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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad Europos turizmo sektoriaus konkurencingumą gali užtikrinti tik geriausių 
esamų technologijų panaudojimas; ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti turizmo 
sektorių priimti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimo strategijas; palankiai vertina Komisijos pradėtą Turizmo informacinių ir ryšių 
technologijų platformos iniciatyvą, kuri galėtų padėti turizmo įmonėms, ypač MVĮ, 
sparčiau plėtoti naujas ir novatoriškas priemones ir paslaugas; mano, kad internetinės 
erdvės paslaugų bendroji rinka padidins Europos turizmo sektoriaus konkurencingumą ir 
kad IKT turėtų prisidėti prie tvaraus valdymo, taip pat turint mintyje ES klimato strategiją 
ir paisant kaimo, kalnų ir pakrančių regionų specialiųjų poreikių; mano, kad Komisijai 
remiant turėtų būti gerinamas visos turizmo veiklos koordinavimas informacinėmis 
komunikacinėmis technologijomis, nes turistai vis daugiau ir daugiau kelionių paslaugų 
užsisako naudodamiesi elektroninėmis sistemomis ir ne europinėmis interneto paieškos 
sistemomis; mano, kad Komisija turėtų užtikrinti sąžiningą ir teisėtą konkurenciją šioje 
srityje;

2. mano, kad turizmo sektoriuje turėtų būti dalinamasi gebėjimais, patirtimi ir geriausia 
praktika, todėl skatina pažangios specializacijos požiūrį, pagal kurį regionai daugiausia 
dėmesio skirtų savo santykinai stiprioms pusėms, kurias jie gali itin gerai ištobulinti;  
ragina Komisiją ir valstybes nares toliau propaguoti ir plėsti Komisijos vykdomas mainų 
programas, pvz., Leonardo programą, pritaikytas prie sektoriaus poreikių ir reikalavimų; 
pabrėžia aukštos kvalifikacijos darbo jėgos svarbą ir ragina plėtoti turizmo srities profesinį 
mokymą; ragina Komisiją įsteigti specialų turizmo plėtros skyrių, siekiant pasiūlyti 
specializuotų tvaraus Europos turizmo universitetinių ir mokymo programų; pabrėžia 
spartaus savitarpio diplomų ir kvalifikacijų pripažinimo proceso visos Europos turizmo 
sektoriuje pagal Europos ir nacionalines taisykles ir standartus svarbą;

3. mano, kad geresnis novatoriškų produktų ir paslaugų panaudojimas turizmo sektoriuje 
duos naudos jo tvarumui; ragina įtraukti novatorišką ir ekologišką aplinkos požiūriu 
turizmą kaip horizontalų klausimą į Konkurencingumo ir inovacijų programą (angl. CIP); 
pabrėžia, kad labai svarbu, jog Europos turizmas vis daugiau ir daugiau vadovautųsi 
atsakomybės ir tvarumo principais, kad būtų paisoma aplinkos, vietos kultūrų ir 
gyventojų; todėl skatina Komisiją imtis iniciatyvų tvarumo srityje, pvz., parengti tvaraus 
valdymo rodiklius, tvaraus ir atsakingo turizmo nuostatus, atsižvelgiant į vykdant 
Marakešo procesą sudarytos tarptautinės darbo grupės tvaraus turizmo plėtros klausimais 
politines rekomendacijas, skatinti pasaulinės tvaraus turizmo partnerystės veiksmų 
sinergiją ir parengti tvaraus pakrančių ir jūrų turizmo strategiją, pabrėžiant, kad didesnis 
tvarumas – tai didesnė kokybė ir didesnis vartotojų pasitenkinimas; ragina laikytis labiau 
holistinio požiūrio į šią sritį ir ypač atkreipia dėmesį į galimą neigiamą spekuliacijų 
nekilnojamuoju turtu eigos poveikį aplinkai turistiniuose regionuose;

4. pabrėžia, kad siekiant sukurti didesnį pasitikėjimą skaitmenine aplinka ir siekiant, kad 
Europos turizmo sektorius galėtų pasinaudoti visomis šios aplinkos teikiamomis 
galimybėmis, visi europiečiai turi būti informuojami apie jų pagrindines su skaitmenine 
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sritimi susijusias teises ir pareigas Europos chartijoje dėl piliečių ir vartotojų teisių 
skaitmeninėje erdvėje, kurioje būtų tinkamai konsoliduotas ir atnaujintas Bendrijos 
acquis; mano, kad šioje chartijoje turėtų būti konsoliduotas Bendrijos acquis ir kad į ją 
visų pirma turėtų būti įtrauktos vartotojų teisės, susijusios su privatumo apsauga, 
pažeidžiamų vartotojų teisės ir su skaitmeniniu turiniu susijusios teisės;

