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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 195. pantu ES tiek piešķirtas jaunas 
pilnvaras attiecībā uz tūrismu, jo īpaši papildinot dalībvalstu veiktās darbības atbilstīgi 
subsidiaritātes principam, nolūkā palielināt šīs nozares konkurētspēju un dinamiskas un 
ilgtspējīgas izaugsmes iespējas; uzsver, ka ir svarīgi attīstīt tūrisma nozari, lai ES 
stiprinātu reģionālo dimensiju un nostiprinātu Eiropas pilsonības izjūtu;

2. norāda, ka viena no Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
minētajām prioritātēm ir aizsargāt dabas un kultūras mantojumu un uzlabot tā stāvokli, jo 
šis mantojums nodrošina iespējas attīstīt ilgtspējīgu un augstas kvalitātes tūrismu, 
raugoties no pievienotās vērtības viedokļa, un uzsver, ka ir svarīgi īstenot integrētu un 
saskaņotu pieeju, tādējādi veicinot ekonomikas izaugsmi un radot jaunas darba vietas, kā 
arī palīdzot popularizēt Eiropu kā vienu no iecienītākajiem ceļamērķiem viesiem gan no 
ES dalībvalstīm, gan no citām valstīm, kā arī norāda uz tās ārkārtīgi bagāto kultūras 
mantojumu, par kuru liecina UNESCO pasaules kultūras mantojuma pieminekļi, un 
krāšņajām dabas ainavām Natura 2000 teritorijās visā ES; šajā sakarībā aicina uzņemties 
nepārprotamas saistības nākamajā plānošanas periodā ar kohēzijas politikas palīdzību 
vairāk veicināt tūrismu;

3. uzsver, ka visās dalībvalstīs tūrisms būtiski ietekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzsver arī, ka dažos ekonomiski atpalikušos ES reģionos — piemēram, salās, 
kalnainos apvidos, attālās pierobežas pilsētās, mazapdzīvotos un lauku apvidos, kā arī 
attālākajos reģionos — tūrisms ir vai arī varētu būt galvenais ienākumu avots un tas tieši 
ietekmē citu nozaru attīstību, un tādēļ uzsver, ka ir svarīgi saglabāt tūrismu kā vienu no 
kohēzijas politikas sastāvdaļām; uzsver, ka tūrisms varētu būt viena no iespējām, kā 
panākt ekonomikas atlabšanu, jo īpaši reģionos, kuros samazinās dzimstības līmenis vai 
sarūk apdzīvotība, un ka ir jādomā par šo reģionu pieejamību, galvenokārt paplašinot 
Eiropas transporta tīkla mērķus un iekļaujot tajos šos reģionus;

4. uzsver, ka ir nepieciešama aktīva konkurences politika, kas šajā nozarē pārraudzītu 
jebkādas centralizācijas tendences vai dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

5. atgādina, ka kultūras mantojums un reģionu un valodu daudzveidība Eiropā ir ievērojama 
priekšrocība globālajā tūrisma tirgū; aicina pienācīgi ņemt vērā šos faktorus, veicot 
tūrisma nozares ekonomisko analīzi, jo īpaši saistībā ar resursu piešķiršanu no kultūras 
viedokļa nozīmīgu ceļamērķu uzturēšanai un modernizēšanai;

6. uzsver, ka sociālā, ekonomikas un vides ilgtspējība ir priekšnoteikums visu ar tūrismu 
saistīto darbības veidu attīstībai un turpmākai īstenošanai; mudina Komisiju pēc tam, kad 
ir sākta sabiedriskā apspriešana un veikts ietekmes novērtējums, kā arī ņemot vērā 
dalībvalstu paraugpraksi, vajadzības gadījumā izstrādāt „Eiropas zīmi”, lai nodrošinātu 
izcilu produktu un pakalpojumu atpazīstamību un vienlaicīgi uzlabotu Eiropas tēlu visā 
pasaulē, vienlaikus saskaņojot šo iniciatīvu ar „Eiropas mantojuma zīmi” un UNESCO 
sarakstā iekļautajām teritorijām;
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7. aicina Komisiju atbalstīt to, ka Pasaules mantojuma sarakstā tiek iekļautas dalībvalstu 
tautas tradīcijas, tostarp kulinārijas tradīcijas, lai saglabātu tās nākamajām paaudzēm un 
izstrādātu Eiropas stratēģiju tautas tradīciju popularizēšanai Eiropas un pasaules līmenī;

8. atkārtoti uzsver, ka ilgtspējīgi un sociāli atbildīgi tūrisma veidi nodrošinātu vietējai 
ekonomikai pastāvīgu ieņēmumu avotu un iespēju stabilas nodarbinātības veicināšanai, 
vienlaicīgi ļaujot aizsargāt un uzlabot ainavas, kā arī kultūras, amatniecības, vēstures un 
sociālo mantojumu visos reģionos, ņemot vērā arī Natura 2000 sniegtās iespējas; tādēļ 
atbalsta sinerģijas izmantošanu starp tūrisma popularizēšanu un visām reģioniem 
specifiskajām īpašībām, jo tās var dot ieguldījumu vietējās un reģionālās ekonomikas 
atdzīvināšanā; atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izstrādāt plānu ilgtspējīgai piekrastes un 
jūras tūrisma stratēģijai un cer, ka tiks īstenotas arī īpašas stratēģijas attiecībā uz salām, 
kalnainiem reģioniem un citām jutīgām teritorijām;

