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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi turizmo pramonė, atsižvelgiant į daugeriopą jos poveikį, sudaro daugiau kaip 
10 proc. ES BVP,

B. atsižvelgdamas į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis, pagal kurią pirmą kartą Europos 
Sąjungai suteikiami įgaliojimai koordinuoti ir papildyti valstybių narių veiksmus turizmo 
srityje deramai atsižvelgiant į subsidiarumo principą,

C. kadangi MVĮ sudaro didžiąją dalį turizmo sektoriaus veikėjų ir dėl savo struktūros bei 
veiklos sezoniškumo jas daugiau tiesiogiai veikia ekonominiai svyravimai ir gamtiniai 
veiksniai,

D. kadangi turi būti daug aiškiau pripažįstama, kad turizmas yra su įvairiais sektoriais 
susijusi sritis, ir turi būti stiprinamos jo sąsajos su kitomis politikos sritimis ir kitais 
ekonomikos sektoriais,

E. kadangi vykdant naują turizmo politiką reikėtų atsižvelgti į gyventojų senėjimą, klimato 
kaitą ir naujas informacines ir ryšių technologijas,

F. kadangi turizmo pramonėje pastebimas nepakankamas nesezoninių sektorių panaudojimas 
ir būtinybė padidinti ir išlaikyti kvalifikuotų specialistų ir besimokančiųjų pasiūlą,

G. kadangi plėtojant Europos turizmą ir toliau turi būti skatinamas vidaus turizmas ir trečiųjų 
šalių piliečių turizmas,

H. kadangi stipri vidaus rinka yra itin svarbi kuriant Europos turizmo sektorių; kadangi 
e. prekybos svarba turizme ir kitose srityse didėja,

1. ragina valstybes nares sudaryti palankesnes sąlygas turizmo veiklos organizatorių 
mokymuisi ir profesiniam mokymuisi ir juos skatinti, remti Europos turizmo įvairinimą ir 
specializavimą, ir kartu su Komisija skatinti turizmo organizacijas keistis geros praktikos 
pavyzdžiais; ragina siekti pažangos abipusio turizmo sektoriaus profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo srityje, kad specialistai ir profesiją keičiantys asmenys galėtų lengviau gauti 
darbą turizmo sektoriuje visus metus; tvirtai remia Komisijos pastangas, kurias ji deda 
tam, kad būtų pradėta naudoti profesinė kortelė, kuri padėtų gerinti kvalifikuotų šio 
sektoriaus darbuotojų judumą ir įsidarbinimo galimybes; laikosi nuomonės, kad 
pirmiausia tokią profesinę kortelę galėtų pradėti naudoti kelionių vadovai;

2. laikosi nuomonės, kad deramai įgyvendinus paslaugų direktyvą būtų galima labai 
sumažinti teisines, administracines ir biurokratines kliūtis bei trukdžius, su kuriais turizmo 
sektoriuje susiduria vartotojai ir įmonės; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad paslaugų direktyva būtų taikoma veiksmingai, nes tai labai padidins visoms 
suinteresuotosioms šalims šiame sektoriuje tiekiamą naudą;

3. ragina ES patvirtinti labiau integruotą požiūrį į turizmą, ypač paslaugų ir vartotojų 
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apsaugos srityje, ir pabrėžia, kaip svarbu, kad Direktyva 90/314/EEB dėl kelionių paketų, 
kuri šiuo metu visiškai nepritaikyta prie turizmo sektoriaus pokyčių ir naujų keliautojų 
įpročių, ypač atsižvelgiant į dažnesnį naudojimąsi internetu ir e. prekybą ir jų poveikį 
būsimam turizmo sektoriaus vystymuisi, būtų greitai persvarstyta;

4. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų gerinant turistams teikiamos informacijos kokybę 
ir turinį, ši informacija turėtų būti lengvai prieinama ir patikima ir turėtų apimti atskirų 
kelionės paketą sudarančių komponentų kainos nustatymo struktūrą;

