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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za promet in turizem, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske turistične panoge zagotovljena le ob uporabi 
najboljših razpoložljivih tehnologij; poziva države članice in Komisijo, naj sektor turizma 
spodbujajo k sprejemanju strategij o energetski učinkovitosti in uvajanju obnovljivih 
energij; pozdravlja dejstvo, da je Komisija uvedla platformo „informacijsko-
telekomunikacijske tehnologije in turizem“, ki bi jo turistična podjetja, zlasti mala in 
srednja, lahko uporabila kot pospeševalec pri razvoju novih in inovativnih orodij in 
storitev; meni, da bo enotni trg spletnih storitev povečal konkurenčnost turistične panoge 
v Evropi in da bi informacijsko-komunikacijske tehnologije morale prispevati k 
trajnostnemu upravljanju, pri tem pa upoštevati tudi podnebno strategijo EU in spoštovati 
posebne potrebe podeželskih, gorskih in obalnih regij; meni, da bi bilo treba pod 
pokroviteljstvom Komisije še izboljšati usklajevanje vseh turističnih dejavnosti z 
informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, saj turisti vse več rezervacij potovalnih 
storitev opravijo z uporabo elektronskih platform in neevropskih spletnih iskalnikov; 
meni, da bi Komisija na tem področju morala zagotoviti pošteno in pravno konkurenco;

2. meni, da bi si bilo treba v sektorju turizma deliti znanja in veščine, izkušnje ter najboljše 
prakse, zato spodbuja „pristop pametne specializacije“, pri katerem se regije osredotočijo 
na svoje relativne prednosti, v katerih lahko postanejo odlične; poziva Komisijo in države 
članice, naj še naprej spodbujajo in razširjajo programe Komisije za izmenjavo, kot je 
Leonardo, ki so prilagojeni potrebam in zahtevam sektorja; poudarja pomembnost visoko 
usposobljene delovne sile in poziva k več poklicnega usposabljanja na področju turizma; 
poziva Komisijo, naj ustanovi posebno enoto za razvoj turizma, da bi predlagala posebne 
univerzitetne programe in programe usposabljanja o trajnostnem evropskem turizmu; 
poudarja pomen hitrih postopkov vzajemnega priznavanja diplom in kvalifikacij v 
turističnem sektorju po vsej Evropi v skladu z evropskimi in nacionalnimi pravili in 
standardi;

3. meni, da bo boljša uporaba inovativnih proizvodov in storitev na področju turizma 
prinesla koristi za trajnost tega sektorja; poziva k vključitvi inovativnega in okolju 
prijaznega turizma kot horizontalnega vprašanja v program za konkurenčnost in inovacije 
(CIP); poudarja, da je zaradi obzira do okolja, lokalnih kultur in prebivalstva zelo 
pomembno, da evropski turizem postaja čedalje bolj odgovoren in trajnosten; zato 
spodbuja pobude Komisije na področju trajnosti, kot so razvoj kazalnikov trajnostnega 
upravljanja, listina trajnostnega in odgovornega turizma, upoštevanje političnih priporočil 
mednarodne delovne skupine za razvoj trajnostnega turizma (GTI-DTD) v okviru 
marakeškega procesa, sinergije ukrepov z globalnim partnerstvom za trajnostni turizem in 
strategijo za trajnostni obalni in morski turizem, pri čemer se poudarja, da več trajnosti 
pomeni večjo kakovost in zadovoljstvo potrošnikov; poziva k celovitejšemu pristopu na 
tem področju in še posebej opozarja, da bi špekulativni nepremičninski projekti lahko 
škodljivo vplivali na okolje v turističnih regijah;

4. poudarja, da bi morali biti za večje zaupanje v digitalno okolje in za to, da bi sektor 
turizma lahko izkoristil vse možnosti, ki mu jih ta lahko ponudi, vsi Evropejci seznanjeni 
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s svojimi temeljnimi digitalnimi pravicami in dolžnostmi prek evropske listine pravic 
državljanov in potrošnikov v digitalnem okolju, ki bi po potrebi konsolidirala in 
posodobila pravni red Unije; meni, da bi ta listina morala utrditi pravni red Unije in 
vsebovati predvsem pravice uporabnikov glede varstva zasebnosti, pravice ranljivih 
uporabnikov in digitalno vsebino;

