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JAVASLATOK
A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő
javaslatokat:
1.

emlékeztet, hogy a Lisszaboni Szerződés a turizmus területén új hatásköröket ruház az
Európai Unióra, elsősorban annak érdekében, hogy megerősítse versenyképességét,
valamint dinamikus és fenntartható növekedési képességét,

2.

emlékeztet, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK
rendelet a tevékenységek különböző prioritásai közé sorolja a természeti és kulturális
örökség megőrzését és bővítését mint a fenntartható idegenforgalom fejlesztésének
lehetőségét;

3.

hangsúlyozza, hogy a turizmus konkrét hatással van valamennyi tagállam gazdasági,
szociális és területi kohéziójára; kiemeli továbbá, hogy az Európai Unió néhány, a
fejlődés szempontjából lemaradásban levő régiójának a többi ágazat növekedésére
közvetlen hatással levő turizmus jelenti a fő bevételi forrást;

4.

úgy véli, hogy a szociális, gazdasági és környezeti fenntarthatóság minden
idegenforgalmi tevékenység fejlesztésének és fenntartásának alapvető feltétele;
ösztönzi a Bizottságot egy „európai védjegy” kifejlesztésére annak érdekében, hogy a
kiváló európai termékek és szolgáltatások felismerhetőek legyenek, és hogy egyben
megszilárduljon az Európáról a világon alkotott kép;

5.

megerősíti, hogy a fenntartható módon fejlesztett turizmus a helyi gazdaságok számára
tartós bevételi forrást és a stabil foglalkoztatás előmozdításának eszközét jelenti,
egyben lehetővé teszi minden terület tájképi, kulturális, történeti és társadalmi
örökségének megőrzését és értékeinek érvényre juttatását;

6.

üdvözli a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az idegenforgalmi
tevékenységeket négy cselekvési tengely köré csoportosítsa; úgy véli azonban, hogy
az európai turizmus számára kialakítandó új politikai keret integrált megközelítést és a
turizmusra közvetlen vagy közvetett hatással levő közösségi, nemzeti, regionális és
helyi politikák hatékony koordinálását kívánja meg, a szubszidiaritás elvének
tiszteletben tartása mellett;

7.

felkéri a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy
a bevált gyakorlatok cseréje érdekében ösztönözzék és támogassák a hálózatok és a
partnerségek kialakítását; konkrét kezdeményezéseket szeretne az új információs
technológiák kifejlesztésének támogatására, valamint azt, hogy a turizmus szereplői,
különösen a kis- és középvállalkozások könnyebben férhessenek hozzá a megfelelő
pénzügyi eszközökhöz;

8.

szükségesnek tartja a szezonális turizmus hatásainak ellensúlyozását egyrészt az
idegenforgalmi kínálat diverzifikációja révén, másrészt a turizmus új formáinak, mint
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például az egészségügyi turizmus, ezen belül is a termálturizmus vagy a főként a
mozgáskorlátozottakra, a fiatalokra vagy az idősekre irányuló szociálturizmus
támogatása révén, amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező piacot képeznek;
9.

nagyobb odafigyelést kér a foglalkoztatás minőségére az idegenforgalmi ágazatban,
jobban összpontosítva a nyelvi és technológiai szempontból mélyrehatóbb képzésekre,
a nők és a fiatalok vállalkozói tevékenységének támogatására, valamint a közösségi
programoknak és az illegális munka elleni harcnak köszönhetően a munkaerő
mobilitására; ösztönzi a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy éljenek az Európai
Szociális Alap által felkínált továbbképzési eszközökkel és egyéb közösségi és
nemzeti eszközzel;

10.

felkéri a tagállamokat a jelenlegi pénzügyi programozásra rendelkezésre álló pénzügyi
eszközök lehető legjobb felhasználására az ágazat versenyképessége és a turisztikai
célpontok fejlesztése érdekében; reméli, hogy a kohéziós politika felülvizsgálata során
a turizmus szerepét mint szociális, gazdasági és területi kiegyensúlyozó tényezőt
jobban figyelembe veszik; reméli, hogy az EU turizmussal kapcsolatos pénzügyi
támogatás minden formáját a kiváló és minőségi szolgáltatások kínálatától teszik
függővé.
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