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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava
(2010/2206(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa turismi jätkusuutlikkuse põhisuunad” 
(KOM(2003) 0716);

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi uuendatud turismipoliitika – Partnerluse 
edendamiseks Euroopa turismis” (KOM(2006) 0134);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa turismi 
strateegia” („Strateegia 21”) (KOM(2007) 0621);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus 
Euroopa turismi tegevuskava” (KOM(2010) 0352);

– võttes arvesse komisjoni teatist „EUROOPA 2020. AASTAL Aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010) 2020);

– võttes arvesse ettepanekut: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/… 
Euroopa turismistatistika kohta (KOM(2010) 0117);

– võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2010. aasta järeldusi teemal „Euroopa kui maailma 
soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava” (14944/10);

– võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1986. aasta soovitust1 „Tuleohutus olemasolevates 
hotellides” (86/666/EMÜ);

– võttes arvesse nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiivi 90/314/EMÜ2 reisipakettide, 
puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/123/EÜ3 teenuste kohta siseturul;

– võttes arvesse nõukogu 5. mai 2009. aasta direktiivi 2009/47/EÜ,4 millega muudetakse 
direktiivi 2006/112/EÜ vähendatud käibemaksumäärade küsimuses;

– võttes arvesse komisjoni 9. juuli 2009. aasta otsust,5 millega kehtestatakse 
majutusteenustele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid 
(2009/578/EÜ);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) 
                                               
1 EÜT L 384, 31.12.1986, lk 60–68.
2 EÜT L 158, 23.06.1990, lk 59–64.
3 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68.
4 ELT L 116, 09.05.2009, lk 18.
5 ELT L 198, 30.07.2009, lk 57–79.
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nr 66/20101 ELi ökomärgise kohta;

– võttes arvesse oma 8. septembri 2005. aasta resolutsiooni2 Euroopa säästva turismi uute 
perspektiivide ja uute väljakutsete kohta;

– võttes arvesse oma 29. novembri 2007. aasta resolutsiooni3 ELi uuendatud turismipoliitika 
kohta: partnerluse edendamiseks Euroopa turismis;

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2008. aasta resolutsiooni4 regionaalarengu aspektide ja 
turismi mõju kohta rannikualadele;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ja kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et turismisektor moodustab 10% SKP-st ja 12% kogu tööhõivest ning koosneb 
suures osas mikroettevõtjatest, väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest ja täidab 
põhirolli ELi majandusarengus ja ühtekuuluvuses, samuti Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamises;

B. arvestades, et Euroopa Liit on maailma soosituim turismisihtkoht rahvusvahelistele 
reisijatele ja et seda esikohta on vaja kindlustada, lahendades probleemid, mis on tingitud 
ühelt poolt tihedamast konkurentsist kogu maailmas ja pidevalt muutuvast nõudlusest ning 
teiselt poolt vajadusest tagada suuremat säästlikkust;

C. arvestades, et turism aitab edendada Euroopat ning Euroopa kultuuri- ja keelepärandit 
arvestades nende erinevusi ning kinnitada nende ühiseid väärtusi, samuti tugevdada 
identiteedi ja kuuluvustunnet ja Euroopa kodaniku tunnet;

D. arvestades, et Lissaboni lepinguga (artikkel 195) saab ELi jaoks turism eripädevuseks 
ning EL võib liikmesriikide meetmeid toetada ja täiendada;

E. arvestades, et selle uue pädevuse alusel on vaja välja töötada selgete ja kaugeleulatuvate 
eesmärkidega Euroopa integreeritud strateegia, mis on täielikus vastavuses subsidiaarsuse 
põhimõtetega;

F. arvestades, et ühenduse turismipoliitika nõuab piisavaid vahendeid ELi 
finantsplaneerimise raames aastateks 2014–2020;

1. avaldab heameelt komisjoni esitatud strateegia üle, mis määrab kindlaks 21 konkreetset 
meedet sektori elavdamiseks; on seisukohal, et see tekst koos vastava rakenduskavaga on 

                                               
1 ELT L 027, 30.1.2010, lk 1.
2 ELT C 193E, 17.8.2006, lk 325.
3 ELT C 297E, 20.11.2008, lk 184.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0597.
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konkreetseks lähtepunktiks konkurentsivõimelise, tänapäevase, kvaliteetse, säästva ja 
kõikidele juurdepääsetava turismi Euroopa poliitika arendamiseks;

2. peab vajalikuks sellist Euroopa turismistrateegiat, mis põhineb ühelt poolt spetsiaalselt 
turismisektori jaoks mõeldud erimeetmete paketil ja teiselt poolt selliste meetmete mõju 
täpsel hindamisel, mis võetud teistes sektorites;

