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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază faptul că articolul 195 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
conferă Uniunii Europene noi competențe în domeniul turismului, în special prin 
completarea măsurilor luate de statele membre, cu respectarea principiului subsidiarității 
în vederea consolidării competitivității și a capacității de creștere dinamică și sustenabilă a 
acestui sector; subliniază importanța dezvoltării sectorului turistic pentru a întări 
dimensiunea regională în cadrul UE și a consolida conștiința cetățeniei europene;

2. reamintește că Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională include printre diferitele priorități de acțiune protecția și valorificarea 
patrimoniului natural și cultural ca potențial de dezvoltare pentru un turism sustenabil în 
perspectiva unei valori adăugate, subliniind importanța unei abordări integrate și coerente, 
promovând, astfel, creșterea economică și crearea de locuri de muncă și contribuind la 
promovarea Europei ca destinație favorită pentru vizitatori atât din UE, cât și din afara 
acesteia, subliniind extraordinara bogăție culturală a acesteia, exemplificată prin siturile 
patrimoniului mondial UNESCO și frumusețea naturală exuberantă a siturilor Natura 2000 
de pe tot cuprinsul UE; solicită, în acest context, un angajament ferm pentru promovarea 
mai intensă a turismului prin intermediul politicii de coeziune în decursul viitoarei 
perioade de programare;

3. subliniază faptul că turismul are un impact concret asupra coeziunii economice, sociale și 
teritoriale a tuturor statelor membre; evidențiază, în plus, că pentru unele regiuni ale 
Uniunii Europene mai puțin dezvoltate economic – ca, de exemplu, insulele, regiunile 
montane, orașele de frontieră îndepărtate, regiunile slab populate, regiunile rurale și 
regiunile ultraperiferice – turismul reprezintă sau ar putea reprezenta resursa principală, 
având o influență directă asupra creșterii altor sectoare și mai subliniază, de asemenea, 
importanța neseparării turismului de politica de coeziune; subliniază faptul că, în acest 
context, turismul ar putea oferi o șansă de redresare economică, îndeosebi în regiunile 
afectate de declin demografic sau depopulare, și că trebuie luată în considerare 
accesibilitatea acestora, îndeosebi prin extinderea obiectivelor rețelelor de transport 
transeuropene la aceste regiuni;

4. subliniază necesitatea unei politici active în domeniul concurenței pentru a monitoriza 
tendința de concentrare a sectorului sau orice abuz de poziție dominantă;

5. reamintește că patrimoniul cultural și diversitatea lingvistică și regională ale Europei 
reprezintă un avantaj comparativ semnificativ pe piața turistică mondială; solicită ca 
acestor factori să li se acorde atenția cuvenită în cadrul analizelor economice din sectorul 
turistic, în special în contextul alocării de resurse pentru a menține și moderniza 
destinațiile cu importanță culturală;

6. subliniază faptul că sustenabilitatea socială, economică și ecologică reprezintă o condiție 
esențială pentru dezvoltarea și continuitatea tuturor activităților turistice; solicită Comisiei 
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să dezvolte, dacă este cazul, după lansarea unei consultări publice și a unei evaluări de 
impact și ținând cont de cele mai bune practici din statele membre, un „brand european” 
pentru crearea unui profil al produselor și serviciilor de calitate foarte bună și, totodată, 
pentru consolidarea imaginii Europei în lume, coordonând, în același timp, această 
inițiativă cu „Eticheta patrimoniului european și siturile UNESCO;

7. solicită Comisiei să sprijine includerea pe lista patrimoniului mondial a tradițiilor populare 
din statele membre, inclusiv a celor culinare, pentru păstrarea acestora pentru generațiile 
viitoare, precum și instituirea unei strategii europene pentru promovarea tradițiilor 
populare la nivel european și internațional;

8. reafirmă faptul că turismul, dezvoltat în formele sale sustenabile și responsabile din punct 
de vedere social, reprezintă o sursă durabilă de venit pentru economia locală și o 
modalitate de promovare a unei ocupații stabile, contribuind în același timp la protejarea 
și valorificarea patrimoniului peisagistic, cultural, artizanal, istoric și social al tuturor 
teritoriilor, luând în considerare, de asemenea, oportunitățile oferite de Natura 2000; de 
aceea, susține exploatarea sinergiilor între promovarea turismului și toate specificitățile 
regionale care pot contribui la revitalizarea economiilor locale și regionale; salută acțiunea 
planificată de Comisie de a concepe o strategie pentru turismul maritim și de coastă 
sustenabil și speră că vor fi propuse strategii specifice și cu privire la insule, regiuni 
montane și alte zone sensibile;

