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Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 1
Nº 1

1. Constata que, nos últimos vinte anos, o turismo europeu se tem defrontado com uma 
concorrência acrescida, que tem por efeito uma diminuição da quota de mercado 
europeia, e deve responder a uma série de desafios: o envelhecimento dos 
equipamentos, a complexidade do sector, resultante do seu carácter transversal, a 
relativa uniformidade do produto turístico oferecido, limitado a certas regiões e 
estações do ano, os efeitos nefastos sobre locais muitas vezes frágeis devido à 
especulação e à falta de planificação, falta de formação e de publicidade apropriada 
a respeito da imagem do sector;

Or. el

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 2
Nº 1

1. Regozija-se por a Comissão - com a sua proposta no sentido de organizar de forma 
sustentável o sector do turismo - dar um passo importante para concretizar as 
exigências da Cimeira Mundial do Desenvolvimento Sustentável que teve lugar em 
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Joanesburgo; constata que, nos últimos vinte anos, o turismo europeu se tem 
defrontado com uma concorrência acrescida e está a destruir os seus recursos 
naturais, que são simultaneamente fonte de rendimento para as regiões turísticas, o
que tem por efeito uma diminuição da quota de mercado europeia, e deve responder a 
uma série de desafios: o envelhecimento dos equipamentos parcialmente não 
respeitadores do ambiente; a complexidade do sector, resultante do seu carácter 
transversal; a relativa uniformidade do produto turístico oferecido, limitado a certas 
regiões e estações do ano; os efeitos nefastos sobre locais muitas vezes frágeis, que 
resultam em tensões locais entre as exigências do turismo e as necessidades da 
população local e da sua identidade cultural; a capacidade de suporte da região 
cultural e natural; a falta de formação; as condições de trabalho parcialmente 
inaceitáveis, bem como a falta de indicadores de qualidade e de um rótulo europeu 
de turismo sustentável;

Or. de

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 3
Nº 2

2. Insiste em que, desenvolvido de um modo criterioso, o turismo deve representar para 
as economias locais uma fonte de rendimento durável, salvaguardando e valorizando 
ao mesmo tempo o património paisagístico, cultural, histórico e ambiental; considera 
que, se se pretende que tal aconteça, é essencial informar e educar a população 
local dos destinos turísticos ou potencialmente turísticos, para que seja ela a 
primeira a apreciar a riqueza histórica e ambiental da sua região, tomando em 
seguida consciência da importância de uma valorização adequada dessas 
características; entende que, a este respeito, a responsabilidade incumbe 
manifestamente aos Estados, mas que o método aberto de coordenação pode 
revelar-se útil caso existam regiões entre os Estados-Membros que apresentem 
características particularmente comuns e que, como é evidente, a cooperação entre 
Estados no domínio da política estrutural da União poderá também ser 
especialmente frutuosa;

Or. el

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 4
Nº 2

2. Insiste em que, desenvolvido de um modo criterioso, o turismo deve representar para 
as economias locais uma fonte de rendimento durável, salvaguardando e valorizando 
ao mesmo tempo o património paisagístico, cultural, histórico e ambiental; partilha a 
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preocupação pelo facto de muitas regiões já dependerem das mono-estruturas que 
se desenvolveram devido ao turismo em massa, as quais, todavia, não produziram 
quaisquer efeitos positivos para outros aspectos do artesanato, da agricultura e da 
economia locais; considera que é imperativo contrariar activamente tais tendências 
em todos os planos; reconhece que as propostas em favor de uma maior 
sustentabilidade no sector do turismo vão na direcção certa;

Or. de

Alteração apresentada por Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro E Kyriacos Triantaphyllides

Alteração 5
Nº 2

2. Insiste em que, desenvolvido de um modo sustentável, o turismo deve representar para 
as economias locais, nomeadamente para as regiões desfavorecidas, uma fonte de 
rendimento duradoura e de promoção do emprego, de apoio a outras actividades 
económicas a montante e a jusante, salvaguardando e valorizando ao mesmo tempo o 
património paisagístico, cultural, histórico e ambiental;

Or. pt

Alteração apresentada por Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro E Kyriacos Triantaphyllides

Alteração 6
Nº 3

3. Considera que o sector do turismo dá um grande contributo para a coesão territorial, 
para o desenvolvimento económico e para o emprego no plano regional, e insiste em 
que a regulamentação europeia deve criar um ambiente favorável para o 
desenvolvimento deste sector, não só tendo em conta o sector de forma transversal 
nas restantes políticas e fundos comunitários, como pela criação de um programa 
comunitário específico para promover o sector e as sinergias entre os diversos 
agentes económicos e sociais envolvidos;