3. rõhutab, et vaja on tihedat koostööd ühelt poolt Euroopa, riikide, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste vahel ning teiselt poolt institutsioonide vahel ja sektori sidusrühmade vahel 
kogu komplekssuses; tuletab meelde paljude Euroopa piirkondade otsest pädevust 
turismiküsimustes ja seega viimaste keskset tähtsust konkreetsete projektide ja meetmete 
rakendamises; soovib piirkondade otsest ja tõhusat osalemist ühenduse tulevastes 
turismialastes ettepanekutes ja piirkondadevahelist kooskõlastamist nende ettepanekute 
edendamiseks;

Konkurentsivõimeline, tänapäevane ja kvaliteetne turism

4. on seisukohal, et turismi tuleb pidada Euroopa tööstuspoliitika lahutamatuks osaks, ja 
rõhutab, et turismi elavdamine on oluliseks tööhõive stiimuliks paljudes liikmesriikides;

5. ühineb komisjoni ettepanekuga arendada liikmesriikidega ja riikide turismiametitega koos 
välja „Euroopa märgis” eesmärgiga reklaamida Euroopat maailmas ainulaadse 
turismisihtkohana, arvestades seejuures piirkondlike eripäradega;

6. tervitab „Euroopa kultuuripärandi märgise” algatust Euroopa integratsiooni ajalugu 
esindavate teatud paikade väärtustamise vahendina; rõhutab vajadust kooskõlastada seda 
algatust UNESCO tunnustatud paikadega, et mitte põhjustada kattuvust ilma 
lisandväärtust loomata;

7. rõhutab, et oluline on teha koostööd, ka partnerluste kaudu, väljaspool Euroopat asuvate 
riikidega, eelkõige BRIC-riikidega, mis moodustavad miljonite uute potentsiaalsete 
turistidega turu;

8. peab asjakohaseks suurendada vastavalt ELi õigusele ja kohustusele sissepääsu kontrolli 
oma piiridesse, Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide teadlikkust, et nad 
kooskõlastaksid ja lihtsustaksid turismiviisade väljastamise korda, hinnates võimalusi 
asutada ELi tasandil ühiseid konsulaaresindusi, mis tagaksid kõnealuse korra täpse 
kohaldamise ja bürokraatiakulude vähendamise;

9. kutsub komisjoni üles hindama alternatiivseid meetmeid turismiviisade väljastamise 
lihtsustamiseks, näiteks grupi turismiviisa organiseeritud gruppide jaoks;

10. palub liikmesriikidel, arvestades olukordi, mis kujutavad turistile välisriigis ohtu, hinnata 
võimalust määratleda ühtne menetlus teadete väljastamiseks, mis soovitavad teatud 
kohtadesse mitte reisida, luues mittesoovitavuse tõsiduses Euroopas ühtse koodeksi, andes 
kõige raskematel juhtudel turismioperaatoritele võimaluse kasutada Euroopa 
rahastamisvahendite kättesaadavuse piires ühenduse abi;

11. rõhutab vajadust soodustada VKEde tehnoloogilist arengut, et muuta toodete turustamine 
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ja reisisihtkohtade edendamine tõhusamaks; palub komisjonil luua informatsiooni- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia- ja turismiplatvorm, algatades selleks enne 2011. aasta 
lõppu spetsiaalse katseprojekti, et stimuleerida mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist digitaalses tarneahelas (Digital Supply Chain), teistes 
sektorites, nagu tekstiilitööstuses, transpordi- ja logistikasektoris ja autotööstuses 
omandatud kogemuste eeskujul;

12. kutsub komisjoni üles tihedas koostöös sektori operaatoritega hindama Euroopa võtmes 
ad hoc puhkusepakettide edendamise uuenduslikke, seda suurtel rahvusvahelistel üritustel, 
mida korraldatakse Euroopas lähiaastail (näiteks 2012. aasta olümpiamängud Londonis, 
2015. aasta maailmanäitus Milanos jms) ja selleks, et edendada Euroopat reisisihtkohana 
selle rikkalikus mitmekesisuses;

13. peab vajalikuks arendada Euroopa Reisikomisjoni (ETC – European Travel Commission) 
asutatud portaali www.visiteurope.com potentsiaali, et maksimeerida selle kasutatavust ja 
täielikku juurdepääsetavust (tekstid kõikides ELi ametlikes keeltes ja põhilistes ELi-
välistes keeltes, meeleelundite puudega inimestele kättesaadavate vormingute kasutamine) 
ning muuta see portaal tõeliseks ja asjakohaseks Euroopa turismiportaaliks, kust pääseb 
hõlpsasti ligi üksikute liikmesriikide riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
turismiportaalidele;

14. kutsub komisjoni üles hindama koos liikmesriikidega, kas oleks asjakohane luua Euroopa 
turismiharta eesmärgiga võita liikmesriigist või kolmandast riigist Euroopasse reisiv turist 
püsikliendiks teabe, soodustuste ja spetsiaalsete teenuste pakkumise teel;

15. kutsub komisjoni üles määratlema Euroopa kvaliteetturismi margi, määrates kindlaks 
ühised kvaliteedi miinimumnõuded; on seisukohal, et seda tuleks teha paljudes 
liikmesriikides ja sektori ühendustes juba väljaarendatud parimate kogemuste 
kooskõlastamise teel, et luua riikide märgiseid täiendav ja vabatahtliku tõendamise teel 
tunnustatav varimärgis („opt-in”);

