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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 195 anti ELile uued volitused 
turismi valdkonnas, eelkõige selleks, et täiendada liikmesriikide tegevust vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele, et suurendada sektori konkurentsivõimet ning dünaamilist ja 
jätkusuutlikku kasvu; rõhutab turismisektori arendamise tähtsust Euroopa Liidus 
piirkondliku mõõtme kinnitamiseks ja Euroopa kodanikutunde tugevdamiseks;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitlevas määruses (EÜ) 
nr 1080/2006 loetakse esmatähtsate küsimuste hulka ka loodus- ja kultuuripärandi kaitse 
ja väärtustamine, kuna see pakub võimalusi jätkusuutliku ja kvaliteetse turismi 
arendamiseks, et anda lisandväärtus, ja rõhutab sellega seoses integreeritud ja sidusa 
lähenemise tähtsust, mille abil edendada majanduskasvu ning uute töökohtade loomist 
ning aidata tutvustada Euroopat nii EList kui ka mujalt pärit külastajate 
lemmiksihtkohana, rõhutab selle erakordset kultuurilist rikkust UNESCO pärandisse 
kuuluvates paikades ja selle ülimat looduslikku rikkust Natura 2000 võrgustiku paikades 
Euroopa Liidus; nõuab sellega seoses selget tahet edendada turismi tõhusamalt 
ühtekuuluvuspoliitika kaudu ka järgmisel programmitöö perioodil;

3. rõhutab, et turismil on kindel mõju kõigi liikmesriikide majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele; rõhutab ühtlasi, et turism on või võib olla mõnede 
Euroopa Liidu majanduslikult mahajäänud piirkondade (nt saared, mägipiirkonnad, 
kauged piirilinnad, hõredalt asustatud ja maapiirkonnad ning äärepoolseimad piirkonnad) 
peamine sissetulekuallikas ja sellel on otsene mõju teiste sektorite kasvule, ning rõhutab 
seetõttu, kui oluline on turismi ühtekuuluvuspoliitikast mitte lahutada; rõhutab, et selles 
kontekstis võib turism võimaldada majandust taastada, eelkõige piirkondades, kus 
elanikkond väheneb või kust elanikkond lahkub, ning seetõttu on vaja arvesse võtta nende 
juurdepääsetavust ja eelkõige laiendada üleeuroopaliste transpordivõrkude eesmärke 
nendele piirkondadele;

4. juhib tähelepanu sellele, et vaja on aktiivset konkurentsipoliitikat, mille abil teostada 
järelevalvet sektori koondumise ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamise üle;

5. tuletab meelde, et Euroopa kultuuripärand ning piirkondlik ja keeleline mitmekesisus 
kujutavad endast ülemaailmsel turul märkimisväärset eelisseisundit; nõuab turismisektori 
majandusanalüüsis nende tegurite väärilist tunnustamist, eriti mis puudutab vahendite 
eraldamist kultuurilise väärtusega sihtkohtade säilimiseks ja uuendamiseks;

6. rõhutab, et ühiskonna, majanduse ja keskkonna jätkusuutlikkus on kogu turismivaldkonna 
arengu ja säilimise oluline eeltingimus; nõuab tungivalt, et komisjon töötaks vajaduse 
korral pärast avaliku arutelu algatamist ja mõjuhinnangut ning liikmesriikide parimaid 
tavasid arvesse võttes välja nn Euroopa märgise, et tunnustada tipptasemel tooteid ja 
teenuseid ning samal ajal parandada Euroopa mainet maailmas, ning kooskõlastaks seda 
algatust Euroopa kultuuripärandi märgise algatusega ja UNESCO kaitsealuste paikadega;
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7. kutsub komisjoni üles toetama liikmesriikide rahvatraditsioonide, muu hulgas 
toiduvalmistamistraditsioonide, lisamist maailma kultuuripärandi nimekirja, et säilitada 
neid traditsioone tulevaste põlvede jaoks, ning looma Euroopa strateegia, millega 
edendada rahvatraditsioone Euroopa ja maailma tasandil;