Or. pt

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 7
Nº 3

3. Considera que o sector turístico europeu dá um grande contributo para o crescimento e 
para o emprego no plano regional, na condição de a especificidade natural e cultural, 
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a sustentabilidade e a qualidade serem os futuros critérios da competitividade;
insiste em que a regulamentação europeia, nacional e regional e os instrumentos 
fiscais devem criar um ambiente favorável para este sector, promovendo a mobilidade 
sustentável e simultaneamente assegurando a prosperidade da população nativa dos 
destinos, protegendo os recursos naturais - em particular, nas zonas costeiras, 
regiões montanhosas e áreas protegidas da Europa - e preservando os locais do 
património cultural, a fim de manter a atractividade dos destinos, já que só assim o 
sector poderá enfrentar a concorrência internacional;

Or. de

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 8
Nº 3

3. Considera que o sector turístico europeu dá um grande contributo para o crescimento e 
para o emprego no plano regional, mas que seria ainda mais útil se contribuísse para 
melhorar as qualificações dos trabalhadores através da formação ao longo da vida e 
da adaptação contínua às novas ferramentas e às novas tecnologias - que, de 
qualquer modo, são em larga medida indispensáveis - de molde a tornar este sector 
mais competitivo; considera que, a este respeito, a sensibilização dos próprios 
trabalhadores e das respectivas organizações desempenha um importante papel;

Or. el

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 9
Nº 3 bis (novo)

3 bis. Insiste em que a legislação europeia deve criar um ambiente favorável para este 
sector procedendo a uma harmonização jurídica e fiscal a nível europeu no sentido 
de o ajudar a enfrentar a concorrência internacional;

Or. el

Alteração apresentada por Simon Busuttil

Alteração 10
Nº 3 bis (novo)

3 bis. Ao criar esse ambiente favorável, é importante prestar uma atenção especial ao 
estímulo do crescimento e da competitividade de sectores de interesse especial, como 
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a indústria dos cruzeiros - que é um sector muito importante para os países 
insulares e outras regiões marítimas e que gera um rendimento avaliado em 2 000 
milhões de euros para os portos da UE e as respectivas regiões interiores próximas;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 11
Nº 3 bis (novo)

3 bis. Saúda as iniciativas que desenvolvem critérios em prol de um turismo sustentável e 
nisso incluem as associações ambientais, de consumidores e da economia turística, 
bem como as indústrias turísticas e as autoridades locais e regionais, e assim 
desenvolveram um rótulo amplamente reconhecido para uma moderna gestão 
ambiental e de recursos da economia turística; exorta a Comissão a utilizar as 
experiências de tais iniciativas com vista a criar um rótulo europeu de turismo 
sustentável que faça honra tanto à poupança de recursos ambientais como ao 
reconhecimento das relações laborais socialmente equitativas e à manutenção do 
património cultural europeu; salienta que o turismo sustentável contribui para a 
criação de uma consciência europeia, para o entendimento intercultural e para uma 
melhor percepção da diversidade cultural da Europa;

Or. de

Alteração apresentada por Grażyna Staniszewska

Alteração 12
Nº 3 bis (novo)

3 bis. Chama a atenção para o facto de a política de turismo comunitária a longo prazo 
dever ter em conta as prioridades da política socioeconómica da UE e dos 
Estados-Membros, como a manutenção de uma taxa de crescimento económico 
elevada, a criação de novos postos de trabalho, o estímulo da mudança estrutural e 
as mais recentes actividades visando criar uma sociedade da informação, facilitar o 
desenvolvimento e responder às necessidades básicas diárias dos residentes de todas 
as regiões da Europa;

Or. pl
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 13
Nº 4 ter (novo)

4 ter. Exorta a Comissão a reconhecer como compatíveis com as normas do mercado 
interno a legislação regional e os instrumentos fiscais que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável das regiões turísticas e para a poupança dos respectivos 
recursos naturais;

Or. de

Alteração apresentada por Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro E Kyriacos Triantaphyllides

Alteração 14
Nº 4

4. Considera, neste contexto, que a referida ausência de base jurídica específica nos 
Tratados não evitou que no passado tivessem sido executadas medidas e programas 
específicos para a promoção do sector do turismo ao nível comunitário e, por isso,
não deverá ser usada como desculpa para que não existam acções específicas para 
dinamizar o sector do turismo, em complemento da acção dos Estados-Membros;

Or. pt

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 15
Nº 4

4. Deplora a ausência de uma base jurídica específica nos Tratados que permita criar 
um rótulo europeu de turismo sustentável e a mobilidade sustentável mas 
congratula-se pelo facto de a Constituição marcar um verdadeiro progresso, uma vez 
que prevê a possibilidade de intervenção da União Europeia neste domínio em 
complemento da acção dos Estados-Membros;

