystyki, przede wszystkim w byłych regionach 
przygranicznych, które często borykają się z ogólnymi problemami strukturalnymi i 
dla których trwała turystyka stanowiłaby, niezależnie od jej znaczenia politycznego 
w rozszerzonej Europie, potencjał do samodzielnego rozwoju;

Or. en
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Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 28
Ustęp 8

8. zachęca osoby i organizacje europejskie zajmujące się zawodowo turystyką do zdania 
sobie sprawy, iż mają dziś do czynienia ze zmieniającym się i wielokulturowym 
klientem, do przystosowania oferty, tak aby odróżniać się od konkurencji, do 
pełniejszego korzystania z różnorodności ofert turystycznych w wymiarze 
europejskim - zwłaszcza w powiązaniu z produktami regionalnymi o niespotykanych 
walorach (np. produkty rolne, rękodzieło artystyczne itd.) oraz do poprawy jakości 
usług i do inwestowania w wysokowartościowe miejsca pracy oraz kwalifikacje osób 
zatrudnionych w tym sektorze (szkolenia zawodowe, (skreślenie) poprawa warunków 
pracy, wspieranie stabilnych stosunków pracy, wyciąganie konsekwencji z 
reklamacji, znajomość klientów);

Or. pt

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 29
Ustęp 9

9. uważa, iż Komisja wraz z Państwami Członkowskimi powinna zachęcać do nowych 
form turystyki, takich jak turystyka rolna czy turystyka skierowana na młodzież, 
niepełnosprawnych lub osoby na emeryturze, co pozwoliłoby na niwelowanie skutków 
sezonowości; pod warunkiem jednak, że praktykowane formy wypoczynku i turystyki 
będą przyjazne dla środowiska;

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 30
Ustęp 9

9. uważa, iż Komisja wraz z Państwami Członkowskimi powinna zachęcać do nowych 
form turystyki, takich jak turystyka rolna, turystyka aktywna i specjalistyczna, 
turystyka zdrowotna, czy turystyka skierowana na młodzież, niepełnosprawnych lub 
osoby na emeryturze, co pozwoliłoby na niwelowanie skutków sezonowości; 

Or. pl
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Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 31
Ustęp 9

9. uważa, iż Komisja wraz z Państwami Członkowskimi powinna zachęcać do nowych 
form turystyki, takich jak turystyka rolna czy turystyka skierowana na młodzież, 
niepełnosprawnych lub osoby na emeryturze, a także turystyka związana ze 
szczególnymi wydarzeniami (np. festiwale muzyczne), co pozwoliłoby na 
niwelowanie skutków sezonowości;

Or. el

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 32
Ustęp 9

9. uważa, iż Komisja wraz z Państwami Członkowskimi powinna zachęcać do nowych 
form turystyki, takich jak turystyka rolna, kulturalna czy turystyka skierowana na 
młodzież, niepełnosprawnych lub osoby na emeryturze, co pozwoliłoby na 
niwelowanie skutków sezonowości; uważa również, że Komisja powinna brać pod 
uwagę szczególne potrzeby grup turystycznych przewidując dla nich stosowne 
wyposażenie i infrastrukturę;

Or. fr

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 33
Ustęp 9a (nowy)

9a. uważa za niezmiernie ważne, aby zgodnie z wnioskami posiedzenia Rady Ministrów 
ds. Konkurencji (Luksemburg, dnia 18 kwietnia 2005 r.) instytucje europejskie, 
Państwa Członkowskie i regiony podjęły współpracę, wspierały wymianę informacji 
między właściwymi władzami i podmiotami zajmującymi się działalnością 
turystyczną oraz aby na szczeblu miejscowym, regionalnym, międzypaństwowym i 
międzynarodowym ułatwiały proces tworzenia sieci wymiany informacji na temat 
inicjatyw i działań na rzecz wspierania turystyki;

Or. el
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