5. mano, kad viešbučių klasifikavimo suderinimas visoje ES yra itin svarbus turizmo 
vystymo veiksnys, ir todėl ragina Komisiją remti viešbučių verslo atstovų pasiūlymą dėl 
viešbučių klasifikavimo ir kokybės standartų suderinimo ir imtis teisėkūros veiksmų, jei 
šis suderinimas negalėtų būti įgyvendintas visoje ES;

6. pažymi, kad tam, kad turizmo įmonės galėtų vykdyti ilgalaikį pasiūlos ir paklausos 
struktūros planavimą ir plėtoti turistines vietoves, joms reikalingi palyginami, aukštos 
kokybės statistiniai duomenys; todėl ragina Komisiją kiek įmanoma užtikrinti, kad šie 
duomenys būtų prieinami visoje Europoje;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad turizmo sektorius atitiktų esamas turizmo 
paslaugų saugumo taisykles, ypač susijusias su priešgaisrine sauga, nepaprastosios 
padėties planavimu, vaikų įrangos sauga, darbuotojų mokymu ir asmenų su negalia 
poreikiais, ir, jeigu reikia, nustatyti Europos standartus;

8. ragina Komisiją remti kelionių organizatorių baltojo sąrašo sudarymą siekiant paskatinti 
kokybiškas paslaugas teikiančias įmones ir pagerinti vartotojų apsaugą;

9. ragina Komisiją kuo plačiau skleisti savo turizmo iniciatyvas naudojantis visomis 
turimomis žiniasklaidos priemonėmis ir rasti inovacinių būdų, kad tokios iniciatyvos būtų 
finansuojamos savomis lėšomis;

10. pabrėžia, kad reikia sukurti Europos „kokybiško turizmo“ ženklą, grindžiamą ligšioline 
nacionaline patirtimi, siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą ir saugumą, susijusį su 
turizmo produktais, ir kartu atlyginti šio sektoriaus verslininkams ir įmonėms, kurios 
padeda gerinti paslaugas ir patenkinti vartojus; mano, kad iš esmės iniciatyva turėti 
konsoliduotą Europos ženklą yra labai teigiama; tačiau pažymi, kad reikia užtikrinti, kad 
nebūtų pakenkta skirtingų valstybių narių kultūros ir gamtos paveldo įvairovei;

11. ragina Komisiją skleidžiant turizmo iniciatyvas glaudžiau bendradarbiauti su privačiomis 
įmonėmis vykdant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę; pripažįsta, kad privačiam 
sektoriui sumaniai dalyvaujant tokiose iniciatyvose, jos taps veiksmingesnės ir tvaresnės;

12. pritaria Komisijos ryžtui turizmo politikos tikslus įtraukti į kitas įvairias politikos sritis, 
kurios daro tiesioginę ar netiesioginę įtaką turizmo sektoriui;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad turizmas yra salų, kalnuotų vietovių ir retai apgyvendintų 
regionų ekonomikos pajamų šaltinis; ragina Komisiją numatyti tikslines priemones 
regionų, kuriems būdingos labai nepalankios nuolatinės gamtinės arba demografinės 
sąlygos, pvz., salų, kalnuotų vietovių ir retai apgyvendintų regionų, turizmo sektoriui 
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remti;

14. ragina Komisiją remti turizmą be kliūčių, prie įvairių amžiaus grupių pritaikytą turizmą ir 
žmonėms su negalia skirtą turizmą rengiant rėmimo ir informuotumo didinimo 
kampanijas bei sukuriant tų turizmo vietovių, apimančių vietoves, kuriose žmonėms su 
negalia ir riboto judumo žmonėms, įskaitant vyresnio amžiaus žmones ir vaikus, sudarytos 
sąlygos keliauti be kliūčių ir apsilankyti, Europos kokybės ženklą; ragina viešbučių 
sektoriaus atstovus parengti ir įgyvendinti geros praktikos kodeksą tam, kad padidintų 
žmonių su negalia ir riboto judumo žmonių galimybes pasinaudoti šio sektoriaus įranga 
laikantis 2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikate dėl 2010–2020 m. Europos 
strategijos dėl negalios (COM(2010)0636) nustatytų principų; pažymi, kad šiuo tikslu 
kartu su suinteresuotosiomis šalimis turėtų būti vertinama ir, jei reikia, toliau vykdoma 
programa CALYPSO; tačiau reikėtų stengtis, kad ilguoju laikotarpiu būtų užtikrintas šių 
programų finansavimas savomis lėšomis;

