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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu
i Turystyki, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że przy uwzględnieniu wszystkich efektów mnożnikowych turystyka 
odpowiada ponad 10% PKB Unii Europejskiej,

B. mając na uwadze wejście w życie Traktatu z Lizbony, który po raz pierwszy przyznaje 
Unii Europejskiej uprawnienia do koordynowania oraz uzupełniania działań 
podejmowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie turystyki, przy poszanowaniu 
zasady pomocniczości;

C. mając na uwadze, że większość podmiotów w sektorze turystyki to MŚP, które – ze 
względu na swoją strukturę i sezonowość działalności – są w sposób bardziej bezpośredni 
zależne od sytuacji gospodarczej i czynników naturalnych;

D. mając na uwadze, że turystykę należy o wiele bardziej zdecydowanie uznać za sektor 
przekrojowy i że należy wzmocnić jego powiązania z innymi obszarami polityki
i gospodarki,

E. mając na uwadze, że nowa polityka turystyczna powinna uwzględnić starzenie się 
społeczeństwa, zmiany klimatu oraz nowe technologie informacyjne i komunikacyjne,

F. mając na uwadze, że w sektorze turystyki można wyraźnie dostrzec niepełne 
wykorzystanie branż niesezonowych i konieczność zwiększenia liczby i utrzymania 
zasobów wykwalifikowanych pracowników i praktykantów,

G. mając na uwadze, że turystyka Europy musi być nadal ukierunkowana na turystykę 
wewnętrzną, jak również turystykę obywateli krajów trzecich;

H. mając na uwadze, że silny rynek wewnętrzny jest podstawą osiągnięcia prawdziwie 
europejskiego przemysłu turystycznego; mając na uwadze, że handel elektroniczny 
odgrywa coraz większą rolę również w dziedzinie turystyki,

1. wzywa państwa członkowskie do ułatwiania i promowania kształcenia i praktyk 
zawodowych dla organizatorów usług turystycznych, wspierania urozmaicania
i specjalizacji europejskiej turystyki oraz do zachęcania wraz z Komisją organizacji 
turystycznych do wymiany najlepszych praktyk; domaga się usprawnienia wzajemnego 
uznawania kwalifikacji zawodowych w turystyce, aby ułatwić specjalistom tej branży,
a także osobom z innych branży znajdowanie pracy w turystyce przez cały rok; 
zdecydowanie popiera starania Komisji na rzecz wprowadzenia legitymacji zawodowej, 
która przyczyniłaby się do poprawy mobilności i zatrudnienia wykwalifikowanych 
pracowników w tym sektorze; uważa, że w pierwszej kolejności można by wprowadzić 
taką legitymację zawodową dla przewodników wycieczek;
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2. utrzymuje, że właściwe wdrożenie dyrektywy usługowej pomogłoby w znacznym 
ograniczeniu przeszkód prawnych, administracyjnych i biurokratycznych oraz „wąskich 
gardeł”, na jakie natykają się konsumenci i przedsiębiorstwa w sektorze turystycznym;
w związku z tym zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie 
efektywnego stosowania dyrektywy usługowej, która w znacznym stopniu zwiększy 
korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron w tym sektorze;

3. wzywa UE do przyjęcia bardziej zintegrowanego podejścia do turystyki, w szczególności
w dziedzinie usług i ochrony konsumenta, oraz podkreśla znaczenie zbliżającego się 
przeglądu dyrektywy 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji
i wycieczek, która w chwili obecnej nie nadąża za rozwojem sektora turystycznego
i nowymi tendencjami w podróżowaniu; zwłaszcza z uwagi na szersze korzystanie
z Internetu i handlu elektronicznego oraz na jego wpływ na rozwój sektora turystycznego
w przyszłości;

4. wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków, by poprawiono jakość i treść udzielanych 
turystom informacji, które powinny być łatwo dostępne i wiarygodne, a także obejmować 
struktury cenowe różnych komponentów zorganizowanych podróży;

