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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropu, tūristu apmeklētāko vietu pasaulē — jaunām Eiropas tūrisma nozares 
politiskajām pamatnostādnēm
(2010/2206(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas tūrisma ilgtspējības pamatnostādnēm 
(COM(2003)0716),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par atjaunināto ES tūrisma politiku — veidojot 
spēcīgāku Eiropas tūrisma partnerību (COM(2006)0134),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par noturīgas un konkurētspējīgas Eiropas tūrisma 
nozares programmu („Darba kārtība 21”) (COM(2007)0621),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropu, tūristu apmeklētāko vietu pasaulē —
jaunām Eiropas tūrisma nozares politiskajām pamatnostādnēm (COM(2010)0352),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropu 2020 — stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei (COM(2010)2020),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Eiropas 
statistiku par tūrismu (COM(2010)0117),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 21. oktobra secinājumus par Eiropu, tūristu apmeklētāko 
vietu pasaulē — jaunām Eiropas tūrisma nozares politiskajām pamatnostādnēm 
(14944/10),

– ņemot vērā Padomes 1986. gada 22. decembra ieteikumu1 par ugunsdrošību esošajās 
viesnīcās (86/666/EEK),

– ņemot vērā Padomes 1990. gada 13. jūnija Direktīvu 90/314/EEK2 par kompleksiem 
ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 
2006/123/EK3 par pakalpojumiem iekšējā tirgū,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 5. maija Direktīvu 2009/47/EK4, ar ko Direktīvu 
2006/112/EK groza attiecībā uz samazinātām pievienotās vērtības nodokļa likmēm,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 9. jūlija Lēmumu5 par ekoloģiskajiem kritērijiem 
Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai tūristu mītņu pakalpojumiem (2009/578/EK),

                                               
1 OV L 384, 31.12.1986., 60.–68. lpp.
2 OV L 158, 23.6.1990., 59.–64. lpp. 
3 OV L 376, 27.12.2006., 36.–68. lpp.
4 OV L 116, 9.5.2009., 18. lpp.
5 OV L 198, 30.7.2009., 57.–79. lpp.
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) 
Nr. 66/20101 par ES ekomarķējumu,

– ņemot vērā savu 2005. gada 8. septembra rezolūciju2 par Eiropas ilgtspējīga tūrisma 
jaunajām perspektīvām un jaunajiem izaicinājumiem,

– ņemot vērā savu 2007. gada 29. novembra rezolūciju3 par atjaunināto ES tūrisma 
politiku — veidojot spēcīgāku Eiropas tūrisma partnerību,

– ņemot vērā savu 2008. gada 16. decembra rezolūciju4 par tūrisma ietekmes reģionālās 
attīstības aspektiem piekrastes reģionos,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Reģionālās 
attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Kultūras un 
izglītības komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. ņemot vērā, ka tūrisma nozare sastāda 10 % no IKP un 12 % no kopējās nodarbinātības, tā
galvenokārt sastāv no mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tai ir 
galvenā loma ES ekonomikas attīstībā un kohēzijā, kā arī stratēģijas „Еiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā,

B. ņemot vērā, ka Eiropas Savienība ir tūristu apmeklētākā vieta pasaulē pēc citu valstu 
tūristu skaita, un šī loma jānostiprina, lai cīnītos izaicinājumiem — lielāku globālo 
konkurenci un nepastāvīgu tirgus pieprasījumu, no vienas puses, un nepieciešamību 
nodrošināt lielāku ilgtspējību, no otras puses,

C. ņemot vērā, ka tūrisms palīdz reklamēt Eiropu un tās kultūras un valodu mantojumu, 
neskarot atšķirības, stiprināt kopējās vērtībās un Eiropas identitātes, piederības un 
pilsonības sajūtu,

D. ņemot vērā, ka ar Lisabonas līguma 195. pantu tūrisms kļūst par tiešu ES kompetenci, un 
ES var atbalstīt un papildināt dalībvalstu rīcību,

E. ņemot vērā, ka ar šo jauno kompetenci jāizveido integrēta Eiropas stratēģija ar skaidriem 
un vērienīgiem mērķiem, pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu,

F. ņemot vērā, ka Kopienas tūrisma politikai vajadzīgi atbilstoši resursi ES 2014.–2020. gada 
finanšu plāna ietvaros,

1. atbalsta Komisijas iesniegto politisko stratēģiju, kurā aprakstīts 21 konkrēts pasākums, lai 
atveseļotu šo nozari; uzskata, ka šis dokuments kopā ar atbilstošu pasākumu ieviešanas 

                                               
1 OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.
2 OV C 193E, 17.8.2006., 325. lpp.
3 OV C 297E, 20.11.2008., 184. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0597.
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plānu ir konkrēts pamats, lai sāktu attīstīt konkurētspējīga, moderna, ilgtspējīga un visiem 
pieejama tūrisma Eiropas politiku;

2. uzskata, ka jāizveido tāda Eiropas tūrisma stratēģija, kas no vienas puses ir balstīta uz 
konkrētiem pasākumiem tikai tūrisma jomā un no otras — uz precīzu ietekmes 
novērtējumu, ko tūrismam uzliek noteikumi citās nozarēs;

