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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Evropi, prvi svetovni turistični destinaciji – nov okvir evropske turistične politike
(2010/2206(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Osnovne usmeritve za trajnost evropskega 
turizma (KOM(2003)0716),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Obnovljena turistična politika EU: na poti 
k močnejšemu partnerstvu za evropski turizem (KOM(2006)0134),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Program za trajnostni in konkurenčni 
evropski turizem (KOM(2007)0621),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropa, prva svetovna turistična 
destinacija – nov okvir evropske turistične politike (KOM(2010)0352),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropa 2020: strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki 
turizma (KOM(2010)0117),

– ob upoštevanju Sklepov Sveta z 12. oktobra 2010 o Evropi, prvi svetovni turistični 
destinaciji – nov okvir evropske turistične politike (14944/10),

– ob upoštevanju Priporočila Sveta 86/666/EGS z dne 22. decembra 1986 o protipožarni 
zaščiti v obstoječih hotelih1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, 
organiziranih počitnicah in izletih2,

– ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu3,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/47/ES z dne 5. maja 2009 o spremembah Direktive 
Sveta 2006/112/ES v zvezi z uporabo nižjih stopenj davka na dodano vrednost,4

– ob upoštevanju Odločbe Komisije z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za 
podeljevanje znaka Skupnosti za okolje turističnim nastanitvenim storitvam 
(2009/578/ES)5,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
                                               
1 UL L 384, 31. 12. 1986, str. 60-68.   
2 UL L 158, 23. 6. 1990, str. 59-64.
3 UL L 376, 27. 12. 2006, str. 36-68.
4 UL L 116, 9. 5. 2009, str. 18.
5 UL L 198, 30. 7. 2009, str. 57-79.
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novembra 2009 o znaku EU za okolje1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2005 o novih načrtih in novih izzivih 
za trajnostni evropski turizem2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. novembra 2007 o obnovljeni turistični politiki: 
Na poti k močnejšemu partnerstvu za evropski turizem3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 2008 o regionalnih razvojnih vidikih 
vpliva turizma na obalne regije4,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenj Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za regionalni 
razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in Odbora za kulturo in izobraževanje 
(A7-0000/2011),

A. ker turistični sektor proizvaja 10 % BDP in zaposluje 12 % vse delovne sile, sestavljajo pa 
ga mikro, majhna in srednja podjetja, ima ključno vlogo za gospodarski razvoj in kohezijo 
EU ter za dosego ciljev strategije Evropa 2020,

B. ker je Evropska unija prva svetovna turistična destinacija glede na mednarodne prihode in 
ker je treba okrepiti ta primat z odzivanjem na vse večjo splošno konkurenčnost in 
povpraševanje, ki se neprestano spreminja, ter s potrebo po zagotavljanju večje trajnosti,

C. ker turizem ob spoštovanju razlik prispeva k promociji Evrope in njene kulturne in 
jezikovne dediščine, k uveljavljanju skupnih vrednot ter krepitvi evropske identitete, 
pripadnosti in državljanstva,

D. ker je z Lizbonsko pogodbo (člen 195) turizem postal posebna pristojnost EU, ki lahko 
podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic,

E. ker je treba na podlagi te nove pristojnosti izoblikovati celostno evropsko strategijo z 
jasnimi in ambicioznimi cilji ob polnem spoštovanju načela subsidiarnosti,

F. ker turistična politika Skupnosti zahteva ustrezne vire v okviru finančnega načrta EU za 
obdobje 2014–2020,

1. pozdravlja politično strategijo Komisije, ki določa 21 ukrepov za ponovno oživitev 
sektorja; meni, da besedilo (skupaj z načrtom za izvajanje) predstavlja konkretno 
izhodišče za razvoj evropske politike za konkurenčen, moderen, kakovosten, trajnosten in 
vsem dostopen turizem;

