EVROPSKI PARLAMENT

2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2010/2206(INI)
6.1.2011

OSNUTEK MNENJA
Odbora za regionalni razvoj
za Odbor za promet in turizem
Evropa, prva svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične
politike
(2010/2206(INI))
Pripravljavec mnenja: Salvatore Caronna

PA\852744SL.doc

SL

PE454.749v01-00
Združena v raznolikosti

SL

PA_NonLeg

PE454.749v01-00

SL

2/4

PA\852744SL.doc

POBUDE
Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoj
predlog resolucije vključi naslednje pobude:
1.

opozarja, da Lizbonska pogodba daje Evropski uniji nove pristojnosti na področju
turizma, zlasti zato, da se okrepi njena konkurenčnost in sposobnost dinamične in
trajnostne rasti;

2.

opozarja, da Uredba (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj med
drugimi prednostnimi nalogami navaja tudi prednostne ukrepe za varstvo in
ovrednotenje naravne in kulturne dediščine kot razvojnega potenciala za trajnostni
turizem;

3.

poudarja, da ima turizem dejanski vpliv na gospodarsko, socialno in teritorialno
kohezijo vseh držav članic; ugotavlja tudi, da je v nekaterih regijah Evropske unije, ki
zaostajajo v razvoju, turizem njihov največji razvojni vir z neposrednim vplivom na
rast drugih sektorjev;

4.

meni, da so socialna, gospodarska in okoljska trajnost temeljni pogoj za razvoj in
ohranjanje vseh turističnih dejavnosti; poziva Komisijo, naj razvije evropsko oznako,
da bi proizvodi in storitve odličnosti postali prepoznavni, obenem pa bi se okrepila
podoba Evrope v svetu;

5.

poudarja, da je turizem, če se razvije v trajnostni obliki, trajni vir dohodka za lokalno
gospodarstvo ter sredstvo za odpiranje stalnih delovnih mest, obenem pa omogoča
ohranjanje in ovrednotenje krajinske, kulturne, zgodovinske in socialne dediščine
celotnega ozemlja;

6.

veseli se predloga Komisije o združitvi turistične dejavnosti okrog 4 osi; vendar meni,
da razvoj novega političnega okvira za evropski turizem zahteva integriran pristop in
učinkovito usklajevanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih politik ter politike Unije,
ki imajo neposreden ali posreden vpliv na turizem, ob upoštevanju načela
subsidiarnosti;

7.

poziva Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj spodbujajo in
podpirajo razvoj mrež in oblikovanje partnerstev za izmenjavo dobre prakse; upa, da
bodo sprejeti dejanski ukrepi za inovacije in razvoj novih informacijskih tehnologij ter
da bo omogočen lažji dostop do finančnih instrumentov, primernih za dejavnike v
turizmu, s posebnim posluhom za mala in srednja podjetja;

8.

meni, da je nujno treba izravnati učinke sezonskega turizma z uvedbo raznolike
turistične ponudbe prek novih oblik turizma, kot so zdravstveni turizem (zlasti
termalni), socialni turizem, namenjen zlasti osebam z omejeno gibljivostjo, mladim in
starejšim, ki predstavljajo trg v hitri potencialni rasti;
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9.

zahteva, da se večjo pozornost nameni kakovosti zaposlovanja v turističnem sektorju s
posebno pozornostjo tehnološkemu in jezikovnemu usposabljanju, podpori
podjetništvu žensk in mladih, mobilnosti delovne sile na podlagi različnih programov
Unije ter boju proti delu na črno; spodbuja države članice in lokalne organe, naj
uporabijo možnosti, ki jih nudi poklicno usposabljanje v okviru Evropskega
socialnega sklada in drugih nacionalnih instrumentov in instrumentov Unije;

10.

poziva države članice, naj pri tekočem finančnem načrtovanju razvoja konkurenčnosti
sektorja in turističnih destinacij optimalno izkoristijo razpoložljive evropske finančne
instrumente; upa, da bo pri reviziji kohezijske politike vloga turizma kot dejavnika, ki
prispeva k socialnemu, gospodarskemu in ozemeljskemu ravnovesju, bolj
ovrednotena; upa, da bodo kakovostne storitve in storitve odličnosti pogoj za dodelitev
sredstev EU za turizem.
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