3. uzsver nepieciešamību pēc ciešas sadarbības starp Eiropas, valstu, reģionālām un vietējām 
iestādēm, no vienas puses, un starp visām iestādēm un nozares dalībniekiem, no 
otras puses; atgādina daudzu Eiropas reģionu tiešu kompetenci tūrisma jomā, un attiecīgi 
to centrālo lomu projektu un konkrētu pasākumu ieviešanā; cer uz tiešu un efektīvu 
reģionu dalību turpmākajos Kopienas priekšlikumos tūrisma jomā un starpreģionu 
koordinācijā, lai tos atbalstītu;

Konkurētspējīgs, moderns un kvalitatīvs tūrisms

4. uzskata, ka tūrisms jāuzskata par nedalāmu Eiropas rūpniecības politikas daļu, un uzsver, 
ka tūrisma atveseļošana ir nozīmīgs nodarbinātības avots daudzās dalībvalstīs;

5. atbalsta Komisijas priekšlikumu kopā ar dalībvalstīm un valstu ceļojumu aģentūrām 
izveidot „Eiropas zīmolu” ar mērķi reklamēt Eiropu pasaulē kā vienotu tūrisma mērķi, 
neskarot teritoriālās atšķirības;

6. atzinīgi vērtē iniciatīvu „Eiropas mantojuma zīme” kā instrumentu, lai pievienotu vērtību 
dažiem objektiem, kas simbolizē Eiropas integrācijas vēsturi; uzsver nepieciešamību 
koordinēt šo iniciatīvu ar UNESCO atzītiem objektiem, lai nerastos pārklāšanās bez 
pievienotas vērtības;

7. uzsver sadarbības nozīmīgumu, arī izmantojot partnerattiecības ar ārpuskopienas valstīm, 
īpaši ar BRIC valstīm (Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna), kas pārstāv tirgu ar vairākiem 
miljoniem potenciālu jauno tūristu;

8. tāpēc uzskata, ka, ievērojot ES tiesības un pienākumu kontrolēt pieeju savām robežām no 
iekšienes, jāinformē Eiropas iestādes un dalībvalstis, ka nepieciešams koordinēt un 
vienkāršot tūrisma vīzu izsniegšanas procedūras, izskatot iespējamību izveidot Kopienas 
konsulārās nodaļas ES līmenī, kas nodrošinātu precīzu minēto procedūru ieviešanu un 
birokrātijas izmaksu samazināšanu;

9. aicina Komisiju apsvērt alternatīvus pasākumus tūrisma vīzu izsniegšanas vienkāršošanai, 
piemēram, „grupas tūrisma vīzas” izsniegšanu organizētām tūristu grupām;

10. aicina dalībvalstis izskatīt iespēju izveidot vienotu „brīdinājumu” ziņojumu ceļojumiem 
dažādās ārkārtas situācijās, kas rada risku ārzemju tūristam, izveidojot vienotu Eiropas 
„brīdinājumu” kodeksu, un smagākajos gadījumus nodrošinot tūrisma nozares 
dalībniekiem pieeju Kopienas palīdzības procedūrai Eiropas finanšu līdzekļu pieejamības 
robežās;

11. uzsver nepieciešamību atbalstīt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) tehnoloģisko attīstību, 
lai izveidotu efektīvāku produktu tirdzniecību un tūrisma mērķu reklamēšanu; aicina
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Komisiju izveidot platformu „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un tūrisms”, līdz 
2011. gada beigām uzsākot konkrētu pilotprojektu, lai atbalstītu mikrouzņēmumu un 
MVU dalību digitālās piegādes ķēdē, balstoties uz pieredzi citās nozarēs, piemēram, 
tekstila, transporta un loģistikas un automobiļu rūpniecības nozarēs;

12. aicina Komisiju, cieši sadarbojoties ar tūrisma nozares dalībniekiem, izvērtēt inovatīvās 
iespējas reklamēt konkrētus komplekso brīvdienu piedāvājumus uz Eiropu lielos 
starptautiskos pasākumos, kas Eiropā notiks turpmākajos gados (piemēram, Olimpiskās 
spēles 2012. gadā Londonā, vispārējā izstāde 2015. gadā Milānā un citi), lai reklamētu 
„tūrisma mērķi — Eiropa” ar tās daudzveidīgajām bagātībām;

13. uzskata, ka tālāk jāattīsta Eiropas Ceļojumu komisijas izveidotā tīmekļa vietne 
www.visiteurope.com, lai veicinātu tās izmantošanu un plašu pieeju (teksts visās ES 
oficiālajās valodās un lielākajās ārpuskopienas valodās, tādu formātu izmantošana, kas 
pieejami personām ar sensorisku invaliditāti) un izveidotu to par īstu Eiropas tūrisma 
platformu ar saikni uz atsevišķiem valstu, reģionu un vietējiem tūrisma portāliem;

14. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm izvērtēt iespēju izveidot „Eiropas tūrisma karti” ar 
mērķi veicināt Eiropā ceļojošu dalībvalsts un trešās valsts tūristu lojalitāti, izmantojot 
informācijas piedāvājumu, atvieglojumus un konkrētus pakalpojumus;

