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Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

1. ugotavlja, da se evropski turizem že dvajset let sooča z vedno večjo konkurenco, kar 
ima za posledico manjši delež na evropskem trgu, ter da se mora spopasti z vrsto 
izzivov: zastarele zmogljivosti; kompleksen, vendar povezovalen sektor; relativno 
poenotenje proizvoda, ki se omejuje na določene regije in letne čase; škodljiv vpliv 
špekulacij in pomanjkljivega načrtovanja na pogosto izpostavljena območja, 
pomanjkanje usposabljanja in obveščanja javnosti o podobi sektorja;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 2
Odstavek 1

1. pozdravlja predlog Komisije za oblikovanje trajnostnega turističnega sektorja, kar je 
pomemben korak k uresničevanju sklepov svetovnega vrha o trajnostnem razvoju v 
Johannesburgu; ugotavlja, da se evropski turizem že dvajset let sooča z vedno večjo 
konkurenco in lahko uniči svoje naravne vire, ki so hkrati vir zaslužka za turistične 
regije, kar ima za posledico manjši delež na evropskem trgu, ter da se mora spopasti z 
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vrsto izzivov: zastarele, okolju delno neprijazne zmogljivosti; kompleksen, vendar 
povezovalen sektor; relativno poenotenje proizvoda, ki se omejuje na določene regije 
in letne čase; škodljiv vpliv na pogosto izpostavljena območja, ki povzroča neskladja 
med zahtevami turizma in potrebami lokalnih prebivalcev ter njihovo kulturno 
identiteto; trajnost naravne in kulturne regije; (črtano) pomanjkanje usposabljanja 
(črtano); delno nesprejemljivi delovni pogoji, kot sta pomanjkanje pokazateljev 
kakovosti in pomanjkanje evropske oznake za trajnostni turizem;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 3
Odstavek 2

2. vztraja, da mora turizem, če se razvija smotrno, predstavljati trajnosten vir dohodka za 
lokalno gospodarstvo, ob varovanju in vrednotenju bogastva pokrajine, kulture, 
zgodovine in okolja; meni, da sta za to potrebna obveščanje in izobraževanje, zato da
znajo lokalni prebivalci na turističnih območjih in možnih turističnih destinacijah 
ceniti zgodovinska in naravna bogastva regije in se tudi zavedajo, kako pomembno 
je primerno vrednotenje teh zakladov; je prepričan, da odgovornost samoumevno 
nosijo države članice, čeprav so smiselne tudi metode odprtega usklajevanja, kadar 
gre za čezmejne regije med državami članicami, ki imajo posebne skupne 
značilnosti, pri čemer so meddržavni ukrepi lahko posebej koristni tudi v okviru 
strukturne politike Unije;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 4
Odstavek 2

2. vztraja, da mora turizem, če se razvija smotrno, predstavljati trajnosten vir dohodka za 
lokalno gospodarstvo, ob varovanju in vrednotenju bogastva pokrajine, kulture, 
zgodovine in okolja; je zaskrbljen, da so nekatere regije že odvisne od monostruktur, 
ki so nastale z množičnim turizmom, vendar pa ne vplivajo pozitivno na druge vidike 
lokalnega gospodarstva, ki sta ga izoblikovala kmetijstvo in obrt; meni, da je treba 
tovrstne težnje dejavno preprečevati na vseh ravneh; priznava, da gredo predlogi za 
večjo trajnost v turističnem sektorju v pravo smer;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ter Kyriacos 
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Triantaphyllides

Predlog spremembe 5
Odstavek 2

2. vztraja, da mora turizem, če se razvija trajnostno, predstavljati trajen vir dohodka za 
lokalno gospodarstvo, zlasti za zapostavljena območja, spodbujati zaposlovanje ter 
podpirati druge obstoječe in dodane gospodarske dejavnosti ob varovanju in 
vrednotenju bogastva pokrajine, kulture, zgodovine in okolja;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlagajo  Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ter Kyriacos 
Triantaphyllides

Predlog spremembe 6
Odstavek 3

3. meni, da (črtano) turistični sektor veliko prispeva k (črtano) teritorialni koheziji, 
gospodarskemu razvoju in zaposlovanju na regionalni ravni in vztraja, da mora 
evropska zakonodaja ustvariti ugodno okolje za razvoj tega sektorja, ki se ga na 
drugih področjih politike Skupnosti in v skladih Skupnosti ne upošteva le 
horizontalno, ampak tudi z vzpostavitvijo posebnega programa Skupnosti za 
podporo sektorju in sodelovanju med različnimi gospodarskimi in socialnimi 
udeleženci;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 7
Odstavek 3

