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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et turismimajandus koos oma teistes valdkondades avalduva mõjuga annab üle 
10% Euroopa majanduse mahust;

B. arvestades Lissaboni lepingu jõustumist, millega antakse esimest korda Euroopa Liidule 
pädevus kooskõlastada ja täiendada liikmesriikide turismialast tegevust ja teha seda 
subsidiaarsuse põhimõtet järgides;

C. arvestades, et suurema osa turismisektori ettevõtjatest moodustavad VKEd ja et nende 
struktuuri ja tegevuse hooajalisuse tõttu mõjutavad majandussuundumused ja looduslikud 
tegurid neid otsesemalt;

D. arvestades, et turismi tuleb veelgi enam vaadelda kui valdkonnaülest sektorit ning 
tugevdada selle seotust teiste poliitika- ja majandusvaldkondadega;

E. arvestades, et uus turismipoliitika peaks arvesse võtma elanikkonna vananemist, 
kliimamuutust ning uut info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat;

F. arvestades, et turismimajanduses on märgata hooajaväliste sektorite alakasutust ning 
vajadust säilitada kvalifitseeritud tööjõu ja kutseharidusõpilaste pakkumine ja seda 
suurendada;

G. arvestades, et Euroopa turism peab olema jätkuvalt suunatud siseturismile ja lisaks ka 
kolmandate riikide kodanike turismile;

H. arvestades, et tõelise Euroopa turismitööstuse aluseks on tugev siseturg; arvestades, et e-
kaubandus muutub nii turismis kui ka muudes valdkondades üha tähtsamaks,

1. kutsub liikmesriike üles hõlbustama ja edendama turismikorraldajate koolitust ja 
praktikat, toetama Euroopa turismi mitmekesistamist ja spetsialiseerumist ning koos 
komisjoniga ergutama turismiorganisatsioone häid tavasid vahetama; nõuab 
turismivaldkonna kutsekvalifikatsioonide paremat vastastikust tunnustamist, et lihtsustada 
nii kvalifitseeritud tööjõu kui ka valdkonna uute töötajate olukorda aastaringselt 
turismivaldkonnas töö leidmisel; toetab kindlalt komisjoni pingutusi, et võtta kasutusele 
kutsekaart, mis võiks parandada kõnealuse sektori kvalifitseeritud töötajate liikuvust ja 
tööalast konkurentsivõimet; on seisukohal, et sellist kutsekaarti võiks esimesena kasutada 
turismigiidi elukutse puhul;

2. väidab, et teenuste direktiivi nõuetekohane rakendamine aitaks oluliselt vähendada 
õiguslikke, halduslikke ja bürokraatlikke takistusi ja kitsaskohti, millega tarbijad ja 
ettevõtted turismisektoris kokku puutuvad; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
tagama teenuste direktiivi tulemuslik kohaldamine, mis parandab oluliselt kõigi selle 
majandusharuga seotud sidusrühmade tulu;

3. kutsub ELi üles võtma vastu terviklikum lähenemisviis turismile, eriti teenuste ja 



PE454.711v02-00 4/7 AD\859059ET.doc

ET

tarbijakaitse valdkonnas, ning rõhutab reisipakettide direktiivi 90/314/EMÜ eesseisva 
läbivaatamise tähtsust, sest see direktiiv on nüüd turismisektori arengu ja uute 
reisiharjumustega täiesti sobimatu, pidades eriti silmas internetikasutuse ja e-kaubanduse 
laialdasemat kasutamist ja selle mõju turismisektori edasisele arengule;

4. palub komisjonil suurendada jõupingutusi, et parandada turistidele jagatava teabe 
kvaliteeti ja sisu, kuna see teave peaks olema kergesti kättesaadav ja usaldusväärne ning 
sisaldama reisipaketi erinevate komponentide hinnastruktuuri;

5. peab hotellide ühtlustatud klassifitseerimist kogu ELis turismi arengu põhielemendiks 
ning kutsub seetõttu komisjoni üles toetama hotellisektori algatust hotellide 
klassifitseerimise ja kvaliteedistandardite ühtlustamiseks ja võtma õigusloomealaseid 
meetmeid juhul, kui asjaomast ühtlustamist ei ole võimalik kogu ELis ellu viia;

6. rõhutab, et turismimajanduse ettevõtted vajavad pakkumis- ja nõudlusstruktuuri 
pikaajaliseks kavandamiseks ja turismisihtkohtade väljaarendamiseks võrreldavaid ja 
kvaliteetseid statistilisi andmeid; palub seepärast komisjonil tagada oma võimaluste piires 
nende andmete kättesaadavus kogu Euroopas;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama turismisektoris kehtivate turismirajatiste 
ohutust käsitlevate eeskirjade järgimise, eriti nende eeskirjade järgimise, mis on seotud 
tuleohutuse, hädaolukordadeks valmistumise, laste varustuse ohutuse, töötajate koolituse 
ja puuetega inimeste vajadustega, ning koostama vajaduse korral Euroopa Liidu 
standardid;

8. palub komisjonil toetada reisikorraldajate valge nimekirja koostamist, et toetada 
kvaliteetset teenust pakkuvaid ettevõtteid ning parandada tarbijakaitset;

9. palub komisjonil võimalikult palju suurendada oma turismialgatuste alast teavitustööd, 
kasutades täielikult ära kõik kättesaadavad meediavahendid, ning leida uuenduslikke viise, 
et sellised algatused hakkaksid end ise ära tasuma;

