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IEROSINĀJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 

tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzīst, ka tūrisma nozare ir svarīga Eiropas Savienībai un tās iekšējam tirgum, un uzsver, 

ka šai nozarei ir virzītājspēka potenciāls attiecībā uz sociālekonomisko izaugsmi, 

darbvietu izveidi (galvenokārt jauniešiem) un uzņēmējdarbības attīstības iespējām; ņemot 

vērā iepriekš minēto, mudina Komisiju pieņemt integrētu pieeju, izstrādājot politikas 

virzienus, kas ietekmē tūrisma nozari; atzīst tūrisma nozīmi stratēģijas “Eiropa 2020” 

mērķu sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz nabadzības samazināšanu un darbvietu radīšanu; 

2. vērš uzmanību uz digitālās revolūcijas izšķirīgo nozīmi tūrisma nozarē; aicina Komisiju 

nodrošināt, lai tūrisma nozares un uzņēmumi, īpaši MVU, pēc iespējas labāk izmantotu 

jaunās tehnoloģijas, ko sniedz internets, tādējādi paplašinot savu elektronisko tirdzniecību 

iekšējā tirgū un pievēršoties augstvērtīgākiem digitalizētiem produktiem un procesiem, un 

vienlaikus nodrošinot iedzīvotājiem un patērētājiem godīgu un izmaksu ziņā pieejamu 

piekļuvi kvalitatīviem un drošiem pakalpojumiem; 

3. uzsver, ka, lai atšķirtu Eiropas tūrisma produktu no citu valstu un kontinentu tūrisma 

produktiem, ir ļoti svarīgi izstrādāt jaunus tematiskā tūrisma veidus, kas varētu darboties, 

pamatojoties uz starptautisko un pat reģionu sadarbību; uzskata, ka papildus iespējai no 

jauna definēt visu Eiropas tūrisma piedāvājumu tematiskā tūrisma produktu sistemātiska 

popularizēšana varētu būt svarīga, lai mazinātu sezonalitātes ietekmi; 

4. atgādina, ka ES būtu jāiegulda līdzekļi, lai tā būtu gatava izmantot potenciālu, ko piedāvā 

trešās valstis ar lielu iedzīvotāju skaitu un jaunietekmes valstis, jo īpaši Brazīlija, Krievija, 

Indija un Ķīna, no kurām izbraucošo tūristu skaits pieaug; norāda, ka ir vajadzīgas tūrisma 

veicināšanas iniciatīvas un elastīgāks un saskaņotāks tūrisma vīzu un robežšķērsošanas 

režīms; uzsver, ka, lai palielinātu tūristu skaitu no valstīm, kas nav Eiropas valstis, un lai 

popularizētu Eiropas tūrisma galamērķus, ir svarīgi popularizēt vairāk vīzu tūrisma 

platformu, izmantojot piesardzīgu pieeju attiecībā uz Vīzu kodeksa vienkāršošanu; uzsver 

iespējas, ko tūrisma vīzas sniedz to tūristu grupām, kuri jau ir bijuši konkrētajā valstī, un 

to, ka ir svarīgi ieviest vairāk līgumu par vīzu režīma atcelšanu, lai optimāli izmantotu 

ārvalstu tūristu pieplūdumu; uzskata, ka Eiropas iestādēm un dalībvalstīm ir ieteicams, 

pienācīgi ievērojot dalībvalstu tiesības un pienākumu kontrolēt savu robežu šķērsošanu, 

saistībā ar kopējo vīzu politiku izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju koordinētāku un 

vienkāršotāku vīzu izsniegšanas procedūru ieviešanai; 

5. norāda uz Eiropas Ceļojumu komisijas (ECK) un tās dalībnieku nozīmi Eiropas kā tūrisma 

galamērķa popularizēšanā; aicina Komisiju turpināt sadarbību ar ECK un plašākā mērogā 

sadarboties ar Pasaules Tūrisma organizāciju, lai izveidotu kopīgus pasākumus saistībā ar 

tūrismu Eiropā; 

6. atzinīgi vērtē Komisijas digitālo tūrisma platformu un tās mērķus i) veicināt ar tūrismu 

saistīto MVU inovācijas spēju un digitalizāciju, lai aktivizētu tūrisma nozari, kā arī 

ii) izstrādāt ierosinājumus par to, kā pielāgot un veidot tūrisma nozares turpmākai 

attīstībai paredzētas ilgtspējīgas, konkurētspējīgas un uz patērētājiem vērstas politikas 
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nostādnes; mudina izmantot inovatīvas tehnoloģijas, apmainīties ar paraugpraksi un 

padziļināt reģionāla līmeņa sadarbību, lai uzlabotu Eiropas tūrisma nozares pievilcīgumu 

un konkurētspēju; uzskata, ka e-mācību veicināšana un plašāka digitālo tehnoloģiju 

izmantošana varētu sekmēt šā mērķa sasniegšanu; 