15. džiaugiasi, kad Komisija 2009 m. pradėjo vykdyti programą CALYPSO, kuria siekiama 
socialinių (sudaryti sąlygas vykti atostogų asmenų grupėms, kurios turi mažai galimybių 
tai padaryti) ir ekonominių (padėti turizmo sektoriui skatinant vykti atostogauti ne sezono 
metu) tikslų; mano, kad ji turi būti tęsiama prieš tai atlikus pasiektų rezultatų vertinimą, 
kuriame turėtų dalyvauti suinteresuotosios šalys; ragina Komisiją ir valstybes nares savo 
turizmo strategijose ypatingą dėmesį skirti tarpvalstybiniam regioniniam ir vietos 
turizmui;

16. ragina Komisiją užtikrinti, kad keleiviai būtų geriau informuojami apie savo teises visų 
rūšių viešajame transporte siekiant užtikrinti, kad keliaudami Europos Sąjungoje Europos 
piliečiai jaustų teisinį tikrumą;

17. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę supaprastinti vizų išdavimo tvarką, visų pirma 
turistų grupėms, tačiau jokiu būdu nepažeidžiant saugumo ir muitų aspektų, susijusių su 
trečiųjų šalių piliečiais;

18. ragina Komisiją numatyti ir remti sumanius privačiojo ir viešojo finansavimo derinimo 
būdus tam, kad būtų išsaugotas Europos kultūros paveldas, pvz., skatinant taikyti 
geriausios praktikos pavyzdžius; ragina valstybes nares bendradarbiauti dalijantis 
geriausios praktikos pavyzdžiais siekiant gerinti Europos turizmą ir skatinti alternatyvių 
formų turizmą;

19. ragina valstybes nares skatinti alternatyvių formų turizmą, pvz., agroturizmą; mano, kad 
šios vystymosi formos paskatins MVĮ, ypač šeimos viešbučių, veiklą turizmo sektoriuje; 
mano, kad šios įmonės turėtų būtų klasifikuojamos kitaip; ragina valstybes nares 
glaudžiau bendradarbiauti su Komisija siekiant rasti naujus ir geresnius Europos kelionių 
vystymo ir skatinimo būdus;

20. ragina Komisiją kruopščiai įvertinti kiekvieną naują priemonę turizmo srityje siekiant 
užtikrinti, kad ji būtų veiksminga ir kad ją galima administruoti ir finansuoti;

21. atsižvelgdamas į aplinkos ir klimato poveikį turizmo sektoriui ir valstybių narių gamtos ir 
kultūros paveldo išsaugojimo svarbą, ragina Komisiją remti labiau aplinką tausojančius 
projektus;
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22. pritaria Komisijos turizmo skatinimo ES iniciatyvoms, pvz., projektui „Patraukliausios 
Europos turizmo vietovės“ (angl. EDEN), pagal kurį kiekvienais metais, atsižvelgiant į 
tam tikrą temą, kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje išskiriamos Europos turizmo vietovės, 
kuriose prioritetas teikiamas tvariam vystymosi modeliui; ragina Komisiją pradėti vykdyti 
informavimo kampanijas, skirtas dėmesiui į šias iniciatyvas atkreipti;

23. laikosi nuomonės, kad reikėtų labiau remti bendrą Europos paveldą, pvz., Europos 
kultūros kelius; mano, kad šiuo tikslu taip pat reikėtų siekti bendradarbiauti su kitomis 
institucijomis, pvz., Europos Taryba.
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