16. on seisukohal, et tarbijate hulgas segiajamise tõenäosuse ja ettevõtjatele kulude 
vältimiseks oleks kohane piirata märgiste arvu, et muuta need rohkem äratuntavaks; 
kutsub selleks komisjoni üles hindama tulevikus võimalust integreerida järk-järgult 
ühtsesse märgisesse Euroopa kvaliteedimärgis ja ökomärgis – võõrustamisteenuste 
ökoloogilist kvaliteeti tähistav märgis;

17. palub komisjonil teha konkreetne algatus hotellide klassifitseerimissüsteemide järk-
järguliseks ühtlustamiseks ühiste miinimumkriteeriumide kindlaksmääramise teel, võttes 
arvesse turismisektori ühenduste seniseid positiivseid kogemusi ja töötades tihedas 
koostöös standardiorganisatsioonidega;

18. rõhutab, kui tähtis on tähelepanu pöörata ohutuse teemale hotellides, eelkõige 
tuleohutusstandardites; on sellega seoses seisukohal, et tuleb soodustada vabatahtlikku 
ühinemist HOTRECi loodud MBS-meetodiga (Management, Building and System), 
säilitades seejuures kehtivad riiklikud õigusnormid kooskõlas nõukogu 1986. aasta 
soovitustega; rõhutab ühtlasi, kui tähtis on alati arvesse võtta puuetega inimeste ja piiratud 
liikumisvõimega inimeste vajadusi;
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19. peab õigeks, et komisjon kaardistaks koostöös selle sektori tööstusega olemasolevad 
pädevused (Tourism Skill Competence Framework), kus ta sätestab alused, mille põhjal 
konkreetselt tegutseda, et ühitada turu nõudlus ja pakkumine;

20. kutsub komisjoni koostöös liikmesriikidega üles hindama ja edendama turismisektoris 
olemasolevaid erialaväljaõppe ja ülikooliõppe kogemusi, ühendama need võrgustikus ja 
stimuleerima uusi kogemusi tihedas kontaktis teadus- ja ettevõtlusringkondadega;

21. on seisukohal, et ühenduse programmid, nagu Erasmus noortele ettevõtjatele ja Leonardo 
da Vinci on ainulaadsed programmid eriala- ja väljaõppeoskuste omandamiseks ning neid 
tuleb seega edasi arendada ja edendada;

22. palub parandada kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist turismitööstuses, et 
võimaldada selles sektoris juba töötavatel või seal tööle asuda kavatsevatele inimestele 
paremaid erialaseid rakendusvõimalusi;

23. märgib tihedat seost turismi ja transpordi vahel ning palub komisjonil ja liikmesriikidel 
teha kõik võimalik infrastruktuuride moderniseerimiseks, nende koostalitlusvõime 
soodustamiseks ja võtta vajalikud meetmed turismivoogude haldamiseks, eelkõige 
tipphooajal ja mitmesugustes hädaolukordades;

24. palub komisjonil stimuleerida säästlikumate transpordivahendite kasutamist ja pöörata 
erilist tähelepanu ühendustele saartega, maa- ja mägipiirkondadega ning raskemini 
ligipääsetavate sihtkohtadega üldiselt;

25. rõhutab vajadust edendada erinevate transpordivahendite elektronpiletimüügi süsteeme, 
soodustades nii süsteemi ühendvedude võimalust;

26. väljendab heameelt Euroopa õigusaktide üle reisijate, eelkõige piiratud liikumisvõimega 
reisijate õiguste kaitse kohta, lootes, et keskpikas perspektiivis jõutakse eri 
transpordiliikide ühtse regulatsioonini;

Säästlik ja mitmekesine turism

27. väljendab heameelt komisjoni tahte üle muuta turismipakkumine mitmekesisemaks; 
rõhutab eelkõige Euroopa Nõukoguga juba algatatud koostöö tähtsust kultuuri-, ajaloo-, 
usu- ja keskkonnaturismi edendamiseks temaatiliste teekondade abil, mis väärtustavad 
mitte üksnes meie kontinendi kultuurilisi ja ajaloolisi juuri ja traditsioone, vaid aitavad 
kaasa alternatiivturismi arendamisele, mis on kõigile kättesaadav ja säästlik; on 
seisukohal, et säästlike transpordivahendite, sealhulgas jalgratta, kasutamist tuleb 
stimuleerida mitmesuguste teekondade kontekstis;

28. on seisukohal, et komisjon ja Euroopa Nõukogu peaksid jätkuvalt toetama Euroopa 
identiteeti väärtustavate teekondade arendamist spetsiaalsete marsruutide abil, mis 
ühendavad omavahel Euroopa sümboolseid paiku, nagu katedraale, losse, ülikoole ja 
tööstusasustusi;

