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Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 1
Punkt 1

1. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska turismen sedan ett tjugotal år tillbaka 
utsätts för en allt större konkurrens, vilket leder till att Europas marknadsandel minskar 
och att turistnäringen måste hantera en rad utmaningar: omoderna anläggningar, en 
komplex sektor som omfattar ett antal olika branscher, ett relativt likformigt turistiskt 
utbud som är begränsat till vissa regioner och säsonger, skadliga effekter på ofta sårbara 
platser till följd av spekulation och bristfällig planering samt brist på utbildning och 
lämplig publicitet kring sektorns profil.

Or. el

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 2
Punkt 1

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen med sitt förslag om hållbarhet inom 
turistnäringen tagit ett viktigt steg för att i praktiken omsätta de krav som framförts 
vid världstoppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling. Parlamentet konstaterar 
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att den europeiska turismen sedan ett tjugotal år tillbaka utsätts för en allt större 
konkurrens och är på väg att förstöra sina naturliga tillgångar, som samtidigt utgör 
källor till intäkter för de regioner som är turistmål, vilket leder till att Europas 
marknadsandel minskar och att turistnäringen måste hantera en rad utmaningar: 
omoderna anläggningar som delvis inte är miljöanpassade, en komplex sektor som 
omfattar ett antal olika branscher, ett relativt likformigt turistiskt utbud som är begränsat 
till vissa regioner och säsonger, skadliga effekter på ofta sårbara platser, något som på 
det lokala planet skapar en motsättning mellan å ena sidan turismens krav och å 
andra sidan ortsbefolkningens behov och kulturella identitet; till utmaningarna hör 
också frågan om hur mycket belastning natur- och kulturregionen kan tåla liksom 
bristen på utbildning och delvis oacceptabla arbetsförhållanden tillsammans med att 
det saknas kvalitetsindikatorer och ett europeiskt märke för hållbar turism.

Or. de

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 3
Punkt 2

2. Europaparlamentet betonar att turismen, om den utvecklas på ett förnuftigt sätt, bör 
kunna bli en hållbar inkomstkälla för de lokala ekonomierna och samtidigt skydda och 
ta till vara de värden som ligger i landskapet, kulturen, historien och miljön. Detta 
förutsätter emellertid att det tillhandahålls information och utbildning så att 
lokalbefolkningen på turistorter eller potentiella turistorter för det första förstår att 
uppskatta de värden som ligger i regionens historia och miljö och för det andra blir 
medvetna om värdet av att dra nytta av dessa faktorer på lämpligaste sätt. 
Parlamentet anser även att ansvaret för detta naturligtvis ligger hos medlemsstaterna 
men att den öppna samordningsmetoden skulle kunna vara värdefull i 
gränsöverskridande regioner som uppvisar särskilda gemensamma egenskaper. 
Mellanstatligt samarbete kan visa sig vara särskilt värdefullt, naturligtvis även inom 
ramen för unionens strukturpolitik.

Or. el

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 4
Punkt 2

2. Europaparlamentet betonar att turismen, om den utvecklas på ett förnuftigt sätt, bör 
kunna bli en hållbar inkomstkälla för de lokala ekonomierna och samtidigt skydda och 
ta till vara de värden som ligger i landskapet, kulturen, historien och miljön. 
Parlamentet delar de farhågor som uppstått genom att många regioner redan blivit 
beroende av de ensidiga strukturer som massturismen gett upphov till, utan att detta 
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haft någon positiv inverkan på andra delar av det lokala näringslivet, jordbruket och 
hantverket samt anser att sådana tendenser aktivt måste motverkas på alla plan och 
erkänner att förslagen om en hållbarare turism går i rätt riktning. 

Or. de

Ändringsförslag från Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro och Kyriacos Triantaphyllides

Ändringsförslag 5
Punkt 2

2. Europaparlamentet betonar att turismen, om den utvecklas på ett hållbart sätt, i 
synnerhet i de missgynnade regionerna, bör kunna bli en varaktig inkomstkälla för de 
lokala ekonomierna samt främja sysselsättning och stödja annan ekonomisk 
verksamhet i hela produktionsledet, och samtidigt skydda och ta till vara de värden 
som ligger i landskapet, kulturen, historien och miljön.

Or. pt

Ändringsförslag från Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro och Kyriacos Triantaphyllides

Ändringsförslag 6
Punkt 3

3. Europaparlamentet anser att turistnäringen i stor utsträckning bidrar till territoriell 
sammanhållning, ekonomisk utveckling och sysselsättning på regional nivå och 
betonar att EU:s regelverk bör bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar för 
utvecklingen av denna sektor, varvid sektorn skall beaktas dels genom att den 
uppmärksammas inom all övrig gemenskapspolitik och inom samtliga 
gemenskapsfonder, dels genom att det inrättas ett särskilt gemenskapsprogram för att 
främja sektorn och synergin mellan de olika ekonomiska och sociala aktörer som är 
inblandade.