9. uzskata, ka tūrisma ilgtspējīga attīstība ir jāorganizē tādā veidā, lai tā dabas, kultūras un 
mantojuma aspekti tiktu gan pienācīgi novērtēti mūsdienās, gan saglabāti nākamajām 
paaudzēm;

10. uzsver, ka liela nozīme lauku vides tūrisma potenciāla attīstībā un tā ekonomisko darbību 
dažādošanā var būt ERAF un ELFLA;

11. uzsver sporta nozīmi tūrisma veicināšanā un atzinīgi vērtē tādas iniciatīvas kā projektu 
„Ūdenssports Atlantijas okeānā”; atgādina, ka sports ir saistīts gan ar kultūru, gan ar 
aktivitātēm, kas var piesaistīt tūristus Eiropas attālākiem reģioniem;

12. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu sagrupēt tūrisma veicināšanas pasākumus pēc 
četrām prioritātēm; tomēr uzskata — lai izstrādātu jaunu politikas satvaru Eiropas tūrisma 
jomā, ir jāīsteno integrēta pieeja, kas ir cieši saistīta ar katra reģiona specifiskajām 
īpašībām, un efektīvi jākoordinē Kopienas, valstu, reģionālā un vietējā politika, kas ļauj 
pilnībā izmantot starp dažādām darbības jomām radīto sinerģiju un tieši vai netieši 
ietekmē tūrismu, ievērojot subsidiaritātes principu; mudina dalībvalstis jau no paša sarunu 
sākuma iesaistīt attiecīgās reģionālās un vietējās iestādes;

13. aicina Komisiju, dalībvalstis un vietējās un reģionālās iestādes veicināt un atbalstīt 
integrētu tūrisma tīklu un tādu projektu izveidi, kas ietver visus infrastruktūras aspektus, 
lai novērstu nekoordinētu attīstību un veicinātu partnerību izveidi paraugprakses 
apmaiņai; aicina šajā darbā aktīvi iesaistīt reģionālās un vietējās iestādes, ievērojot 
subsidiaritātes un partnerības principus; uzsver nepieciešamību sākt konkrētas iniciatīvas, 
lai atbalstītu jauninājumus un jaunu informācijas tehnoloģiju un saziņas kanālu izstrādi; 
aicina izstrādāt iniciatīvas, kas ļautu pienācīgi izmantot finanšu inženierijas sistēmas, 
veicināt elektronisko komerciju un novērst palikušos šķēršļus iekšējā tirgū; aicina 
vienkāršot noteikumus, lai tūrisma nozarē iesaistītajām aprindām, jo īpaši mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem un kultūras un radošajām nozarēm atvieglotu 
piekļuvi attiecīgajiem finanšu instrumentiem, jo īpaši mikroaizdevumiem;

14. uzskata par nepieciešamu ieviest Eiropas politiku tūristu tiesību aizsardzībai un viņu 
drošības garantēšanai;

15. uzsver nepieciešamību aizsargāt un paplašināt Eiropas piedāvāto tūrisma pakalpojumu 
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daudzveidību, pamatojoties uz ekonomiskiem, sociāliem, vides un teritoriālās kohēzijas 
kritērijiem;

16. uzsver to, cik ļoti jutīgi pret tūrisma ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī pret klimata 
pārmaiņām kopumā ir piekrastes reģioni, salas, attālākie reģioni un kalnainie reģioni, kuru 
ekonomika bieži vien ir atkarīga no tūrisma, un šis jutīgums ir jāņem vērā jaunajās tūrisma 
nozares pamatnostādnēs; tādēļ uzsver, ka ieguldījumiem šajos reģionos jābūt 
ilgtspējīgiem;

17. uzskata, ka sezonālā tūrisma ietekme ir jālīdzsvaro, daudzveidojot un specializējot tūrismu 
un atbalstot visus nesezonāla tūrisma veidus, tūrisma maršrutus, ekoloģiski un sociāli 
atbildīgu tūrismu, jo īpaši tūrismu, kas orientēts uz skolēniem, jauniešiem, cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri veido tirgu ar milzīgām 
izaugsmes iespējām; atzinīgi vērtē CALYPSO sagatavošanas darbības sasniegtos pozitīvos 
rezultātus un aicina Komisiju turpināt darbu pie tās turpmākās izstrādes un atbalstīt to, ka 
tiek ieviests mehānisms, kas starp dalībvalstīm veicinātu ārpussezonas apmaiņu ar 
tūristiem (gados vecākiem cilvēkiem, jauniešiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un 
citām neaizsargātām grupām);