29. rõhutab selliste võrgustike nagu NECSTouR ja EDEN tähtsust heade tavade jagamiseks 
Euroopa piirkondade vahel ja säästlike reisisihtkohtade edendamiseks; nõuab ühtlasi 
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tungivalt, et reisisihtkohtade säästlikuks majandamiseks on vaja luua ühiste näitajate 
süsteem, tihedas koostöös rühmaga Tourism Sustainability Group (TSG) ning kohalike ja 
piirkondlike omavalitsustega;

30. on seisukohal, et maa- ja taluturismi tuleb piisavalt toetada, sest need on sektorid, mis 
parandavad elukvaliteeti, mitmekesistavad maapiirkondade majandust ja loovad otsese 
seose traditsiooniliste, mahe- ja loodustoidukaupade edendamisega; märgib, et selleks on 
oluline tagada informaatikavõrgustiku ja -infrastruktuuri täielik ligipääsetavus nendes 
piirkondades;

31. juhib tähelepanu sellele, kuidas loodusturism aitab kaasa sektori säästvale arengule; peab 
oluliseks keskenduda rahvusparkidele ja kaitsealadele, muutes need turistidele rohkem 
ligipääsetavaks, ka keskkonnapärandi alaste riikidevaheliste marsruutide arendamise 
kaudu;

32. kutsub komisjoni üles edendama horisontaalset ühenduse algatust turismi keskkonnamõju 
kohta, erilise tähelepanuga jäätmeringlusele, energia- ja veesäästule, kaasates protsessi 
erinevad tööstusharud, eelkõige põllumajandusliku toiduainetööstuse, et levitada 
kasulikku teavet ja materjale ning tõsta ühiskonna teadlikkuse taset;

33. rõhutab vajadust investeerida ranniku-, saarte- ja mereturismi strateegia raames piisavaid 
vahendeid Euroopa rannikute kaitsmisse erosiooni eest, kaitsta nende alade 
keskkonnapärandit ja taimestikku ning parandada veekogude kvaliteeti, eesmärgiga 
arendada säästvat ja kvaliteetset ranna- ja allveeturismi;

34. rõhutab rannaturismi kui mõnede Euroopa rannikupiirkondade eripära tähtsust ja kutsub 
komisjoni üles nägema ühenduse õigusega kooskõlas ette meetmed struktuuride 
uuendamiseks ja klientidele pakutavate teenuste kvaliteedi juurutamiseks operaatorite 
tehtud investeeringute kaitseks, hinnates võimalust teha spetsiaalseid erandeid 
direktiivist 2006/123/EÜ;

35. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama sadamainfrastruktuuride arendamist 
integreeritud merenduspoliitika raames, sest see on esmatähtis kruiisiturismis, sektoris, 
mis on hiljutisele kriisile vaatamata kasvab, ja lõbusõiduturismis;

36. võtab teadmiseks tervishoiuturismi ja eelkõige spaaturismi pidevat kasvu; täheldades, et 
on olemas mitmesugused spaaturismiga seotud teemasid käsitlevad ühenduse 
õigusnormid, kutsub komisjoni üles hindama võimalust esitada ühtne 
õigusloomeettepanek spaaturismi kohta, kus esitab selle sektori struktuuri sisemise ja 
reguleeritud ülesehituse, stimuleerides selle konkurentsivõimet; rõhutab uute piiriülese 
tervishoiualaste õigusnormide tähtsust, et stimuleerida tervishoiuturismi ka edaspidi;

37. tuletab meelde, et turismi eetiline vastutustundlikkus on möödapääsmatu; pooldab 
Maailma Turismiorganisatsiooni eetikakoodeksi sisu ja loodab, et komisjon ja 
liikmesriigid võtavad selle koodeksi kiiresti vastu; avaldab sellega seoses heameelt 
komisjoni ettepaneku üle laiendada liikmesriikide riiklikku jurisdiktsiooni välisriikides 
toime pandud alaealiste seksuaalse kuritarvitamise kuritegudele, karistades sel viisil 
seksiturismi eest reaalselt;



PR\834392ET.doc 9/15 PE450.742v01-00

ET

Turism kõikide jaoks

38. ergutab komisjoni edendama turismipakkumises progressiivset hooajalisuse kaotamist, 
arendades seniste positiivsete tulemuste põhjal edasi programmi „Calypso” 
ettevalmistustegevust; kutsub ühtlasi komisjoni üles jätkama vahetusprogrammi, et 
võimaldada teatud inimrühmadel, eriti kõige ebasoodsamas olukorras olevatel inimestel, 
eelkõige madalhooajal ligi pääseda turismile, sh riikidevahelisel tasandil;

39. rõhutab, kui tähtis on puudega inimesi käsitleva Euroopa uue strateegia raames arvesse 
võtta puuetega inimeste ligipääsu võimalusi mitte ainult transpordivahenditele, vaid ka 
majutus-, toitlustuskohtadesse ja turismiteenustele üldiselt;

40. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama 2011. aastal Euroopa vabatahtliku 
tegevuse aasta puhul vabatahtlike noorte osalemist ajaloolise ja keskkonnaalase tähtsusega 
paikade taastamise, hoidmise ja kaitsmise programme eesmärgiga soodustada nende 
suuremat kasutatavust turistide poolt;

Turism ja ressursid

41. kutsub komisjoni üles kooskõlastama eri peadirektoraatide käsutuses olemasolevaid 
rahalisi vahendeid turismi konkurentsivõime tugevdamiseks ja suurendama nende 
nähtavust, ning kontrollima nende täpset kasutamist, pidades eriti silmas selliseid 
vahendeid nagu Euroopa Pagulasfond, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond ja 
Euroopa Sotsiaalfond;

42. ergutab ühtlasi liikmesriike ning kohalikke ja piirkondlikke üksusi Euroopa 
Sotsiaalfondist ja teistest ühenduse, riiklikest, piirkondlikest ja kohalikest vahenditest 
pakutavaid erialaväljaõppe võimalusi täielikult ära kasutama; peab põhitähtsaks 
teadvustada liikmesriikidele ja üksustele, et vastavalt struktuurifondides ette nähtud 
prioriteetidele on turismialast teavitustööd vaja edasi arendada;

43. palub luua 2014.–2020. aasta finantsperspektiivide raames spetsiaalne turismiprogramm, 
mis puudutab eriti VKEsid jaoks, ergutades sektori ettevõtjate vahelist partnerlust 
üleeuroopalistes projektides osalemiseks;

44. nõuab tungivalt, et turismisektori katseprojektide toetamisel on vaja kindlustada 
järjepidevus pärast 2011. aastat ning lõpuks hinnata projekte uuesti, et aidata kaasa uue 
strateegia rakendamisele;

Teised turismisektori jaoks olulised küsimused

45. nõuab, et komisjon esitaks 2011. aasta septembriks õigusloomeettepaneku nn 
pakettreisilepingute direktiivi 90/314/EMÜ läbivaatamiseks, et tagada tarbijatele ja sektori 
ettevõtjatele kindel õiguslik raamistik tavalistes olukordades ja eelkõige loodusnähtustest 
tingitud eriolukordades;

46. märgib, et asjakohane on Euroopa Liidus turismisektoris kehtiv käibemaks järk-järgult 
liikmesriikide vahel ühtlustada ning see oleks ka kolmandate riikide turismiettevõtjate 
vahelise läbipaistva konkurentsi jaoks vajalik eeltingimus; avaldab sellega seoses 
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heameelt arutelu üle, mis algatati käibemaksu tuleviku kohta rohelise raamatu 
avaldamisega;

47. kutsub Euroopa Liidu Nõukogu üles võtma kiiremini vastu ettepanek võtta vastu direktiiv 
käibemaksu erirežiimi moderniseerimise kohta (TOMS), nähes ette „opt-i n” mehhanismi 
kasutuselevõttu, mis võimaldab kaotada konkurentsi moonutamist sektori eri kategooria 
ettevõtjate vahel, mis on vajalik, kuna riigid on selle üle võtnud ebaühtlaselt ning sellel on 
praegu tõsised tagajärjed;

48. peab kohaseks luua Euroopa Parlamendis turismi alal spetsiaalne tehniline rakkerühm 
eesmärgiga jälgida komisjoni ettepanekutes ettenähtud meetmete ja Euroopa Parlamendi 
antud juhiste rakendamist;

49. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.



PR\834392ET.doc 11/15 PE450.742v01-00

ET

SELETUSKIRI

Turism kui ELi kolmas suurim sotsiaalmajanduslik tegevusala, mis moodustab 10% SKP-st ja 
annab 12% kogu tööhõivest, on määrava tähtsusega sektor, sest lisaks vähemarenenud 
piirkondade integreerimise ja arendamise püüdlusele, suudab see ühitada majanduskasvu, 
säästvat arengut ja eetikat liidu riikides. Turism on ühtlasi põhiline vahend, mis kindlustab, 
levitab ja reklaamib maailmas meie mainet.

Turismi on ühenduse poliitikameetmetes alati arvesse võetud. Konkreetselt 2009. aasta 
detsembrist tänaseni on Euroopa institutsioonid alustanud uut etappi, et täita Lissaboni 
lepinguga antud uusi eelisõigusi, mis näevad ette ELi pädevuse täiendamist ja seda, et 
liikmesriikide meetmeid turismisektoris kooskõlastataks. Madridi 2010. aasta aprilli 
deklaratsioon, milles liikmesriigid avaldasid tahet kohaldada erimeetmeid, aga ka edendada 
selliseid väärtusi nagu eetika ja keskkonna- ja kultuurikaitse ning sektori majanduslik 
jätkusuutlikkus; komisjoni 2010. aasta juuni teatis 21 meetmega; konkurentsivõimega 
tegeleva nõukogu 2010. aasta järeldused, kus liikmesriigid tunnistavad turismi tähtsust 
majanduse jaoks ja kohustuvad sektorit arendama; Euroopa Turismifoorum möödunud aasta 
novembris Maltal, kus komisjon esitas rakenduskava projekti ja kus konstruktiivse dialoogi 
kaudu institutsioonide ja turismioperaatoritega suudeti kehtestada teatises väljapakutud 21 
meetme hulgast prioriteedid; lõpuks lisandub nendele etappidele Euroopa Parlamendi 
algatusraport.

