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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl turistų lankomiausio žemyno – Europos (nauja turizmo politika)
(2010(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Pagrindinės Europos turizmo tvarumo kryptys“ 
(COM(2003)0716),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atnaujinta ES turizmo politika: glaudesnė 
partnerystė Europos turizmui skatinti“ (COM(2006)0134),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Darnaus ir konkurencingo Europos turizmo 
darbotvarkė“ („Agenda 21“) (COM(2007)0621),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Turistų lankomiausias žemynas – Europa. Nauja 
turizmo politika“ (COM(2010)0352);

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
turizmo statistikos (COM(2010)0117),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 12 d. Tarybos išvadas „Turistų lankomiausias žemynas –
Europa. Nauja turizmo politika“ (14944)10),

– atsižvelgdamas į 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl veikiančių viešbučių 
priešgaisrinės apsaugos (86/666/EEB);

– atsižvelgdamas į 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 90/314/EEB1 dėl kelionių, 
atostogų ir organizuotų išvykų paketų,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
Nr. 2006/123/EB2 dėl paslaugų vidaus rinkoje,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos direktyvą Nr. 2009/47/EB3, iš dalies 
keičiančią Direktyvos Nr. 2006/112/EB nuostatas, susijusias su lengvatiniais pridėtinės 
vertės mokesčio tarifais,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimą, nustatantį ekologinius 
kriterijus, taikomus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą turistų apgyvendinimo 
paslaugoms (2009/578/EB),

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

                                               
1 OL L 158, 1990 6 23, p. 59.
2 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
3 OL L 116, 2009 5 9, p. 18.
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Nr. 66/20101 dėl ES ekologinio ženklo,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją2 dėl Europos ilgalaikio turizmo 
naujų perspektyvų ir naujų iššūkių,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 29 d. rezoliuciją3 dėl atnaujintos ES turizmo 
politikos: glaudesnė partnerystė Europos turizmui skatinti,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją4 dėl turizmo poveikio pakrančių 
regionuose regioninės plėtros aspektų,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Regioninės 
plėtros komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto 
nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi turizmo sektorius sudaro 10 proc. BVP ir 12 proc. bendro užimtumo, jis 
daugiausia susideda iš mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių ir vaidina labai svarbų 
vaidmenį ES ekonomikos vystymosi ir sanglaudos procese, taip pat siekiant strategijos 
„ES 2020“ tikslų,

B. kadangi Europos Sąjunga yra turistų lankomiausia vieta pagal tarptautinių skrydžių 
skaičių ir šią pirmaujančią poziciją reikia dar labiau stiprinti sprendžiant problemas, kurias 
sukelia, visų pirma, didesnė pasaulinė konkurencija ir nuolat besikeičianti rinkos paklausa 
ir, antra, poreikis užtikrinti didesnį tvarumą,

C. kadangi turizmas prisideda populiarinant Europą ir jos kultūrinį bei kalbinį paveldą, tačiau 
taip pat palaikant įvairovę ir paisant bendrų interesų bei stiprinant Europos tapatybės, 
priklausomumo Europai ir Europos pilietybės jausmą,

D. kadangi remiantis Lisabonos sutartimi (195 straipsnis) turizmas priskiriamas specialiai ES 
kompetencijai, t. y. ES gali remti valstybių narių veiklą ir ją papildyti,

E. kadangi, remiantis šia nauja kompetencija ir visiškai laikantis subsidiarumo principo, 
reikia parengti ES strategiją, kurioje būtų numatyti aiškūs ir ambicingi tikslai,

F. kadangi 2014–2020 m. ES finansinėje programoje reikės atitinkamai finansuoti Bendrijos 
turizmo politiką,

1. palankiai vertina Komisijos pateiktą strategiją, kurioje nurodomas 21 konkretus veiksmas, 
kaip suaktyvinti sektoriaus veiklą; mano, kad šis dokumentas ir kartu su juo pateiktas 
įgyvendinimo planas sudaro tvirtą pagrindą vystyti visiems prieinamą, konkurencingą, 

                                               
1 OL L 27, 2010 1 30, p. 1.
2 OL C 193E, 2006 8 17, p. 325.
3 OL C 292E, 2008 11 20, p. 184.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0597.
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modernų, geros kokybės ir tvarų turizmo sektorių;

2. mano, kad ES turizmo strategijos pagrindą visų pirma sudaro konkrečių priemonių, 
susijusių su turizmo sektoriumi, paketas, taip pat ir tikslus įvertinimas, kaip kituose 
sektoriuose taikomos priemonės veikia turizmą;

3. pabrėžia, kad, viena vertus, tarpusavyje turi glaudžiai bendradarbiauti ES nacionalinės, 
regioninės ir vietinės valdžios institucijos, ir, antra vertus, valdžios institucijos ir šio 
sektoriaus suinteresuotos šalys; primena, kad turizmo aspektu daugelis Europos regionų 
turi tiesioginių galių ir todėl vaidina labai svarbų vaidmenį įgyvendinant projektus ir 
imantis konkrečių veiksmų; tikisi, kad šie regionai vaidins tiesioginį ir tinkamą vaidmenį 
įgyvendinant būsimus Komisijos pasiūlymus dėl turizmo ir kad juos bendrai koordinuos;

