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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da člen 195 Pogodbe o delovanju Evropske unije daje Evropski uniji nove 
pristojnosti na področju turizma, zlasti z izvajanjem ukrepov, ki so jih v skladu z načelom 
subsidiarnosti sprejele države članice, zato da se okrepi konkurenčnost turističnega 
sektorja in sposobnost dinamične in trajnostne rasti; poudarja pomen razvoja turizma za 
krepitev regionalne razsežnosti v EU in za utrditev občutka evropskega državljanstva;

2. opozarja, da Uredba (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj med 
prednostnimi nalogami navaja varstvo in izpostavljanje vrednosti naravne in kulturne 
dediščine kot potenciala za razvoj trajnostnega in visokokakovostnega turizma z dodano 
vrednostjo, poudarja pomen integriranega in doslednega pristopa, pri tem pa spodbuja 
gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest, prispeva k promociji Evrope kot 
priljubljene destinacije za obiskovalce iz EU in zunaj nje ter poudarja njeno izredno 
kulturno bogastvo, kot dokazujejo spomeniki kulturne dediščine z Unescovega seznama, 
ter bujno naravno lepoto območij Natura 2000 po vsej EU; v zvezi s tem zahteva za 
naslednje programsko obdobje jasno zavezo za okrepljeno spodbujanje turizma prek 
kohezijske politike;

3. poudarja, da ima turizem dejanski vpliv na gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo 
v vseh državah članicah; poudarja tudi, da v nekaterih regijah Evropske unije, ki 
zaostajajo v razvoju (na primer otoki, gorske regije, oddaljena obmejna mesta, redko
naseljena območja, podeželska območja ali najbolj oddaljene regije), turizem je (ali bi 
lahko bil) njihov največji razvojni vir z neposrednim vplivom na rast drugih sektorjev, ter 
v skladu s tem poudarja, da je pomembno, da se turizma ne loči od kohezijske politike; v 
zvezi s tem poudarja, da bi turizem lahko bil priložnost za oživitev gospodarstva, zlasti na 
območjih z demografskim upadanjem ali odseljevanjem, ter da je treba razmisliti o njihovi 
dostopnosti, zlasti s širitvijo ciljev vseevropskega prometnega omrežja na te regije;

4. poudarja potrebo po dejavni konkurenčni politiki, ki bo spremljala morebitne težnje po 
koncentraciji sektorja ali zlorabi prevladujočega položaja;

5. poudarja, da predstavljajo evropska kulturna dediščina ter regionalna in jezikovna 
raznolikost pomembno primerjalno prednost na svetovnem turističnem trgu; poziva, naj se 
pri ekonomskih analizah turističnega sektorja tem dejavnikom da ustrezen pomen, zlasti 
pri dodeljevanju sredstev za ohranitev in izboljšanje pomembnih kulturnih destinacij;

6. poudarja, da so socialna, gospodarska in okoljska trajnost temeljni pogoj za razvoj in 
ohranjanje vseh turističnih dejavnosti; poziva Komisijo, naj po javnem posvetovanju in 
oceni vpliva ter upoštevanju najboljše prakse držav članic, če je treba, razvije evropski 
znak, da bodo proizvodi in storitve odličnosti postali prepoznavni, obenem pa bi se 
okrepila podoba Evrope v svetu, ter to pobudo uskladi z znakom evropske dediščine in 
spomeniki Unesca;

7. poziva Komisijo, naj podpre vključitev ljudskih tradicij držav članic na seznam svetovne 
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kulturne dediščine, vključno s kulinaričnimi tradicijami, da se ohranijo za prihodnje 
rodove ter da se oblikuje evropska strategija za promocijo ljudskih tradicij na evropski in 
mednarodni ravni;

8. poudarja, da je razvoj trajnostne in družbeno odgovorne oblike turizma lahko trajni vir 
dohodka za lokalno gospodarstvo ter sredstvo za odpiranje stalnih delovnih mest, obenem 
pa omogoča ohranjanje in poudarjanje pomena krajinske, kulturne, obrtniške, zgodovinske 
in socialne dediščine vsake regije, tudi z upoštevanjem priložnosti, ki jih daje Natura 
2000; zato podpira izkoriščanje sinergij med spodbujanjem turizma ter vsemi regionalnimi 
posebnostmi, kar lahko prispeva k oživitvi lokalnega in regionalnega gospodarstva; 
pozdravlja pobudo Komisije za oblikovanje strategije za trajnosten obalni in pomorski 
turizem ter upa, da bodo sprejete tudi posebne strategije za otoke, gorske regije ter druga 
občutljiva območja;