15. aicina Komisiju izveidot „Eiropas tūrisma kvalitātes zīmi”, nosakot kopējus minimālos 
kvalitātes kritērijus; uzskata, ka tas jāveic, koordinējot dalībvalstu un šīs kategorijas 
asociāciju labāko pieredzi, lai papildus valstu marķējumam izveidotu vienotu marķējumu, 
ko varētu atzīt pēc brīvprātīgas akreditācijas principa („opt-in”);

16. uzskata, ka, lai novērstu risku radīt neskaidrības patērētājiem un pārmērīgu slogu 
uzņēmumiem, jāierobežo marķējumu skaits, lai tie būtu pēc iespējas atpazīstamāki; tāpēc 
aicina Komisiju izvērtēt iespēju nākotnē pakāpeniski apvienot marķējumus tūrisma mītņu 
pakalpojumiem, izveidojot divus marķējumus — „Eiropas kvalitātes zīme” un Eiropas 
ekomarķējums.

17. aicina Komisiju atbalstīt progresējošu viesnīcu klasifikācijas sistēmu saskaņošanas 
iniciatīvu un izveidot kopējus minimālos kritērijus, ņemot vērā šīs kategorijas asociāciju 
pozitīvo pieredzi un cieši sadarbojoties ar standartizācijas iestādēm;

18. uzsver nepieciešamību pievērst uzmanību drošībai viesnīcās, īpaši ugunsdrošības 
standartiem; tāpēc uzskata, ka jāatbalsta brīvprātīga pievienošanās ēku vadības sistēmas 
(BMS) metodei, ko izveidojusi asociācija „Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā” 
(HOTREC), neskarot spēkā esošos valstu noteikumus, kas izveidoti saskaņā ar Padomes 
1986. gada ieteikumiem; tāpat uzsver nepieciešamību vienmēr ņemt vērā invalīdu un
personu ar ierobežotām pārvietošanas spējām vajadzības;

19. uzskata, ka Komisijai, sadarbojoties ar nozares ražotājiem, jāizveido pašreizējo tūrisma 
kompetenču sistēma, kas būtu konkrēts pamats pieprasījuma un piedāvājuma saskaņošanai 
tirgū;

20. aicina Komisiju, sadarbojoties ar dalībvalstīm, novērtēt un reklamēt profesionālo 
apmācību un universitāšu pieredzi tūrisma nozarē, pielietot to un veicināt jaunas pieredzes 
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veidošanu ciešā sadarbībā ar pētniecības jomu un uzņēmumiem;

21. uzskata, ka tādas Kopienas programmas kā „Erasmus jauniem uzņēmējiem” un „Leonardo 
da Vinci” ir vienīgās programmas, kurās var iegūt profesionālas un noderīgas zināšanas, 
tāpēc tās vairāk jāattīsta un jāpopularizē;

22. aicina uzlabot abpusēju profesionālo kvalifikāciju atzīšanu tūrisma nozarē, lai ļautu jau 
esošajiem un potenciālajiem darbiniekiem šajā nozarē atrast labākās profesionālās 
iespējas;

23. uzsver ciešo saistību starp tūrismu un transportu un aicina Komisiju un dalībvalstis darīt 
visu iespējamo, lai modernizētu infrastruktūras, atbalstītu kombinētu izmantošanu un 
izveidotu atbilstošus tūrisma plūsmu pārvaldības pasākumus, īpaši sezonas kāpuma laikā 
un dažādās ārkārtas situācijās;

24. aicina Komisiju atbalstīt ilgtspējīgāku transporta veidu izmantošanu un pievērst īpašu
uzmanību savienojumiem ar salām, lauku un kalnu apgabaliem un vispārīgā nozīmē ar 
grūtāk pieejamiem tūrisma mērķiem;

25. uzsver nepieciešamību reklamēt elektroniskās biļešu pārdošanas sistēmas dažādiem 
transporta veidiem, tādējādi atbalstot sistēmas intermodalitāti;

26. atzinīgi vērtē Eiropas tiesību aktus pasažieru tiesību jomā, īpaši attiecībā uz pasažieriem ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, cerot, ka vidējā termiņā būs iespējams izveidot vienotu 
regulējumu dažādiem transporta veidiem;

Ilgtspējīgs un daudzveidīgs tūrisms 

27. atzinīgi vērtē Komisijas vēlmi izveidot daudzveidīgāku tūrisma piedāvājumu; īpaši uzsver 
jau uzsāktās sadarbības ar Eiropas Padomi nozīmīgumu, lai atbalstītu kultūras, vēstures, 
reliģisko un vides tūrismu, izveidojot tematiskus maršrutus, kas ne tikai izceļ mūsu 
kontinenta kultūras un vēstures mantojumu un tradīcijas, bet arī palīdz attīstīt alternatīvu, 
visiem pieejamu un ilgtspējīgu tūrismu; uzskata, ka jāatbalsta ilgtspējīgu transporta veidu, 
tai skaitā velosipēdu, izmantošana saistībā ar dažādiem maršrutiem;