Euroopa Komisjoni teatis
Euroopa Komisjon soovib oma möödunud aasta juuni teatisega, samuti Euroopa 2020. aasta 
strateegias piiritletud uute prioriteetidega stimuleerida koordineeritud lähenemisviisi ja 
määratleda tegevusraamistiku turismisektori konkurentsivõime ja säästva kasvu võime 
tugevdamisele (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 195 võetud ja seal kirjeldatud 
eesmärgid).
Välja võib tuua tegevusraamistiku, mis koosneb neljast tugisambast: esiteks on komisjon 
seisukohal, et tingimata on vaja stimuleerida konkurentsivõimet selles sektoris, edendades 
pakkumise mitmekesistamist, toetades innovatsiooni, parandades kutseoskusi ja lõpuks 
julgustades hooaja pikendamist. Teiseks seab EL endale eesmärgiks edendada jätkusuutlikku, 
vastutustundlikku ja kvaliteetset turismi ehk lihtsustada ettevõtete usaldusväärset 
keskkonnajuhtimist Euroopa märgiste loomisega (Euroopa märgis, ökomärgis, turismi 
kvaliteedimärgis) või edendades selliseid projekte nagu EDEN või võrgustikke nagu 
NECSTouR. Teisest küljest tahetakse tõsta ELi mainet rahvusvahelisel tasandil üksikute ja 
koordineeritud turismisihtkohtade kogumina. Kokkuvõtteks, teades, et turismipoliitika on oma 
olemuselt valdkondadevaheline, soovitakse turismi konkurentsivõime toetamiseks kasutada 
finantspoliitikat ja -instrumente senisest tõhusamalt.

Algatusraport – raportööri seisukoht
Raportöör on seisukohal, et arutelu parlamendi algatusraporti üle peab toimuma kahel 
eesmärgil: ühelt poolt analüüsima hoolikalt komisjoni ettepanekus väljapakutud 21 meedet ja 
vastavat rakenduskava, mis esitati Maltal, keskendudes prioriteetsete meetmete kindlaks 
määramisele ja nende konkreetsele rakendamisele; teiselt poolt stimuleerides komisjoni ja 
liikmesriike käsitlema õigeaegselt ja tõhusate lahendustega teisi lahtisi küsimusi, mille 
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lahendamine on tähtis selleks, et Euroopa säilitaks oma rolli maailma soosituima 
turismisihtkohana.
Komisjoni ettepanekus väljapakutud meetmetest peab raportöör prioriteetseks käsitleda neid, 
mis on eelkõige kooskõlas Euroopa 2020. aasta perspektiividega:

Haridus
Raportöör jagab tugevat rõhuasetust hariduse ja kutsekvalifikatsiooni teemale. Just 
inimkapitali ja hariduse varal, mitte ainult kliendiga otseselt kokkupuutuvate töötajate, vaid 
eelkõige uudse juhtkonna, majanduse ja ettevõtluse näol saab toime tulla tõhusa 
turismitööstuspoliitika väljakutsega. Selles mõttes on väga oluline väärtustada ja edendada 
olemasolevaid erialaväljaõppe ja ülikooliõppe kogemusi, ühendada need võrgustikuks ja 
stimuleerida uusi kogemusi tihedas kontaktis ettevõtlusringkondadega. Raportöör peab 
vajalikuks sätestada sektoris olemasolevate oskuste välja selgitamise, et mõista, kuidas 
konkreetselt turismialase väljaõppe sektoris toimida. Programmid, nagu „Erasmus noortele 
ettevõtjatele” on samuti väga tähtsad selleks, et noorte hulgas arendada uusi erialaseid oskusi, 
pädevusi ja kvalifikatsioone, mida tuleb samal ajal ka piisavalt liikmesriikide vahel 
tunnustada.

Innovatsioon ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
Raportöör on veendunud, et vajadused investeerida jõuliselt uuendustegevusse ja info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiasse, mis on meie turismiettevõtjate konkurentsivõime 
suurendamise põhielemendid ja selleks, et vastata mitte ainult üha enam interneti ja uute 
tehnoloogiate kasutamisele orienteeritud klientuuri, vaid ka turismiettevõtjate ringkondade 
endi vajadustele, sest just nemad ise on tänapäeval kõige suuremad turismitoodete kasutajad 
veebis. Selles mõttes on ettepanek arendada välja Euroopa platvorm väljakutse, mida ei saa 
jätta vastu võtmata. Oluline on ka tagada täielik juurdepääs internetivõrgule üle kogu Euroopa 
Liidu territooriumi, kaasa arvatud kõige ebasoodsamas olukorras olevates piirkondades. 
Raportöör teeb komisjonile ettepaneku algatada katseprojekt mikroettevõtjate ja VKEde 
digitaalses tarneahelas („Digital Supply Chain”) osalemise stimuleerimiseks, et võimaldada 
nendele ettevõtjatele oma konkurentsivõime suurendamiseks ligipääsu uutele 
kõrgtehnoloogiatele.

