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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et ainult parima olemasoleva tehnoloogia kasutamine tagab Euroopa 
turismitööstuse konkurentsivõime; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles julgustama 
turismisektorit võtma vastu strateegiaid energiatõhususe edendamiseks ja taastuvate 
energiaallikate kasutuselevõtuks; tervitab komisjonipoolset informatsiooni-, 
kommunikatsioonitehnoloogia- ja turismiplatvormi käivitamist, mis võiks kiirendada uute 
ja innovatiivsete vahendite ning teenuste arengut turismiettevõtete ning eeskätt VKEde 
kaudu; usub, et ühtne veebiteenuste turg suurendab turisminduse konkurentsi Euroopas 
ning et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia peab aitama kaasa säästvale juhtimisele, 
võttes arvesse ELi kliimastrateegiat ning maa-, mägi- ja rannikupiirkondade erivajadusi; 
usub, et komisjoni juhtimisel tuleks edendada turismialase tegevuse paremat 
koordineerimist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil, kuna turistid broneerivad üha 
enam reisiteenuseid elektrooniliste platvormide ja Euroopa-väliste veebiotsingumootorite 
vahendusel; on seisukohal, et komisjon peab tagama selles valdkonnas ausa ja õigusliku 
konkurentsi;

2. usub, et oskuste, kogemuste ja parimate tavade kohta turismisektoris tuleb teavet jagada ja 
julgustab seetõttu aruka spetsialiseerumise strateegia kasutamist, mille puhul piirkonnad 
keskenduvad oma tugevatele külgedele, milles nad võivad jõuda tipptasemele; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles jätkuvalt toetama ja laiendama komisjoni 
vahetusprogramme, nagu Leonardo, mis vastavad sektori vajadustele ja nõudmistele; 
rõhutab kõrge kvalifikatsiooniga töötajate tähtsust ja nõuab turismisektorile rohkem 
erialase väljaõppe võimalusi; kutsub komisjoni üles looma turismi arendamiseks 
spetsiaalset üksust, et töötada välja Euroopa säästva turismi alaseid ülikooli- ja 
koolitusprogramme; rõhutab turismisektori diplomite ja kutsekvalifikatsioonide kiire 
vastastikuse tunnustamise tähtsust kõikjal Euroopas vastavalt Euroopa ja siseriiklikele 
eeskirjadele ning standarditele;

3. usub, et turismisektori uuenduslike toodete ja teenuste parem kasutamine aitab parandada 
säästvust; nõuab, et konkurentsi ja innovatsiooni programmi (CIP) kaasataks läbiva 
teemana innovatiivne ja keskkonnasõbralik turism; rõhutab, et on äärmiselt oluline muuta 
Euroopa turism üha vastutustundlikumaks ja säästvamaks, et kaitsta keskkonda, kohalikku 
kultuuri ja rahvastikku; toetab seetõttu komisjoni algatusi säästva arengu valdkonnas, 
nagu säästva majandamise näitajate ning säästva ja vastutustundliku turismi harta 
väljatöötamine, võttes arvesse Marrakechi protsessi raames asutatud rahvusvahelise 
jätkusuutliku turismi töörühma (GTI-DTD) poliitilisi soovitusi, säästva turismi 
ülemaailmse partnerlusega seotud tegevuse koosmõju ning säästva ranniku- ja 
mereturismi strateegiat, rõhutades, et tõhusam säästvus tähendab paremat kvaliteeti ning 
suuremat tarbijarahulolu; nõuab selles valdkonnas ühtlasemat lähenemist ja rõhutab 
eeskätt spekulatiivsete kinnisvaraprojektide võimalikku negatiivset mõju 
turismipiirkondade keskkonnale; 

4. rõhutab, et digitaalkeskkonna vastu suurema usalduse tekitamise huvides ja selleks, et 
Euroopa turismisektor saaks ära kasutada kõiki selle pakutavaid võimalusi, tuleb kõiki 
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eurooplasi teavitada nende digitaalsetest põhiõigustest ja -kohustustest Euroopa kodanike 
ja tarbijate digitaalõiguste harta abil, mis konsolideeriks ja ajakohastaks ühenduse õigust 
nagu vaja; on seisukohal, et see harta peab konsolideerima ühenduse õigust ja hõlmama 
eelkõige tarbijate õigusi, mis on seotud eraelu puutumatuse kaitse, vähekaitstud kasutajate 
ja digitaalsisuga;