Konkurencingas, modernus ir geros kokybės turizmas

4. mano, kad turizmo politiką būtų galima laikyti ES pramonės politikos dalimi ir dar kartą 
pareiškia, kad turizmo suaktyvinimas turėtų reikšmingo poveikio užimtumui daugelyje 
valstybių narių;

5. sutinka su Komisijos pasiūlymu, kad kartu su valstybėmis narėmis ir nacionalinėmis 
turizmo agentūromis reikia sukurti Europos ženklą, kurį naudojant būtų pasauliniu mastu 
propaguojama Europos, kaip turistų lankytinos vietos, koncepcija, tuo pat metu paisant 
teritorinės įvairovės;

6. palankiai vertina „Europos paveldo ženklo“ iniciatyvą, kaip priemonę atkreipti dėmesį į 
kai kuriuos svarbius Europos integracijos istorijos objektus; pabrėžia, kad reikia 
koordinuoti šią iniciatyvą su UNESCO paveldo objektų sąrašu siekiant išvengti 
dubliavimosi, nes tai neduoda jokios pridėtinės naudos;

7. pabrėžia, kad svarbu bendradarbiauti su šalimis, kurios nėra ES narės, taip pat skatinant 
partnerystę, ypač su vadinamosiomis BRIK šalimis (Brazilija, Rusija, Indija ir Kinija), 
kurios atstovauja rinkai, kurią sudaro milijonai potencialių turistų;

8. mano, kad, pripažįstant ES teises ir pareigas užtikrinti savo sienų kontrolę ir stebėti, kas į 
ją patenka, Europos valdžios institucijos ir valstybės narės turėtų įsisąmoninti, kad reikia 
koordinuoti ir supaprastinti vizų išdavimo procedūras. Jos turėtų apsvarstyti galimybę 
įsteigti bendrus konsulatus visoje ES siekdamos užtikrinti, kad vizų išdavimo procedūros 
įgyvendinamos laiku ir kad mažinamos administracinės išlaidos;

9. ragina Komisiją ieškoti alternatyvių būdų supaprastinti turistinių vizų, pvz., grupinių 
turistinių vizų, išdavimą kelionių rengėjams;

10. prašo valstybes nares, atsižvelgiant į įvairias avarines situacijas, per kurias turistai 
užsienyje patenka į pavojų, apsvarstyti, ar būtų tinkama nustatyti bendrą pranešimų, 
kuriuose patariama nekeliauti, rengimo procedūrą, sukurti bendrą Europos sistemą, kurią 
taikant būtų apibrėžiamas padėties rimtumas ir, susidarius itin rimtai padėčiai, būtų 
pripažįstama vykdytojų teisė kreiptis į Bendriją pagalbos neviršijant turimų lėšų limito;

11. pabrėžia, kad reikia skatinti technologinį MVĮ vystymąsi, kad jos galėtų veiksmingiau 
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reklamuoti savo produktus ir populiarinti lankytinas vietas; ragina Komisiją sukurti „IKT 
ir turizmo“ platformą iki 2011 m. pabaigos pradedant vykdyti specialų bandomąjį 
projektą, kurio tikslas – paskatinti mikroįmones ir MVĮ dalyvauti skaitmeninėje tiekimo 
grandinėje, remiantis iš kitų sektorių, kaip antai tekstilės, transporto ir logistikos bei 
automobilių pramonės, gauta patirtimi;

12. ragina Komisiją, glaudžiai bendradarbiaujant su šio sektoriaus darbuotojais, išsiaiškinti, 
kokiais naujoviškais būdais būtų galima skatinti parduoti ad hoc Europos atostogų 
paketus, į kuriuos būtų įtraukti svarbiausi artimiausiais metais Europoje vyksiantys 
tarptautiniai renginiai (pvz., 2012 m. Londono Olimpinės žaidynės, 2015 m. Milano 
pasaulinė paroda ir kt.), siekiant skatinti turistus rinktis Europą savo kelionės tikslu ir 
atkreipiant dėmesį į didelę įvairovę;

13. mano, kad Europos kelionių komisijos (EKK) interneto svetainė www.visiteurope.com
turėtų būti tobulinama siekiant jos maksimalaus prieinamumo ir naudingumo 
(informacijos pateikimas visomis ES oficialiosiomis ir pagrindinėmis ne ES šalių 
kalbomis, formato, kurį naudoja asmenys, turintys jutimo negalią, naudojimas), ir kad ji 
turėtų tapti tikrąja Europos turizmo platforma, iš kurios būtų lengvai pasiekiamos atskirų 
valstybių narių nacionalinės, regioninės ir vietinės turizmo tinklavietės;

14. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis išnagrinėti galimybę pasiūlyti „Europos 
turizmo kortelę“ turint tikslą paskatinti reguliariai atvykti į Europą turistus, nesvarbu, ar 
jie būtų iš valstybės narės, ar iš ES nepriklausančios šalies, suteikiant jiems informaciją, 
pasiūlant nuolaidų ar specialių paslaugų;