7. uzsver, ka ir vairāk jāpopularizē tūrisma, sporta tūrisma, piedzīvojumu tūrisma, izglītības 

tūrisma, lauku tūrisma un radošā tūrisma koncepcijas; uzsver, ka ir jāpievērš īpaša 

uzmanība lauku tūrismam kā lauku rajonu ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēkam, kas 

tādējādi radītu vairāk darbvietu un darba iespēju attālos reģionos; 

8. atbalsta Komisijas koncepciju par visiem pieejama un ilgtspējīga tūrisma veicināšanu; 

9. atgādina, ka mūsdienās patērētāja loma vairs neaprobežojas ar situācijas izpēti ceļojuma 

un citu saistīto pakalpojumu iegādei un ar dažādas informācijas ieguvi par galamērķi un 

tagad patērētājs var gan izteikt kritiku/viedokli, gan ietekmēt reklāmas nozari; norāda, ka 

tādējādi aizvien lielāku nozīmi gūst digitālā pieredze; 

10. uzsver, ka Eiropai jāsaglabā savs statuss kā pasaules pievilcīgākajam tūrisma galamērķim; 

atzinīgi vērtē tādu pasākumu un informatīvo kampaņu rīkošanu, kas popularizē Eiropu kā 

tūrisma galamērķi, jo īpaši trešo valstu tirgū, un aicina visas iesaistītās ieinteresētās 

personas kopīgi popularizēt Eiropu ne vien kā tūrisma galamērķi, bet arī kā izcilāko 

tūrisma galamērķi, kas piedāvā dažādus galamērķus dalībvalstīs, kultūras un tūrisma 

jomas pakalpojumus, neradot traucējumus to savstarpējā konkurencē; 

11. atzīst, ka tūrisma nozarē pārsvarā darbojas mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī liels skaits 

mikrouzņēmumu; šajā saistībā norāda, ka centieni ieviest labāku regulējumu, samazināt 

administratīvo slogu un veicināt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju būtu ne tikai jāturpina 

nozarē, bet arī jāiekļauj visos ES politikas virzienos, kas ietekmē tūrisma nozari; 

12. atzinīgi vērtē Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-Net) nesen izveidoto 

lietojumprogrammu “Travel”; 

13. aicina Komisiju izpētīt iespēju sagatavot visās oficiālajās valodās Eiropas tūrisma 

kalendāru, lai koordinētu visu dalībvalstu sniegto informāciju par tūrisma galamērķiem 

Eiropā, uzlabotu patērētāju informēšanas pakalpojumus un palīdzētu patērētājiem iegūt 

norādes un informāciju par pasākumiem, apskates vietām un svētku pasākumiem u. c.; 

14. norāda, ka ir svarīgi pielāgot Eiropas tūrismu digitālajam tirgum un ka ir jāizstrādā jauni 

digitāli instrumenti un informācijas avoti potenciālajiem ceļotājiem uz Eiropu; iesaka 

izveidot lietotājdraudzīgu, savietojamu un mobilu lietojumprogrammu, kurā būtu iekļautas 

interaktīvas tūrisma kartes, ceļveži un cita svarīga informācija par ES tūrisma 

galamērķiem un ar kuras palīdzību varētu popularizēt Eiropu kā tūrisma galamērķi, 

palielināt patērētājiem pieejamās informācijas apjomu un uzlabot tās kvalitāti; uzsver, ka 

šīs lietojumprogrammas izveides un uzturēšanas radītajām izmaksām vajadzētu būt pēc 

iespējas mazākām; atzīst iespējas un potenciālu, ko digitālie pakalpojumi un produkti 

sniedz tūrisma nozarei; uzsver, ka ir svarīgi izveidot pilnībā funkcionējošu iekšējo tirgu 

šiem pakalpojumiem un produktiem, nodrošinot visu dalībnieku, tostarp MVU un 

patērētāju, iesaisti un juridisko noteiktību; 
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15. uzsver, ka tūrisma pakalpojumu sniedzējiem būtu jāņem vērā personu ar invaliditāti un/vai 

personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pieejamību, 

lai nodrošinātu personām ar kustību un maņu orgānu traucējumiem, personām ar pārtikas 

nepanesamību un vecāka gadagājuma cilvēkiem iespēju pilnā mērā izmantot 

priekšrocības, ko sniedz Eiropas tūrisms, veicinot pasākumus, kas izstrādāti, lai pielāgotu 

esošās ēkas un apmācītu darbiniekus; uzskata, ka ir ieteicams veicināt inovatīvas 

programmas, mehānismus un produktus Eiropas līmenī, lai personām ar ierobežotām 

pārvietošanās spējām atvieglotu neatkarīgu pieejamību; uzsver, ka ir svarīgi padarīt 

tūrisma informāciju pieejamu tūristiem ar invaliditāti; aicina visas tūrisma padomes un 

naktsmītņu piedāvātājus ņemt vērā pieejamību, tostarp tīmekļa pieejamību, atjauninot 

tīmekļa vietnes vai citus informācijas avotus; 