5. usub, et turismivaldkonna teadus- ja arendustegevuse parem koordineerimine aitab 
parandada turismisektori jätkusuutlikkust; nõuab komisjonilt seetõttu tungivalt, et see 
looks virtuaalse turismiseirekeskuse, mis ei ühendaks mitte ainult uurimisinstituute, vaid 
ühendaks ka ettevõtjaid ja riigiasutusi eesmärgiga arendada turu-uuringuid, kohaldades 
konkurentsiluuresüsteeme, anda ettevõtjatele ja riigiasutustele vajalikku teavet pakkumise 
ja nõudluse arengu kohta ning võimaldada ettevõtjatel ja riigiasutustel asuda paremale 
strateegilisele positsioonile;

6. märgib, et turism on sektor, mis sõltub väga kliimast, kuna see määrab turismihooaegade 
kestuse ja kvaliteedi, ent samal ajal süvendab turism kliimamuutust, kuna turismi 
transpordivahendid ja majutusasutused on peamised kasvuhoonegaaside heitmete 
tekitajad; märgib, et hoonekeskse energeetikapoliitika kaudu võib sektor täita tähtsat rolli 
liidu eesmärkide saavutamisel; palub liikmesriikidel ja komisjonil edendada 
turismisektoris energiatõhususe strateegiate vastuvõtmist ja taastuvenergiate 
kasutuselevõtmist;

7. rõhutab, et turismiga seotud ja säästvale arengule orienteeritud tegevused peavad pakkuma 
kohalikule majandusele, eelkõige ebasoodsas olukorras olevatele piirkondadele, 
pikaajalist tuluallikat, peavad aitama edendada stabiilset tööhõivet koos vastavate 
õigustega ning toetama teisi majandustegevusi (nii eelneval kui ka järgneval tasandil), 
kaitstes ja edendades samal ajal kultuuri-, ajaloo-, maastiku- ja keskkonnapärandit;

8. on seisukohal, et turismisektor peab kaasa aitama turismiga seotud piirkondliku tööstuse 
arengule, soodustades piirkondliku tasandi majandusarengut ja tööhõivevõimalusi, ning 
rõhutab, et liidu poliitikas ja rahaliste vahendite osas tuleb sektorile läheneda 
horisontaalselt, näiteks luua liikmesriikide tegevuse täienduseks liidu eriprogramm, et sel 
teel edendada sektorit ja sellega seotud erinevate sotsiaal- ja majandusvaldkonna töötajate 
vahelist koostoimet;

9. rõhutab vajadust mitmekesistada Euroopa turismiteenuste valikut ja peab hooajalist 
kohandamist Euroopa turismisektori konkurentsivõime määrajaks; nõuab, et liikmesriigid 
teeksid Euroopa Liidu kui turismisihtkoha reklaamimisel tõhusamat koostööd, ent rõhutab 
samuti kohalike asutuste rolli selles; nõuab Euroopa kommunikatsioonistrateegiat ning 
kampaaniat Euroopa Liidus ja ka ülemaailmselt, et Euroopa oma rikkaliku loodus-, 
kultuuri-, ajaloo- ja etnilise pärandiga jääks jätkuvalt kõige olulisemaks reisisihtkohaks 
maailmas on seisukohal, et turismisektori teenuste osas tuleb vähendada bürokraatiat ja 
haldusalaseid takistusi nii tarbijate kui ka ettevõtete seisukohalt, ning tunnistada, et 
kvaliteedil on oma hind;

10. tunnistab pikki vahemaid ELi piires, eriti kaugemal põhjas ja lõunas asuvate 
liikmesriikide vahel, ja rõhutab seepärast lennuliikluse olulist rolli nii ELi piires kui ka 
ELi ja kolmandate riikide vahel toimuva turismi jaoks; kutsub komisjoni seetõttu üles 
hoiduma Euroopa lennufirmadele liigsete seadusandlike tõkete seadmisest, mis lisaks 
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nende raskusi ülemaailmses konkurentsis;

11. märgib, et lähiaastateks prognoositavate kliimamuutuste tõttu tuleb arvestada oluliste 
keskkonnamuutustega, nagu mereveetaseme ja õhutemperatuuri tõus ning põuailmingute 
süvenemine, ja et turismist saab Vahemere piirkonnas sektor, mida kliimamuutus 
esmajärjekorras mõjutab;