8. kordab, et jätkusuutlike ja sotsiaalselt vastutustundlike turismivormide arendamine tagab 
kohalikule majandusele püsiva sissetulekuallika ning on kindla tööhõive edendamise 
vahend, aidates samal ajal kaasa kõigi piirkondade maastiku-, käsitöö-, kultuuri-, ajaloo-
ja ühiskondliku pärandi kaitsmisele ja väärtustamisele, võttes sealjuures arvesse Natura 
2000 pakutavaid võimalusi; pooldab seepärast sünergia kasutamist turismi ning kõigi 
niisuguste piirkondlike eripärade edendamise vahel, mis võivad kaasa aidata piirkondliku 
ja kohaliku majanduse elavdamisele; väljendab heameelt komisjoni algatuse üle 
kavandada jätkukuutliku ranniku- ja mereturismi strateegia ja loodab, et koostatakse eraldi 
strateegiad ka saarte, mägipiirkondade ja muude tundlike piirkondade jaoks;

9. on seisukohal, et turismi jätkusuutlikku arengut tuleks korraldada nii, et selle loodus- ja 
kultuuripärandi varasid hinnataks võrdsel määral nii käesoleval ajal kui ka säilitataks 
tulevaste põlvkondade jaoks;

10. rõhutab, et ERF ja EAFRD võivad täita olulist rolli maaturismi atraktiivsuse arendamises 
ja majandustegevuse mitmekesistamises;

11. rõhutab spordi osatähtsust turismi edendamisel ning väljendab heameelt selliste algatuste 
üle nagu projekt ,,Veesport Atlandi ookeani piirkonnas”; tuletab meelde, et sport on nii 
kultuuriline kui ka tegevusel põhinev harrastus, mis võib meelitada turiste Euroopa 
äärealadele;

12. pooldab komisjoni ettepanekut koondada turismi edendav tegevus nelja eesmärgi alla; on 
siiski seisukohal, et Euroopa turismipoliitika uue raamistiku väljatöötamine nõuab 
integreeritud lähenemist, mis on tihedalt seotud iga piirkonna eripäradega, ning ühenduse, 
siseriikliku, piirkondliku ja kohaliku poliitika tõhusat kooskõlastamist, mis võimaldaks 
kasutada ära turismile otsest või kaudset mõju avaldavate tegevusalade koostoimet, 
järgides seejuures subsidiaarsuse põhimõtet; nõuab tungivalt, et liikmesriigid kaasaksid 
asjaomased piirkondlikud ja kohalikud asutused läbirääkimistesse juba väga varases 
etapis;

13. kutsub komisjoni, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üles 
tõhustama ja toetama integreeritud turismivõrgustike ning kõiki infrastruktuuri aspekte 
hõlmavate projektide arendamist, et vältida kooskõlastamata arengut, ja julgustama 
partnerluste loomist heade tavade vahetamiseks; kutsub piirkondlikke ja kohalikke asutusi 
üles aktiivselt osalema vastavalt subsidiaarsuse ja partnerluse põhimõttele; rõhutab, et on 
vaja konkreetseid algatusi innovatsiooni toetamiseks ja uue infotehnoloogia ja 
kommunikatsioonikanalite arendamiseks; palub esitada algatusi, mille eesmärk on 
kasutada asjakohaselt finantskorraldussüsteeme, edendada e-kaubandust ja kaotada 
tõkked, mis siseturul ikka veel esinevad; nõuab eeskirjade lihtsustamist, et hõlbustada 
turismiettevõtjate juurdepääsu asjaomastele rahastamisvahenditele, eelkõige 
mikrokrediidile, pöörates erilist tähelepanu VKEdele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja 
kultuuri- ja loomemajandusele; 
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14. peab vajalikuks luua poliitika Euroopa turistide õiguste kaitsmiseks ja turvalisuse 
tagamiseks;

15. rõhutab vajadust kaitsta ja laiendada Euroopa turismiteenuste mitmekesisust 
majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonna- ning territoriaalse ühtekuuluvuse kriteeriumide 
alusel;

16. rõhutab, et rannikupiirkonnad, saared, äärepoolseimaid piirkonnad ja mägipiirkonnad, 
mille majandus sõltub sageli turismist, on eriti tundlikud turismi keskkonnamõju ja 
kliimamuutusest tulenevate ülemaailmsete probleemide suhtes, mida tuleks samuti arvesse 
võtta turismipoliitika uues raamistikus; rõhutab seega, et nendes piirkondades tehtavad 
investeeringud peavad olema säästvad;

17. peab vajalikuks tasakaalustada hooajalise turismi mõju, mitmekesistades ja 
spetsialiseerides turismimajandust ja toetades kõiki säästva aastaringse turismi vorme, 
turismiradasid, öko- ja sotsiaalturismi, mis on eelkõige mõeldud koolilastele, noortele, 
liikumispuudega inimestele ja eakatele, kes moodustavad suure arengupotentsiaaliga turu; 
väljendab heameelt CALYPSO ettevalmistava tegevuse tulemuslikkuse üle ja palub 
komisjonil jätkata selle edasise arengu nimel töötamist ning toetada liikmesriikide vahel 
madalhooajal turismialase teabevahetuse mehhanismi loomist eakate, noorte, puudega 
inimeste ja teiste ebasoodsas olukorras olevate elanikkonnarühmade jaoks;