15. ragina Komisiją apibrėžti Europos turizmo kokybės ženklą nustatant bendrus kokybės 
kriterijus; mano, kad tai galėtų būti padaryta suderinus daugelio valstybių narių ir turizmo 
pramonės asociacijų geriausią praktiką, taip būtų sukurtas bendras visas valstybes nares 
apimantis ženklas greta nacionalinių ženklų, kuris būtų naudojamas laisvai pasirenkant;

16. mano, kad kai kurių ženklų naudojimas turėtų būti apribotas siekiant užkirsti kelią galimai 
painiavai tarp vartotojų ir siekiant neužkrauti pernelyg didelės naštos įmonėms, taip pat jie 
turėtų būti lengviau atpažįstami; todėl ragina Komisiją ateityje įvertinti, ar palaipsniui 
būtų galima sujungti Europos kokybės ženklą ir Ekologinį ženklą turistų apgyvendinimo 
paslaugoms į vieną;

17. prašo Komisijos skatinti konkrečią iniciatyvą siekiant palaipsniui suderinti 
apgyvendinimo klasifikavimo sistemas nustatant bendrus minimalius kriterijus, 
nepamirštant teigiamų ankstesnių turizmo pramonės asociacijų bandymų rezultatų ir 
glaudžiai bendradarbiaujant su už standartizavimą atsakingais organais;

18. pabrėžia, kad svarbu pakankamai dėmesio skirti apgyvendinimo saugumo klausimams, 
ypač atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus; todėl mano, kad reikėtų skatinti 
tuos, kurie savanoriškai taiko vadinamąjį VPS (valdymas, pastatas, sistema) metodą, kurį 
pasiūlė Europos viešbučių, restoranų ir kavinių asociacija (angl. HOTREC), nepažeisdami 
galiojančių nacionalinių teisės aktų, kaip nurodyta 1986 m. Tarybos rekomendacijose; taip 
pat pabrėžia, kad visada svarbu atsižvelgti į neįgaliųjų ir asmenų su ribotomis judėjimo 
galimybėmis poreikius;
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19. mano, kad Komisija, bendradarbiaudama su turizmo pramone, turėtų parengti turimų 
gebėjimų planą (turizmo gebėjimų ir kompetencijos gairės), kuriuo būtų remiamasi 
imantis praktinių veiksmų siekiant suderinti rinkos pasiūlą su paklausa;

20. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, pasinaudoti esamomis 
turizmo sektoriaus profesinio ir universitetinio mokymo programomis ir jas populiarinti, 
sujungti jas į tinklą ir skatinti kurti naujas, glaudžiai bendradarbiaujant su mokslo ir 
pramonės atstovais;

21. mano, kad tokios Bendrijos programos, kaip „Erasmus jauniems verslininkams“ ir 
„Leonardo da Vinči“ suteikia unikalią galimybę įgyti profesinių ir praktinių sugebėjimų, 
todėl jas reikėtų toliau plėtoti ir skatinti;

22. prašo pagerinti profesinių gebėjimų turizmo pramonėje tarpusavio pripažinimą siekiant, 
kad ir tiems, kurie jau dirba šiame sektoriuje, ir tiems, kurie planuoja tą daryti, būtų 
sudaromos geriausios galimybės rasti darbą;

23. pabrėžia glaudų turizmo ir transporto sektorių ryšį ir prašo Komisijos ir valstybių narių 
dėti visas įmanomas pastangas siekiant atnaujinti infrastruktūrą, skatinti transporto 
daugiarūšiškumą ir nustatyti tinkamas priemones turistų srautams valdyti, ypač sezoninio 
piko laikotarpiu ar bet kokio pobūdžio kritinių atvejų atveju;

24. ragina Komisiją skatinti naudoti tvaresnes transporto priemones ir ypatingą dėmesį skirti 
susisiekimui su salomis, kaimo ir kalnų vietovėmis ir, apskritai, sunkiau prieinamomis 
vietovėmis;

25. pabrėžia, kad reikia skatinti elektronines bilietų pardavimo sistemas įvairaus pobūdžio 
transporto priemonėms, tokiu būdu skatinant sistemos intermodalumą;

26. palankia vertina ES teisės aktus dėl keleivių teisių, ypač dėl keleivių su ribotomis 
judėjimo galimybėmis teisių, ir tikisi, kad vidutinės trukmės laikotarpiu bus priimtas 
vienas bendras teisės aktas, apimantis įvairias transporto priemones;

Tvarus ir įvairialypis turizmas

27. palankiai vertina tai, kad Komisija pasirengusi įvairinti turistinių paslaugų pasiūlą; ypač 
pabrėžia, kad jau pradėtas itin svarbus bendradarbiavimas su Taryba siekiant skatinti 
kultūrinį, istorinį, religinį ir aplinkos turizmą kuriant tematinius maršrutus, kurie padėtų 
ne tik susipažinti su mūsų žemyno istorinėmis ir kultūrinėmis šaknimis, bet ir prisidėtų 
prie alternatyvaus turizmo stiliaus, kuris būtų tvarus ir visiems prieinamas, vystymo; 
mano, kad daugelyje maršrutų turėtų būti skatinama naudoti tvarias transporto priemones, 
įskaitant dviračius;

