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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 195 straipsnį Europos 
Sąjungai suteikiami nauji įgaliojimai turizmo srityje, ypač papildant veiksmus, kurių 
valstybės narės ėmėsi vadovaudamosi subsidiarumo principu, siekiant padidinti šio 
sektoriaus konkurencingumą ir dinamiško bei tvaraus augimo galimybes; pabrėžia turizmo 
sektoriaus vystymo svarbą regioninės dimensijos sutvirtinimui Europos Sąjungos viduje ir 
siekiui stiprinti Europos pilietybės jausmą;

2. pabrėžia, kad Reglamente (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo kaip 
vienas iš prioritetų nurodoma gamtos ir kultūros paveldo apsauga ir stiprinimas, kaip 
galimybė vystyti tvarų ir kokybišką turizmą siekiant pridėtinės vertės ir pabrėžti 
integruoto ir nuoseklaus požiūrio svarbą, skatinti ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų 
kūrimą ir padėti didinti Europos patrauklumą turistams iš ES ir iš užsienio šalių, 
pabrėžiant išskirtinę ES kultūrinę įvairovę, ženklią Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir 
kultūros organizacijos (UNESCO) paveldo vietose, ir gausią gamtos įvairovę ES 
esančiose „Natura 2000“ tinklo teritorijose; atsižvelgdamas į tai ragina vienu iš tikslų, 
siektinų ir per kitą finansavimo laikotarpį, aiškiai įvardyti per sanglaudos politiką teikiamą 
didesnę paramą turizmui;

3. pabrėžia, kad turizmas daro apčiuopiamą poveikį visų valstybių narių ekonominei, 
socialinei ir teritorinei sanglaudai; taip pat pabrėžia, kad kai kuriems ekonomiškai 
atsiliekantiems Europos Sąjungos regionams, pvz., saloms, kalnuotiems regionams, 
nutolusiems pasienio miestams, retai apgyvendintoms vietovėms, kaimo vietovėms ir 
atokiausiems regionams, turizmas yra arba galėtų būti pagrindinis jų pajamų šaltinis, 
turintis tiesioginę įtaką kitų sektorių augimui, todėl primena, kad svarbu neatskirti turizmo 
nuo sanglaudos politikos; pabrėžia, kad atsižvelgiant į tai turizmas galėtų suteikti 
ekonomikos atgaivinimo galimybę, ypač regionuose, kuriuose kyla demografinio 
nuosmukio ar gyventojų skaičiaus mažėjimo problemų, ir kad būtina atsižvelgti į prieigą 
prie tokių regionų, t. y. iki jų išplėsti transeuropinį transporto tinklą;

4. pabrėžia aktyvios konkurencijos politikos būtinybę, nes turėtų būti stebima šio sektoriaus 
koncentracijos ir bet kokio piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi tendencija;

5. primena, kad Europos kultūros paveldas ir regionų bei kalbų įvairovė yra didžiulis 
santykinis pranašumas pasaulinėje turizmo rinkoje; ragina deramai atsižvelgti į šiuos 
veiksnius atliekant turizmo sektoriaus ekonomines analizes, ypač skirstant išteklius 
kultūrinės reikšmės objektų išsaugojimui ir būklės gerinimui;

6. pabrėžia, kad socialinis, ekonominis ir aplinkos tvarumas – tai visos turizmo veiklos 
plėtros ir palaikymo esminė sąlyga; ragina Komisiją prireikus po viešų konsultacijų ir 
poveikio vertinimo ir atsižvelgiant į geriausią valstybių narių praktiką sukurti Europos 
ženklą, kad būtų galima atpažinti aukštos kokybės produktus ir paslaugas bei tuo pačiu 
metu sustiprinti Europos įvaizdį visame pasaulyje, derinti šią iniciatyvą su Europos 
paveldo ženklo iniciatyva ir su UNESCO pasaulio paveldo vietovių sąrašu;
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7. ragina Komisiją pasisakyti už tai, kad į Pasaulio paveldo sąrašą būtų įrašytos valstybių 
narių liaudies tradicijos, taip pat ir kulinarinės, siekiant išsaugoti jas būsimoms kartoms ir 
sukurti Europos liaudies tradicijų populiarinimo Europos ir tarptautiniu lygmeniu 
strategiją;

8. pakartoja, kad plėtojant tvarias turizmo formas ir turizmą prisiimant socialinę atsakomybę 
vietos ekonomikai bus suteikiamas ilgalaikis pajamų šaltinis ir stabilaus užimtumo 
skatinimo priemonė bei tuo pačiu metu bus galima saugoti ir gerinti visų regionų 
kraštovaizdį ir kultūrinį, amatų, istorinį bei socialinį paveldą, taip pat atsižvelgiant į tinklo 
„Natura 2000“ teikiamas galimybes; taigi laikosi nuomonės, kad reikia išnaudoti sąveiką 
tarp turizmo veiklos skatinimo ir visų regioninių ypatumų, kuriais galima prisidėti prie 
regioninės ir vietos ekonomikos atgaivinimo; palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
planuoti tvaraus pakrančių ir jūrų turizmo strategijos parengimą ir tikisi, kad taip pat bus 
rengiamos specialios strategijos, susijusios su salomis, kalnuotais regionais ir kitomis 
jautriomis vietovėmis;

