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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że Traktat z Lizbony nadaje Unii Europejskiej nowe kompetencje w 
dziedzinie turystyki, w szczególności aby zwiększyć jej konkurencyjność oraz 
zdolność do dynamicznego i zrównoważonego wzrostu;

2. przypomina, że w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 dotyczącym Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wymienia się wśród działań priorytetowych 
zachowanie i eksponowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako 
potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki;

3. podkreśla, że turystyka ma konkretny wpływ na spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną wszystkich państw członkowskich; podkreśla poza tym, że dla niektórych 
regionów Unii Europejskiej opóźnionych w rozwoju turystyka jest głównym źródłem 
dochodów, mającym bezpośredni wpływ na wzrost w innych sektorach;

4. uważa, że zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy stanowi 
zasadniczy warunek rozwoju i zachowania każdego rodzaju działalności turystycznej;
wzywa Komisję do rozwijania „europejskiego znaku jakości” w celu umożliwienia 
rozpoznawania doskonałych produktów oraz usług, a tym samym poprawy wizerunku 
Europy w świecie;

5. ponownie podkreśla, że rozwijana w sposób zrównoważony turystyka jest dla lokalnej 
gospodarki trwałym źródłem dochodów i sposobem na wspieranie stabilnego 
zatrudnienia, a jednocześnie przyczynia się do zachowania i eksponowania wartości 
dziedzictwa krajobrazowego, kulturowego, historycznego i społecznego wszystkich 
terytoriów;

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący skupienia działań w obszarze 
turystyki wokół 4 osi; zauważa jednak, że opracowanie nowych ram politycznych dla 
turystyki europejskiej wymaga zintegrowanego podejścia i skutecznej koordynacji 
polityki wspólnotowej, krajowej, regionalnej i lokalnej mającej bezpośredni lub 
pośredni wpływ na turystykę, przy poszanowaniu zasady pomocniczości;

7. zachęca Komisję, państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do 
sprzyjania rozwojowi sieci i wspomagania ich, a także do tworzenia partnerstw 
mających na celu wymianę dobrych praktyk; pragnie, aby powstały konkretne 
inicjatywy wspierające innowacje i rozwój nowych technologii informacyjnych, a 
także aby ułatwiać dostęp do stosownych instrumentów finansowych dla podmiotów z 
sektora turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw;

8. uważa za konieczne zrównoważenie skutków turystyki sezonowej przez 
zróżnicowanie oferty turystycznej za pośrednictwem wsparcia dla nowych form 
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turystyki, takich jak turystyka zdrowotna, przede wszystkim uzdrowiskowa, a także 
turystyka społeczna, nakierowana w szczególności na osoby o ograniczonych 
możliwościach ruchowych, młodzież i osoby starsze, gdyż kategorie te stanowią rynek 
o dużym potencjale wzrostu;

9. wzywa, żeby kłaść większy nacisk na jakość miejsc pracy w sektorze turystyki przez 
skupienie się na szkoleniach o wysokiej zawartości technologicznej i szkoleniach 
językowych, na wspieraniu przedsiębiorczości kobiet i ludzi młodych, na mobilności 
pracowników dzięki różnorodnym programom wspólnotowym oraz zwalczaniu 
nielegalnej pracy; zachęca państwa członkowskie oraz władze lokalne do 
wykorzystywania instrumentów szkoleniowych oferowanych przez Europejski 
Fundusz Społeczny, a także innych instrumentów wspólnotowych i krajowych;

10. zachęca państwa członkowskie do optymalnego wykorzystania europejskich 
instrumentów finansowych dostępnych w bieżącym okresie programowania 
finansowego w celu rozwijania konkurencyjności sektora oraz kierunków 
turystycznych; pragnie, aby podczas przeglądu polityki spójności w większej mierze 
uwypuklić rolę turystyki jako czynnika przywracania równowagi społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej; pragnie, żeby wszelkie formy pomocy UE dla turystyki 
były uzależnione od oferowania doskonałych usług wysokiej jakości.