5. postrzega harmonizację systemu klasyfikacji hoteli w całej UE jako kluczowy element 
rozwoju turystyki, w związku z czym wzywa Komisję, by poparła wniosek branży 
hotelowej o harmonizację systemu klasyfikacji hoteli i norm jakości oraz by przystąpiła 
do niezbędnych działań legislacyjnych, jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie tej 
harmonizacji w całej UE;

6. wskazuje, że przedsiębiorstwa branży turystycznej potrzebują porównywalnych danych 
statystycznych wysokiej jakości w procesie długofalowego przewidywania struktury 
podaży i popytu, jak również w celu określania kierunków turystycznych; dlatego wzywa 
Komisję, by w ramach swych uprawnień zadbała o dostępność tych danych w całej 
Europie;

7. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, by dopilnowały spełniania przez sektor 
turystyczny obowiązujących przepisów bezpieczeństwa obiektów turystycznych, 
zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, planów awaryjnych, 
bezpieczeństwa wyposażenia dla dzieci, wyszkolenia pracowników i potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz by w razie potrzeby opracowały europejskie normy;

8. wzywa Komisję do poparcia stworzenia białej listy organizatorów wyjazdów grupowych 
celem wspierania przedsiębiorstw, które oferują usługi dobrej jakości, i podniesienia 
ochrony konsumentów;

9. wzywa Komisję do optymalnego rozpowszechnienia własnych inicjatyw w dziedzinie 
turystyki poprzez pełne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków przekazu i do 
znalezienia innowacyjnych sposobów samofinansowania tych inicjatyw;

10. podkreśla potrzebę opracowania europejskiego znaku jakości w turystyce w oparciu
o dotychczasowe doświadczenia krajowe, by podnieść bezpieczeństwo i zaufanie 
konsumentów do produktów turystycznych, a równocześnie nagradzać pracowników 
branży i przedsiębiorstwa przyczyniające się do poprawy jakości usług i do zadowolenia 
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klientów; utrzymuje, że inicjatywa zmierzająca do uzyskania silnej „europejskiej marki” 
jest w zasadzie bardzo pozytywna; uważa jednak, że musimy zapewnić, by nie ucierpiała 
na tym różnorodność dziedzictwa kulturowego i naturalnego państw członkowskich;

11. zachęca Komisję do ściślejszej współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi przy 
organizowaniu inicjatyw w dziedzinie turystyki, w formie partnerstw publiczno-
prywatnych; przyznaje, że inteligentne zaangażowanie sektora prywatnego w takie 
inicjatywy zwiększy ich skuteczność i samowystarczalność;

12. wyraża poparcie dla zdeterminowania Komisji, by uwzględnić cele polityki turystycznej
w innych licznych obszarach polityki, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 
sektor turystyczny;

13. zwraca uwagę na znaczenie turystyki jako źródła dochodów dla gospodarek wysp
i regionów górzystych oraz słabo zaludnionych; wzywa Komisję do opracowania 
ukierunkowanych środków, by wesprzeć przemysł turystyczny w regionach, których 
dotykają poważne i stałe niekorzystne warunki naturalne lub demograficzne, jak na 
wyspach, w regionach górzystych lub słabo zaludnionych;

14. wzywa Komisję do wspierania turystyki dostępnej dla osób starszych
i niepełnosprawnych i dostosowanej do wymogów tych grup za pośrednictwem kampanii 
promocyjnych i uwrażliwiających oraz poprzez stworzenie ogólnoeuropejskiego znaku 
jakości, który obejmie między innymi ośrodki turystyczne umożliwiające osobom
o ograniczonej mobilności, w tym osobom starszym i dzieciom, podróżowanie bez barier; 
zachęca szczególnie sektor hotelarski, aby poprzez opracowanie i wdrożenie kodeksu 
dobrych praktyk ułatwiał dostęp do swoich usług osobom niepełnosprawnym i osobom
o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z zasadami umieszczonymi w komunikacie 
Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. dotyczącym europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności 2010-2020 (COM(2010) 636); uważa, że mając na uwadze ten cel, 
należy dokonać oceny programu Calypso przy zaangażowaniu zainteresowanych stron, 
który w stosownym przypadku powinien być kontynuowany; należy tu jednak zadbać 
również o to, by w dłuższej perspektywie programy takie same się finansowały;