5. meni, da bo večje usklajevanje raziskav in razvoja na področju turizma prineslo koristi za 
trajnost tega sektorja; zato poziva Komisijo, naj ustanovi virtualni center za spremljanje 
turizma, ki ne bo povezoval le raziskovalnih ustanov, ampak tudi podjetja in javne organe, 
da bi pospešili raziskave trga z uporabo sistemov za analizo konkurenčnosti, ob 
zagotavljanju v prihodnost usmerjenih informacij o razvoju ponudbe in povpraševanja 
podjetjem in javnim upravam ter ob ustvarjanju pogojev za boljši strateški položaj podjetij 
in javnega sektorja;

6. ugotavlja, da je sektor turizma močno odvisen od podnebja, ki določa dolžino in kakovost 
turističnih sezon, obenem pa prispeva k podnebnim spremembam zaradi emisij 
toplogrednih plinov, ki v osnovi nastanejo zaradi prevoza in nastanitve turistov; opozarja, 
da ima ta sektor lahko pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev Unije prek energetske 
politike, usmerjene v stavbe; poziva države članice in Komisijo, naj sektor turizma 
spodbujajo k sprejemanju strategij o energetski učinkovitosti in uvajanju obnovljivih 
energij;

7. poudarja, da morajo s turizmom povezane dejavnosti, ki so se razvile na trajnosten način, 
za lokalna gospodarstva, zlasti za prikrajšane regije, predstavljati dolgoročen vir 
dohodkov, pomagati spodbujati stabilna delovna mesta s pravicami in podpirati druge 
gospodarske dejavnosti, ki so v verigi pred ali za njim, hkrati pa ohranjati in krepiti 
kulturno, zgodovinsko, krajinsko in okoljsko dediščino;

8. meni, da bi moral sektor turizma prispevati k razvoju z njim povezane regionalne 
industrije in tako ustvarjati gospodarski razvoj in zaposlenost na regionalni ravni, ter 
poudarja, da sektor na področju politik in sredstev Unije potrebuje horizontalen pristop, 
npr. z vzpostavitvijo posebnega programa Unije, ki bi dopolnjeval ukrepe držav članic, da 
bi spodbudili sektor in sinergije med različnimi zadevnimi gospodarskimi in družbenimi 
akterji;

9. poudarja potrebo po diverzifikaciji portfelja turističnih storitev v Evropi in sezonske 
prilagoditve kot determinante konkurenčnosti evropskega turizma; poziva k okrepljenemu 
sodelovanju med državami članicami pri promociji EU kot turistične destinacije, hkrati pa 
opozarja na vlogo lokalnih oblasti; poziva k evropski komunikacijski strategiji in 
kampanji v EU in po svetu za ohranitev statusa Evrope kot prve svetovne turistične 
destinacije na podlagi njene bogate naravne, kulturne, zgodovinske in etnične dediščine; 
meni, da bi bilo treba za storitve v sektorju turizma zmanjšati birokracijo in njena bremena 
za stranke in podjetja ter priznati, da ima visoka kakovost svojo ceno;

10. priznava, da so v EU velike razdalje, zlasti med oddaljenimi državami članicami na severu 
in jugu, ter zato poudarja pomen letalskega prometa za turizem znotraj EU ter iz tretjih 
držav; zato poziva Komisijo, naj evropskim letalskim prevoznikom ne nalaga 
prekomernih zakonodajnih bremen, ki bi še povečala njihove težave glede na svetovno 
konkurenco;
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11. ugotavlja, da se zaradi podnebnih sprememb v prihodnjih nekaj letih pričakujejo 
pomembne okoljske spremembe, kot so zvišanje gladine morij, zvišanje temperatur in 
zaostritev suš, in da bo v Sredozemlju turizem prvi sektor, ki ga bodo prizadele podnebne 
spremembe;

12. ugotavlja, da je treba nameniti večjo pozornost diverzifikaciji turizma in vse 
pomembnejšemu specializiranemu turizmu, kot je poslovni turizem, nakupovalni turizem, 
turizem kulturne dediščine, socialni turizem, ekoturizem in športni turizem, ter poziva k 
več podpornim ukrepom za promocijo evropskega turizma na teh območjih ob svetovni 
konkurenci;