3. meni, da evropski turistični sektor veliko prispeva k rasti in zaposlovanju na 
regionalni ravni, pod pogojem, da so kulturna in naravna enkratnost, trajnost in 
kakovost prihodnja merila konkurenčnosti, in vztraja, da morajo evropski, 
nacionalni in regionalni predpisi ustvariti ugodno okolje za ta sektor, pri čemer 
spodbujajo trajnostno mobilnost, hkrati pa zagotovijo blaginjo prebivalcev, ki živijo 
na turističnih destinacijah, ščitijo naravne vire, zlasti na evropskih obalnih, 
hribovitih in zavarovanih območjih, in ohranjajo kulturno dediščino, da se ohrani 
privlačnost destinacij, ker se ta sektor le tako lahko uveljavi v mednarodni 
konkurenci;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 8
Odstavek 3

3. meni, da evropski turistični sektor veliko prispeva k rasti in zaposlovanju na 
regionalni ravni, vendar pa bi bilo bolj smiselno, če bi v okviru vseživljenjskega 
učenja in nenehnega prilagajanja sodobni tehnologiji – kar je danes večinoma 
nujnost – prispeval tudi k izboljšanju kvalifikacij delojemalcev in s tem k večji 
konkurenčnosti sektorja; meni, da ima pri tem pomembno vlogo ozaveščenost 
delojemalcev in njihovih poklicnih združenj;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 9
Odstavek 3 a (novo)

3a. opozarja, da je treba v pravnem okviru EU ustvariti ugodno okolje za to področje, 
pri čemer je poskrbljeno za pravno in davčno usklajevanje na evropski ravni, da bi 
okrepili mednarodno konkurenčnost tega sektorja;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Simon Busuttil

Predlog spremembe 10
Odstavek 3 a (novo)

3a. meni, da je pomembno, da se pri oblikovanju ugodnega okolja upošteva zlasti 
spodbujanje rasti in konkurenčnosti posebej pomembnih sektorjev, kot je industrija 
križarjenj, ki je zelo pomembna za otoške države in druga morska območja, saj 
pristaniščem v EU in njihovemu zaledju zagotavlja dobiček v vrednosti približno 2 
milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 11
Odstavek 3 a (novo)

3a. pozdravlja pobude, ki razvijajo merila za trajnostni turizem in vključujejo okoljska, 
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potrošniška in turistična gospodarska združenja, kot tudi turistična podjetja ter 
regionalne in lokalne javno-pravne skupnosti ter s tem oblikujejo široko priznano 
oznako za sodobno upravljanje z viri in okoljem za turistično gospodarstvo; poziva 
Komisijo, da uporabi izkušnje, ki izhajajo iz teh pobud, za oblikovanje evropske 
oznake za trajnostni razvoj, s katero se spoštuje tako varovanje okoljskih virov kot 
priznavanje socialno pravičnih delovnih odnosov in ohranjanje evropske kulturne 
dediščine; opozarja, da trajnostni turizem prispeva k oblikovanju vseevropske 
zavesti, k medkulturnemu razumevanju in večjemu upoštevanju kulturne 
raznolikosti v Evropi;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Grażyna Staniszewska

Predlog spremembe 12
Odstavek 3 a (novo)

3a. poudarja, da bi morala politika trajnostnega evropskega turizma upoštevati 
prednostne naloge socialne in ekonomske politike Evropske unije in držav članic, 
kot so ohranjanje visoke stopnje gospodarske rasti, odpiranje novih delovnih mest, 
zagotavljanje pobud za prestrukturiranje in nove oblike dejavnosti v zvezi z razvojem 
informacijske družbe, omogočanje razvoja ter zadovoljevanje življenjskih potreb 
prebivalcev vseh evropskih regij;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 13
Odstavek 4 b (novo)

4b. poziva Komisijo, da regionalne predpise in davčne instrumente, ki prispevajo k 
trajnostnemu razvoju turističnih regij in ohranjanju njihovih naravnih virov, prizna 
kot združljive s pravili notranjega trga;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ter Kyriacos 
Triantaphyllides

Predlog spremembe 14
Odstavek 4

4. v zvezi s tem meni, da pomanjkanje specifične pravne podlage v pogodbah v 
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preteklosti ni preprečilo izvajanja posebnih ukrepov in programov za spodbujanje 
turizma in da zato ne morejo služiti kot izgovor, da ne obstajajo posebni ukrepi, ki bi 
ob dopolnjevanju dejavnosti držav članic (črtano) v turizem vnesli razgibanost;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 15
Odstavek 4

4. obžaluje pomanjkanje specifične pravne podlage za evropsko oznako za trajnostni 
turizem in trajno mobilnost v pogodbah, vendar pozdravlja dejstvo, da Ustava kaže 
resničen napredek, ker Evropski uniji omogoča, da lahko ukrepa na tem področju ob 
dopolnjevanju dejavnosti držav članic;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 16
Odstavek 5