9. mano, kad tvarus turizmo vystymas turėtų būti organizuojamas taip, kad gamtos ir 
kultūros turtas bei paveldas būtų saugomas ir šiandien, ir išsaugotas ateities kartoms;

10. pabrėžia labai svarbų galimą ERPF ir EŽŪFKP vaidmenį pritraukiant daugiau turistų į 
kaimą ir įvairinant ekonominę veiklą kaime;

11. pabrėžia sporto vaidmenį skatinant turizmą ir pritaria tokioms iniciatyvoms kaip projektas 
„Vandens sportas Atlanto vandenyno regione“; primena, kad sportas yra kultūrinis bei 
veikla paremtas tikslas, kuris gali pritraukti turistus į periferinius Europos regionus;

12. pritaria Komisijos pasiūlymui sujunti turizmo skatinimo veiksmus į keturias prioritetines 
grupes; tačiau mano, kad plėtojant naują Europos turizmo politiką reikia laikytis 
integruoto požiūrio, glaudžiai siejamo su kiekvieno regiono specifika, ir veiksmingai 
koordinuoti Bendrijos, nacionalines, regionines ir vietos politikos priemones, kurios 
sudaro sąlygas išnaudoti sąveiką tarp įvairių veiklos sričių, turinčių tiesioginį ar 
netiesioginį poveikį turizmui, ir tuo pačiu metu reikia laikytis subsidiarumo principo; 
ragina valstybes nares kuo anksčiau į diskusijas įtraukti atitinkamas regioninės ir vietos 
valdžios institucijas;

13. ragina Komisiją, valstybes nares ir regionines bei vietos valdžios institucijas skatinti ir 
remti integruotų turizmo tinklų ir projektų, apimančių visus infrastruktūros aspektus, 
kūrimą, kad būtų išvengta nekoordinuojamos plėtros, bei skatinti partnerysčių kūrimą 
siekiant keistis geriausia patirtimi; ragina regionines ir vietos institucijas aktyviai 
dalyvauti, vadovaujantis subsidiarumo ir partnerystės principais; pabrėžia, kad reikia imtis 
konkrečių iniciatyvų siekiant paremti naujoves ir kurti naujas informacines technologijas 
ir ryšių kanalus; ragina parengti iniciatyvas siekiant tinkamai naudoti finansinės 
inžinerijos sistemas, skatinti elektroninę prekybą ir pašalinti vystymosi kliūtis, kurių vis 
dar yra vidaus rinkoje; ragina supaprastinti taisykles, kad būtų sudarytos sąlygos turizmo 
pramonės suinteresuotiesiems subjektams, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
savarankiškai dirbantiems ir kultūros bei kūrybinės pramonės atstovams, naudotis 
atitinkamomis finansinėmis priemonėmis, ypač mikrokreditais;

14. mano, kad reikalinga europinė turistų teisių apsaugos ir saugumo politika;
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15. pabrėžia, kad būtina saugoti ir didinti Europos Sąjungoje siūlomų turizmo paslaugų 
įvairovę, remiantis ekonominiais, socialiniais, aplinkos ir teritorinės sanglaudos kriterijais;

16. pabrėžia, kad pakrančių regionai, salos, atokiausi ir kalnuoti regionai, kurių ekonomika 
dažnai priklauso nuo turizmo, labiausiai nukenčia nuo turizmo veiklos poveikio aplinkai ir 
nuo visuotinės klimato kaitos problemos ir į tai taip pat turėtų būti atsižvelgiama naujoje 
turizmo politikoje; todėl pabrėžia investicijų, kurios skiriamos šiuose regionuose, tvarumo 
būtinybę;

17. mano, kad būtina kompensuoti sezoninio turizmo padarinius visokeriopai įvairinant ir 
specializuojant turizmą ir remiant visas ištisus metus vykstančio turizmo formas, turizmo 
maršrutus, ekologinį ir socialinį turizmą, ypač tas turizmo formas, kurios skirtos 
moksleiviams, jaunimui, riboto judumo žmonėms ir vyresnio amžiaus žmonėms, kurie 
sudaro rinką, turinčią dideles augimo galimybes; palankiai vertina vykdant parengiamąją 
veiklą CALYPSO pasiektus rezultatus ir ragina Komisiją toliau dirbti užtikrinant būsimą 
vystymąsi ir remti vyresnio amžiaus žmonių, jaunimo, neįgalių asmenų ir kitų socialiai 
remtinų grupių turizmo mainų tarp valstybių narių ne sezono metu paramos priemonių 
kūrimą;