Turismikülastused
Külastused on, eriti BRIC-riikide puhul, Euroopa turismi keskne teema, mis puudutab 
eelkõige miljoneid uusi potentsiaalseid külastajaid kolmandatest riikidest. Raportöör loodab, 
et Euroopa õiguspärane õigus/kohustus kontrollida sissepääsu oma territooriumile ei kahjusta 
lõpuks meie turismisihtkohtade atraktiivsust, ja peab kohaseks, et institutsioonid ja 
liikmesriigid teadvustaksid vajadust kooskõlastada ja lihtsustada turismiviisade väljastamise 
korda, hinnates ka võimalusi asutada ühiseid konsulaaresindusi, et vähendada bürokraatlikke 
erinevusi ja halduskulusid.

Euroopa märgised
Märgiste suhtes on raportöör seisukohal, et esiteks on vaja leida harjumuspäratu tasakaal 
näiliselt vastuoluliste nõuete vahel ja teiseks vältida ülemäärast märgiste paljusust, mis võib 
lõpuks tarbijaid eksitada.
Märgise „brand Europe” puhul on oluline võtta eesmärgiks lisaks nõudele edendada Euroopat 
ühtse turismisihtkohana, ka väärtustada piirkondade eripära.
Euroopa kultuuripärandi märgise puhul on vaja luua konstruktiivne dialoog teiste 
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rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu UNESCO, et vältida pärandimärgiste kattuvust.
Kvaliteedimärgise puhul seevastu on ühelt poolt tegemist vajadusega kehtestada ühised 
kvaliteedi miinimumnõuded meie ettevõtjate konkurentsivõime toetamiseks ja teiselt poolt 
vajadusega saavutada see eesmärk siseturul, mis ei ole veel täielikult ühtlustunud ja kus 
kehtib veel väga erinevaid eeskirju ja kordi. Raportöör toetab riikide ja piirkondlikke 
märgiseid täiendava ja vabatahtliku tõendamise alusel („opt-in”) tunnustatud varimärgise 
ideed. Ühtlasi on raportöör veendunud, et tarbijate eksitamise vältimiseks on pikemas 
perspektiivis soovitatav mõelda Euroopa kvaliteedimärgise ja ökomärgise, turismi 
võõrustamisteenuste ökoloogilise kvaliteedimärgise vahel ühe ainsa märgise järk-järgulisele 
integreerimisele.
Hotellide klassifitseerimise süsteemide suhtes peab raportöör vajalikuks järkjärgulist 
ühtlustamist ühiste miinimumkriteeriumide abil, mis tuleb kindlaks määrata tihedas koostöös 
sektori operaatorite ja standardiorganisatsioonidega.

Turism ja transport
Raportöör rõhutab transpordivahendite tähtsust turistide liikuvuse jaoks ja soovib, et taristud 
oleksid moderniseeritud, et kasutataks säästvamaid transpordivahendeid, et tagatud oleksid 
ühendused raskemini ligipääsetavate reisisihtkohtadega ja et eriline rõhk oleks asetatud 
reisijate õigusi käsitlevatele õigusaktidele.

Euroopa nähtavus
Raportöör süveneb säästvuse teemasse selliste oluliste teemade kaudu, nagu liiga jäiga 
hooajalisuse ületamine, mitmekesise, säästva ja kõikidele kättesaadava turismipakkumise 
välja arendamine, kultuuri- ja usuturismi teekondade ning selliste võrgustike nagu 
NECsTOUR ja EDEN kogemuse tugevdamine, Euroopa suurürituste väärtustamine Euroopa 
kui reisisihtkoha edendamise võimalustena. Raportöör on veendunud, et Euroopa 
Reisikomisjoni asutatud portaal www.visiteurope.com, kui seda parandada ja 
interaktiivsemaks muuta, kasutades kõiki ELi ametlikke keeli ja põhilisi ELi-väliseid keeli 
ning meeleelundite puudega inimestele kättesaadavaid vorminguid, võib saada tõeliselt 
asjakohaseks turismiplatvormiks, mis ühendab võrgustikku riiklikud, piirkondlikud ja 
kohalikud turismiplatvormid ning võimaldab Euroopat edendada nii siseturismi kui ka 
kolmandatest riikidest suunduva turismi alal. Portaali võiks ühendada turismiteekondade ja 
puhkusepakettidega, et muuta neid võimalikele külastajatele atraktiivsemaks ja 
kättesaadavaks.

Raportöör juhib tähelepanu mõnede turismiliikide, nagu maa- ja taluturismi, loodusturismi, 
ranniku- ja rannaturismi, kruiisiturismi, spaa- ja tervishoiuturismi ning eetikaturismi 
tähtsusele.