Or. pt

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 7
Punkt 3

3. Europaparlamentet anser att den europeiska turistsektorn i stor utsträckning bidrar till 
tillväxt och sysselsättning på regional nivå under förutsättning att kriterierna för 
konkurrenskraften i framtiden kommer att utgöras av unik kultur och natur, 
hållbarhet och kvalitet och betonar att EU:s regelverk samt rättsregler och styrmedel i 
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beskattningsväg på nationell och regional nivå bör bidra till att skapa gynnsamma 
förutsättningar för denna sektor genom att främja hållbar rörlighet och samtidigt slå 
vakt om den lokala befolkningens väl på turistorterna, skydda naturtillgångarna, 
framför allt i Europas kustområden, bergstrakter och skyddade områden och värna 
om de platser som utgör en del av kulturarvet för att således trygga resemålens 
attraktivitet, eftersom turistnäringen endast på detta sätt klarar av att möta den 
internationella konkurrensen (text utgår).

Or. de

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 8
Punkt 3

3. Europaparlamentet anser att den europeiska turistsektorn i stor utsträckning bidrar till 
tillväxt och sysselsättning på regional nivå men att det vore ännu nyttigare att bidra till 
att förbättra arbetstagarnas kvalifikationer genom livslångt lärande och kontinuerlig 
utbildning i nya medier och teknik – något som under alla omständigheter i hög grad 
krävs i dag – och därigenom göra sektorn i sig själv mer konkurrenskraftig. En viktig 
roll i detta spelar medvetandegörandet av arbetstagarna och deras organisationer.

Or. el

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 9
Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet vidhåller att gemenskapslagstiftningen måste skapa ett gynnsamt 
klimat för denna sektor genom rättslig och skattemässig harmonisering på EU-nivå 
och därigenom bidra till att sektorn kan stå sig i den internationella konkurrensen.

Or. el

Ändringsförslag från Simon Busuttil

Ändringsförslag 10
Punkt 3a (ny)

3a. I samband med att sådana gynnsamma förutsättningar skapas anser 
Europaparlamentet det vara viktigt att särskild uppmärksamhet riktas mot att främja 
tillväxten och konkurrenskraften i specifika näringar, såsom 
kryssningsfartygsindustrin som är en mycket viktig näring för östater och andra 
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kustregioner och som genererar ca 2 000 miljoner euro i inkomster för EU:s hamnar 
och de områdena som är knutna till dessa.

Or. en

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 11
Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet välkomnar sådana initiativ, där det utvecklas kriterier för en 
hållbar turism under medverkan av miljö- och konsumentorganisationer samt 
branschorganisationer inom turistnäringen och regionala och lokala myndigheter, så 
att man på det sättet får ett allmänt erkänt märke för modern resurs- och 
miljöhantering inom denna bransch. Parlamentet uppmanar kommissionen att dra 
nytta av de erfarenheter man fått av dessa initiativ för att ta fram ett europeiskt märke 
för hållbar turism, som tar fasta både på värnandet av miljöns resurser och 
erkännandet av socialt rättvisa arbetsförhållanden, tillsammans med bevarandet av 
Europas kulturarv och påpekar att hållbar turism bidrar till att skapa ett medvetande 
om Europa, liksom också till förståelse mellan kulturerna och till ökad insikt om 
Europas kulturella mångfald.

Or. de

Ändringsförslag från Grażyna Staniszewska

Ändringsförslag 12
Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet betonar att unionens politik för en hållbar turism bör ta hänsyn 
till prioriteringarna för Europeiska unionens och medlemsstaternas socioekonomiska 
politik, såsom upprätthållande av en hög ekonomisk tillväxt, skapande av nya 
arbetstillfällen, stimulering av strukturomvandlingar och nya verksamhetsformer 
kopplade till utvecklingen av informationssamhället, möjliggörande av utveckling och 
tillfredsställande av medborgarnas livsbehov i samtliga regioner i Europeiska 
unionen.

Or. pl

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 13
Punkt 4a (ny)

4a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna att sådana regionala 
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rättsregler och styrmedel i beskattningsväg som bidrar till en hållbar utveckling av 
turistregioner och till att värna om de resurser som finns i naturen där är förenliga 
med reglerna för den inre marknaden.

Or. de

Ändringsförslag från Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro och Kyriacos Triantaphyllides

Ändringsförslag 14
Punkt 4

4. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att denna avsaknad av en särskild 
rättslig grund i fördragen inte har hindrat att det tidigare har genomförts särskilda 
åtgärder och program för att främja turistnäringen på gemenskapsnivå och att denna 
avsaknad därför inte får tjäna som ursäkt för att det saknas särskilda åtgärder för att 
stärka turistnäringen, som ett komplement till medlemsstaternas insatser.