9. meni, da mora biti trajnostni razvoj turizma organiziran tako, da so naravno in kulturno 
bogastvo ter dediščina v enaki meri cenjeni v sedanjosti ter se ohranijo za prihodnje 
generacije;

10. poudarja bistveno vlogo, ki jo lahko imata ESRP in EKSRP pri razvoju turističnega 
potenciala kmečkega okolja in diverzifikaciji njegovih gospodarskih dejavnosti;

11. poudarja vlogo športa pri spodbujanju turizma in pozdravlja pobude, kot je projekt Vodni 
športi v atlantskem območju (Watersports in Atlantic Area); opozarja, da je šport kulturna 
in spretnostna dejavnost, ki lahko privabi turiste v obrobne regije Evrope;

12. veseli se predloga Komisije, da se dejavnosti za spodbujanje turizma združijo v štiri 
prednostne sklope; vendar meni, da razvoj novega političnega okvira za evropski turizem 
zahteva integriran pristop, ki je tesno povezan s svojevrstno naravo posamezne regije, in 
učinkovito usklajevanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih politik ter politik Unije (ob 
upoštevanju načela subsidiarnosti), ki sinergijam, ustvarjenim med različnimi področji 
delovanja z neposrednim ali posrednim vplivom na turizem, omogoča koristno uporabo; 
poziva države članice, naj že od zgodnje stopnje v pogajanja vključijo zadevne regionalne 
in lokalne oblasti;

13. poziva Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj spodbujajo in 
podpirajo razvoj integriranih turističnih mrež in projektov, ki obsegajo vse infrastrukturne 
vidike, da bi tako preprečili neusklajen razvoj in spodbudili oblikovanje partnerstev za 
izmenjavo najboljše prakse; poziva regionalne in lokalne organe k dejavnemu sodelovanju 
v skladu z načeli subsidiarnosti in partnerstva; poudarja potrebo po sprejetju dejanskih 
ukrepov za podporo inovacijam ter razvoju novih informacijskih tehnologij in 
komunikacijskih kanalov; poziva k oblikovanju pobud za pravilno uporabo finančnih 
sistemov za spodbujanje e-trgovine in odstranjevanje preostalih ovir na notranjem trgu; 
poziva k poenostavitvi pravil, da bi omogočili lažji dostop do finančnih instrumentov, 
predvsem mikroposojil, primernih za gospodarske subjekte v turizmu, zlasti za mala in 
srednja podjetja, samozaposlene ter kulturno in ustvarjalno dejavnost;

14. meni, da je treba uvesti evropsko politiko za zaščito pravic turistov in njihovo varnost;

15. poudarja potrebo po varstvu in krepitvi raznovrstnosti evropske turistične ponudbe na 
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podlagi gospodarskih, družbenih in okoljskih meril ter meril teritorialne kohezije;

16. poudarja izredno občutljivost obalnih območij, otokov, najbolj oddaljenih in gorskih regij, 
katerih gospodarstvo je pogosto odvisno od turizma, na okoljske posledice turistične 
dejavnosti ter globalni izziv zaradi podnebnih sprememb, kar je tudi treba upoštevati v 
novem okviru za turizem; zato poudarja, da morajo biti naložbe v teh regijah trajnostne;

17. meni, da je treba učinke sezonskega turizma izravnati z uvedbo raznolike turistične in 
specializirane ponudbe s spodbujanjem vseh novih oblik celoletnega trajnostnega turizma, 
turističnih cest, okoljsko in družbeno odgovornega turizma, zlasti tistega, namenjenega 
šolskim otrokom, mladim, ljudem z omejeno gibljivostjo in starejšim, ki predstavljajo trg 
z velikim potencialom za rast; pozdravlja dobre rezultate pripravljalne pobude CALYPSO 
ter poziva Komisijo, naj nadaljuje dejavnosti za njen nadaljnji razvoj in naj podpre uvedbo 
mehanizma, ki bo spodbujal turistične izmenjave med državami članicami zunaj glavne 
sezone, namenjene starejšim, mladim, invalidnim osebam in drugim prikrajšanim 
skupinam;