28. mano, kad Komisija ir Europos Taryba turėtų ir toliau remti, kad būtų plėtojami maršrutai, 
kurie padeda atskleisti Europos identitetą lankant simbolinę prasmę turinčias Europos 
vietas, kaip antai katedras, pilis, universitetus ir pramonines vietoves;

29. pabrėžia tokių programų kaip NECSTouR ir EDEN svarbą siekiat keistis geriausia 
patirtimi tarp Europos regionų ir skatinti tvarius maršrutus; be to, primygtinai pabrėžia, 
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kad, glaudžiai bendradarbiaujant su Turizmo tvarumo grupe (TTG) ir su vietos bei 
regioninėmis valdžios institucijomis, reikia sukurti turizmo maršrutų tvaraus valdymo 
bendrų rodiklių sistemą;

30. mano, kad reikėtų tinkamai remti kaimo turizmą ir agroturizmą, kadangi tai sektoriai, 
gerinantys gyvenimo kokybę, suteikiantys ekonominės įvairovės kaimo regionams ir 
tiesiogiai skatinantys tradicinių, ekologiškų ir natūralių maisto produktų vartojimą; 
atsižvelgiant į tai, pastebi, kad šiose vietovėse svarbu užtikrinti prieigą prie interneto ir IT 
infrastruktūros;

31. pabrėžia, kad gamtos turizmas prisideda prie tvaraus šio sektoriaus vystymosi; mano, kad 
pagrindinį dėmesį reikėtų skirti nacionaliniams parkams ir saugomoms zonoms siekiant 
juos padaryti prieinamesnius turistams, pvz., kuriant tarptautinius maršrutus, saugančius 
aplinkos paveldą;

32. ragina Komisiją skatinti visą Bendriją apimančią iniciatyvą dėl turizmo poveikio aplinkai 
įtraukiant įvairius sektorius, ypač žemės ūkio maisto produktų sektorių, ypatingą dėmesį 
skiriant atliekų perdirbimui, energijos ir vandens taupymui, siekiant skleisti informaciją ir 
priemones, kurios padėtų didinti visuomenės sąmoningumą;

33. pabrėžia, kad į pakrančių, salų ir jūros turizmo strategiją reikia investuoti pakankamai lėšų 
siekiant apsaugoti Europos pakrantes nuo erozijos, saugoti jų aplinkos ir gyvūnijos 
paveldą ir pagerinti vandens kokybę. Visos šios priemonės prisidėtų prie tvaraus ir geros 
kokybės pakrančių ir povandeninio turizmo sektoriaus sukūrimo;

34. dar kartą pabrėžia, kad paplūdimių turizmas yra kai kurių Europos pakrančių regionų 
skiriamasis bruožas, ir ragina Komisiją, laikantis Bendrijos teisės aktų, išnagrinėti 
galimybę taikyti specialią leidžiančią nukrypti nuo Direktyvos Nr. 2006/123/EB nuostatą 
ir imtis priemonių apsaugoti vykdytojų investicijas į infrastruktūros atnaujinimą ir 
paslaugų kokybės gerinimą;

35. ragina Komisiją ir valstybes nares remti, laikantis integruotos jūrų politikos, uostų 
infrastruktūros plėtrą, kadangi tai pagrindinis veiksnys, lemiantis sporto ir kruizinių laivų 
turizmą, kuris, nepaisant dabartinės krizės, auga;

36. atkreipia dėmesį į tai, kad toliau didėja sveikatos turizmo (ypač gydomojo turizmo) 
apimtis; ragina Komisiją, atsižvelgiant į tai, kad Bendrijoje galioja įvairios taisyklės, 
reglamentuojančios gydomąjį turizmą, apsvarstyti galimybę parengti vieną bendrą teisės 
akto pasiūlymą dėl gydomojo turizmo ir taip suteikti šiam sektoriui susistemintą 
organizacinę struktūrą, skatinančią konkurenciją; pabrėžia naujų taisyklių, 
reglamentuojančių tarptautinės sveikatos priežiūros paslaugas, svarbą siekiant toliau 
skatinti sveikatos turizmą;

37. primena, kad etiniu požiūriu atsakingas turizmas yra tikslas, kurio negalima ignoruoti; 
palankiai vertina Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) parengtą etinį kodeksą ir tikisi, 
kad jį netrukus patvirtins Komisija ir valstybės narės; atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi, kad 
Komisija pasiūlė išplėsti valstybių narių nacionalinę jurisdikciją ją taikant už seksualinio 
mažamečių išnaudojimo nusikaltimus, padarytus užsienyje, taip būtų kovojama su sekso 
turizmu;
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Turizmas visiems

38. ragina Komisiją siekti palaipsniui mažinti turizmo sezoniškumą toliau plėtojant 
parengiamąją veiklą „Calypso“, kadangi ją įgyvendinant iki šiol pasiekta teigiamų 
rezultatų; be to, ragina Komisiją aktyviai įgyvendinti mainų programą, pagal kurią 
konkrečios asmenų grupės, pradedant labiausiai socialiai remtinomis, galėtų vykti 
atostogų, ypač ne sezono metu, taip pat ir į kitas šalis;

39. pabrėžia, kad svarbu, įgyvendinant naująją ES strategiją dėl negalios, sudaryti galimybę 
neįgaliesiems pasinaudoti ne tik transporto, bet ir apgyvendinimo, maitinimo ir turizmo 
paslaugomis apskritai;