Or. pt

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 15
Punkt 4

4. Europaparlamentet beklagar att det inte finns någon särskild rättslig grund i fördragen 
för ett europeiskt märke för hållbar turism och hållbar rörlighet, men välkomnar att 
konstitutionen innebär ett steg framåt, eftersom den ger EU möjlighet att vidta åtgärder 
på detta område för att komplettera medlemsstaternas insatser.

Or. de

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 16
Punkt 5

5. Europaparlamentet betonar att kommissionen kan hjälpa turistsektorn att möta dessa 
utmaningar genom att se till att åtgärderna för turistnäringen stämmer bättre överens 
med EU:s politik på andra, närliggande områden (regional utveckling, samarbete 
mellan EU och Medelhavsländerna, konsumentpolitik, inre marknaden, 
landsbygdsutveckling, miljö, transport, sysselsättning, utbildning, forskning och 
utveckling).

Or. el
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Ändringsförslag från Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro och Kyriacos Triantaphyllides

Ändringsförslag 17
Punkt 5

5. Europaparlamentet betonar att kommissionen kan hjälpa turistsektorn att möta dessa 
utmaningar genom att se till att åtgärderna för turistnäringen stämmer bättre överens 
med EU:s politik på andra, närliggande områden (regional utveckling, landsbygds- och 
jordbruksutveckling, konsumentpolitik, kultur, inre marknaden, miljö, transport, 
sysselsättning, utbildning, forskning och utveckling).

Or. pt

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 18
Punkt 5

5. Europaparlamentet betonar att kommissionen kan hjälpa turistsektorn att möta dessa 
utmaningar genom att se till att åtgärderna för turistnäringen stämmer bättre överens 
med EU:s politik på andra, närliggande områden (regional utveckling, jordbruk och 
landsbygdens utveckling, konsumentpolitik, inre marknaden, miljö, transport, 
sysselsättning, utbildning, forskning och utveckling, kultur). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i riktlinjerna för strukturfonderna ta med helhetsbetonade 
tillvägagångssätt där hållbar turism och regional utveckling förenas med varandra, 
såsom i form av naturparker, bland exemplen på sådant som förtjänar särskilt stöd 
och stöder kommissionens initiativ att använda de lokala Agenda 21 som 
huvudsakligt instrument för stödet till hållbarhet vid utveckling och drift av resemål.

Or. de

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 19
Punkt 6

6. Europaparlamentet är medvetet om att de små och medelstora företagen helt dominerar 
sektorn och uppmanar därför kommissionen att fortsätta sina insatser till förmån för 
dessa företag samt att vidta nya åtgärder för att främja sektorn, fastställa 
konsumenternas rättigheter i turistfrågor samt stärka deras skydd.

Or. pt
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Ändringsförslag från Grażyna Staniszewska

Ändringsförslag 20
Punkt 6

6. Europaparlamentet är medvetet om att de små och medelstora företagen helt dominerar 
sektorn och uppmanar därför kommissionen att fortsätta sina insatser till förmån för 
dessa företag (i synnerhet företag som startar turistverksamhet och erbjuder nya 
turistprodukter eller etablerar verksamhet på nya orter och inom nya turistsektorer)
samt att vidta nya åtgärder för att främja sektorn.

Or. pl

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 21
Punkt 6

6. Europaparlamentet är medvetet om att de små och medelstora företagen helt dominerar 
sektorn och uppmanar därför kommissionen att fortsätta sina insatser till förmån för 
dessa företag samt att vidta nya åtgärder för att främja sektorn, i synnerhet när det 
gäller företag som kombinerar flera särskilda egenskaper (exempelvis företag som 
verkar i randområden som har potential att bli turistmål, främjar produkter med 
ursprungsbeteckning eller använder metoder som är positiva för branschen).

Or. el

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 22
Punkt 7

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föra fram nya 
turistmål, t.ex. isolerade regioner med stor turistpotential (framför allt de yttersta 
randområdena), där turismen är den viktigaste verksamhetssektorn och har avgörande 
betydelse för den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen, i synnerhet 
genom att bedriva kampanjer för att marknadsföra nya destinationer och göra 
konsumenterna medvetna om dem.

Or. fr
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Ändringsförslag från Grażyna Staniszewska

Ändringsförslag 23
Punkt 7

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föra fram nya 
turistmål, t.ex. (text utgår) regioner med stor turistpotential (bl.a. de yttersta 
randområdena och de av EU:s gränsregioner som ligger längst bort från de 
ekonomiska centrumen), där turismen är den viktigaste verksamhetssektorn och har 
avgörande betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen.

