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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā tūrisma nozare, ņemot vērā arī tās pozitīvo ietekmi uz citām nozarēm, nodrošina 
vairāk nekā 10 % no Eiropas Savienības IKP;

B. ņemot vērā to, ka stājies spēkā Lisabonas līgums, ar kuru Eiropas Savienībai pirmo reizi 
piešķirtas tiesības koordinēt un papildināt dalībvalstu rīcību tūrisma jomā, stingri ievērojot 
subsidiaritātes principu;

C. tā kā vairākums tūrisma operatoru ir MVU un tā kā tie ir vairāk pakļauti ekonomikas 
svārstībām un dabas faktoru ietekmei, ņemot vērā to struktūru un sezonālo darbu;

D. tā kā tūrisms ir jāuztver kā saskarnozare, kurai jābūt ciešāk saistītai ar citām politikas un 
ekonomikas jomām;

E. tā kā, izstrādājot jaunu tūrisma politiku, vajadzētu ņemt vērā iedzīvotāju novecošanu, 
klimata pārmaiņas un jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

F. tā kā ir skaidri redzams, ka tūrisma jomā nepietiekami izmanto nesezonālas nozares un 
tajā pastāv nepieciešamība piesaistīt un nodrošināt vairāk kvalificētu speciālistu un 
cilvēku, kas grib apgūt šo specialitāti;

G. tā kā tūrisma nozarei Eiropā arī turpmāk jāpievēršas iekšējam tūrismam, kā arī jāpiesaista 
tūristi no trešām valstīm;

H. tā kā attīstītam iekšējam tirgum ir izšķiroša nozīme tādas tūrisma nozares izveidē, kas 
patiesi aptvertu visu Eiropu; tā kā elektroniskās tirdzniecības nozīme pieaug gan tūrismā, 
gan citās nozarēs,

1. aicina dalībvalstis atvieglot un sekmēt tūrisma pasākumu organizētāju apmācību un 
stažēšanos, atbalstīt tūrisma dažādošanu un specializāciju Eiropā, kopā ar Komisiju 
mudināt tūrisma organizācijas apmainīties ar labu praksi; prasa uzlabot savstarpējo 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu tūrisma jomā, lai ne tikai kvalificēti speciālisti, bet arī 
jaunpienācēji varētu vieglāk atrast ar tūrismu saistītu darbu visa gada garumā; stingri 
atbalsta Komisijas centienus ieviest profesionālo karti, kas atvieglotu kvalitatīva 
darbaspēka mobilitāti un nodarbinātības iespējas šajā nozarē; uzskata, ka šādu 
profesionālo karti vispirms varētu ieviest ekskursiju vadītājiem;

2. uzskata, ka Pakalpojumu direktīvas pareiza īstenošana palīdzētu ievērojami samazināt 
juridiskos, administratīvos un birokrātiskos šķēršļus un grūtības, kuras pašlaik izjūt 
patērētāji un tūrisma nozares uzņēmumi; šajā sakarībā aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt efektīvu Pakalpojumu direktīvas piemērošanu, kas nesīs ievērojamu labumu 
visām ar šo nozari saistītajām ieinteresētajām personām;

3. aicina ES izstrādāt saskaņotāku pieeju tūrisma nozarei, jo īpaši pakalpojumu un patērētāju 
tiesību aizsardzības jomā, un uzsver — liela nozīme ir tam, ka tuvākajā laikā ir jāpārskata 
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Direktīva 90/314/EEK par kompleksiem ceļojumiem, kura vairs sen neatbilst pārmaiņām 
tūrisma jomā un jaunajiem ceļošanas ieradumiem, it sevišķi ņemot vērā arvien biežāku 
interneta un elektroniskās tirdzniecības izmantošanu un to ietekmi uz tūrisma nozares 
attīstību nākotnē;

4. prasa Komisijai pielikt pūles, lai uzlabotu tūristiem sniegtas informācijas kvalitāti un 
saturu, lai tā būtu viegli pieejama, uzticama un atspoguļotu komplekso ceļojumu atsevišķo 
komponentu tarifu struktūru;