40. ragina Komisiją ir valstybes nares, turint mintyje tai, kad 2011 m. paskelbti Europos 
savanoriškos veiklos metais, paskatinti jaunimą savanoriškai dalyvauti programose, 
skirtose istorinės ir aplinkosauginės reikšmės objektams atstatyti, išsaugoti ir apsaugoti, 
kad jie būtų labiau prieinami turistams;

Turizmas ir ištekliai

41. ragina Komisiją informuoti apie įvairias finansines priemones, ypač kurios susijusios su 
ERPF, EŽŪFKP ir ESF, kurias įgyvendina skirtingi generaliniai direktoratai ir kurių 
tikslas – padidinti turizmo konkurencingumą, jas koordinuoti ir stebėti, ar jos tinkamai 
įgyvendinamos;

42. be to, ragina valstybes nares ir vietines bei regionines valdžios institucijas visapusiškai 
išnaudoti profesinio mokymo priemones, kurias siūlo ESF ir kiti Bendrijos, nacionaliniai, 
regioniniai ir vietiniai fondai; mano, kad itin svarbu, jog valstybės narės ir kiti organai, 
remdamiesi struktūriniuose fonduose pateiktais prioritetais, sudarytų sutartis konkrečioms 
turizmo šakoms;

43. prašo 2014–2020 m. finansinėje perspektyvoje parengti konkrečią MVĮ skirtą turizmo 
programą, kuria būtų skatinama partnerystė tarp kompanijų vykdant visą Europą 
apimančius turizmo projektus;

44. atkreipia dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti, jos turizmo sektoriaus bandomieji projektai 
bus remiami ir po 2011 m., ir, jei būtina, įvertinti juos iš naujo siekiant, kad jie prisidėtų 
prie naujosios strategijos įgyvendinimo; 

Kiti svarbūs turizmo sektoriaus klausimai

45. reikalauja, kad Komisija iki 2011 m. rugsėjo mėn. pateiktų teisės akto projektą dėl 
Kelionių paketų direktyvos Nr. 90/314/EEB persvarstymo siekiant užtikrinti vartotojams 
ir įmonėms, dirbančioms šiame sektoriuje, aiškų teisinį pagrindą esant įprastinėms 
sąlygoms ir ypač dėl gamtos stichijų susidarius išskirtinėms aplinkybėms;

46. atkreipia dėmesį į tai, kad visose valstybėse narėse reikėtų palaipsniui suvienodinti 
turizmo sektoriaus PVM, kadangi tai būtina skaidrios konkurencijos tarp turizmo 
bendrovių ES ir ne ES šalyse sąlyga; todėl palankiai vertina diskusiją šiuo klausimu, kuri 
buvo pradėta Žaliojoje knygoje paskelbus publikaciją dėl PVM ateities;
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47. ragina Europos Sąjungos Tarybą greičiau patvirtinti direktyvos dėl specialios PVM 
(TOMS) sistemos modernizavimo projektą; pagal šią direktyvą suteikiama galimybė 
taikyti aktyvaus pasirinkimo sistemą, kuri padėtų panaikinti konkurencijos iškraipymus 
tarp įvairių kategorijų vykdytojų šiame sektoriuje, kadangi dabar visi nacionalinių teisės 
aktų skirtumai turi rimtų pasekmių;

48. mano, kad Parlamente turėtų būti sukurta speciali turizmo techninė darbo grupė, kuri 
atidžiai stebėtų, kaip įgyvendinami Komisijos ir Parlamento pasiūlyti veiksmai;

49. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Turizmas yra trečia pagal dydį ES socialinė ir ekonominė veikla, sudaranti 10 proc. BVP ir 
12 proc. bendro užimtumo. Tai labai svarbus sektorius, kuris be to, kad vykdo tolesnę mažiau 
išsivysčiusių regionų integraciją ir padeda jiems vystytis, geba suderinti augimą bei tvarų ir 
etninį vystymąsi ES valstybėse narėse. Be to, turizmas yra pagrindinė priemonė, padedanti 
stiprinti, platinti ir populiarinti mūsų įvaizdį pasaulyje. 

Turizmas visada buvo Bendrijos politikos dalis. Nuo 2009 m. gruodžio mėn. ES institucijos 
ėmėsi naujų veiksmų, reaguodamos į naujas Lisabonos sutartimi nustatytas prerogatyvas, 
pagal kurias ES suteikiama kompetencija vykdyti ir koordinuoti valstybių narių veiksmus 
turizmo srityje. 2010 m. balandžio mėn. Madrido deklaracijoje valstybės narės pareiškė norą 
taikyti konkrečias priemones, taip pat skatinti tokias vertybes kaip, pvz., etinį turizmą, 
aplinkos ir kultūros apsaugą ir ekonominį sektoriaus tvarumą; 2010 m. birželio mėn. 
Komisijos komunikatu nurodytas 21 veiksmas; 2010 m. spalio mėn. Konkurencingumo 
tarybos išvadose valstybės narės pripažino turizmo svarbą ekonomikai ir ėmėsi vystyti šį 
sektorių; 2010 m. lapkričio mėn. vykusiame Europos turizmo forume Maltoje Komisija 
pristatė įgyvendinimo plano projektą ir surengė viešą diskusiją siekiant nustatyti 21 jos 
komunikate pasiūlyto veiksmo prioritetus; šiame sąraše taip pat pateiktas Parlamento 
iniciatyva parengtas pranešimas. 