9. consideră că asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului trebuie făcută într-o manieră 
în care bogățiile sale naturale, culturale și de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în 
prezent și păstrate pentru generațiile viitoare;

10. subliniază rolul cheie pe care FEDER și FEADR îl pot juca în dezvoltarea potențialului 
turistic al mediului rural și în diversificarea activităților economice ale acestuia;

11. subliniază rolul sportului în promovarea turismului și salută inițiative precum proiectul 
„Sporturi acvatice în zona atlantică”; reamintește că sportul este o formă de agrement 
cultural, combinat cu dorința de mișcare, care poate atrage turiști spre regiunile periferice 
ale Europei;

12. salută propunerea Comisiei de a grupa acțiunile de promovare a turismului în jurul celor 4 
priorități; consideră totuși că dezvoltarea unui nou cadru politic pentru turismul european 
necesită o abordare integrată în strânsă corelare cu caracterul specific al fiecărei regiuni și 
o coordonare eficientă a politicilor comunitare, naționale, regionale și locale care să 
permită exploatarea profitabilă a sinergiilor create între diferitele sectoare de activitate cu 
impact direct sau indirect asupra turismului, respectând, totodată, principiul subsidiarității; 
recomandă statelor membre să implice autoritățile locale și regionale competente încă din 
primele etape ale negocierilor;

13. invită Comisia, statele membre și autoritățile regionale și locale să încurajeze și să sprijine 
dezvoltarea rețelelor si proiectelor integrate in domeniul turismului, care acoperă toate 
elementele de infrastructură pentru a evita dezvoltarea lipsită de coordonare, și să 
încurajeze crearea de parteneriate pentru schimbul de bune practici; recomandă 
participarea activă a entităților regionale și locale, în conformitate cu principiile 
subsidiarității și parteneriatului; subliniază nevoia punerii în aplicare de inițiative concrete 
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de susținere a inovării și a dezvoltării de noi tehnologii ale informației și de canale de 
comunicare; solicită lansarea de inițiative concepute astfel încât să utilizeze sistemele de 
inginerie financiară, să promoveze comerțul electronic și să elimine ultimele bariere de pe 
piața internă; solicită simplificarea normelor pentru a facilita accesul la instrumentele 
financiare relevante, îndeosebi micro-credite, pentru actorii din sectorul turistic, mai ales 
pentru întreprinderile mici și mijlocii, liber-profesioniști și industriile culturale și creative;

14. consideră necesară introducerea unei politici europene pentru protejarea drepturilor 
turiștilor și a siguranței acestora;

15. insistă asupra necesității de a proteja și de a pune în valoare diversitatea ofertei turistice 
europene pe baza criteriilor economice, sociale, de mediu și de coeziune teritorială;

16. evidențiază vulnerabilitatea regiunilor de coastă, a insulelor, a regiunilor ultraperiferice și 
montane, a căror economie depinde adesea de turism, în fața efectelor nocive pentru 
mediu ale turismului și a problemei mondiale a schimbărilor climatice, care ar trebui să fie 
și ele luate în considerare în noul cadru pentru turism; de aceea, subliniază necesitatea de 
a face investiții sustenabile în aceste regiuni;

17. consideră că este necesară contracararea efectelor turismului sezonier printr-o 
diversificare și o specializare a ofertei turistice și sprijinirea tuturor formelor de turism 
sustenabil pe tot timpul anului, traseele turistice, turismul responsabil din punct de vedere 
ecologic și social, vizând în special elevii, tinerii, persoanele cu mobilitate redusă și 
bătrânii, care reprezintă o piață cu un potențial uriaș de creștere; salută rezultatele pozitive 
obținute de acțiunea pregătitoare CALYPSO și solicită Comisiei să continue să lucreze la 
dezvoltarea în continuare a acesteia și să susțină introducerea unui mecanism de 
promovare între statele membre a schimburilor turistice extrasezoniere destinate 
persoanelor în vârstă, tinerilor, persoanelor cu dizabilități și altor grupuri defavorizate;