Or. de

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 16
Nº 5

5. Sublinha que a Comissão pode ajudar o sector do turismo a enfrentar os desafios 
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citados, melhorando a coerência das acções que empreende em prol do turismo com as 
outras políticas comunitárias conexas (relativas ao desenvolvimento regional, à 
cooperação euro-mediterrânica, aos consumidores, ao mercado interno, ao 
desenvolvimento rural, ao ambiente, aos transportes, ao emprego, à educação e 
formação, à I & D);

Or. el

Alteração apresentada por Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro E Kyriacos Triantaphyllides

Alteração 17
Nº 5

5. Sublinha que a Comissão pode ajudar o sector do turismo a enfrentar os desafios 
citados, melhorando a coerência das acções que empreende em prol do turismo com as 
outras políticas comunitárias conexas (relativas ao desenvolvimento regional, ao 
desenvolvimento rural e agrícola, aos consumidores, à cultura, ao ambiente, aos 
transportes, ao emprego, à educação e formação, e à I & D);

Or. pt

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 18
Nº 5

5. Sublinha que a Comissão pode ajudar o sector do turismo a enfrentar os desafios 
citados, melhorando a coerência das acções que empreende em prol do turismo com as 
outras políticas comunitárias conexas (relativas ao desenvolvimento regional, à 
agricultura e ao desenvolvimento rural, aos consumidores, ao mercado interno, ao 
ambiente, aos transportes, ao emprego, à educação e formação, à I & D, à cultura); 
exorta a Comissão a incluir nas orientações relativas aos Fundos Estruturais 
conceitos globais que vinculem mutuamente o turismo sustentável e o 
desenvolvimento regional - como, por exemplo, os parques naturais - por serem 
particularmente dignos de fomento; apoia a iniciativa da Comissão de utilizar a 
Agenda 21 local como instrumento central para promover a sustentabilidade no 
desenvolvimento e gestão dos destinos;

Or. de
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 19
Nº 6

6. Incita a Comissão a dar continuidade às suas medidas a favor das pequenas e médias 
empresas, tendo em conta que estas constituem a esmagadora maioria no sector, a 
tomar novas medidas com vista  a favorecer a promoção desta actividade económica, a 
definir os direitos dos consumidores em matéria de turismo e a reforçar a sua 
defesa;

Or. pt

Alteração apresentada por Grażyna Staniszewska

Alteração 20
Nº 6

6. Incita a Comissão a dar continuidade às suas medidas a favor das pequenas e médias 
empresas (em particular, as que lançarem novas actividades turísticas, oferecerem 
novos produtos turísticos ou iniciarem actividades em novos locais e sectores 
turísticos), tendo em conta que estas constituem a esmagadora maioria no sector, e a 
tomar novas medidas com vista a favorecer a promoção desta actividade económica;

Or. pl

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 21
Nº 6

6. Incita a Comissão a dar continuidade às suas medidas a favor das pequenas e médias 
empresas, tendo em conta que estas constituem a esmagadora maioria no sector, e a 
tomar novas medidas com vista a favorecer a promoção desta actividade económica,
especialmente em benefício das empresas que combinam diversas características 
singulares (por exemplo, que operam em regiões afastadas que poderiam, todavia, 
constituir destinos turísticos e promovem produtos com denominação de origem 
controlada ou aplicam boas práticas para o sector);

Or. el
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Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 22
Nº 7

7. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que favoreçam novos destinos, como as 
regiões isoladas com forte potencial turístico (nomeadamente, as regiões 
ultraperiféricas), para as quais o turismo é o sector de actividade principal e constitui 
um elemento decisivo do seu desenvolvimento económico, social e territorial, 
designadamente lançando campanhas de promoção e de sensibilização dos 
consumidores;

Or. fr

Alteração apresentada por Grażyna Staniszewska

Alteração 23
Nº 7

7. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que favoreçam novos destinos, como as 
regiões (supressão) com forte potencial turístico (entre outras, as regiões 
ultraperiféricas e também as mais distantes dos centros de actividade económica das 
zonas fronteiriças da UE), para as quais o turismo é o sector de actividade principal e 
constitui um elemento decisivo do seu desenvolvimento económico e social;

Or. pl

Alteração apresentada por Grażyna Staniszewska

Alteração 24
Nº 7 bis (novo)

7 bis. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem as empresas turísticas 
sediadas em regiões com cidades menos conhecidas de grande potencial turístico e 
com a possibilidade de se tornarem destinos europeus mais populares, partindo do 
princípio que a concentração do turismo não resulta na melhoria das condições de 
vida dos residentes e pode mesmo constituir uma ameaça à ideia de crescimento 
sustentável;

