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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka ar Lisabonas līgumu Eiropas Savienībai tiek piešķirtas pilnvaras attiecībā 
uz tūrismu, jo īpaši nolūkā palielināt šīs jomas konkurētspēju un dinamiskas un 
ilgtspējīgas izaugsmes iespējas;

2. norāda, ka viena no Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu minētajām prioritātēm ir aizsargāt dabas un kultūras mantojumu un uzlabot tā 
stāvokli, jo šis mantojums nodrošina ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējas;

3. uzsver, ka tūrisms būtiski ietekmē visu dalībvalstu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzsver arī, ka dažos ekonomiski atpalikušos ES reģionos tūrisms ir galvenais 
ienākumu avots un ka tas tieši ietekmē citu nozaru attīstību;

4. uzskata, ka sociālā, ekonomikas un vides ilgtspējība ir priekšnoteikums visu ar tūrismu 
saistīto darbības veidu attīstībai un turpmākai īstenošanai; mudina Komisiju izstrādāt 
„Eiropas zīmi”, lai nodrošinātu izcilu produktu un pakalpojumu atpazīstamību un 
vienlaicīgi uzlabotu Eiropas tēlu visā pasaulē;

5. atkārtoti uzsver, ka ilgtspējīgi tūrisma veidi nodrošinātu vietējai ekonomikai 
ilgtspējīgu ieņēmumu avotu un iespēju stabilas nodarbinātības veicināšanai, vienlaicīgi 
ļaujot aizsargāt un uzlabot ainavas, kā arī kultūras, vēstures un sociālo mantojumu 
visos reģionos; 

6. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu sagrupēt tūrisma veicināšanas pasākumus pēc 
četrām prioritātēm; tomēr uzskata — lai izstrādātu jaunu politikas satvaru Eiropas 
tūrisma jomā, ir jāīsteno integrēta pieeja un efektīvi jākoordinē Kopienas, valstu, 
reģionālā un vietējā politika, kas tieši vai netieši ietekmē tūrismu, ievērojot 
subsidiaritātes principu;

7. aicina Komisiju, dalībvalstis un vietējās un reģionālās iestādes veicināt un atbalstīt 
tīklu un partnerību izveidi labas prakses apmaiņai; cer, ka tiks uzsāktas konkrētas 
iniciatīvas, lai atbalstītu jauninājumus un jaunu informācijas tehnoloģiju attīstību, un 
ka ieinteresētajām personām, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tūrisma 
nozarē tiks atvieglota piekļuve attiecīgajiem finanšu instrumentiem;

8. uzskata, ka sezonālā tūrisma ietekme ir jālīdzsvaro, daudzveidojot tūrismu, tostarp 
atbalstot tādus jaunus tūrisma veidus kā veselības tūrisms, jo īpaši kūrortu tūrisms, un 
sociāli atbildīgs tūrisms, jo īpaši, ja šādi tūrisma veidi ir orientēti uz cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, jauniešiem un veciem cilvēkiem, kas veido tirgu ar milzīgām 
izaugsmes iespējām;

9. aicina pievērst lielāku uzmanību nodarbinātības kvalitātei tūrisma nozarē, 
koncentrējoties uz mācībām, kuru saturā liela uzmanība tiek veltīta valodām un 



PE454.749v01-00 4/4 PA\852744LV.doc

LV

tehnoloģijām, uz atbalstu sievietēm un jauniešiem, kas veic uzņēmējdarbību, uz darba 
spēka mobilitāti, ko iespējams īstenot, pateicoties dažādām Kopienas programmām, un 
uz nedeklarētā darba apkarošanu;  mudina dalībvalstis un vietējās iestādes izmantot 
Eiropas Sociālā fonda un citu Kopienas un valstu instrumentu sniegtās arodmācību 
iespējas;

10. aicina dalībvalstis optimāli izmantot Eiropas finanšu instrumentus, kas ir pieejami 
pašreizējam finanšu plānošanas periodam, lai attīstītu tūrisma nozares un tūrisma 
ceļamērķu konkurētspēju; cer, ka kohēzijas politikas pārskatīšanā tūrismam kā 
līdzeklim sociālā, ekonomikas un teritoriālā līdzsvara nodrošināšanai tiks piešķirta 
lielāka nozīme; sagaida, ka jebkāda veida finansējums, ko ES paredz tūrismam, tiks 
piešķirts izciliem standartiem atbilstošu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai.