18. solicită Comisiei să elaboreze un plan strategic pentru a atrage turiștii din țările 
emergente, îndeosebi din țările BRIC (Brazilia, Rusia, India, China) prin acorduri de 
cooperare, inițiative de promovare a turismului, și aranjamente mai flexibile de acordare a 
vizelor turistice; este de părere că inițiativele UE de promovare a turismului ar trebui să 
înfățișeze Europa ca o destinație globală, să completeze inițiativele luate de statele 
membre și de autoritățile regionale și locale și să evite favorizarea anumitor destinații 
europene în detrimentul altora;

19. salută interesul Comisiei față de implicațiile socioeconomice și de mediu aferente 
sectorului turismului și încurajează eforturile pentru atingerea unui nivel mai ridicat de 
competitivitate corelat cu o gestiune responsabilă a resurselor (energie, apă, materii prime 
etc.);

20. remarcă importanța asigurării mobilității și conectivității regionale, îndeosebi în regiunile 
cu cele mai mari probleme de acces, pentru a asigura succesul efectiv al politicilor în 
domeniul turismului în toate regiunile UE;

21. solicită punerea unui accent mai puternic pe calitatea personalului din sectorul turistic, pe 
formarea de specialitate cu un important conținut de limbi străine și tehnologie, pe 
sprijinirea IMM-urilor și a întreprinzătorilor, în special a celor din rândul femeilor și 
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tinerilor, pe mobilitatea forței de muncă și pe acordarea de salarii decente și pe 
combaterea muncii la negru și prevenirea exploatării personalului; încurajează statele 
membre și autoritățile regionale și locale să utilizeze instrumentele de formare 
profesională oferite de Fondul social european și de alte instrumente comunitare și 
naționale; subliniază importanța măsurilor de eliminare a dezechilibrelor de pe piața 
regională a muncii ca urmare a activităților turistice sezoniere;

22. subliniază faptul că sectorul turismului ar trebui să utilizeze mai bine întregul potențial de 
investiții transfrontaliere în cadrul unor clustere atât la frontierele interne, dar și la cele 
externe, ale Uniunii Europene;

23. solicită statelor membre să simplifice reglementările și să reducă sarcina administrativă 
pentru o utilizare optimă a instrumentelor financiare europene disponibile pentru perioada 
de programare financiară actuală și să mărească competitivitatea sectorului turistic și a 
destinațiilor turistice; solicită acordarea unui rol mai important turismului ca mijloc de 
refacere a echilibrului social, economic și teritorial, în cadrul revizuirii politicii de 
coeziune și în lumina noului Tratat privind competența în domeniul turismului; speră că 
orice formă de finanțare acordată de UE pentru turism va fi condiționată de furnizarea 
unor servicii competitive, asigurând standarde ridicate de calitate și de sustenabilitate;  
solicită includerea printre prioritățile următoarelor perspective financiare și ale 
reglementărilor privind fondurile structurale a reabilitării siturilor turistice intrate în declin 
pentru a garanta competitivitatea și sustenabilitatea acestora;

24. consideră că o mai bună coordonare între toate părțile interesate, incluzând autoritățile 
europene, naționale, regionale și locale, precum și un grad mai ridicat de 
complementaritate a acțiunilor și a resurselor financiare asigurate prin fonduri structurale 
și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală vor încuraja o dezvoltare mai 
integrată și sustenabilă a sectorului turismului și vor contribui la deblocarea întregului său 
potențial;

25. subliniază importanța pentru sectorul turismului a infrastructurilor adecvate și, în 
consecință, solicită să se facă mai mult pentru dezvoltarea rețelelor de transport 
transeuropene, în special a autostrăzilor mării;

26. invită regiunile care dețin potențial turistic neexploatat să ia în considerare exemplele de 
bune practici în materie de turism atât din cadrul, cât și din afara UE, care au conduc la 
dezvoltarea unor însemnate activități de turism în ultima decadă;

27. recomandă crearea la nivelul UE a unei platforme online pentru turism pentru a promova 
potențialul turistic local și regional cât mai eficient posibil.
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