10. rõhutab vajadust arendada riikide senise kogemuse põhjal välja Euroopa turismi 
kvaliteedimärk, et suurendada tarbijate usaldust ja turismitoodete kindlust ning samal ajal 
tunnustada selle sektori ettevõtjaid ja ettevõtteid, kes aitavad teenuseid parandada ja 
klientide soove rahuldada; on seisukohal, et Euroopa ühendatud kaubamärgi algatus on 
põhimõtteliselt väga positiivne; kuid märgib siiski, et me peame tagama selle, et 
erinevates liikmesriikides leiduv kultuuri- ja looduspärandi mitmekesisus ei saa 
kannatada;

11. julgustab komisjoni tegema turismialgatuste juhtimisel tihedamat koostööd 
eraettevõtetega avaliku ja erasektori partnerluse kaudu; möönab, et erasektori arukas 
kaasamine sellistesse algatustesse muudab need tõhusamaks ja suurendab nende 
jätkusuutlikkust;

12. kiidab heaks komisjoni otsuse ühendada turismipoliitika eesmärgid oma muude erinevate 
poliitikavaldkondadega, millel on turismisektorile otsene või kaudne mõju;

13. märgib turismi tähtsust saarte-, mägi- ja hõredalt asustatud piirkondade majanduse 
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sissetulekuallikana; kutsub komisjoni üles töötama välja sihipärased meetmed selliste 
piirkondade turismimajanduse toetuseks, kus looduslikud või demograafilised tingimused 
on suurel määral ja püsivalt ebasoodsad, nagu saarte-, mägi- ja hõredalt asustatud 
piirkonnad;

14. kutsub komisjoni üles toetama takistusteta ja vanusele kohandatud turismi, samuti 
puuetega inimestele kohandatud turismi teavitus- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniate 
kaudu ning üleeuroopalise kvaliteedimärgi loomisega, mis hõlmaks muu hulgas 
turismisihtkohti, mis võimaldavad piiratud liikumisvõimega inimestele, kaasa arvatud 
eakatele ja lastele, takistusteta reisimist ja reisisihtkohas viibimist; kutsub eelkõige 
hotellisektorit üles hõlbustama heade tavade juhendi väljaarendamise ja kehtestamise teel 
juurdepääsu oma rajatistele puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimeste jaoks 
kooskõlas põhimõtetega, mis on sätestatud komisjoni 15. novembri 2010. aasta teatises 
„Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa 
suunas” (KOM(2010)0636); märgib, et seda eesmärki silmas pidades tuleks sidusrühmi 
kaasates hinnata ja vajadusel jätkata programmi CALYPSO; seejuures tuleks aga 
tähelepanu pöörata selle tagamisele, et need programmid end pikas perspektiivis ise ära 
majandaksid;

15. väljendab heameelt komisjoni poolt 2009. aastal algatatud programmi CALYPSO üle, 
mille eesmärk on ühtaegu sotsiaalne (võimaldada inimestel, kes tavaliselt puhkusereisile 
ei lähe, seda teha) ja majanduslik (abi turismisektorile, soodustades puhkuseleminekut 
turismi nn madalhooajal); usub, et seda programmi tuleks jätkata, tingimusel et saavutatud 
tulemusi hinnatakse sidusrühmade osalusel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pöörama 
oma turismistrateegiates erilist tähelepanu piiriülesele piirkondlikule ja lähiturismile;

16. palub komisjonil tagada, et reisijad on paremini teavitatud oma õigustest kõikide 
transpordiliikide suhtes, et tagada Euroopa kodanikele Euroopa Liidus reisides 
õiguskindlus;

17. palub komisjonil kaaluda viisataotlemise korra lihtsustamist eelkõige turismigruppide 
jaoks, seadmata mingil viisil ohtu kolmandate riikide kodanikele kehtestatud julgeoleku-
ja tollikorda;

18. palub komisjonil Euroopa kultuuripärandi hoidmiseks välja töötada ja edendada arukaid 
meetodeid era- ja riiklikest vahenditest rahastamise ühendamisel, näiteks parima tava 
eeskujude edendamise kaudu; palub liikmesriikidel teha heade tavade vahetamise osana 
koostööd, et edendada Euroopa turismi ja alternatiivseid turismivorme;

19. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ergutaksid alternatiivseid turismivorme, näiteks 
taluturismi; on seisukohal, et need arendamisvormid toetavad VKEde tegevust, eriti 
pereettevõtte tüüpi hotelliüksusi, turismisektoris; rõhutab, et need ettevõtted tuleks 
liigitada teistmoodi; palub liikmesriikidel teha komisjoniga tihedamat koostööd, et leida 
uusi ja paremaid võimalusi Euroopa turismisihtkohtade väljaarendamiseks ja 
edendamiseks;

20. kutsub komisjoni üles turismipoliitika iga uut meedet põhjalikult hindama, et tagada selle 
tõhusus, korraldatavus ja rahastamine;
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21. palub komisjonil toetada rohkem keskkonnasõbralikke projekte, võttes arvesse 
turismitööstuse mõju keskkonnale ja kliimale ning liikmesriikide loodus- ja 
kultuuripärandi säilitamise tähtsust;

22. toetab komisjoni algatusi turismi edendamiseks ELis, nagu projekt EDEN (European 
Destinations of Excellence – Euroopa turismi tippsihtkohad), milles valitakse igal aastal, 
igas osalejariigis ja konkreetse teema järgi välja Euroopa turismisihtkohad, kus on seatud 
prioriteediks säästva arengu mudel; kutsub komisjoni üles algatama teavituskampaaniaid 
selliste algatuste väärtustamiseks;

23. on seisukohal, et rohkem tuleks toetada Euroopa ühist pärandit, näiteks kultuuriradasid; on 
seisukohal, et seejuures tuleks leida ka koostöövõimalusi teiste institutsioonidega, näiteks 
Euroopa Nõukoguga.
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