16. uzsver, ka dalībvalstīm jāpieņem saskaņotāka pieeja, lai atvieglotu administratīvo 

sadarbību un plašāku reģionālo sadarbību ar tūrismu saistītās politikas jomās, piemēram, 

inovācijas, transporta, pakalpojumu kvalitātes, vīzu režīma, vides, patērētāju aizsardzības, 

komunikācijas un starptautisko karšu maksājumu politikā, ņemot vērā konkrētās 

problēmas, kas MVU ir jārisina tūrisma jomā, un lai veicinātu atbilstību sadarbīgā 

patēriņa nostiprināšanās kontekstā, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes principu; norāda, 

ka atšķirīgi dalībvalstu tiesiskie regulējumi tiešā veidā ietekmē tūrisma uzņēmumus un tie 

var radīt tirgus izkropļojumus; 

17. uzskata, ka ir jāatbalsta to apgabalu konkurētspējas palielināšana, kuros ir nepietiekami 

izmantotas tūrisma iespējas, izmantojot godīgus popularizēšanas līdzekļus un piesaistot to 

vietējo MVU atbalstu, kas darbojas tūrisma nozarē; 

18. aicina dalībvalstis uzlabot profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu tūrisma nozarē, 

lai šajā nozarē jau strādājošie un potenciālie darbinieki varētu atrast labākās profesionālās 

iespējas un veicinātu mobilitāti nozarē; uzskata, ka šādi pasākumi palīdzētu atrisināt šajā 

nozarē pastāvošo sezonas darba problēmu, no vienas puses, un nedeklarēta darba 

problēmu, no otras puses; 

19. atkārtoti apstiprina, ka ir svarīgi izveidot efektīvāku transporta tīklu, kas nodrošina 

savienojumus ar perifērajiem tūrisma apgabaliem; 

20. atgādina par sadarbīgā patēriņa nozīmi tūrisma veicināšanā un par tā ieguldījumu tūristu 

skaita palielināšanā vairākos tūrisma galamērķos; uzskata, ka to nevajadzētu uztvert kā 

negodīgu konkurenci; uzsver sadarbīgā patēriņa nozīmi tūrisma nozarē un prasa izveidot 

piemērotu tiesisko regulējumu, kas atbalsta izaugsmi un inovāciju, vienlaikus aizsargājot 

patērētāja intereses; uzsver, ka ir jānodrošina lietotāju drošība, kā arī sniegto pakalpojumu 

kvalitāte; 

21. atgādina, ka ir jāveido konkurētspējīga transporta un tūrisma infrastruktūru; 

22. uzsver, ka liela nozīme ir tādai Eiropas tūrisma nozarei, kura ir ilgtspējīga un atbildīga un 

veicina šīs nozares uzņēmumu konkurētspēju; uzsver ceļotāju skaita pastāvīgo pieaugumu 

un prasa izstrādāt ilgtspējīgākus un energoefektīvākus transporta un izmitināšanas veidus, 

lai radītu vides, sociālajā un ekonomikas ziņā ilgtspējīgus galamērķus, ņemot vērā to, ka 

vides ilgtspēja ietver arī vietējo kultūru un tradīciju saglabāšanu, kultūras mantojuma 

aizsardzību un saglabāšanu, paraugprakses veicināšanu, un censties veidot tādu tūrismu, 
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kas apmierina un sniedz ieguvumus gan ceļotājiem, gan vietējai sabiedrībai galamērķī; 

mudina Komisiju paātrināti īstenot iniciatīvu par gandrīz nulles enerģijas viesnīcām 

(Nearly Zero Energy Hotels — neZEH), kuras mērķis ir padarīt viesnīcas 

energoneatkarīgas un energoefektīvas; 

23. uzsver, ka ir jāizstrādā stratēģija nolūkā palielināt izmitināšanas pakalpojumu pārdošanu 

vidēji aktīvā/ mazaktīvā sezonā un ka tajā jāietver lauku tūrisma nozare, un tās mērķim 

jābūt sezonalitātes problēmas risināšanai; uzsver, ka ir svarīgi pievērsties tūrisma 

produktu/pakalpojumu tirdzniecības kvalitātei, tādējādi veicinot tūristu lojalitāti un 

nodrošinot tūrisma nozarei vietu konkurētspējīgā tirgū; 