Turism kõikide jaoks
Raportöör rõhutab, kui tähtis on lahendada turismi üha kasvava hooajalisuse probleem ning 
on seisukohal, et üheks lahenduseks võiks olla ettevalmistav meede „Calypso”. „Calypso” on 
andnud seni positiivseid tulemusi ja komisjon peaks seda ettevalmistavat meedet edasi 
arendama riikidevahelises perspektiivis, võimaldades teatud inimrühmadel, noortel, eakatel, 
puuetega inimestel ja väheste vahenditega perekondadel kasutada turismiteenuseid, ka ja 
eelkõige madalhooajal.

Raportöör on ühtlasi veendunud, et noored on oluline potentsiaal turismi arengu jaoks, ja 
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kutsub üles 2011. aastat, mis on Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta, täielikult ära kasutama, 
et edendada vabatahtlike noorte osalemist ajaloolise ja keskkonnaalase tähtsusega paikade 
taastamise, hoidmise ja kaitsmise programmides eesmärgiga soodustada nende suuremat 
kasutatavust turismiobjektina.

Turism ja ressursid
Raportöör on veendunud, et uut ja ambitsioonikat turismipoliitikat ei saa arendada ilma 
piisavate rahaliste vahenditeta ja inimressurssideta. See on delikaatne küsimus, eriti praegu, 
aga mida ei saa arvestamata jätta.

Raportöör on seisukohal, et edasi tuleb liikuda kahel rööpal: esiteks kooskõlastada eri 
peadirektoraatide käsutuses struktuurifondide raames olemasolevaid eelarveridu paremini ja 
parandada nende nähtavust, tõstes riikide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste teadlikkust 
vajadusest arendada turismialast teavitustööd mitmesugustes fondides ettenähtud suuniste 
põhjal; teiseks võtta 2014.–2020. aasta finantsperspektiividesse spetsiaalne turismiprogramm 
koos vastavate eelarveridadega, eriti VKEde jaoks ning sektoris ettevõtjate partnerluste 
loomiseks üleeuroopaliste projektide elluviimiseks. Raportöör peab ühtlasi vajalikuks meelde 
tuletada pädevusi ja tugevdada komisjonis turismiga tegelevat struktuuri, pidades silmas 
Lissaboni lepinguga antud uut pädevust ja sellest tulenevat inimressursside vajalikkust.

Muud prioriteetsed küsimused
Raportöör peab vajalikuks stimuleerida arutelu turismisektori jaoks olulistes küsimustes, mis 
vajavad sihipärast tegutsemist.
Ta peab eelkõige prioriteediks vaadata läbi pakettreisilepingute direktiiv, mis pärineb aastast 
1990 ega vasta enam tarbijate käitumisele muutuvas ühiskonnas. Raportöör loodab, et 
komisjon esitab õigusloomeettepaneku direktiivi läbivaatamiseks enne 2011. aasta septembrit, 
et tagada tarbijatele ja turismisektori ettevõtjatele selgem ja kindlam õiguslik raamistik.

Veel üks raportööri jaoks keskne teema on turismisektori käibemaksu küsimus. Raportööri 
arvates on turismisektoris kehtiva käibemaksu järkjärguline ühtlustamine läbipaistva 
konkurentsi jaoks ja turismiettevõtjate võrdse lähtepunkti jaoks vajalik tingimus. Kokkulepe, 
millele jõuti 2009. aasta märtsis majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus (ECOFIN) 
direktiivi 2009/47/EÜ teksti suhtes, määrab kindlaks selle alalise aluse, üksikute 
liikmesriikide jaoks võimaluse võtta väiksemal määral käibemaksu nn töömahuka tegevuse 
pealt, mille hulgas on toitlustusteenused. See on väga oluline samm edasi, aga on veel liiga 
palju erinevusi, mis põhjustavad liikmesriikide vahel konkurentsi moonutusi.

Käibemaksu erirežiimi moderniseerimine (TOMS) reisiagentuuride ja reisioperaatorite jaoks 
on samuti küsimus, mis väärib erilist tähelepanu. Raportöör kutsub nõukogu üles võtma selle 
direktiivi kiiremini vastu, nähes ette „opt-in” mehhanismi kasutuselevõtu, mis võimaldab 
kaotada konkurentsi moonutamise sektori eri kategooria ettevõtjate vahel, sest selle riikides 
ebaühtlaselt ülevõtmisel on praegu tõsised tagajärjed.

Lõpuks on raportöör veendunud, et on oluline lähedalt jälgida komisjoni ettepanekus välja 
pakutud meetmeid ja parlamendi ettepanekuid ning kontrollida täpselt nende ettepanekute 
konkreetset rakendamist. Selleks teeb ta ettepaneku asutada Euroopa Parlamendis 
turismisektoris spetsialiseerunud tehnikutega rakkerühm, mis võimaldab tagada ettepanekutes 
esitatud meetmete järjepidevuse ja võimaldab Euroopa Liidu uut poliitilist turismistrateegiat 
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ellu viia.