5. uzskata, ka ES mērogā saskaņota viesnīcu klasifikācija ir viens no tūrisma attīstības 
pamatelementiem, un tādēļ aicina Komisiju atbalstīt viesnīcu nozares ierosinājumu 
saskaņot viesnīcu klasifikāciju un kvalitātes standartus un pieņemt attiecīgus tiesību aktus, 
ja šo iniciatīvu neizdosies īstenot visās ES dalībvalstīs;

6. atzīmē, ka tūrisma uzņēmumiem vajadzīgi salīdzināmi un kvalitatīvi statistikas dati, 
ilgtermiņā plānojot piedāvājuma un pieprasījuma struktūru, lai veidotu jaunus tūrisma 
galamērķus; tālab aicina Komisiju savas kompetences robežās nodrošināt šādu datu 
pieejamību visā Eiropā;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis panākt, ka tūrisma nozarē ievēro spēkā esošos noteikumus 
par tūrisma objektu drošību, jo īpaši saistībā ar ugunsdrošību, ārkārtas situācijām, bērnu 
iekārtu drošību, personāla apmācību un invalīdu vajadzībām, un izstrādāt Eiropas 
standartus, ja ir tāda vajadzība;

8. aicina Komisiju atbalstīt ceļojumu rīkotāju „baltā saraksta” sagatavošanu, tādējādi 
sniedzot atbalstu uzņēmumiem, kuri piedāvā kvalitatīvus pakalpojumus, un uzlabojot 
patērētāju tiesību aizsardzību;

9. aicina Komisiju pēc iespējas plašāk izplatīt tās ierosinātās iniciatīvas tūrisma jomā, pilnībā 
izmantojot visus tās rīcībā esošos medijus, un rast inovatīvus risinājumus, kā nodrošināt to 
pašfinansēšanos;

10. uzsver, ka ir jāizstrādā Eiropas zīme „Kvalitatīvs tūrisms”, pamatojoties uz dalībvalstu 
uzkrāto pieredzi, lai veicinātu patērētāju uzticību un drošību saistībā ar tūrisma 
produktiem un vienlaikus paustu atzinību šīs nozares uzņēmējiem un uzņēmumiem, kuri 
uzlabo pakalpojumu kvalitāti un cenšas apmierināt klientus; uzskata, ka iniciatīvai radīt 
vienotu Eiropas zīmolu principā ir ļoti pozitīva nozīme; tomēr norāda — ir jāpanāk, ka 
netiek vājināta dažādās dalībvalstīs esošā daudzveidīgā kultūras un dabas mantojuma 
nozīme;

11. mudina Komisiju ciešāk sadarboties ar privātuzņēmumiem, izmantojot publiskā un privātā 
sektora partnerību, lai veicinātu iniciatīvas tūrisma jomā; atzīst, ka privātā sektora 
saprātīga iesaistīšana šādās iniciatīvās uzlabos šo iniciatīvu efektivitāti un spēju sevi 
uzturēt;

12. atzinīgi vērtē Komisijas apņēmību iestrādāt tūrisma politikas mērķus citās politikas jomās, 
kuras tieši vai netieši ietekmē tūrisma nozari;

13. norāda, ka tūrismam kā ienākumu avotam ir svarīga nozīme salu, kalnainu un 
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mazapdzīvotu apvidu ekonomikā; aicina Komisiju izstrādāt mērķtiecīgus pasākumus 
tūrisma nozares atbalstam reģionos, kuros pastāv ļoti nelabvēlīgi un nemainīgi dabas un 
demogrāfiskie apstākļi, piemēram, salām, kalnainiem un mazapdzīvotiem apvidiem;