18. aicina Komisiju izstrādāt stratēģisku plānu tūristu piesaistei no jaunajām tirgus 
ekonomikas valstīm, bet jo īpaši no jaunietekmes valstīm (Brazīlijas, Krievijas, Indijas, 
Ķīnas), noslēdzot sadarbības nolīgumus, īstenojot tūrisma veicināšanas iniciatīvas un 
ieviešot daudz elastīgāku tūrisma vīzu režīmu; uzskata, ka ES tūrisma veicināšanas 
iniciatīvām ir jāattēlo Eiropa kā viens no pasaules nozīmes ceļamērķiem, jāpapildina 
dalībvalstu, kā arī reģionālo un vietējo iestāžu iniciatīvas un jācenšas īpaši neizcelt kādus 
atsevišķus Eiropas ceļamērķus;

19. atzinīgi vērtē Komisijas apsvērumus par to, kādu ietekmi tūrisma nozare atstāj uz sociāli 
ekonomisko un apkārtējo vidi, un pauž atbalstu centieniem panākt lielāku konkurētspēju, 
vienlaicīgi nodrošinot resursu (enerģijas, ūdens, izejmateriālu utt.) atbildīgu pārvaldību;

20. norāda, ka ir svarīgi nodrošināt reģionālo mobilitāti un pārklājumu, jo īpaši visgrūtāk 
pieejamajos reģionos, lai nodrošinātu, ka tūrisma politika tiek veiksmīgi īstenota visos ES 
reģionos;

21. aicina pievērst lielāku uzmanību nodarbinātības kvalitātei tūrisma nozarē, koncentrējoties 
uz speciālistu apmācību, kuras saturā liela uzmanība tiek veltīta valodām un tehnoloģijām, 
uz atbalstu MVU un uzņēmējdarbībai, jo īpaši tai, kurā ir iesaistījušās sievietes un 
jaunieši, uz darba spēka mobilitāti un pienācīgu atalgojumu, kā arī uz nedeklarētā darba 
apkarošanu un ekspluatācijas novēršanu; mudina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes izmantot iespējas, ko piedāvā ESF profesionālās apmācības instrumenti un citi 
Kopienas un valstu instrumenti; uzsver, ka ir svarīgi veikt pasākumus, lai reģionālajā 
nodarbinātības tirgū novērstu traucējumus, ko rada sezonālas tūrisma darbības;

22. uzsver, ka tūrisma nozarei labāk ir jāizmanto viss potenciāls, ko var dot pārrobežu 
ieguldījumi konkurētspējīgās kopās gan pie Eiropas Savienības iekšējām, gan arī ārējām 
robežām;

23. aicina dalībvalstis vienkāršot noteikumus un samazināt administratīvo slogu, lai optimāli 
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izmantotu Eiropas finanšu instrumentus, kas ir pieejami pašreizējam finanšu plānošanas 
periodam, un attīstīt tūrisma nozares un tūrisma ceļamērķu konkurētspēju; mudina, lai 
kohēzijas politikas pārskatīšanā, ņemot vērā to, ka tūrisms ir iekļauts jaunā Līguma 
darbības jomā, tūrismam tiek piešķirta lielāka nozīme, jo tas var uzlabot sociālo, 
ekonomisko un teritoriālo līdzsvaru; cer, ka jebkāda veida finansējums, ko ES paredz 
tūrismam, tiks piešķirts izciliem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu, kvalitatīvu, 
ilgtspējīgu pakalpojumu sniegšanai; aicina nākamajos finanšu plānos un struktūrfondu 
noteikumos kā prioritāti iekļaut arī panīkušo tūrisma teritoriju rehabilitāciju, lai garantētu 
to konkurētspēju un ilgtspējību;

24. uzskata, ka, labāk koordinējot visu ieinteresēto personu, tostarp Eiropas, dalībvalstu, 
reģionālo un vietējo iestāžu, darbības, kā arī savstarpēji papildinot struktūrfondu un 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai veiktās darbības un piešķirtos finanšu 
līdzekļus, tiks veicināta tūrisma nozares integrētāka un ilgtspējīgāka attīstība un pilnībā 
izmantots tās potenciāls;

25. uzsver, ka tūrisma nozarei ir nepieciešamas atbilstīgas infrastruktūras, un tādēļ aicina 
panākt progresu Eiropas transporta tīklu, bet jo īpaši jūras transporta maģistrāļu 
izveidošanā;

26. aicina reģionus ar nepietiekami attīstītu tūrisma potenciālu ņemt vērā tos labas prakses 
piemērus gan ES, gan ārpus tās, kas pēdējās desmitgades laikā radīja ievērojamu tūrisma 
kā nozares uzplaukumu;

27. iesaka izveidot ES tiešsaistes tūrisma platformu, lai pēc iespējas efektīvāk veicinātu 
vietējā un reģionālā tūrisma iespējas.
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