5. mano, kad geresnis mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros koordinavimas turizmo srityje 
suteiktų naudos turizmo sektoriaus tvarumui; todėl ragina Komisiją sukurti virtualų 
turizmo stebėjimo centrą, kuris palaikytų santykius ne tik su mokslinių tyrimų įstaigomis, 
bet ir su įmonėmis ir viešosios valdžios institucijomis, siekiant nukreipti rinkos tyrimus 
panaudojant konkurencinės informacijos (angl. competitive intelligence) sistemas, taip pat 
siekiant įmonėms ir viešosioms organizacijoms suteikti orientacinę informaciją apie 
pasiūlos ir paklausos pokyčius ir sudaryti sąlygas įmonėms ir viešajam sektoriui pagerinti 
strategines pozicijas;

6. pažymi, kad turizmas ypač priklauso nuo klimato, nes nuo klimato priklauso turizmo 
sezonų trukmė ir kokybė, kita vertus, šis sektorius taip pat prisideda prie klimato kaitos, 
nes dėl šio sektoriaus veiklos, ypač susijusios su turistų transportu ir apgyvendinimu, 
išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos; pažymi, kad, šiame sektoriuje taikant su 
pastatais susijusią energetikos politiką, jis gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant Sąjungos 
tikslų; prašo valstybių narių ir Komisijos paskatinti turizmo sektorių priimti energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo strategijas;

7. pabrėžia, kad tvariai išvystyta su turizmu susijusi veikla vietos ekonomikai (ypač 
nepalankioje padėtyje esantiems regionams) turi būti ilgalaikis pajamų šaltinis, turi padėti 
kurti stabilias darbo vietas, kuriose būtų gerbiamos teisės, ir skatinti kitą ekonominę 
veiklą (tiek tiekėjų, tiek vartotojų), tačiau drauge turi padėti išsaugoti ir stiprinti kultūros, 
istorijos, kraštovaizdžio ir aplinkos paveldą;

8. mano, kad turizmo sektorius, skatindamas ekonominį vystymąsi ir užimtumą regioniniu 
mastu, turėtų prisidėti prie atitinkamos regioninės pramonės plėtros, ir pabrėžia, kad reikia 
horizontalaus požiūrio į sektorių, taikomo Bendrijos politikai ir lėšoms, pvz., reikia 
parengti specialią Bendrijos programą, kuri papildytų valstybių narių veiksmus, siekiant 
remti šį sektorių ir skatinti įvairių susijusių socialinių ir ekonominių veiksnių sinergiją;

9. pabrėžia, kad reikia įvairinti Europos turizmo paslaugų paketą ir kad pagrindinis Europos 
turizmo sektoriaus konkurencingumo veiksnys yra sezoninis prisitaikymas; ragina 
valstybes nares tvirčiau bendradarbiauti propaguojant ES kaip turistinį regioną, tačiau tai 
papt pabrėžia vietos valdžios institucijų vaidmenį; ragina, kad Europos komunikacijos 
strategija ir ES ir visame pasaulyje vykdoma kampanija padėtų ES išlikti turistų 
lankomiausiu pasaulyje regionu, remiantis jo turtingu gamtos, kultūros, istorijos ir etniniu 
paveldu; mano, kad reikėtų sumažinti tiek vartotojams, tiek įmonėms tenkančią su turizmo 
sektoriaus paslaugomis susijusią biurokratiją ir administracinę naštą, pripažįstant, kad 
aukšta kokybė kainuoja;

10. pripažįsta, kad Europos Sąjungoje esama didelių atstumų, ypač tarp atokiausių šiaurinių ir 
pietinių valstybių narių, todėl pabrėžia ir Sąjungos, ir trečiųjų šalių oro transporto svarbą 
ES turizmo sektoriui; todėl prašo Komisijos neužkrauti Europos oro transporto 
bendrovėms pernelyg didelės teisinės naštos, kuri joms sudarytų papildomų sunkumų 
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konkuruoti pasaulyje;

11. pažymi, kad atsižvelgiant į klimato kaitą, numatomą per keletą ateinančių metų, tikėtini 
dideli aplinkos pokyčiai, pvz., jūros lygio pakilimas, temperatūros padidėjimas ir sausrų 
plitimas, todėl Viduržemio jūros regiono turizmas labiausiai nukentės nuo klimato kaitos;