28. uzskata, ka Komisijai un Eiropas Padomei jāturpina atbalstīt tādu maršrutu izveidošana, 
kas izceļ Eiropas identitāti konkrētos maršrutos pa Eiropas simboliskajām vietām, 
piemēram, katedrālēm, pilīm, universitātēm un rūpnieciskiem uzņēmumiem;

29. uzsver tādu tīklu nozīmīgumu kā NECSTouR un EDEN labas pieredzes apmaiņā starp 
Eiropas reģioniem un ilgtspējīgu tūrisma mērķu reklamēšanā; tāpat uzsver nepieciešamību 
izveidot kopēju rādītāju sistēmu ilgtspējīgai tūrisma mērķu pārvaldībai ciešā sadarbībā ar 
Tūrisma noturības darba grupu (TNG) un valstu un reģionālajām iestādēm;

30. uzskata, ka attiecīgi jāatbalsta lauku tūrisms un agrotūrisms, jo šīs nozares uzlabo dzīves 
kvalitāti, dažādo ekonomiku lauku apgabalos un izveido tiešu saikni ar atbalstu 
tradicionālajiem, ekoloģiskajiem un dabiskajiem pārtikas produktiem; atzīmē, ka tāpēc ir 
svarīgi nodrošināt pilnīgu pieejamību informātikas infrastruktūrai un tīklam šajos 
apgabalos;
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31. uzsver, ka dabas tūrisms veicina ilgtspējīgu nozares attīstību; uzskata, ka jāpievērš 
galvenā uzmanība nacionālajiem parkiem un aizsargājamām zonām, lai tās būtu 
pieejamākas tūristiem, arī attīstot starpvalstu maršrutus un neskarot vides mantojumu;

32. aicina Komisiju atbalstīt Kopienas horizontālo iniciatīvu attiecībā uz tūrisma ietekmi uz 
vidi, īpaši atsaucoties uz atkritumu pārstrādi, enerģijas un ūdens taupīšanu, un iesaistot 
procesā dažādas ķēdes, īpaši pārtikas lauksaimniecības ķēdi, lai izplatītu derīgu 
informāciju un materiālus un informētu sabiedrību;

33. uzsver nepieciešamību jūras piekrastes, salu un jūras tūrisma jomā ieguldīt atbilstošus 
līdzekļus Eiropas krastu aizsardzībai pret eroziju, aizsargāt vides un dzīvās dabas 
mantojumu un uzlabot ūdens kvalitāti ar mērķi izveidot ilgtspējīgu un kvalitatīvu 
pludmales un zemūdens tūrismu;

34. uzsver pludmales tūrisma nozīmīgumu kā dažu Eiropas piekrastes reģionu īpatnību un 
aicina Komisiju saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem izveidot aizsardzības pasākumus 
tūrisma nozares dalībnieku investīcijām, lai atjaunotu struktūras un uzlabotu pakalpojumu 
kvalitāti klientiem, izskatot iespēju izdarīt konkrētus grozījumus Direktīvā 2006/123/EK;

35. aicina Komisiju un dalībvalstis integrētās jūrniecības politikas ietvaros atbalstīt ostu 
struktūru attīstību, kas ir nozīmīgs aspekts piekrastes tūrismam, kurš pārstāv nozari, kurā, 
neskatoties uz krīzi, vērojama izaugsme, un izklaides tūrismam;

36. vērš uzmanību uz veselības tūrisma, īpaši kūrortu tūrisma, pastāvīgo izaugsmi; secina, ka 
pastāv dažādi Kopienas standarti kūrortu jomā un aicina Komisiju izvērtēt iespēju iesniegt 
vienota tiesību akta priekšlikumu kūrortu jomā, lai šajā nozarē izveidotu organisku un 
regulētu struktūru, un, veicinot konkurētspēju, uzsver jaunu standartu nozīmīgumu 
attiecībā uz pārrobežu medicīnu, lai vēl vairāk veicinātu veselības tūrismu;

37. atgādina, ka ētiski atbildīgs tūrisms ir obligāts mērķis; atzinīgi vērtē Vispasaules tūrisma 
organizācijas ētikas kodeksa saturu un cer, ka Komisija un dalībvalstis to nekavējoties 
ieviesīs; tāpēc atbalsta Komisijas priekšlikumu paplašināt dalībvalstu tiesību aktus 
attiecībā uz seksuāla rakstura noziegumiem pret mazgadīgiem, kas izdarīti ārzemēs, 
tādējādi praktiski sodot seksa tūrismu;

Tūrisms visiem

38. iedrošina Komisiju atbalstīt progresējošu tūrisma piedāvājuma sezonas pagarinājumu, 
papildus attīstot sagatavošanās darbību „Calypso”, kuras rezultāti līdz šim bijuši pozitīvi; 
turklāt aicina Komisiju turpināt iesākto apmaiņas programmu, lai konkrētu kategoriju 
personām, sākot no mazāk nodrošinātām, dotu pieeju tūrismam arī starpvalstu līmenī īpaši 
nesezonā;