Or. pl

Ändringsförslag från Grażyna Staniszewska

Ändringsförslag 24
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja 
turistinitiativ i områden med mindre kända orter med stor turistpotential och 
möjligheter att göra sig ett namn inom EU:s turistnäring, och därvidlag utgå ifrån att 
en koncentration av turismen inte bidrar till någon förbättring av ortsbornas 
levnadsförhållanden och kan utgöra ett hot mot idén om en balanserad utveckling.

Or. pl

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 25
Punkt 7

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på ett sådant sätt 
föra fram nya turistmål, t.ex. regioner som hittills framstått som mindre attraktiva eller 
isolerade regioner med stor turistpotential (framför allt de yttersta randområdena), att de 
resurser som naturen och kulturen där har att erbjuda bevaras, just eftersom turismen 
är den viktigaste verksamhetssektorn eller kan ha avgörande betydelse för den 
ekonomiska och sociala utvecklingen.

Or. de
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Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 26
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet påpekar att hållbara former av turism såsom vandrings-, cykel-, 
kanot- och ridturism, uppvisar en stark ekonomisk tillväxt fastän de utövas i områden 
som ligger på avstånd från turistorter med stort besökarantal. Parlamentet erkänner 
därför att nya inneboende möjligheter i ekonomiskt hänseende kan komma till nytta 
också i ekonomiskt missgynnade regioner om dessas särprägel på kulturens och 
naturens område får ingå förening med en miljöanpassad turism.

Or. de

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 27
Punkt 7b (ny)

7b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fästa lämplig uppmärksamhet vid de 
otillräckliga strukturerna för hållbara transporter mellan de gamla och de nya 
medlemsstaterna. Detta lägger hinder i vägen för utvecklingen av hållbar turism, 
särskilt längs de gamla gränsområdena som ofta brottas med allmänna 
strukturproblem och för vilka hållbar turism utgör en potential för självständig 
utveckling, oaktat dess politiska värde för den utvidgade unionen.

Or. en

Ändringsförslag från Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro och Kyriacos Triantaphyllides

Ändringsförslag 28
Punkt 8

8. Europaparlamentet uppmanar aktörerna inom den europeiska turistnäringen att skaffa 
sig insikt om kundkretsens föränderliga och mångkulturella karaktär, att anpassa sina 
tjänster för att särskilja sig från konkurrenterna, att bättre utnyttja turistutbudets 
mångfald på gemenskapsnivå och dess koppling till regionala produkter av särskild 
kvalitet (såsom jordbruks- och hantverksprodukter etc.) och att höja tjänsternas 
kvalitet (genom t.ex. yrkesutbildning, förbättring av arbetsförhållandena, främjande 
av stabila avtalsvillkor, uppföljning av reklamationer och bättre kunskap om kunderna).

Or. pt
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Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 29
Punkt 9

9. Europaparlamentet anser att kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, bör 
uppmuntra till nya former av turism som gör att säsongseffekterna dämpas, t.ex. 
landsbygdsturism eller turism som vänder sig till ungdomar, funktionshindrade eller 
pensionärer samt att miljövänliga former för resande och rekreation måste vara en 
förutsättning också i detta sammanhang.

Or. de

Ändringsförslag från Grażyna Staniszewska

Ändringsförslag 30
Punkt 9

9. Europaparlamentet anser att kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, bör 
uppmuntra till nya former av turism som gör att säsongseffekterna dämpas, t.ex. 
landsbygdsturism, aktivitetsturism och specialiserad turism, hälsoturism eller turism 
som vänder sig till ungdomar, funktionshindrade eller pensionärer.

Or. pl

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 31
Punkt 9

9. Europaparlamentet anser att kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, bör 
uppmuntra till nya former av turism som gör att säsongseffekterna dämpas, t.ex. 
landsbygdsturism, turism som vänder sig till ungdomar, funktionshindrade eller 
pensionärer samt tematurism (exempelvis musikfestivaler).

Or. el

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 32
Punkt 9

9. Europaparlamentet anser att kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, bör 



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

SV

uppmuntra till nya former av turism som gör att säsongseffekterna dämpas, t.ex. 
landsbygdsturism, kulturturism eller turism som vänder sig till ungdomar, 
funktionshindrade eller pensionärer samt ta hänsyn till dessa turistkategoriers 
särskilda behov genom att planera för lämplig utrustning och lämpliga faciliteter.

Or. fr

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 33
Punkt 9a (ny)

9a. Europaparlamentet anser i enlighet med slutsatserna från konkurrenskraftsrådet 
nyligen (den 18 april 2005 i Luxemburg) att det är viktigt att EU-institutionerna, 
medlemsstaterna och regionerna samarbetar för att förbättra informationsutbytet 
mellan de behöriga myndigheterna och de verksamma på turistområdet och att 
nätverksskapandet på lokal, regional, mellanstatlig och internationell nivå 
underlättas för att främja informationsutbyte om initiativ och åtgärder för hållbar 
turism.

Or. el
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