                                               
1 UL L 27, 30. 1. 2010, str. 1.
2 UL C 193E, 17. 8. 2006, str.325.
3 UL C 297E, 20. 11. 2008, str.184.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0597.
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2. meni, da je potrebna evropska strategija za turizem, ki bo temeljila na svežnju posebnih 
ukrepov, namenjenih izključno turističnemu področju, ter na natančni oceni vpliva, ki ga 
imajo na turizem ukrepi, ki zadevajo druge sektorje;

3. poudarja, da je potrebno tesno sodelovanje med evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi oblastmi ter med vsemi institucijami in nosilci dejavnosti v sektorju; opozarja 
na neposredno pristojnost na področju turizma, ki jo imajo mnoge evropske regije, ter 
torej na njihov osrednji položaj pri izvajanju projektov in konkretnih dejavnosti; upa na 
neposredno in učinkovito sodelovanje regij pri bodočih predlogih Skupnosti v korist 
turizma ter usklajevanje na medregionalni ravni pri spodbujanju teh predlogov;

Konkurenčen, moderen in kakovosten turizem

4. meni, da mora biti turizem sestavni del evropske industrijske politike, ter poudarja, da je 
ponovni zagon turizma v mnogih državah članicah bistvena spodbuda za zaposlovanje;

5. se strinja s predlogom Komisije, da je z državami članicami in nacionalnimi turističnimi 
agencijami treba razviti blagovno znamko Evropa, da se ob spoštovanju ozemeljskih 
raznolikostih v svetu promovira Evropo kot enotno turistično destinacijo;

6. pozdravlja pobudo o znaku evropske dediščine kot sredstvu za ovrednotenje nekaterih 
krajev, ki predstavljajo zgodovino evropske integracije; vztraja, da je to pobudo treba 
uskladiti s kraji, uvrščeni na seznam UNESCO, da ne pride do podvajanja brez dodane 
vrednosti;

7. poudarja pomen sodelovanja z zunajevropskimi državami, tudi v okviru partnerstev, zlasti 
z državami BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska), ki predstavljajo trg z mnogimi 
milijoni potencialnih turistov;

8. meni, da je zato (in zaradi spoštovanja pravice/dolžnosti EU, da nadzoruje vstop prek 
svojih meja) treba osvestiti evropske institucije in države članice, da bodo postopki za 
izdajo turističnih vizumov usklajeni in poenostavljeni, ter razmisliti o možnosti 
ustanovitve skupnih konzularnih oddelkov na ravni EU, ki bodo natančno izvajali te 
postopke in omogočili znižanje upravnih stroškov;

9. poziva Komisijo, naj preuči alternativne ukrepe za poenostavitev izdaje turističnih 
vizumov, na primer skupinskega turističnega vizuma za organizirane skupine;

10. zahteva, naj države članice v primeru izrednih razmer, ki predstavljajo tveganje za turista 
v tujini, razmislijo o oblikovanju enotnega postopka za izdajo sporočila z odsvetovanjem 
potovanja ter tako ustvarijo enotni evropski kodeks nevarnosti s stopnjo "odsvetovanja", v 
najhujših primerih pa dopustijo možnost pomoči Skupnosti v mejah razpoložljivosti 
evropskih finančnih sredstev;

11. poudarja, da je treba spodbujati tehnološki razvoj malih in srednjih podjetij, da bosta 
trgovanje s proizvodi in promocija destinacij postala učinkovitejša; poziva Komisijo, naj 
oblikuje platformo "IKT (informacijske in komunikacijske tehnologije) in turizem" ter do 
konca leta 2011 začne temu namenjen pilotni projekt za spodbujanje sodelovanja mikro,
malih in srednjih podjetij v Digital Supply Chain (veriga za preskrbo z digitalnimi 
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pripomočki) po zgledu izkušenj v drugih sektorjih, na primer tekstilnem, prometnem, 
logističnem in v avtomobilski industriji;

12. poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z nosilci dejavnosti v sektorju oceni 
inovativne načine za promocijo ad hoc evropskih počitniških paketov v času velikih 
mednarodnih dogodkov, ki jih bo gostila Evropa v naslednjih letih (olimpijske igre v 
Londonu leta 2012, svetovna razstava v Milanu leta 2015 in drugi), da se promovira 
destinacija Evropa v vsem njenem raznolikem bogastvu;