39. uzsver, ka saskaņā ar jauno Eiropas stratēģiju attiecībā uz invaliditāti invalīdiem jādod 
pieeja ne tikai transportlīdzekļiem, bet arī tūrisma mītnēm, restorānu pakalpojumiem un 
tūrisma pakalpojumiem kopumā;

40. aicina Komisiju un dalībvalstis 2011. gada — Eiropas brīvprātīgā darba gada — ietvaros 
veicināt brīvprātīgu jauniešu piedalīšanos vēstures un vides interešu vietu atjaunošanas, 
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saglabāšanas un apsargāšanas programmās, lai tās būtu pieejamākas tūristiem;

Tūrisms un resursi

41. aicina Komisiju koordinēt un popularizēt dažādu ģenerāldirektoriātu izveidotos finanšu
instrumentus, lai stiprinātu tūrisma konkurētspēju, kā arī kontrolēt to precīzu izmantošanu, 
īpaši attiecībā uz ERAF, ELFLA un ESF;

42. turklāt iedrošina dalībvalstis un vietējās un reģionālās iestādes pilnībā izmantot 
profesionālās apmācības instrumentus, ko piedāvā ESF, un citus Kopienas, valstu, reģionu 
un vietējos instrumentus; uzskata, ka jāaicina dalībvalstis un iestādes izsludināt konkursus 
tūrisma jomā, balstoties uz strukturālo fondu prioritātēm;

43. pieprasa izveidot konkrētu tūrisma programmu 2014.–2020. gada finanšu plāna ietvaros, 
īpaši attiecībā uz MVU, veicinot partnerību starp uzņēmumiem Eiropas projektos šajā
nozarē;

44. uzsver nepieciešamību nodrošināt pastāvīgu atbalstu pilotprojektiem tūrisma nozarē pēc 
2011. gada un pēc iespējas novērtēt jaunus projektus, lai īstenotu jauno stratēģiju; 

Citi nozīmīgi jautājumi tūrisma nozarē

45. aicina Komisiju līdz 2011. gada septembrim iesniegt tiesību aktu priekšlikumu, lai 
pārskatītu Direktīvu 90/314/EEK attiecībā uz tā sauktajiem „kompleksajiem ceļojumiem”, 
izveidojot skaidru regulējošo sistēmu nozares patērētājiem un uzņēmumiem ikdienas 
situācijās, un īpaši dabas apstākļu izraisītās ārkārtas situācijās;

46. uzsver iespēju progresējoši saskaņot PVN tūrisma nozarē starp dalībvalstīm kā 
pārredzamas konkurences obligātu nosacījumu starp ES tūrisma uzņēmumiem un attiecībā 
uz trešām valstīm; tāpēc atzinīgi vērtē saistībā ar Zaļās grāmatas publicēšanu uzsākto 
diskusiju par PVN nākotnē;

47. aicina ES Padomi paātrināt direktīvas priekšlikuma izstrādāšanu attiecībā uz īpašā PVN 
režīma modernizāciju (TOMS), paredzot „opt-in” mehānisma ieviešanu, lai novērstu
konkurences kropļojumus starp tūrisma nozares dalībnieku kategorijām, kas šobrīd 
nesaskaņotu valstu pasākumu dēļ izraisa nopietnas sekas;

48. uzskata, ka jāizveido īpaša tehniska tūrisma darba grupa Eiropas Parlamenta līmenī ar 
mērķi klātienē uzraudzīt Komisijas priekšlikumu un Eiropas Parlamenta norādījumu 
ieviešanu;

49. uzliek savam priekšsēdētājam uzdevumu pārsūtīt šo ziņojumu Padomei un Komisijai.
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PAMATOJUMS

Tūrisms kā trešā lielākā ES sociāli ekonomiskā darbība, kas sastāda 10 % no IKP un 12 % no 
kopējās nodarbinātības, ir nozīmīga nozare, jo tā ne tikai veicina mazāk attīstītu reģionu 
integrāciju un attīstību, bet arī Savienības valstu izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību. Turklāt tas 
ir nozīmīgs instruments, lai stiprinātu, aizsargātu un popularizētu Eiropas tēlu pasaulē. 

Tūrisms vienmēr ir bijis iekļauts Kopienas politikā. Īpaši no 2009. gada decembra līdz 
mūsdienām Eiropas iestādes ir uzsākušas jaunu procesu, lai īstenotu jaunās Lisabonas līgumā 
noteiktās priekšrocības, kas piešķir ES kompetenci, papildinot un koordinējot dalībvalstu 
rīcību tūrisma nozarē. Madrides deklarācija 2010. gada aprīlī, kurā dalībvalstis ir norādījušas 
uz vēlmi ieviest konkrētus pasākumus, kā arī atbalstīt ētikas, vides aizsardzības, kultūras un 
ekonomiskās ilgtspējības vērtības šajā nozarē; Komisijas 2010. gada jūnija paziņojums ar 21 
pasākumu plānu; Konkurences padomes 2010. gada oktobra secinājumi, kurā dalībvalstis 
atzīst tūrisma nozīmīgumu ekonomikā un apņemas attīstīt šo nozari; Eiropas tūrisma forums 
Maltā pagājušā gada novembrī, kurā Komisija iesniedza priekšlikumu, ko ieviest caur 
konstruktīvu dialogu starp iestādēm un tūrisma nozares dalībniekiem, un mēģina izvirzīt 
prioritātes starp 21 paziņojumā aprakstītajiem pasākumiem; un visbeidzot Eiropas Parlamenta 
ziņojums par iniciatīvu. 