12. pažymi, kad būtina daugiau dėmesio skirti turizmo įvairinimui ir kad vis svarbesnis tampa 
specializuotas turizmas, pvz., verslo turizmas, apsipirkimo turizmas, paveldo turizmas, 
socialinis turizmas, ekologinis turizmas ir sporto turizmas, ir ragina imtis daugiau 
skatinamųjų priemonių, kad būtų propaguojamas Europos turizmas šiose srityse 
atsižvelgiant į pasaulinę konkurenciją;

13. primena nepaprastai didelį Ejafjadlajokudlio ugnikalnio išsiveržimo 2010m. balandžio 
mėn. poveikį oro linijų paslaugoms ir sektoriui, kuris per kelias savaites patyrė milžiniškų 
nuostolių, ir pabrėžia greitų ES sprendimų ir oro eismo valdymo svarbą panašių situacijų 
metu siekiant užtikrinti tinkamą, sklandų oro eismą;

14. mano, kad, atsižvelgiant į senstančią visuomenę, sveikatos ir sveikatingumo turizmas 
ateityje turi didžiausias galimybes išsiplėsti; mano, kad Europos sertifikuota kokybės 
standartų ir kontrolės sistema šioje srityje (pavyzdžiui, „mėlynojo kryžiaus sistema“, 
skirta medicinos ir sveikatingumo įstaigoms, t. y. viešbučiai, kurie siūlo sveikatos 
priežiūros ir sveikatos patikros paslaugas) gali žymiai pagerinti Europos sveikatos turizmo 
konkurencingumą; taigi siūlo plėtoti SPA veiklą, siekiant, kad Europa specializuotųsi 
šioje srityje;

15. pabrėžia, kad vietos valdžios institucijų ir įmonių, ypač MVĮ, vaidmuo turėtų būti plačiai 
pripažintas, vystant turizmo politiką Europoje; mano, kad teisinė ir fiskalinė sistema turėtų 
būti palankesnė šioms įmonėms ir ją taikant turėtų būti atsižvelgiama į specifinius turizmo 
įmonių ir darbuotojų poreikius, pavyzdžiui, į lankstaus darbo grafiko tvarką, kuri atitinka 
darbuotojų teises;

16. pabrėžia, kad atokiausi regionai, taip pat užjūrio šalys ir teritorijos dėl jų geografinės 
padėties yra Europos Sąjungos langas į pasaulį ir puikiai tinka siekiant įgyvendinti kai 
kuriuos Komisijos siūlomus tikslus, pvz., Sąjungos piliečių turizmo ne sezono metu 
plėtrą; pažymi, kad atokiausi regionai artimoms šalims (Jungtinėms Valstijoms, Kanadai 
ir BRIK grupės šalims, ypač Brazilijai) taip pat teikia galimybių atrasti turizmo Europos 
teritorijoje ypatumus – kelionių saugumą, sveikatos infrastruktūrą ir aukštos kokybės 
viešbučius bei maitinimo įstaigas;

17. primena, kad šiame sektoriuje sukuriama daugiau kaip 5 % Europos Sąjungos BVP, todėl 
būtina išsamiau nagrinėti Bendrijos teisės aktų poveikį turizmo sektoriui;

18. mano, kad reikėtų suvienodinti apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo taisykles pagal visai 
Europai bendrus standartus ir vertinimo kriterijus;

19. ragina Komisiją pateikti Europos teisinę sistemą dėl turizmo paslaugų saugumo ir 
prieinamumo; atkreipia dėmesį į stiprias turizmo plėtros ir transporto infrastruktūros 
sąsajas; pažymi, kad vienas iš trijų vartotojų skundų SOLVIT sistemoje susijęs su keleivių 
teisėmis, ir todėl ragina Komisiją gerinti nuostatų dėl vartotojų ir keleivių teisių vykdymą; 
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ypač apgailestauja dėl to, kad nelaimės kelyje yra dažniausia keliautojų mirties priežastis; 
todėl ragina suderinti eismo reguliavimą ir saugos standartus, pvz., nustatyti vienodas 
eismo taisykles, skirtas eismui žieduose reguliuoti;

20. siūlo nagrinėti galimybę sukurti Europos ir Viduržemio jūros regiono bendradarbiavimo ir 
plėtros turizmo srityje organizaciją, kad Viduržemio jūros regionas taptų viena statistikos 
erdve, kad būtų galima atlikti tyrimus siekiant suteikti gaires įmonėms ir valdžios 
institucijoms joms priimant sprendimus, populiarinti turistines vietas ir sukurti turizmo 
specialybių mokymo centrų tinklą;

21. prašo Komisijos ir valstybių narių veiksmingai naudoti Europos lėšas, skirtas turizmui, 
kad būtų užtikrinamas naujų darbo vietų kūrimas ir skatinamas MVĮ konkurencingumas 
turizmo sektoriuje.
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