13. opozarja na izreden vpliv izbruha vulkana Eyjafjallajökull aprila 2010 na letalske storitve 
in sektor, ki so v več tednih utrpeli velike izgube, in poudarja pomen hitrih odločitev EU 
in sistema upravljanja zračnega prometa (ATM) v podobnih razmerah, da se zagotovi 
primeren in tekoč zračni promet;

14. meni, da imata zdravstveni in wellness turizem glede na staranje družbe v prihodnosti 
največje možnosti za veliko rast; meni, da bi certificiran evropski sistem standardov 
kakovosti in nadzora na tem področju, kakršen je na primer „sistem modrega križa“ za 
zdravstvena središča in wellness centre, na primer v hotelih, ki ponujajo zdravstvene 
programe, kot so zdravstveni pregledi, občutno povečal konkurenčnost evropskega 
zdravstvenega turizma; v zvezi s tem predlaga razvoj termalnega turizma v evropsko 
turistično posebnost;

15. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične politike v Evropi treba priznati pomembno vlogo 
lokalnih oblasti in podjetij, zlasti malih in srednjih; meni, da bi moral biti zakonodajni in 
davčni okvir bolj prijazen za ta podjetja in bi moral upoštevati posebne potrebe podjetij in 
delavcev v turistični panogi, na primer prilagodljiv delovni čas v skladu s pravicami 
delavcev;

16. poudarja, da so najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja zaradi svoje 
geografske lege okna Evropske unije v svet in so kot nalašč za nekatere možnosti, ki jih je 
predlagala Evropska komisija, zlasti za razvoj zunajsezonskega turizma za državljane EU; 
ugotavlja, da najbolj oddaljene regije bližnjim državam, kot so ZDA, Kanada in države 
BRIK, med njimi zlasti Brazilija, nudijo tudi možnost za odkrivanje posebnosti turizma na 
evropskem ozemlju, za katerega so značilni varnost potovanja, dobra sanitarna 
infrastruktura ter kakovost hotelov in restavracij;

17. opozarja, da gre za sektor, ki ustvari več kot 5 % BDP Evropske unije, in zato meni, da je 
nujno potrebna temeljitejša ocena učinka zakonodaje Unije na sektor turizma;

18. meni, da je treba uskladiti predpise o klasifikaciji nastanitvenih struktur glede na 
standarde in ocenjevalna merila, skupna za vso Evropo;

19. poziva Komisijo, naj uvede evropski zakonodajni okvir za varnost in dostopnost 
turističnih storitev; ugotavlja, da sta razvoj turizma in prometna infrastruktura močno 
povezana; ugotavlja, da je ena tretjina pritožb potrošnikov v sistemu SOLVIT povezanih s 
pravicami potnikov, zato poziva Komisijo, naj izboljša uveljavljanje pravic potrošnikov in 
potnikov; zlasti obžaluje dejstvo, da so nesreče v cestnem prometu najpogostejši vzrok 
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smrti med potniki; zato poziva k uskladitvi prometnih predpisov in varnostnih standardov, 
na primer k uskladitvi prometnih predpisov za promet v krožiščih;

20. predlaga, naj se preuči možnost ustanovitve evro-sredozemske organizacije za turistično 
sodelovanje in razvoj, da bi Sredozemlje postalo enotno statistično območje ter da bi bilo 
mogoče opraviti analize za usmerjanje podjetij in javnih oblasti pri odločanju, promociji 
destinacij ter oblikovanju omrežja središč za usposabljanje za delovna mesta v turizmu;

21. poziva Komisijo in države članice, naj za zagotavljanje ustvarjanja novih delovnih mest 
ter povečanja konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v sektorju turizma učinkovito 
uporabljajo evropska sredstva, namenjena turizmu.



AD\858748SL.doc 7/7 PE454.422v02-00

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 28.2.2011

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

32
1
2

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da 
Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Fiona Hall, 
Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis 
Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Marisa Matias, 
Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, 
Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioanis 
A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Marita Ulvskog, Vladimir Uručev 
(Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Antonio Cancian, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Jolanta 
Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Mario Pirillo, Catherine Trautmann