Eiropas Komisijas paziņojums 
Ar savu pagājušā gada jūnija paziņojumu Eiropas Komisija arī ar stratēģijā „Eiropa 2020” 
minētajām jaunajām prioritātēm grib veicināt koordinētu pieeju, lai izveidotu rīcības plānu 
tūrisma nozares konkurētspējas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanai (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 195. pantā minētie mērķi). 
Rīcības plāna pamatā var izcelt četrus pīlārus. Pirmkārt, Komisija uzskata, ka jāstimulē 
konkurētspēja šajā nozarē, veicinot piedāvājuma daudzveidību un inovāciju, uzlabojot 
profesionālās zināšanas un, visbeidzot, atbalstot sezonas pagarinājumu. Otrkārt, ES uzņemas 
veicināt ilgtspējīgu, atbildīgu un kvalitatīvu tūrismu un atvieglot pareizu uzņēmumu 
pārvaldību, izveidojot Eiropas marķējumu (Eiropas zīmolu, ekomarķējumu, Eiropas Tūrisma 
kvalitātes zīmi) un atbalstot tādus projektus kā EDEN un tādus tīklus kā NECSTouR. No otras 
puses, tā grib apzināt ES tēlu starptautiskā līmenī kā vienotu un koordinētu tūrisma mērķi. 
Visbeidzot, tā kā tūrisma politika ir transversāla, Komisija vēlas stiprināt politikas un 
pieejamo finanšu instrumentu potenciālu, lai varētu atbalstīt nozares konkurētspēju.

Ziņojums par iniciatīvu — referenta viedoklis
Referents uzskata, ka Parlamenta ziņojuma par iniciatīvu apspriešanai jābūt divkāršam 
mērķim — no vienas puses, rūpīgi analizēt 21 Komisijas piedāvāto pasākumu un attiecīgo 
Maltā prezentēto to īstenošanas plānu ar mērķi izvirzīt prioritātes un izveidot konkrētu to 
realizācijas plānu; no otras puses, aicināt Komisiju un dalībvalstis konkrētos termiņos un ar 
efektīviem risinājumiem pievērst uzmanību citiem aktuāliem jautājumiem, kuru risināšana ir 
nozīmīga, lai Eiropa saglabātu savu lomu kā tūristu apmeklētākā vieta pasaulē.
Starp Komisijas piedāvātajiem pasākumiem referents uzskata par svarīgu uzsvērt dažus, kas 
īpaši atbilst stratēģijai „Еiropa 2020”.

Apmācības
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Referents īpaši pievērš uzmanību apmācībām un profesionālajai kvalifikācijai. Tieši
cilvēku kapitāls un apmācības, ne tikai profesionāļiem, kuriem ir tiešs kontakts ar klientu, bet 
galvenokārt jaunām personām vadības, pārvaldības un uzņēmējdarbības līmenī var stāties 
pretim efektīvas tūrisma nozares politikas izaicinājumiem. Tāpēc ir svarīgi novērtēt un 
reklamēt jau esošo profesionālās apmācības un universitāšu pieredzi, ieviest to un veicināt 
jaunas pieredzes veidošanu ciešā sadarbībā ar uzņēmumiem. Referents uzskata, ka jāizvirza 
par noteikumu esošo zināšanu apzināšanu nozarē, lai zinātu, kā konkrēti reaģēt tūrisma 
apmācību nozarē. Tādas programmas kā „Еrasmus jauniem uzņēmējiem” ir nozīmīgas arī, lai 
izveidotu jaunas profesionālās zināšanas jauniešiem un zināšanas un kvalifikācijas, kas 
atbilstoši jāatzīst dažādām dalībvalstīm. 

Inovācijas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
Referents ir pārliecināts, ka jāinvestē inovācijās un informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijās, kas ir būtiski elementi, lai uzlabotu mūsu tūrisma uzņēmumu konkurētspēju un 
reaģētu ne tikai uz arvien vairāk uz internetu un jaunām tehnoloģijām vērstiem klientiem, bet 
arī uz pašiem tūrisma uzņēmumiem, kas mūsdienās arvien biežāk ir galvenais tūrisma 
produktu izmantotājs internetā. Tāpēc priekšlikums attīstīt Eiropas platformu ir izaicinājums, 
ko nevar neņemt vērā. Svarīgs aspekts ir arī nodrošināt pilnīgu pieeju internetam visā Eiropas 
Savienībā, tai skaitā mazāk nodrošinātajos apgabalos. Referents iesaka Komisijai izveidot 
pilotprojektu, lai veicinātu mikrouzņēmumu un MVU dalību digitālās piegādes ķēdē ar mērķi 
dot šiem uzņēmumiem pieeju jaunākajām tehnoloģijām, lai uzlabotu to konkurētspēju.