18. poziva Komisijo, naj razvije strateški načrt za privabljanje turistov iz držav v vzponu, 
zlasti iz držav BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska), s pomočjo sporazumov o 
sodelovanju, pobud za promocijo turizma in bolj prožnih postopkov za pridobitev 
turističnih vizumov; meni, da morajo pobude EU za promocijo turizma Evropo 
prikazovati kot svetovno destinacijo, dopolnjevati pobude držav članic ter regionalnih in 
lokalnih organov ter se izogibati temu, da bi katerikoli evropski destinaciji dajale prednost 
pred drugimi;

19. pozdravlja mnenje Komisije o socialno-ekonomskih in okoljskih posledicah turističnega 
sektorja ter spodbuja prizadevanja za doseganje večje konkurenčnosti, združene z 
odgovornim upravljanjem virov (energija, voda, surovine itd.);

20. poudarja pomen zagotavljanja regionalne mobilnosti in povezovanja, zlasti v regijah z 
najslabšim dostopom, da bi zagotovili resnično uspešnost turistične politike v vseh regijah 
EU;

21. zahteva, da se večja pozornost nameni kakovosti zaposlovanja v turističnem sektorju ter 
da se posebna pozornost nameni posebnemu tehnološkemu in jezikovnemu usposabljanju, 
podpori majhnim in srednjim podjetjem in podjetništvu, zlasti žensk in mladih, mobilnosti 
delovne sile, ustreznemu plačilu, boju proti delu na črno in preprečevanju izkoriščanja; 
spodbuja države članice ter regionalne in lokalne organe, naj uporabijo možnosti, ki jih 
nudi poklicno usposabljanje v okviru Evropskega socialnega sklada in drugih nacionalnih 
instrumentov in instrumentov Unije; poudarja, da je treba sprejeti ukrepe za preprečevanje 
neravnovesij na regionalnem trgu dela, ki so posledica sezonske turistične dejavnosti;

22. poudarja, da bi turizem moral bolje izkoristiti celoten potencial čezmejnih vlaganj v 
konkurenčne grozde ob notranjih in zunanjih mejah Evropske unije;

23. poziva države članice, naj poenostavijo pravila in zmanjšajo upravno breme, da bi tako 
optimalno izkoristile evropske finančne instrumente, ki so na voljo v tekočem obdobju 
finančnega načrtovanja, in razvile konkurenčnost turističnega sektorja in turističnih 
destinacij; poziva, naj se pri reviziji kohezijske politike in v luči novih pristojnosti na 



PE454.749v02-00 6/7 AD\859162SL.doc

SL

področju turizma, ki izhajajo iz Pogodbe, vloga turizma kot dejavnika, ki prispeva k 
socialnemu, gospodarskemu in teritorialnemu ravnovesju, bolj ovrednoti; upa, da bodo 
odličnost in vrhunska kakovost konkurenčnih storitev ter trajnost pogoj za vse oblike 
financiranja, ki jih EU namenja turizmu; poziva, naj se med prednostne naloge naslednjih 
finančnih perspektiv in uredb o strukturnih skladih vključi oživitev turističnih območij, ki 
so začela nazadovati, da se zagotovi njihova konkurenčnost in trajnost;

24. meni, da bosta boljše usklajevanje med vsemi zainteresiranimi stranmi, vključno z 
evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, ter večje dopolnjevanje 
ukrepov in finančnih virov, ki jih zagotavljajo strukturni skladi in Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja, spodbujala bolj celovit in trajnosten razvoj turizma ter 
pripomogla k izkoriščanju njegovega celotnega potenciala;

25. poudarja pomen ustrezne infrastrukture za turizem in v skladu s tem poziva k napredku, ki 
ga je treba doseči pri razvijanju vseevropskih prometnih omrežij, zlasti pomorskih 
avtocest;

26. poziva regije z nerazvitim turističnim potencialom, naj se zgledujejo po primerih dobre 
prakse v turizmu v EU in zunaj nje, ki so v zadnjih desetih letih pripeljali do razvoja 
pomembne turistične dejavnosti;

27. priporoča vzpostavitev spletne platforme za turizem v EU, da se čim bolj učinkovito 
promovira lokalni in regionalni turistični potencial.
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