14. aicina Komisiju atbalstīt viegli pieejamu un veciem cilvēkiem pielāgotu tūrismu, kā arī 
tūrismu cilvēkiem ar invaliditāti, rīkojot reklāmas un informēšanas kampaņas un ieviešot 
Eiropas kvalitātes zīmi, kas cita starpā attiektos uz tūristu galamērķiem, kuri ir viegli 
sasniedzami un dzīvošanas ziņā derīgi invalīdiem un cilvēkiem ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām, tostarp veciem cilvēkiem un bērniem; jo īpaši aicina viesnīcu nozari 
izstrādāt un pieņemt labas prakses kodeksu, lai atvieglotu cilvēkiem ar invaliditāti un 
ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuvi saviem objektiem saskaņā ar principiem, kas 
izklāstīti Komisijas 2010. gada 15. novembra paziņojumā par Eiropas stratēģiju 
invaliditātes jomā (2010–2020) (COM(2010)0636); šajā sakarībā norāda, ka vajadzētu 
izvērtēt programmu Calypso, šajā procesā iesaistot ieinteresētās aprindas, un attiecīgā 
gadījumā turpināt to; tai pašā laikā tomēr jācenšas ilgtermiņā nodrošināt minēto 
programmu pašfinansēšanos;

15. atzinīgi vērtē Komisijas 2009. gadā uzsākto programmu Calypso, kurai ir gan sociālie (dot 
iespēju atvaļinājuma laikā ceļot tādām cilvēku kategorijām, kuras to parasti nevar 
atļauties), gan ekonomiskie mērķi (atbalstīt tūrismu, mudinot cilvēkus doties ceļojumā 
ārpus sezonas laika); uzskata, ka šī programma būtu jāturpina, ja ir sasniegti labi rezultāti, 
kuru novērtēšanai jāpieaicina ieinteresētās personas; aicina Komisiju un dalībvalstis savā 
tūrisma stratēģijā īpašu uzmanību pievērst reģionālajam un vietējam pārrobežu tūrismam;

16. aicina Komisiju panākt, ka jebkāda sabiedriskā transporta pasažieri būtu labāk informēti 
par savām tiesībām, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotājiem juridisko noteiktību, viņiem 
ceļojot Eiropas Savienības teritorijā;

17. aicina Komisiju apsvērt iespēju atvieglot vīzu pieprasīšanas procedūras, jo īpaši tūristu 
grupām, tomēr nekādā gadījumā neapdraudot drošības un muitas noteikumus attiecībā uz 
trešo valstu valstspiederīgajiem;

18. aicina Komisiju izstrādāt un popularizēt saprātīgus veidus, kā apvienot privātā un valsts 
sektora finansējumu, lai saglabātu Eiropas kultūras mantojumu, piemēram, izmantojot 
paraugprakses piemērus; aicina dalībvalstis sadarboties un apmainīties ar paraugpraksi, lai 
sekmētu tūrisma attīstību Eiropā un popularizētu alternatīvus tūrisma veidus;

19. mudina dalībvalstis veicināt alternatīvu tūrisma veidu attīstību, piemēram, agrotūrismu; 
uzskata, ka šādi tūrisma veidi sekmēs MVU, jo īpaši ģimenes viesnīcu, darbību tūrisma 
nozarē; uzsver, ka šādiem uzņēmumiem vajadzīga cita klasifikācija; aicina dalībvalstis 
ciešāk sadarboties ar Komisiju, lai rastu jaunus un labākus veidus, kā attīstīt un 
popularizēt ceļojumus Eiropā;

20. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt ikvienu jaunu pasākumu tūrisma jomā, lai pārliecinātos par 
tā efektivitāti un administrēšanas un finansēšanas iespējām;

21. aicina Komisiju atbalstīt videi nekaitīgus projektus, ņemot vērā vides un klimata ietekmi 
uz tūrisma nozari un to, ka ir svarīgi saglabāt dalībvalstu dabas un kultūras mantojumu;
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22. atbalsta Komisijas iniciatīvas veicināt tūrisma attīstību ES, piemēram, projektu EDEN
(Eiropas labākie galamērķi), kura ietvaros katru gadu ikvienā iesaistītajā valstī atbilstoši 
konkrētai tēmai izvēlas Eiropas tūristu galamērķus, priekšroku dodot ilgtspējīgai attīstībai; 
aicina Komisiju sākt informācijas kampaņu, pievēršot uzmanību šādām iniciatīvām;

23. uzskata, ka vēl plašāk jāpopularizē Eiropas kopējais kultūras mantojums, piemēram, 
piedāvājot Eiropas kultūras maršrutus; uzskata, ka šajā sakarībā ir jāmeklē sadarbības 
iespējas arī ar citām institūcijām, piemēram, Eiropas Padomi.
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