Tūrisma vīzas
Vīzu temats, īpaši attiecībā uz BRIC valstīm, ir galvenais saistībā ar tūrismu Eiropā, īpaši
ņemot vērā miljonus jauno potenciālo tūristu no trešām valstīm. Referents cer, ka Eiropas 
likumīgas tiesības un pienākums ir kontrolēt pieeju savai teritorijai, labvēlīgi ietekmēt Eiropas 
tūrisma mērķu pievilcību, un uzskata, ka jāinformē iestādes un dalībvalstis par koordinētu un 
vienkāršotu tūrisma vīzu izsniegšanas procedūru, novērtējot arī iespēju izveidot Kopienas 
konsulārās nodaļas, lai samazinātu birokrātijas atšķirības un administratīvās izmaksas.

Eiropas marķējumi
Attiecībā uz marķējumiem referents uzskata, ka, pirmkārt, jāatrod saprātīgs līdzsvars starp 
acīmredzami kontrastējošām vajadzībām, un, otrkārt, jāizvairās no pārmērīga marķējumu 
apgrūtinājuma, kas var radīt neskaidrības patērētājiem.
„Eiropas zīmolā” ir svarīgi ietvert nepieciešamību reklamēt Eiropu kā vienotu tūrisma mērķi, 
lai paaugstinātu teritoriju īpatnību vērtību. 
Attiecībā uz „Eiropas mantojuma zīmi” jāatjauno konstruktīvs dialogs ar citām starptautiskām 
organizācijām, piemēram, UNESCO, lai novērstu mantojuma zīmju dubultošanos. 
Attiecībā uz „Kvalitātes zīmi” savukārt, no vienas puses, jāievieš kopēji minimālie kvalitātes 
kritēriji, lai atbalstītu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, un, no otras puses, jāsasniedz šis 
mērķis ne līdz galam saskaņotā iekšējā tirgū, kurā joprojām ir ļoti atšķirīgi fiskālie noteikumi 
un sistēmas. Referents atbalsta vienota marķējuma ideju papildus valstu un reģionu 
marķējumam, ko varētu atzīt pēc brīvprātīgas akreditācijas principa („opt-in”). Turklāt 
referents ir pārliecināts, ka tieši, lai neradītu neskaidrības patērētājiem, jācer, ka ilgtermiņā 
varēs pakāpeniski ieviest vienotu marķējumu tūrisma pakalpojumiem, izmantojot Eiropas 
kvalitātes zīmi un ekoloģiskās kvalitātes zīmi — ekomarķējumu. 
Attiecībā uz viesnīcu klasifikācijas sistēmām, referents uzskata, ka jāveic pakāpeniska 
saskaņošana ar kopējiem minimāliem kritērijiem, kas jāizveido ciešā sadarbībā ar tūrisma 
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nozares dalībniekiem un standartizācijas iestādēm. 

Tūrisms un transports
Referents uzsver transporta nozīmīgumu tūristu pārvietošanās vajadzībām un cer uz 
infrastruktūru modernizāciju, ilgtspējīgāku transporta veidu izmantošanu, savienojumiem ar 
grūtāk pieejamiem tūrisma mērķiem un īpašu uzsvaru uz tiesību aktiem pasažieru tiesību 
jomā. 

Eiropas redzamība
Referents plašāk pievēršas arī ilgtspējības tematam, izmantojot dažus tādus nozīmīgus 
aspektus kā pārāk stingras sezonalitātes atcelšana, daudzveidīga, ilgtspējīga un visiem 
pieejama tūrisma piedāvājuma izveidošana, kultūras un reliģiskā tūrisma maršrutu pieredzes 
stiprināšana, kā arī tādu tīklu kā NECsTOUR un EDEN stiprināšana, novērtējot „tūrisma 
mērķa — Eiropa” popularizēšanu lielos Eiropā notiekošos pasākumos. Tāpēc referents ir 
pārliecināts, ka Eiropas Ceļojumu komisijas izveidotā tīmekļa vietne www.visiteurope.com, 
uzlabojot to un padarot to interaktīvāku, arī ar tekstu visās oficiālajās ES valodās un lielākajās 
ārpuskopienas valodās un pieejamiem formātiem personām ar sensorisku invaliditāti, var kļūt 
par īstu un atbilstošu tūrisma platformu, apvienojot vienā tīklā valstu, reģionālās un vietējās 
tūrisma platformas, kas ļauj popularizēt Eiropu gan kā iekšējā tūrisma mērķi, gan kā tūrisma 
no trešām valstīm mērķi. Tīmekļa vietnē varētu būt saiknes uz tūrisma maršrutiem un 
kompleksām brīvdienām, lai tie būtu saistošāki un pieejamāki tās apmeklētājiem. 

Referents uzsver dažu tūrisma veidu nozīmīgumu, kā lauku tūrisms un agrotūrisms, dabas 
tūrisms, jūras piekrastes un pludmales tūrisms, kruīzu tūrisms, kūrortu un veselības tūrisms un 
ētiskais tūrisms. 

