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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional convida a Comissão dos Transportes e do 
Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

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, falta de formação e de publicidade a respeito da imagem 
do sector;

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;

3. Considera que o sector turístico europeu dá um grande contributo para o crescimento e 
para o emprego no plano regional e insiste em que a regulamentação europeia deve criar 
um ambiente favorável para este sector, procedendo a uma harmonização jurídica e fiscal 
ao nível europeu, a fim de o auxiliar a enfrentar a concorrência internacional;

4. Deplora a ausência de base jurídica específica nos Tratados, 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;

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, aos consumidores, 
ao mercado interno, ao ambiente, aos transportes, ao emprego, à educação e formação, à 
I & D);

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;

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 e social;

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 e a reforçarem a qualidade dos seus serviços (formação 
profissional, mobilidade da mão-de-obra, seguimento das reclamações, conhecimento dos 
clientes);
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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;

10. Convida a Comissão, em concertação com os Estados-Membros, a prosseguir os seus 
esforços em matéria de recolha de dados, para obter estatísticas fiáveis e harmonizadas.
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