13. meni, da je treba razviti potencial spletnega portala www.visiteurope.com Evropske 
komisije za potovanja, da se kar najboljše izkoristi njegova uporabnost in popoln dostop 
(teksti v vseh uradnih jezikih EU ter v največjih ne-EU jezikih, uporaba dostopnih 
formatov za ljudi z omejenimi vidnimi in slušnimi zmožnostmi) ter omogoči, da postane 
dejanska evropska turistična platforma z lahkim dostopom do nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih turističnih portalov vseh državah članicah;

14. poziva Komisijo, naj z državami članicami oceni možnosti za oblikovanje evropske 
listine, namenjene turistu, da bi turista, ki potuje po Evropi in prihaja iz države članice ali 
iz tretje države, spodbujali k zvestobi s pomočjo informacij, olajšav in namenskih storitev;

15. poziva Komisijo, naj s pomočjo najnižjih skupnih kakovostnih meril opredeli evropski 
znak turistične kakovosti; meni, da mora to storiti z uskladitvijo najboljših izkušenj, ki so 
jih že pridobile nekatere države članice in sektorska združenja, ter ustvariti krovni znak 
kakovosti, ki bo dopolnjeval nacionalne znake kakovosti in bo priznan na osnovi 
prostovoljne odločitve ("opt-in");

16. meni, da je treba omejiti število znakov kakovosti, da bodo bolj prepoznavni ter da se 
izognemo zmedi med potrošniki in prevelikim obremenitvam za podjetja; zato poziva 
Komisijo, naj oceni možnosti, da se v prihodnosti evropski znak kakovosti in znak EU za 
okolje- znak za ekološko kakovost storitev v turističnih nastanitvenih objektih - postopno 
združita v enotni znak;

17. poziva Komisijo, naj predlaga konkretno pobudo za postopno uskladitev sistemov za 
klasifikacijo hotelov s pomočjo določitve najnižjih skupnih kakovostnih meril, pri tem pa 
naj upošteva pozitivne izkušnje sektorskih združenj ter naj tesno sodeluje z organi za 
standardizacijo;

18. poudarja, da je treba pozornost nameniti varnosti v hotelih, zlasti protipožarnim 
standardom; zato meni, da je treba spodbujati prostovoljni pristop k metodi MBS 
(Management, Building and System), ki jo je oblikovalo združenje HOTREC (združenje 
hotelov, restavracij in kavarn v Evropi), obenem pa upoštevati veljavne nacionalne zakone 
v skladu s priporočili Sveta iz leta 1986; poudarja, da je vedno treba misliti na potrebe 
invalidnih oseb ter oseb z zmanjšano gibljivostjo;

19. meni, da bi Komisija v sodelovanju s sektorsko industrijo morala pripraviti pregled 
obstoječega usposabljanja (Tourism Skill Competence Framework) kot izhodiščno točko 
za odziv na povpraševanje in ponudbo trga;

20. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami ovrednoti in spodbuja izkušnje 
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na področju poklicnega usposabljanja in univerzitetnega izobraževanje, ki že obstajajo v 
turističnem sektorju, jih vključi na splet ter spodbuja nastanek novih v tesnem sodelovanju 
z raziskovalnim in podjetniškim svetom;

21. meni, da so programi Skupnosti, kot sta Erasmus za mlade podjetnike in Leonardo da 
Vinci, edinstvena priložnost za poklicno usposabljanje in izobraževanje ter jih je treba 
dodatno razvijati in spodbujati;

22. zahteva, da se izboljša vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij v turistični panogi, da 
lahko tisti, ki že delajo v panogi, ter tisti, ki to želijo, najdejo boljše zaposlitvene 
priložnosti;

23. opozarja na tesno povezanost med turizmom in prometom ter poziva Komisijo in države 
članice, naj si zelo prizadevajo za modernizacijo infrastrukture, spodbujajo somodalnost 
in sprejmejo ustrezne ukrepe za upravljanje turističnih tokov, zlasti viškov sezone in 
nepričakovanih okoliščin;

