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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Lisabonos sutartimi Europos Sąjungai suteikiami nauji įgaliojimai 
turizmo srityje, ypač siekiant padidinti šio sektoriaus konkurencingumą ir dinamiško 
bei tvaraus augimo galimybes;

2. primena, kad Reglamente (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo 
kaip vienas iš prioritetų nurodoma gamtos ir kultūros paveldo apsauga ir stiprinimas 
kaip galimybė vystyti tvarų turizmą;

3. pabrėžia, kad turizmas daro apčiuopiamą poveikį visų valstybių narių ekonominei, 
socialinei ir teritorinei sanglaudai; taip pat pabrėžia, kad kai kuriems ekonomiškai 
atsiliekantiems Europos Sąjungos regionams turizmas yra pagrindinis jų pajamų 
šaltinis, turintis tiesioginę įtaką kitų sektorių augimui;

4. mano, kad socialinis, ekonominis ir aplinkos tvarumas – tai visos turizmo veiklos 
plėtros ir palaikymo esminė sąlyga; ragina Komisiją sukurti Europos ženklą, kad būtų 
galima atpažinti aukštos kokybės produktus ir paslaugas bei tuo pačiu metu sustiprinti 
Europos įvaizdį visame pasaulyje;

5. pakartoja, kad plėtojant tvarias turizmo formas vietos ekonomikai bus suteikiamas 
ilgalaikis pajamų šaltinis ir stabilaus užimtumo skatinimo priemonė bei tuo pačiu metu 
bus galima saugoti ir gerinti visų regionų kraštovaizdį ir kultūrinį, istorinį bei socialinį 
paveldą;

6. pritaria Komisijos pasiūlymui sujunti turizmo skatinimo veiksmus į tris prioritetines 
grupes; tačiau mano, kad plėtojant naują Europos turizmo politiką reikia laikytis 
integruoto požiūrio ir veiksmingai koordinuoti Bendrijos, nacionalines, regionines ir 
vietos politikos priemones, turinčias tiesioginį ar netiesioginį poveikį turizmui, bei 
laikytis subsidiarumo principo;

7. ragina Komisiją, valstybes nares ir regionines bei vietos valdžios institucijas skatinti ir 
remti tinklų ir partnerysčių kūrimą siekiant keistis gerąja patirtimi;  tikisi, kad bus 
imtasi konkrečių iniciatyvų siekiant paremti naujoves ir kurti naujas informacines 
technologijas ir kad bus sudarytos sąlygos turizmo pramonės suinteresuotiesiems 
subjektams, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, naudotis atitinkamomis 
finansinėmis priemonėmis;

8. mano, kad reikia kompensuoti sezoninio turizmo padarinius visokeriopai plėtojant 
turizmą, įskaitant paramos teikimą tokioms naujoms turizmo rūšims kaip sveikatos 
turizmas, ypač mineralinių vandenų kurortų turizmui, ir socialinis turizmas, visų 
pirma, skirtas ribotos judėsenos asmenims, jaunimui ir senyvo amžiaus žmonėms, 
kurie sudaro rinką, turinčią dideles augimo galimybes;
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9. ragina daugiau dėmesio skirti užimtumo kokybei turizmo sektoriuje, didžiausią dėmesį 
skiriant mokymams technologijų ir kalbų srityse, moterų ir jaunimo verslumo
rėmimui, darbo jėgos mobilumui pasinaudojant įvairiomis Bendrijos kovos su 
nelegaliu darbu programomis; skatina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas 
pasinaudoti Europos socialinio fondo siūlomomis profesinio mokymo priemonėmis ir 
kitomis Bendrijos ir nacionalinėmis priemonėmis;

10. ragina valstybes nares optimaliai pasinaudoti Europos finansinėmis priemonėmis, 
kurios numatytos dabartiniam finansinio programavimo laikotarpiui, siekiant didinti 
turizmo sektoriaus ir turistų lankomų vietų konkurencingumą; tikisi, kad peržiūrint 
sanglaudos politiką bus padidintas turizmo kaip socialinės, ekonominės ir teritorinės 
pusiausvyros atstatymo veiksnio vaidmuo; tikisi, kad norint taikyti visas su turizmu 
susijusias ES finansavimo priemones turės būti teikiamos aukštų standartų ir kokybės 
paslaugos.