24. uzsver, ka ir vajadzīgs labāks un pieejamāks ES finansējums infrastruktūras projektiem, jo 

īpaši sabiedriskajiem pakalpojumiem, kuru pieprasījums ļoti strauji pieaug tūrisma sezonā, 

lai ieguvēji būtu gan tūristi, gan vietējie iedzīvotāji; 

25. mudina ieviest ilgtspējīgu pilsētplānošanu, lai nodrošinātu Eiropas tūrisma galamērķu 

kultūras mantojuma saglabāšanu; 

26. uzsver, ka tūrisma nozarē ir svarīgi uzlabot profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu 

dalībvalstīs, lai nozarē strādājošajiem nodrošinātu piekļuvi vislabākajām profesionālās 

izaugsmes iespējām, tādējādi veicinot viņu mobilitāti; 

27. uzskata, ka tūrisma pakalpojumu sniedzēju pienākums būtu nodrošināt, ka patērētājiem 

sniegtā informācija par šādiem pakalpojumiem ir precīza un saprotama un ka patērētāji 

netiek maldināti vai dezinformēti; uzsver, ka šādai informācijai vajadzētu būt viegli 

lasāmai un sagatavotai, izmantojot saprotamus jēdzienus, un pakalpojumu sniedzēji 

nedrīkstētu izmantot tādu praksi vai līguma nosacījumus, kas izraisa patērētāju 

diskrimināciju vai neuzticēšanos ES iekšējā tirgū, jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar 

pirkumiem internetā; uzskata, ka būtu jāizveido saziņas tīkli, lai uzlabotu uzņēmējdarbības 

iespējas reģionos un veicinātu patērētāju aizsardzību; 

28. uzsver, ka patērētāju uzticēšanās uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus tūrisma nozarē, 

ir atkarīga arī no tā, vai uzņēmumi patērētājiem piedāvā vienkāršas, efektīvas un ātras 

domstarpību risināšanas iespējas un vai tie aizsargā patērētāju personas un finanšu datus; 

29. atzinīgi vērtē nesen noslēgtās trialoga sarunas par pārskatīto Komplekso ceļojumu 

direktīvu; prasa, lai tā tiktu laikus un efektīvi transponēta un piemērota, lai nozarē īstenotu 

pārmaiņas un aizsargātu patērētājus digitālajā vidē; 

30. akcentē, ka ceļojumu aģentiem un rīkotājiem jāveicina Eiropas ārkārtas palīdzības 

izsaukuma numura 112 izmantošana, sniedzot par to informāciju attiecīgās tīmekļa 

vietnēs, uz elektroniskajām biļetēm un galvenajos tūrisma galamērķos; 

31. uzskata, ka būtu ieteicams izpētīt MVU un individuālo uzņēmumu atbalstīšanas iespējas 

tūrisma nozarē, izmantojot finansēšanas mehānismus, kas paredzēti, lai palielinātu to 

likviditāti ar pieņemamām izmaksām, nodrošinātu stimulus ieguldīt tiem nepieciešamās 

infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā un samazinātu birokrātiju, kas kavē attīstību; 

32. uzskata, ka būtu jāturpina iniciatīvas par viesnīcu nozari Eiropā veicināšana, lai 
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pakāpeniski saskaņotu viesnīcu klasifikācijas sistēmas Eiropā, tādējādi dodot iespēju 

labāk salīdzināt viesnīcu piedāvājumu Eiropā un veicinot kopēju kvalitatīvu pakalpojumu 

kritēriju izstrādi; 

33. uzsver, ka ceļotājiem joprojām ir jāsaskaras ar atšķirīgām cenām, noteikumiem un 

nosacījumiem, veicot naktsmītnes vai transportlīdzekļa rezervāciju tiešsaistē; tādēļ atzinīgi 

vērtē Komisijas paziņojumu “Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; aicina Komisiju 

pieņemt visaptverošu priekšlikumu, lai izbeigtu piekļuves pakalpojumiem un labākajai 

pieejamai cenai nepamatoto ģeogrāfisko bloķēšanu atrašanās vietas vai mītnes valsts dēļ; 

34. uzskata, ka dažādiem transporta veidiem paredzētu integrētu elektronisko biļešu sistēmu 

koordinēta veicināšana ļautu vienkāršot ceļošanu un novērstu šķēršļus iekšējā tirgus 

izveides pabeigšanai. 
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