18. palub komisjonil välja arendada strateegilise kava, et meelitada turiste arenevatest 
riikidest, eriti BRIC-riikidest (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina), koostöölepingute ja 
turismi edendavate algatuste ning paindlikuma turismiviisade väljastamise korra abil; on 
seisukohal, et ELi turismi edendavates algatustes tuleb Euroopat näidata ülemaailmse 
reisisihtkohana, see peaks täiendama liikmesriikide ning piirkondlike ja kohalike asutuste 
algatusi ega peaks soosima ühtesid Euroopa turismisihtkohti teistest rohkem;

19. tunneb heameelt selle üle, et komisjon pöörab tähelepanu turismisektori sotsiaal-
majanduslikule ja keskkonnamõjule, ning ergutab saavutama suuremat konkurentsivõimet, 
mis oleks kombineeritud ressursside (energia, vesi, toorained jne) vastutustundliku 
majandamisega;

20. peab tähtsaks tagada piirkondade, eelkõige kõige raskemini juurdepääsetavate piirkondade 
liikuvus ja ühenduvus, et tagada turismipoliitika tõeline edu kõikides Euroopa Liidu 
piirkondades;

21. palub pöörata suuremat tähelepanu tööhõive kvaliteedile turismisektoris ja keskenduda 
tehnoloogia- ja keelealasele erialakoolitusele, VKEde ja ettevõtluse toetamisele, eelkõige 
naiste ja noorte puhul, tööjõu liikuvusele, õiglasele tasule ning deklareerimata töö vastu 
võitlemisele ja ärakasutamise vältimisele; ergutab liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi kasutama ära Euroopa Sotsiaalfondi ning muude ühenduse ja riikide 
endi pakutavaid ametikoolituse võimalusi; rõhutab, kui tähtis on võtta meetmeid, millega 
vältida piirkondliku tööturu tasakaalustamatust, mis tuleneb hooajalisest turismist;

22. rõhutab, et turismisektor peaks paremini ära kasutama konkurentsivõimelistesse 
klastritesse tehtavate piiriüleste investeeringute kogu potentsiaali nii Euroopa Liidu sise-
kui ka välispiiridel;
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23. kutsub liikmesriike üles lihtsustama eeskirju ja vähendama halduskoormust, et kasutada 
maksimaalselt ära ELi rahalisi vahendeid, mis on kättesaadavad kehtiva 
rahastamisprogrammi raames, ning arendama sektori konkurentsivõimet ja 
turismisihtkohti; nõuab tungivalt, et ühtekuuluvuspoliitika läbivaatamise käigus ja uue 
aluslepingu turismialase pädevuse kontekstis väärtustataks senisest enam rolli, mida 
täidab turism sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse tasakaalustava tegurina; loodab, et 
ELi igasugusel turismi rahastamisel lähtutakse kõrgel tasemel ja kvaliteetsete 
konkurentsivõimeliste teenuste pakkumisest ning jätkusuutlikkusest; palub järgmistes 
finantsperspektiivides ja struktuurifondide määrustes prioriteediks seada halvas seisundis 
turismipiirkondade ja -paikade ümberkorraldamine eesmärgiga tagada nende 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus;

24. on seisukohal, et parem kooskõlastatus kõigi sidusrühmade vahel, hõlmates Euroopa, 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi, ning samuti tegevuse ning struktuurifondidest 
ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavate rahaliste vahendite parem 
vastastikune täiendavus ergutavad turismisektori integreeritumat ja säästlikumat arengut 
ning aitavad kasutada selle kogu potentsiaali;

25. rõhutab piisava infrastruktuuri tähtsust turismisektori jaoks ja palub selleks edasi arendada 
üleeuroopalisi transpordivõrke, eriti merekiirteede võrke;

26. kutsub väljaarendamata turismivõimalustega piirkondi üles järgima näiteid headest 
tavadest, mis hõlmavad turismi ELis ja väljaspool ELi ning on viinud olulise 
turismitegevuse arendamiseni viimase kümne aasta jooksul;

27. soovitab luua ELi internetipõhine platvorm turismi jaoks, et edendada võimalikult 
tõhusalt kohalikke ja piirkondlikke turismivõimalusi.
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