5. poudarja, da Komisija lahko pomaga turističnemu sektorju pri soočanju s temi izzivi z 
boljšo usklajenostjo njenih dejavnosti v korist turizma z drugimi politikami Skupnosti, 
ki so z njim povezane (regionalni razvoj, evropsko sodelovanje v sredozemskem 
prostoru, varstvo potrošnikov, notranji trg, razvoj kmetijstva, okolje, transport, 
zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje, R & R);

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ter Kyriacos 
Triantaphyllides

Predlog spremembe 17
Odstavek 5

5. poudarja, da Komisija lahko pomaga turističnemu sektorju pri soočanju s temi izzivi z 
boljšo usklajenostjo njenih dejavnosti v korist turizma z drugimi politikami Skupnosti, 
ki so z njim povezane (regionalni razvoj, razvoj kmetijstva in podeželja, varstvo 
potrošnikov, kultura, notranji trg, okolje, transport, zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje, R & R);

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 18
Odstavek 5

5. poudarja, da Komisija lahko pomaga turističnemu sektorju pri soočanju s temi izzivi z 
boljšo usklajenostjo njenih dejavnosti v korist turizma z drugimi politikami Skupnosti, 
ki so z njim povezane (regionalni razvoj, kmetijstvo in razvoj podeželja, varstvo 
potrošnikov, notranji trg, okolje, transport, zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje, R & R, kultura); poziva Komisijo, da v smernicah za strukturne 
sklade celostne koncepte, ki povezujejo trajnostni turizem in regionalni razvoj, npr. 
naravne parke, sprejme kot koncepte, ki jih je posebej vredno spodbujati; podpira 
pobudo Komisije, da se projekt Lokalna agenda 21 uporabi kot osrednji instrument 
za spodbujanje trajnosti pri razvoju in upravljanju destinacij;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 19
Odstavek 6

6. spodbuja Komisijo, da nadaljuje z ukrepi v korist malih in srednje velikih podjetij 
(zavedajoč se, da predstavljajo ogromno večino sektorja) in da sprejema nove ukrepe 
za pospeševanje industrije, določi pravice potrošnikov na področju turizma in okrepi 
njihovo varstvo;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Grażyna Staniszewska

Predlog spremembe 20
Odstavek 6

6. spodbuja Komisijo, da nadaljuje z ukrepi v korist malih in srednje velikih podjetij 
(zlasti obrtnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v turizmu, ponujajo nove 
turistične izdelke ali razvijajo gospodarske dejavnosti v novih turističnih krajih ali 
na novih turističnih področjih), zavedajoč se, da predstavljajo ogromno večino 
sektorja, in da sprejema nove ukrepe za pospeševanje industrije;

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 21
Odstavek 6

6. spodbuja Komisijo, da nadaljuje z ukrepi v korist malih in srednje velikih podjetij 
(zavedajoč se, da predstavljajo ogromno večino sektorja) in da sprejema nove ukrepe 
za pospeševanje industrije, in sicer zlasti glede podjetij s številnimi posebnostmi (npr. 
lega v odročnih regijah, ki pa bi lahko postale turistične destinacije in spodbujale 
izvirne izdelke ali uporabljale zanesljive prakse za to panogo);

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 22
Odstavek 7

7. poziva Komisijo in države članice, da dajejo prednost novim destinacijam, kot so 
odročne regije z velikimi turističnimi možnostmi (še posebej obrobne regije), za 
katere je turizem glavni sektor dejavnosti in predstavlja odločilen element njihovega 
gospodarskega (črtano), družbenega in teritorialnega razvoja, zlasti z izvajanjem 
akcij za spodbujanje in ozaveščanje potrošnikov;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Grażyna Staniszewska

Predlog spremembe 23
Odstavek 7

7. poziva Komisijo in države članice, da dajejo prednost novim destinacijam, kot so 
(črtano) regije z velikimi turističnimi možnostmi (črtano) (med drugim najbolj 
obrobne regije in mejne regije Evropske unije, ki so najbolj oddaljene od 
gospodarskih središč), za katere je turizem glavni sektor dejavnosti in predstavlja 
odločilen element njihovega gospodarskega in družbenega razvoja;

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Grażyna Staniszewska

Predlog spremembe 24
Odstavek 7 a (novo)

7a. poziva Komisijo in države članice, da podpirajo turistično ponudbo v manj znanih 
mestih z velikimi turističnimi možnostmi in priložnostmi, da si ustvarijo ime v 
evropskem turizmu, pri čemer izhajajo iz domneve, da koncentracija turizma ne 
prispeva k izboljšanju življenjskih pogojev lokalnih prebivalcev in ogroža koncept 
uravnoteženega razvoja;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 25
Odstavek 7