Europos Komisijos komunikatas
Komisija, įgyvendindama 2010 m. birželio mėn. komunikatą ir naujus prioritetus, apibrėžtus 
2020 m. Europos strategijoje, nori paskatinti taikyti koordinuotą požiūrį ir nustatyti veiksmų 
sistemą siekiant skatinti konkurencingumą ir tvaraus augimo pajėgumus turizmo sektoriuje 
(žr. SESV 195 straipsnį). 
Galima išskirti veiksmų programą, apimančią keturis ramsčius: pirma, Komisija mano, kad 
sektoriui yra labai svarbu didinti konkurenciją skatinant paslaugų įvairovę, remiant naujoves, 
gerinant profesinius gebėjimus ir galiausiai palaikant ilgesnio turizmo sezono idėją. Antra, ES 
pati įsipareigojo skatinti tvarų, atsakingą ir geros kokybės turizmą ir palengvinti tinkamą 
įmonių valdymą sukuriant Europos ženklus (Europos ženklas, ES ekologinis ženklas, turizmo 
kokybės ženklas) ar skatinant projektus, tokius kaip EDEN ar NECSTouR. Kita vertus, 
tarptautiniu lygmeniu norima pateikti ES, kaip bendrą iš atskirų vietovių sudarytą ir suderintą 
turistinių vietovių rinkinį. Apibendrinant ir atsižvelgiant į tai, kad turizmo politika apima 
daugelį sričių, turėtų būti siekiama maksimaliai panaudoti tų politikos sričių ir finansinių 
priemonių, skirtų konkurencingumui šiame sektoriuje didinti, potencialą.

Pranešimas savo iniciatyva – pranešėjo pozicija
Pranešėjas mano, kad diskutuojant dėl Parlamento savo iniciatyva teikiamo pranešimo reikėtų 
siekti dviejų tikslų: pirma, atidžiai išnagrinėti 21 Komisijos siūlomą veiksmą ir veiksmų, 
pateiktų Maltoje, įgyvendinimo planą, pagrindinį dėmesį skiriant prioritetų nustatymui ir jų 
faktiniam įgyvendinimui; antra, raginti Komisiją ir valstybes nares per nustatytą laiką ieškoti 
veiksmingų sprendimų dėl neišspręstų klausimų, kurių sprendimas labai svarbus Europai, 
siekiančiai išlaikyti savo, kaip turistų lankomiausio žemyno, poziciją.
Pranešėjo nuomone, reikėtų teikti prioritetą tiems Komisijos pasiūlytiems veiksmams, kurie 
itin susiję su strategijos „2020 m. Europa“ tikslais.

Mokymas
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Pranešėjas sutinka, kad su mokymais ir profesiniu tobulinimusi susiję klausimai yra labai 
svarbūs. Per žmogiškąjį kapitalą ir mokymus, ne tik specialistų, kurie tiesiogiai bendrauja su 
klientais, bet visų pirma naujų vadovų, administratorių ir verslininkų, bus galima įvykdyti šį 
uždavinį, t. y. parengti veiksmingą turizmo pramonės politiką. Šiuo aspektu labai svarbu 
skatinti jau esamas profesinio mokymo programas ir jomis pasinaudoti, kurti mokymo tinklus 
ir skatinti naujas mokymo formas, artimai bendradarbiaujant su verslo sektoriumi. Pranešėjas 
mano, kad labai svarbu įvertinti turimą kompetenciją šiame sektoriuje, kad būtų lengviau 
suprasti, kokių konkrečių veiksmų reikia imtis mokymų srityje turizmo sektoriuje. Tokios 
programos, kaip „Erasmus jauniems verslininkams“, taip pat labai svarbios jaunimui, 
siekiančiam įgyti naujų profesinių sugebėjimų. Šie sugebėjimai ir kvalifikacija turi būti 
pripažįstami valstybių narių. 

Naujovės ir IKT 
Pranešėjas įsitikinęs, kad reikia didelių investicijų į naujoves ir IKT, kadangi tai yra 
svarbiausi konkurencijos tarp turizmo srityje dirbančių įmonių didinimo veiksniai. Be to, tai 
būdas pasiekti ne tik klientus, kurie vis plačiau naudojasi internetu ir naujomis 
technologijomis, bet ir turizmo bendroves, kurios šiuo metu gauna bene daugiausiai naudos ir 
internetinio turizmo. Todėl jokiu būdu negalima ignoruoti pasiūlymo sukurti Europos 
platformą. Kitas svarbus aspektas yra užtikrinti visišką interneto prieinamumą visoje Europos 
Sąjungoje, įskaitant mažiau turtingas šalis. Pranešėjas siūlo Komisijai pradėti bandomąjį 
projektą, kurį įgyvendinant MVĮ būtų skatinamos prisijungti prie skaitmeninės tiekimo 
grandinės ir, turėdamos prieigą prie naujų pažangių technologijų, padidintų 
konkurencingumą.