Or. pl
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 25
Nº 7

7. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que favoreçam novos destinos, em 
regiões até aqui aparentemente sem atractivos ou em regiões isoladas com forte 
potencial turístico (nomeadamente, as regiões ultraperiféricas), de tal forma que os 
recursos naturais e culturais destas regiões sejam preservados, justamente porque o 
turismo é o sector de actividade principal ou pode constituir um elemento decisivo do 
seu desenvolvimento económico e social;

Or. de

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 26
Nº 7 bis (novo)

7 bis. Chama a atenção para o facto de certas formas de turismo sustentável - como a 
caminhada, o cicloturismo, a equitação e a canoagem - registarem um incremento 
nítido em termos económicos, apesar de serem praticadas fora das zonas turísticas 
bastante frequentadas; reconhece, neste facto, que se as particularidades naturais e 
culturais das regiões forem associadas a uma exploração turística respeitadora do 
ambiente, isto poderá abrir novos potenciais económicos também às regiões 
desfavorecidas;

Or. de

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 27
Nº 7 ter (novo)

7 ter. Exorta a Comissão a prestar uma atenção adequada à insuficiência de estruturas de 
transportes sustentáveis entre os antigos e os novos Estados-Membros, o que cria 
obstáculos ao desenvolvimento do turismo sustentável - em particular, ao longo das 
antigas zonas fronteiriças, que frequentemente enfrentam dificuldades estruturais 
gerais e para as quais o turismo sustentável representa um potencial de 
desenvolvimento autónomo, não obstante o seu valor político para a Europa 
alargada;

Or. en
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Alteração apresentada por Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro E Kyriacos Triantaphyllides

Alteração 28
Nº 8

8. Convida os profissionais do turismo europeus a tomarem consciência do carácter 
mutável e pluricultural da sua clientela, a adaptarem as respectivas prestações a fim de 
se distinguirem da concorrência, a aproveitarem melhor a diversidade da oferta 
turística ao nível europeu e a interligação desta com produtos regionais de 
particular qualidade (tais como produtos agrícolas, artesanato, etc.), a reforçarem a 
qualidade dos seus serviços e a investirem em empregos de qualidade e na 
qualificação dos trabalhadores do sector (formação profissional, melhoria das 
condições de trabalho, promoção de vínculos contratuais estáveis, seguimento das
reclamações, conhecimento dos clientes);

Or. pt

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 29
Nº 9

9. Considera que a Comissão, em concertação com os Estados-Membros, deve encorajar 
novas formas de turismo capazes de mitigar o carácter sazonal da actividade, como o 
turismo rural ou o turismo dirigido aos jovens, às pessoas com deficiência e aos 
reformados, sendo obrigatoriamente uma pré-condição para tal as formas de 
repouso e de viagem favoráveis ao ambiente; 

Or. de

Alteração apresentada por Grażyna Staniszewska

Alteração 30
Nº 9

9. Considera que a Comissão, em concertação com os Estados-Membros, deve encorajar 
novas formas de turismo capazes de mitigar o carácter sazonal da actividade, como o 
turismo rural, o turismo activo e especializado, o turismo de saúde ou o turismo 
dirigido aos jovens, às pessoas com deficiência e aos reformados;

Or. pl
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Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 31
Nº 9

9. Considera que a Comissão, em concertação com os Estados-Membros, deve encorajar 
novas formas de turismo capazes de mitigar o carácter sazonal da actividade, como o 
turismo rural ou o turismo dirigido aos jovens, às pessoas com deficiência e aos 
reformados, bem como o turismo temático (por exemplo, festivais de música);

Or. el

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 32
Nº 9

9. Considera que a Comissão, em concertação com os Estados-Membros, deve encorajar 
novas formas de turismo capazes de mitigar o carácter sazonal da actividade, como o 
turismo rural, cultural ou o turismo dirigido aos jovens, às pessoas com deficiência e 
aos reformados, e deve ter em conta as necessidades específicas destas categorias de 
turistas, prevendo instalações e equipamentos adequados;

Or. fr

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 33
Nº 9 bis (novo)

9 bis. Considera particularmente importante, em conformidade com as conclusões do 
recente Conselho dos Ministros da Concorrência (Luxemburgo, 18 de Abril de 
2005), que as instituições europeias, os Estados-Membros e as regiões trabalhem em 
conjunto, reforçando o intercâmbio de informações entre os órgãos competentes, 
bem como entre os órgãos ligados ao turismo, e facilitando a criação de uma rede a 
nível local, regional, interestatal e internacional para o intercâmbio de informações 
sobre as iniciativas e acções em prol do turismo sustentável;

Or. el
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