7. poziva Komisijo in države članice, da dajejo prednost novim destinacijam v doslej 
navidez nezanimivih regijah ali v odročnih regijah z velikimi turističnimi možnostmi 
(še posebej v obrobnih regijah) ob ohranjanju naravnih in kulturnih virov teh regij 
ravno zato, ker je zanje turizem glavni sektor dejavnosti ali lahko predstavlja 
odločilen element njihovega gospodarskega in družbenega razvoja;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 26
Odstavek 7 a (novo)

7a. opozarja, da trajnostne oblike turizma, kot so pohodništvo, kolesarjenje, jahanje in 
vožnja s kanujem prispevajo h gospodarski rasti, čeprav potekajo izven zelo 
obiskanih turističnih območij; priznava, da bi se odprle nove gospodarske možnosti 
tudi za zapostavljene regije, če bi bile kulturne in naravne posebnosti regij povezane 
z okolju prijaznim turističnim razvojem;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 27
Odstavek 7 b (novo)

7b. poziva Komisijo, da primerno upošteva nezadostne strukture trajnostnega prometa 
med starimi in novimi državami članicami, ki ovirajo razvoj trajnostnega turizma, 
zlasti vzdolž nekdanjih mejnih območij, ki imajo pogosto splošne strukturne 
probleme in za katere trajnostni turizem ne glede na njegovo politično vrednost za 
razširjeno Evropo predstavlja možnost za samostojni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ter Kyriacos 
Triantaphyllides

Predlog spremembe 28
Odstavek 8

8. poziva evropske turistične strokovnjake, da se zavedajo spremenljivega in 
večkulturnega značaja odjemalcev in prilagodijo svoje storitve tako, da se ločijo od 
konkurence, da bolje izkoristijo raznolikost turistične ponudbe na evropski ravni –
ravno v povezavi z regionalnimi izdelki posebne kakovosti (kmetijski proizvodi, 
umetniška ročna dela itd.), izboljšajo kakovost svojih storitev ter vlagajo v 
kakovostna delovna mesta in usposobljenost delojemalcev v sektorju (strokovno 
usposabljanje (črtano), izboljšanje delovnih pogojev, spodbujanje stabilnih 
pogodbenih razmerij, upoštevanje pritožb, poznavanje odjemalcev);

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 29
Odstavek 9

9. meni, da mora Komisija v sodelovanju z državami članicami spodbujati nove oblike 
turizma, ki bodo omogočale zmanjšanje sezonskega vpliva, kot sta kmečki turizem ali 
turizem, namenjen mladim, invalidom in upokojencem, predpogoj za to pa morajo biti 
tudi okolju prijazne oblike rekreacije in potovanj;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Grażyna Staniszewska

Predlog spremembe 30
Odstavek 9

9. meni, da mora Komisija v sodelovanju z državami članicami spodbujati nove oblike 
turizma, ki bodo omogočale zmanjšanje sezonskega vpliva, kot so kmečki turizem, 
aktivni in posebni turizem, zdravstveni turizem ali turizem, namenjen mladim, 
invalidom in upokojencem; 

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 31
Odstavek 9

9. meni, da mora Komisija v sodelovanju z državami članicami spodbujati nove oblike 
turizma, ki bodo omogočale zmanjšanje sezonskega vpliva, kot sta kmečki turizem ali 
turizem, namenjen mladim, invalidom in upokojencem, kot tudi tematski turizem, 
osredotočen na določene dogodke (npr. glasbeni festivali);

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 32
Odstavek 9

9. meni, da mora Komisija v sodelovanju z državami članicami spodbujati nove oblike 
turizma, ki bodo omogočale zmanjšanje sezonskega vpliva, kot so kmečki turizem, 
kulturni turizem ali turizem, namenjen mladim, invalidom in upokojencem, in 
upoštevati posebne potrebe teh skupin turistov, pri čemer je treba predvideti 
primerno opremo in objekte;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 33
Odstavek 9 a (novo)

9a. meni, da je še posebej pomembno, da evropske institucije, države članice in regije v 
skladu s sklepi Sveta ministrov za konkurenčnost (z zasedanja 18. aprila 2005 v 
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Luksemburgu) sodelujejo in spodbujajo izmenjavo informacij med pristojnimi 
organi in izvajalci turistične dejavnosti ter na lokalni, regionalni, meddržavni in 
mednarodni ravni olajšajo oblikovanje mreže za izmenjavo informacij o pobudah in 
dejavnostih za spodbujanje turizma;

Or. el
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