Turistų vizos 
Vizų klausimas, ypač kalbant apie BRIK šalis ir milijonus potencialių naujų turistų iš ES 
nepriklausančių šalių, yra pagrindinis Europos turizmo sektoriaus klausimas. Pranešėjas tikisi, 
kad Europos teisėta pareiga ir teisė kontroliuoti, kas patenka į jos teritoriją, nesumažins jos, 
kaip turistų lankomos vietos, patrauklumo, ir mano, kad valdžios institucijos ir valstybės narės 
turėtų įsisąmoninti, kad reikia koordinuoti ir supaprastinti vizų išdavimo procedūras. Jos 
turėtų apsvarstyti galimybę įsteigti bendrus konsulatus siekdamos sumažinti biurokratinių 
procedūrų skirtumus ir administracines išlaidas. 

Europos ženklai 
Kalbėdamas apie ženklus, pranešėjas mano, kad, visų pirma, reikia surasti tinkamą 
pusiausvyrą tarp aiškiai priešingų poreikių, ir, antra, vengti pernelyg didinti ženklinimo 
sistemų skaičių, nes tai galėtų trikdyti vartotojus.
„Europos ženklo“ atveju svarbu populiarinant Europą kaip vieną lankytiną vietą aiškiai 
išskirti įvairių šalių specifinius bruožus. 
Kalbant apie „Europos paveldo ženklą“ svarbu pradėti konstruktyvų dialogą su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai UNESCO, siekiant išvengti paveldo ženklų 
dubliavimo. 
Tačiau kalbant apie „kokybės ženklą“, viena vertus, kyla bendrų minimalių kokybės kriterijų 
nustatymo problema, siekiant skatinti įmonių konkurencingumą, ir, kita vertus, sunku siekti 
šio tikslo bendroje rinkoje, kuri dar nevisiškai suderinta ir kurioje dar labai skiriasi šalių 
mokesčių sistemos ir taisyklės. Pranešėjas palaiko idėją nustatyti vieną bendrą ženklą, kuris 
papildytų nacionalinius ir regioninius ženklus, ir būtų pripažįstamas laisvai pasirenkant. Be to, 
pranešėjas įsitikinęs, kad siekiant išvengti painiavos reikėtų nustatyti ilgalaikį tikslą 
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palaipsniui sujungti Europos kokybės ženklą ir Ekologinį ženklą turistų apgyvendinimo 
paslaugoms į vieną.
Apgyvendinimo klasifikavimo sistemų atveju pranešėjas mano, kad palaipsniui reikia 
suderinti bendrus minimalius kriterijus, kurie galėtų būti nustatyti glaudžiai bendradarbiaujant 
vykdytojams ir standartizavimo organams šiame sektoriuje. 

Turizmas ir transportas 
Pranešėjas pabrėžia transporto svarbą turistų mobilumui ir tikisi, kad bus atnaujinama 
infrastruktūra, naudojamos tvaresnės transporto priemonės, užtikrinamas susisiekimas su 
sunkiau prieinamomis vietovėmis ir ypač priimti keleivių teises užtikrinantys teisės aktai. 

Europos matomumas
Pranešėjas toliau plėtoja tvarumo temą įterpdamas ją į kitus svarbius klausimus. Pvz., reikėtų
nustoti taikyti sustabarėjusią turizmo sezonų sistemą, didinti turizmo produktų įvairovę, siekti, 
kad jie būtų tvarūs, visiems prieinami, didintų kultūrinio ir religinio turizmo galimybes, 
palengvintų prieigą prie tokių programų kaip NECSTouR ir EDEN, taip pat kad būtų 
pasinaudojama Europos renginiais populiarinant Europą kaip lankytiną vietą. Pranešėjas 
įsitikinęs, kad pagerinus ir padarius interaktyvesne Europos kelionių komisijos svetainę 
www.visiteurope.com, taip pat pateikiant informaciją joje visomis ES oficialiosiomis 
kalbomis ir pagrindinėmis ne ES kalbomis ir naudojant formatą, kurį naudoja asmenys, 
turintys jutimo negalią, ji galėtų tapti tikrąja turizmo platforma, jungiančia nacionalines, 
regionines ir vietines turizmo platformas, bei populiarintų Europą tarp turistų ES ir ES 
nepriklausančiose šalyse. Šiame portale būtų galima talpinti nuorodas į svetaines, 
pateikiančias informaciją apie turistinius maršrutus ir atostogų paketus, siekiant juos padaryti 
patrauklesniais ir prieinamesniais potencialiems lankytojams. 

Pranešėjas pabrėžia keleto įvairių turizmo rūšių svarbą, kaip antai kaimo turizmo ir 
agroturizmo, gamtos turizmo, paplūdimių ir pakrančių turizmo, kruizinių laivų turizmo, 
gydomojo ir sveikatos turizmo ir etinio turizmo. 