12. märgib vajadust pöörata enam tähelepanu turismi mitmekesistamisele ja eriturismi 
(äriturism, ostuturism, sotsiaalturism, ökoturism ja sporditurism) kasvavale tähtsusele ning 
nõuab ülemaailmse konkurentsi raames rohkem toetavaid meetmeid Euroopa turismi 
edendamiseks nendes valdkondades;

13. tuletab meelde 2010. aasta aprillis toimunud Eyjafjallajökulli vulkaanipurske erakorralisi 
tagajärgi lennundusettevõtetele, mis kandsid nädalaid tohutut kahju, ja rõhutab ELi 
poolsete ja lennuliikluse juhtimissüsteemi (ATM) kiirete otsuste tähtsust sellistes 
olukordades, et kindlustada asjakohane ja tõrgeteta lennuliiklus;

14. usub vananevat ühiskonda arvestades, et tervise- ja heaoluturismil on tulevikus suurim 
kasvupotentsiaal; usub, et selle valdkonna kvaliteedistandardite ja kontrolli Euroopa 
sertifitseeritud süsteem – nagu meditsiini- ja terviseasutuste sinise risti süsteem – nt 
hotellides, mis pakuvad terviseteenuseid, nagu tervisekontroll, aitaks oluliselt parandada 
Euroopa terviseturismi konkurentsivõimet; teeb sellega seoses ettepaneku arendada 
spaadega seotud tegevust, et teha sellest Euroopa eritunnus;

15. rõhutab, et Euroopa turismipoliitika arendamisel tuleks arvesse võtta kohalike 
omavalitsuste ja ettevõtjate, eelkõige VKEde rolli; usub, et õigus- ja maksuraamistik 
peaks olema ettevõtjasõbralikum ja võtma arvesse turismiettevõtete ja -töötajate 
erivajadusi, nagu paindlikku tööaja korraldust, seda kooskõlas töötaja õigustega;

16. rõhutab, et äärepoolseimad piirkonnad ning ülemeremaad ja -territooriumid on oma 
geograafilise asukoha tõttu Euroopa Liidu „vaateaknad” maailmas ja vastavad täielikult 
mõnedele Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud valikuvõimalustele, eelkõige 
hooajavälise turismi arendamisele ELi kodanike jaoks; märgib, et äärepoolseimad 
piirkonnad pakuvad ka ümberkaudsetele riikidele, nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada ja 
BRIC-riigid, eriti Brasiilia, võimalust avastada turismi eripärasid Euroopa territooriumil, 
ühendades reisiturvalisuse, tervishoiustruktuuride turvalisuse hotellimajanduse ja 
gastronoomia kvaliteediga;

17. tuletab meelde, et see on sektor, mis loob üle 5% ELi SKP-st, mille tõttu peab 
möödapääsmatult vajalikuks analüüsida tõhusamalt ühenduse õigusaktide mõju 
turismitööstusele;

18. on seisukohal, et hotellistruktuuride klassifitseerimise standardid tuleb ühtlustada kogu 
Euroopas ühiste standardite ja hindamiskriteeriumide järgi;

19. kutsub komisjoni üles juurutama Euroopa õiguslikku raamistikku turismiteenuste kindluse 
ja kättesaadavuse tagamiseks; rõhutab tihedat sidet turismi arengu ja transpordi 
infrastruktuuri vahel; märgib, et kolmandik tarbijate kaebustest SOLVITI süsteemis 
puudutavad reisijate õigusi ja kutsub seetõttu komisjoni üles parandama tarbijate ja 
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reisijate õiguste rakendamist; peab eriti kahetsusväärseks asjaolu, et liiklusõnnetused on 
kõige sagedasem turistide surma põhjus; nõuab seetõttu ühtlustatud liikluseeskirju ja 
ohutusnõudeid, nt ühtlustatud liikluskorraldust ringristmikel;

20. soovitab kaaluda Euroopa-Vahemere turismialase koostöö ja arengu organisatsiooni 
loomist, et teha Vahemere piirkonnast ühtne statistiline ala selliste analüüside 
läbiviimiseks, mille tulemused oleksid ettevõtjatele ja riigiasutustele juhiseks otsuste 
tegemisel, et edendada reisisihtkohti ja ühendada turismi ametialade õppekeskused 
võrgustikku;

21. palub komisjonil ja liikmesriikidel tõhusalt kasutada turismile ette nähtud ELi vahendeid 
nii uute töökohtade loomiseks kui ka turismisektori VKEde konkurentsivõime tõstmiseks.
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