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ETTEPANEKUD
Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:
1.

tuletab meelde, et Lissaboni lepinguga anti Euroopa Liidu pädevusse uus valdkond,
turism, eelkõige selleks et suurendada sektori konkurentsivõimet ning dünaamilist ja
jätkusuutlikku kasvu;

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 säästva turismi
arendamiseks;

3.

rõhutab, et turismil on kindel mõju kõigi liikmesriikide majanduslikule, sotsiaalsele ja
territoriaalsele ühtekuuluvusele; tõdeb muu hulgas, et turism on mõnede Euroopa
Liidu mahajäänud piirkondade peamine sissetulekuallikas ja sellel on otsene mõju
teiste sektorite kasvule;

4.

on seisukohal, et ühiskonna, majanduse ja keskkonna jätkusuutlikkus on kogu
turismivaldkonna arengu ja säilimise oluline tingimus; nõuab tungivalt, et komisjon
töötaks välja nn Euroopa märgistuse, et tunnustada tipptasemel tooteid ja teenuseid
ning samal ajal parandada Euroopa mainet maailmas;

5.

kordab, et jätkusuutlike turismivormide arendamine tagab kohalikule majandusele
püsiva sissetulekuallika ning on kindla tööhõive edendamise vahend, aidates samal
ajal kaasa kõigi piirkondade maastiku-, kultuuri-, ajaloo- ja ühiskondliku pärandi
kaitsmisele ja väärtustamisele;

6.

pooldab komisjoni ettepanekut koondada turismitegevus nelja eesmärgi alla; on siiski
seisukohal, et Euroopa turismipoliitika uue raamistiku väljatöötamine nõuab
integreeritud lähenemist ning turismile otsest või kaudset mõju avaldava ühenduse,
siseriikliku, piirkondliku ja kohaliku poliitika tõhusat kooskõlastamist, järgides
seejuures subsidiaarsuse põhimõtet;

7.

kutsub komisjoni, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke asutusi tõhustama ja
toetama heade tavade vahetamiseks võrgustike arendamist ja partnerluste loomist;
pooldab innovatsiooni toetuseks ja uue infotehnoloogia arendamiseks konkreetsete
meetmete võtmist, samuti turismiettevõtjate juurdepääsu hõlbustamist asjaomastele
rahastamisvahenditele, pöörates erilist tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtetele;

8.

peab vajalikuks tasakaalustada hooajalise turismi mõju, mitmekesistades
turismimajandust ja toetades samuti selliseid uusi turismivorme nagu terviseturism,
eelkõige spaaturism, ning sotsiaalturism, mis on eeskätt mõeldud liikumispuudega
inimestele, noortele ja eakatele, kes moodustavad suure arengupotentsiaaliga turu;
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9.

palub pöörata suuremat tähelepanu tööhõive kvaliteedile turismisektoris ja keskenduda
suuresti tehnoloogia- ja keelekoolitusele, naiste ja noorte ettevõtluse toetamisele,
tööjõu liikuvusele ühenduse eri programmide abil ning deklareerimata töö vastu
võitlemisele; ergutab liikmesriike ja kohalikke omavalitsusi kasutama ära Euroopa
Sotsiaalfondi ning muude ühenduse ja riikide endi pakutavaid ametikoolituse
võimalusi;

10.

kutsub liikmesriike kasutama maksimaalselt ära ELi rahalisi vahendeid, mis on
kättesaadavad kehtiva rahastamisprogrammi raames, et arendada sektori
konkurentsivõimet ja turismisihtkohti; loodab, et ühtekuuluvuspoliitika läbivaatamise
käigus väärtustatakse senisest enam rolli, mida täidab turism sotsiaalse, majandusliku
ja territoriaalse tasakaalustava tegurina; loodab, et ELi igasugusel turismi rahastamisel
lähtutakse pakutavate teenuste kõrgest tasemest ja kvaliteedist.
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