Turizmas visiems
Pranešėjas pabrėžia, kad imtasi veiksmų siekiant sustabdyti vis didėjančią tendenciją, kai 
turizmas tampa labai sezonišku, ir mano, kad vienas iš sprendimo būdų galėtų būti 
parengiamųjų veiksmų programa „Calypso“. „Calypso“ jau davė teigiamų rezultatų, todėl 
Komisija turėtų toliau plėtoti šią programą suteikiant jai tarptautinį pobūdį. Įgyvendinant 
programą kai kurių kategorijų asmenys (jaunimas, pagyvenusieji, neįgalieji ir nepasiturinčios 
šeimos) gali vykti atostogauti, visų pirma ne sezono metu.

Pranešėjas atitinkamai įsitikinęs, kad jaunimo indėlis plėtojant turizmą yra labai didelis ir 
ragina siekti visapusiškos naudos iš to, kad 2011 m. paskelbti Europos savanoriškos veiklos 
metais, t. y. paskatinti jaunimą savanoriškai dalyvauti programose, skirtose istorinės ir 
aplinkosauginės reikšmės objektams atstatyti, išsaugoti ir apsaugoti, kad jie būtų labiau 
prieinami turistams. 

Turizmas ir ištekliai
Pranešėjas įsitikinęs, kad norint įgyvendinti naują ambicingą turizmo politiką jai reikia skirti 
pakankamą finansavimą ir žmogiškuosius išteklius. Tai jautri tema, ypač šiuo ES istorijos 
etapu, bet jos negalima ignoruoti. 
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Pranešėjas mano, kad reikėtų laikytis dviejų gretimų požiūrių: viena vertus, skirtingų 
generalinių direktoratų iš skirtingų struktūrinių fondų valdomos lėšos turi būti geriau 
koordinuojamos ir pastebimos, o nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijos turi 
žinoti, kad jos privalo rengti specialius su turizmu susijusius konkursus, laikydamosi įvairių 
fondų nustatytų gairių; kita vertus, į 2014–2020 m. finansinę programą turi būti įtraukta 
konkreti turizmo programa, jai turi būti skirtos atskiros biudžeto eilutės, ypač paisant MVĮ 
interesų, taip pat turi būti skatinama partnerystė tarp įmonių, vykdančių visą Europą 
apimančius projektus šiame sektoriuje. Pranešėjas taip pat mano, kad atsižvelgiant į naują 
kompetenciją, kurią suteikia Lisabonos sutartis, ir į dėl jos kylantį žmogiškųjų išteklių poreikį 
reikėtų perskirstyti kompetenciją ir sustiprinti Komisijos turizmo srities struktūrą. 

Kiti prioritetiniai klausimai 
Pranešėjas mano, kad reikia svarstyti keletą svarbių su turizmo sektoriumi susijusių klausimų, 
kuriems spręsti reikia imtis kryptingų veiksmų. 
Jis mano, kad vienas iš prioritetų turėtų būti Kelionių paketų direktyvos persvarstymas. Ši 
direktyva priimta 1990 m. ir jau neatspindi besikeičiančios visuomenės vartotojų elgsenos. 
Pranešėjas tikisi, kad Komisija iki 2011 m. rugsėjo mėn. pateiks šios direktyvos persvarstymo 
projektą. Taip šio sektoriaus vartotojams ir įmonėms būtų užtikrinamas aiškesnis teisinis 
pagrindas. 

PVM turizmo sektoriuje yra kita pranešėjui svarbi tema. Jis mano, kad laipsniškas PVM 
derinimas turizmo sektoriuje yra reikalinga, lygiavertį statusą suteikianti skaidrios turizmo 
įmonių konkurencijos sąlyga. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybai 2009 m. kovo mėn. 
sudarius susitarimą dėl Direktyvos 2009/47/EB redakcijos, nustatyta, kad atskiros valstybės 
narės gali nuolat taikyti žemesnio tarifo PVM įvairioms daug darbo reikalaujančioms 
paslaugoms, įskaitant maitinimo įstaigų paslaugas: yra labai svarbus žingsnis į priekį, bet vis 
dar yra labai daug skirtumų, lemiančių įvairių valstybių narių konkurencijos iškraipymus. 

Specialios turizmo agentūrų ir kelionių organizatorių PVM sistemos modernizavimas yra dar 
vienas, ypatingo dėmesio reikalaujantis, klausimas. Pranešėjas prašo Tarybos pagreitinti 
direktyvos įgyvendinimą, numatant galimybę taikyti aktyvaus pasirinkimo sistemą, kurią 
taikant galima išvengti konkurencijos iškraipymo tarp įvairių kelionių organizatorių 
kategorijų, taip pat ir nacionalinių teisės aktų skirtumų, šiuo metu sukeliančių rimtas 
pasekmes. 

Galiausiai, pranešėjas įsitikinęs, kad yra svarbu atidžiai stebėti Komisijos pasiūlytus veiksmus 
ir Europos Parlamento pateiktus pasiūlymus bei nuolat tikrinti, kad minėti pasiūlymai būtų 
teisingai taikomi. Turėdamas tai mintyje, siūlo Europos Parlamente įsteigti darbo grupę, 
kurioje dalyvautų turizmo sektoriaus ekspertai, nes tai padėtų užtikrinti pasiūlytų veiksmų 
tęstinumą ir leistų pradėti įgyvendinti naują Europos Sąjungos turizmo politikos strategiją. 