Tūrisms visiem
Referents uzsver, ka ir svarīgi ņemt vērā pieaugošo tūrisma sezonalitāti un uzskata, ka 
sagatavošanās darbība „Calypso” varētu būt viens no risinājumiem. „Calypso” rezultāti līdz 
šim ir bijuši pozitīvi, un Komisijai būtu papildus jāattīsta šī sagatavošanās darbība starpvalstu 
perspektīvā, dodot dažām personu kategorijām — jauniešiem, gados vecākiem cilvēkiem, 
invalīdiem un mazāk nodrošinātām ģimenēm pieeju tūrismam, arī un jo īpaši nesezonā. 

Referents ir pārliecināts arī par to, ka jaunieši ir vērā ņemams potenciāls tūrisma attīstībā, un 
aicina pilnībā izmantot 2011. gadu, Eiropas brīvprātīgā darba gadu, lai veicinātu brīvprātīgu 
jauniešu piedalīšanos vēstures un vides interešu vietu atjaunošanas, saglabāšanas un 
apsargāšanas programmās, izveidojot tās pieejamākas tūristiem. 

Tūrisms un resursi
Referents ir pārliecināts, ka jaunai un vērienīgai tūrisma politikai nepieciešams atbilstošs 
finansējums un cilvēkresursi. Tas ir delikāts temats, īpaši šajā ES vēstures posmā, bet to nevar 
neņemt vērā. 

Referents uzskata, ka jārīkojas divās frontēs — no vienas puses, labāk jākoordinē un jāapzina 
jau esošās finanšu līnijas dažādos ģenerāldirektorātos struktūrfondu ietvaros, aicinot valstu, 
reģionālās un vietējās iestādes izsludināt konkursus tūrisma jomā, balstoties uz dažādu fondu 
vadlīnijām; no otras puses, 2014.–2020. gada finanšu plānā jāiekļauj konkrēta tūrisma 
programma ar attiecīgām budžeta līnijām, īpaši attiecībā uz MVU un partnerattiecību 
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veidošanu starp uzņēmumiem, lai īstenotu Eiropas līmeņa projektus šajā nozarē. Referents
uzskata par nepieciešamu arī pārskatīt kompetences un stiprināt Komisijas struktūru tūrisma 
jomā, ņemot vērā jauno ar Lisabonas līgumu piešķirto kompetenci un attiecīgo 
nepieciešamību pēc cilvēkresursiem. 

Citi svarīgi temati
Referents uzskata, ka jāveicina pārrunas par dažiem jautājumiem tūrisma nozarē, kuros 
nepieciešama konkrēta rīcība. 
Īpaši referents uzskata par svarīgu pārskatīt 1990. gadā izdoto Direktīvu attiecībā uz 
kompleksajiem ceļojumiem, kas vairs neatspoguļo patērētāju rīcību mainīgajā sabiedrībā. 
Referents cer, ka Komisija varēs iesniegt tiesību akta priekšlikumu par grozījumiem šajā 
direktīvā līdz 2011. gada septembrim, lai nodrošinātu patērētājiem un uzņēmumiem tūrisma 
nozarē skaidrāku un konkrētāku regulējošu sistēmu. 

Vēl referents par nozīmīgu uzskata jautājumu par PVN tūrisma nozarē. Referents uzskata, ka 
progresējoša PVN saskaņošana tūrisma nozarē ir nepieciešama, lai nodrošinātu pārredzamu 
konkurenci un vienlīdzīgu pamatu tūrisma uzņēmumiem. Ekonomisko un finanšu jautājumu 
padomes (ECOFIN) 2009. gada vienošanās par Direktīvas 2009/47/EK saturu izveido 
pastāvīgu nosacījumu, ka atsevišķas dalībvalstis var pieņemt samazinātu PVN likmi 
vairākiem tā sauktajiem „darbietilpīgajiem” pasākumiem, tai skaitā restorānu pakalpojumiem. 
Tas ir nozīmīgs solis uz priekšu, bet joprojām ir pārāk daudz atšķirību, kas rada konkurences 
izkropļojumus starp dalībvalstīm. 

Īpašā PVN režīma modernizācija (TOMS) ceļojumu aģentūrām un ceļojumu rīkotājiem ir vēl 
viens jautājums, kam jāpievērš īpaša uzmanība. Referents aicina Padomi paātrināt šīs 
direktīvas pieņemšanu, paredzot „opt-in” mehānisma ieviešanu, novēršot konkurences 
izkropļojumus starp tūrisma nozares dalībnieku kategorijām, kas šobrīd nesaskaņotu valstu 
pasākumu dēļ rada nopietnas sekas. 

Visbeidzot, referents ir pārliecināts, ka ir svarīgi klātienē uzraudzīt Komisijas ieteiktos 
pasākumus un Parlamenta priekšlikumus un precīzi pārbaudīt konkrētu to īstenošanu. Tāpēc 
referents iesaka izveidot tūrisma nozares speciālistu darba grupu EP līmenī, kas varētu 
garantēt ieteikto pasākumu pastāvību un konkretizēt jauno Eiropas Savienības tūrisma 
politikas stratēģiju. 