15. z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie przez Komisję Europejską w 2009 r. programu 
Calypso, który stawia sobie cele społeczne (umożliwić wyjazd na wakacje osobom, które 
przypuszczalnie by tego nie zrobiły) oraz gospodarcze (wspomaganie sektora 
turystycznego poprzez promowanie wyjazdów poza sezonem turystycznym); jest zdania, 
że należy go kontynuować, z zastrzeżeniem przeprowadzenia z udziałem stron 
uczestniczących oceny jego skutków; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby
w swych strategiach turystycznych zwróciły szczególną uwagę na ponadgraniczną 
turystykę regionalną i ponadgraniczną turystykę po najbliższej okolicy;

16. wzywa Komisję do starań o lepsze informowanie podróżnych o ich prawach we 
wszystkich środkach komunikacji zbiorowej, by zapewnić obywatelom europejskim 
poczucie pewności prawa w czasie podróży na terytorium UE;

17. wzywa Komisję, by rozpatrzyła możliwość uproszczenia procedur składania wniosków
o wizę przez obywateli krajów trzecich, w szczególności przez „grupy turystów”, nie 
narażając w żaden sposób na szwank bezpieczeństwa i aspektów celnych;
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18. wzywa Komisję do opracowania i propagowania inteligentnych sposobów łączenia 
finansowania przez prywatne podmioty z pomocą państwa, by podtrzymać kulturalne 
dziedzictwo Europy na przykład za pośrednictwem promowania modeli najlepszych 
praktyk; wzywa państwa członkowskie do współpracy w ramach wymiany najlepszych 
praktyk w celu stymulowania europejskiej turystyki i propagowania alternatywnych form 
turystyki;

19. wzywa państwa członkowskie do sprzyjania alternatywnym formom turystyki, np. 
agroturystyce; jest zdania, że te formy rozwoju poprawią funkcjonowanie MŚP w sektorze 
turystycznym, a szczególnie jednostek hotelowych o charakterze rodzinnym; podkreśla, że 
przedsiębiorstwa te należy klasyfikować oddzielnie; wzywa państwa członkowskie do 
ściślejszej współpracy z Komisją, by znajdowano nowe i lepsze sposoby rozwijania
i promowania tras europejskich;

20. wzywa Komisję do szczegółowego sprawdzania wszelkich nowych środków w dziedzinie 
polityki turystycznej pod względem ich skuteczności oraz możliwości zastosowania
i finansowania;

21. wzywa Komisję do wspierania bardziej przyjaznych środowisku projektów,
z uwzględnieniem skutków, jakie środowisko i klimat wywierają na turystykę, oraz 
znaczenie zachowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa państw członkowskich;

22. popiera inicjatywy Komisji Europejskiej zmierzające do propagowania turystyki w UE, na 
wzór projektu EDEN (Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy), dzięki któremu co roku
w każdym kraju uczestniczącym wyłaniane są modelowe ośrodki turystyczne,
a konkursowi co roku przyświeca inny temat, przy czym preferowane są ośrodki 
zaangażowane w zrównoważony rozwój; wzywa Komisję do organizowania kampanii 
informacyjnych zachęcających do korzystania z takich inicjatyw;

23. wyraża przekonanie, że należy bardziej stanowczo popierać wspólne europejskie 
dziedzictwo, np. europejskie szlaki kultury; jest zdania, że w tym celu należy pogłębiać 
współpracę z innymi instytucjami, np. Radą Europy.
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