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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. reamintește că Tratatul de la Lisabona conferă Uniunii Europene noi competențe în 
domeniul turismului, în special în vederea consolidării competitivității și a capacității 
de creștere dinamică și sustenabilă a acestuia;

2. reamintește că Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională include printre diferitele priorități de acțiune protecția și 
valorificarea patrimoniului natural și cultural ca potențial de dezvoltare pentru un 
turism sustenabil;

3. subliniază faptul că turismul are un impact concret asupra coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a tuturor statelor membre; evidențiază, în plus, că pentru unele 
regiuni ale Uniunii Europene mai puțin dezvoltate turismul reprezintă resursa
principală, având o influență directă asupra creșterii altor sectoare;

4. consideră că sustenabilitatea socială, economică și ecologică reprezintă o condiție 
esențială pentru dezvoltarea și menținerea tuturor activităților turistice; solicită 
Comisiei să dezvolte un „brand european” pentru promovarea produselor și serviciilor 
de calitate foarte bună și pentru consolidarea concomitentă a imaginii Europei în lume;

5. reafirmă faptul că turismul, dezvoltat în formele sale sustenabile, reprezintă o sursă 
durabilă de venit pentru economia locală și o modalitate de promovare a unei ocupații 
stabile, contribuind în același timp la protejarea și valorificarea patrimoniului 
peisagistic, cultural, istoric și social al tuturor teritoriilor;

6. salută propunerea Comisiei de a combina acțiunile din domeniul turismului în jurul 
celor 4 axe; consideră totuși că dezvoltarea unui nou cadru politic pentru turismul 
european necesită o abordare integrată și o coordonare eficientă a politicilor 
comunitare, naționale, regionale și locale cu impact direct sau indirect asupra 
turismului, respectând concomitent principiul subsidiarității;

7. invită Comisia, statele membre și autoritățile regionale și locale să încurajeze și să 
sprijine dezvoltarea de rețele și crearea de parteneriate pentru schimbul de bune 
practici; solicită inițiative concrete de susținere a inovării și a dezvoltării de noi 
tehnologii, precum și facilitarea accesului la instrumentele financiare relevante pentru 
operatorii din turism, luând în considerare în special întreprinderile mici și mijlocii;

8. consideră că este necesară contracararea efectelor turismului sezonier printr-o 
diversificare a ofertei turistice, inclusiv prin sprijinirea noilor forme de turism, precum 
turismul de sănătate, în special cel balnear, și turismul social, vizând în special 
persoanele cu mobilitate redusă, tinerii și bătrânii, care reprezintă o piață cu un mare 
potențial de creștere;
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9. solicită să se pună un accent mai puternic pe calitatea locurilor de muncă în sectorul 
turismului, pe formarea din punct de vedere lingvistic și al înaltei tehnologii, pe 
sprijinul acordat antreprenorilor din rândul femeilor și tinerilor, pe mobilitatea forței 
de muncă prin intermediul diverselor programe comunitare și pe combaterea muncii la 
negru; încurajează statele membre și guvernele locale să recurgă la instrumentele de 
formare profesională oferite de Fondul social european și la alte instrumente 
comunitare și naționale;

10. invită statele membre să asigure o utilizare optimă a instrumentelor financiare 
europene disponibile pentru planificarea financiară în curs, în vederea dezvoltării 
competitivității sectorului și a destinațiilor turistice; solicită ca, în cadrul revizuirii 
politicii de coeziune, să se acorde un rol mai important turismului ca factor de 
reechilibrare socială, economică, și teritorială; dorește ca toate formele de finanțare ale 
UE referitoare la turism să fie subordonate unei oferte de servicii caracterizate prin 
calitate și excelență.