18. prašo Komisijos parengti strateginį planą, siekiant pritraukti turistus iš besivystančių šalių, 
ypač iš BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija), pasirašant bendradarbiavimo susitarimus, 
skatinant turizmą ir plėtojant lankstesnę turistinių vizų gavimo politiką; mano, kad ES 
turizmo skatinimo veiksmais kaip paskirties vieta turėtų būti propaguojama visa Europa, 
šie veiksmai turėtų papildyti valstybių narių ir regionų bei vietos valdžios institucijų 
veiksmus ir neturėtų būti teikiama pirmenybė vienoms turistinėms vietoms, palyginus jas 
su kitomis;

19. džiaugiasi, kad Komisija atsižvelgia į socialinius-ekonominius ir aplinkosauginius 
padarinius, susijusius su turizmo sektoriumi, ir skatina dėti pastangas siekiant didesnio 
konkurencingumo ir kartu atsakingo išteklių (energijos, vandens, žaliavų ir t. t.) valdymo;

20. pažymi, kad svarbu sudaryti galimybes regioniniam judumui ir susisiekimui, ypač sunkiai 
prieinamų regionų atveju, siekiant užtikrinti tikrą turizmo politikos sėkmę visuose 
Europos Sąjungos regionuose;

21. ragina daugiau dėmesio skirti užimtumo turizmo sektoriuje kokybei, didžiausią dėmesį 
skiriant profesiniams mokymams technologijų ir kalbų srityse, MVĮ ir verslumo, ypač 
moterų ir jaunimo verslumo, rėmimui, darbo jėgos mobilumui ir deramam užmokesčiui ir 
kovai su nelegaliu darbu bei išnaudojimo prevencijai; skatina valstybes nares ir regioninės 
bei vietos valdžios institucijas pasinaudoti Europos socialinio fondo siūlomomis 
profesinio mokymo priemonėmis ir kitomis Bendrijos ir nacionalinėmis priemonėmis; 
pabrėžia, kad svarbu imtis priemonių, skirtų užtikrinti, kad dėl turizmo veiklos 
sezoniškumo nebūtų pažeista pusiausvyra regioninėje darbo rinkoje;

22. pabrėžia, kad turizmo sektorius turėtų geriau pasinaudoti visomis tarpvalstybinių 
investicijų į konkurencingas įmonių grupes tiek prie Europos Sąjungos vidaus, tiek prie 
išorės sienų teikiamomis galimybėmis;

23. ragina valstybes nares supaprastinti taisykles ir sumažinti administracinę naštą, kad būtų 
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galima optimaliai pasinaudoti Europos finansinėmis priemonėmis, kurios numatytos 
dabartiniam finansinio programavimo laikotarpiui, ir didinti turizmo sektoriaus ir turistų 
lankomų vietų konkurencingumą; ragina, kad peržiūrint sanglaudos politiką ir 
atsižvelgiant į naują Sutartyje nustatytą kompetenciją turizmo srityje būtų padidintas 
turizmo kaip socialinės, ekonominės ir teritorinės pusiausvyros atstatymo veiksnio 
vaidmuo; tikisi, kad norint taikyti visas su turizmu susijusias ES finansavimo priemones 
turės būti teikiamos konkurencingos aukštų standartų ir kokybės paslaugos ir užtikrinamas 
tvarumas; ragina, kad į kitas finansines perspektyvas ir struktūrinių fondų reglamentus 
kaip prioritetinė sritis būtų įtrauktas degradavusių turistinių vietų ar krypčių pertvarkymas, 
siekiant užtikrinti jų konkurencingumą ir tvarumą;

24. mano, kad geresnis visų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant Europos, nacionalinės, 
regioninės ir vietos valdžios institucijas, veiklos koordinavimas ir geresnis veiksmų ir 
finansinių išteklių, skiriamų iš struktūrinių fondų ir Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai, papildomumas paskatins labiau integruotą ir tvaresnį turizmo sektoriaus vystymąsi 
ir padės realizuoti visą jo potencialą;

25. pabrėžia, kad turizmo sektoriuje labai svarbi tinkama infrastruktūra ir atsižvelgdamas į tai 
ragina siekti pažangos transeuropinių transporto tinklų, ypač jūrų greitkelių, plėtros 
srityje;

26. ragina viso turizmo potencialo neišnaudojančius regionus pasekti ES ir už jos ribų turizmo 
srityje sukauptais gerosios praktikos pavyzdžiais, lėmusiais, kad per pastaruosius dešimt 
metų turizmo veikla smarkiai išaugo;

27. rekomenduoja sukurti ES internetinę turizmo platformą, kad kuo veiksmingiau būtų 
panaudojamas vietos ir regioninio turizmo potencialas.
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