24. poziva Komisijo, naj spodbuja uporabo trajnostnih prevoznih sredstev ter naj posebno 
pozornost nameni povezavam z otoki, podeželskimi in gorskimi območji ter na splošno z 
manj dostopnimi območji;

25. poudarja, da je treba spodbujati elektronsko prodajo vozovnic za različna prevozna 
sredstva ter tako krepiti medmodalnost sistema;

26. odobrava evropsko zakonodajo o pravicah potnikov, zlasti tistih z zmanjšano gibljivostjo, 
ter upa, da bo v srednjeročnem obdobju sprejeta enotna zakonodaja za različne vrste 
prevoza;

Trajnosten in raznolik turizem

27. pozdravlja pripravljenost Komisije za spodbujanje raznolikosti turistične ponudbe; zlasti 
poudarja pomen že začetega sodelovanja s Svetom Evrope za spodbujanje kulturnega, 
zgodovinskega, verskega in okoljskega turizma prek tematskih turističnih poti, ki 
poudarjajo vrednost kulturnih in zgodovinskih korenin ter običajev naše celine ter 
prispevajo k razvoju vsem dostopnega in trajnostnega alternativnega turizma; meni, da je 
v skladu z različnimi turističnimi potmi treba spodbujati trajnostna prevozna sredstva, 
med katerimi je kolo;

28. meni, da morata Komisija in Svet Evrope še naprej podpirati razvoj turističnih poti, 
namenjenih poudarjanju evropske identitete, na primer posebnih poti, ki naj povezujejo 
simbolne kraje Evrope, kot so katedrale, gradovi, univerze in industrijski objekti;

29. poudarja pomen mrež, kot sta NECSTouR in EDEN, za izmenjavo dobrih praks med 
evropskimi regijami ter promocijo trajnostnih destinacij; poudarja, da je v tesnem 
sodelovanju s skupino za trajnostni turizem ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi treba 
vzpostaviti sistem skupnih kazalcev za trajnostno upravljanje destinacij;

30. meni, da je treba ustrezno podpreti podeželski in kmečki turizem, saj sta področji, ki 
izboljšujeta kakovost življenja, omogočata raznolikost gospodarske dejavnosti na 
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podeželju ter neposredno spodbujata verigo preskrbe s tradicionalnimi, ekološkimi in 
naravnimi proizvodi; meni, da je zato treba zagotoviti neoviran dostop do mreže in 
informacijske infrastrukture na teh območjih;

31. meni, da turizem v naravi prispeva k trajnostnemu razvoju panoge; meni, da je treba 
posebno pozornost nameniti narodnim parkom in zaščitenim območjem, da bodo bolj 
dostopna za turiste, tudi z ustvarjanjem čeznacionalnih poti ter seveda ob spoštovanju 
naravne dediščine;

32. poziva Komisijo, naj spodbuja horizontalno dejavnost Unije v zvezi z vplivom turizma na 
okolje, ter naj posebno pozornost nameni ravnanju z odpadki, energetskemu in vodnemu 
prihranku ter naj v te postopke vključi različne panoge, zlasti agroživilsko, da bo 
posredovala koristne informacije in material za ozaveščanje javnosti;

33. poudarja, da je v okviru obmorske, otočne in pomorske turistične strategije treba vložiti 
ustrezna sredstva, da se evropske obale zaščitijo pred erozijo, da se zaščitijo naravna 
dediščina in živali ter izboljša kakovost voda, da bi se razvil trajnosten in kakovosten 
kopališki in potapljaški turizem;

34. poudarja pomen kopališkega turizma kot posebnosti nekaterih evropskih obmorskih regij 
ter poziva Komisijo, naj ob spoštovanju zakonodaje Unije predvidi ukrepe za zavarovanje 
naložb nosilcev dejavnosti v okviru prenove struktur in izvajanja kakovosti storitev za 
goste ter naj preuči možnosti za posebno odstopanje od Direktive 2006/123/ES;

35. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru celostne pomorske politike podprejo 
razvoj pristaniške infrastrukture, kar je bistvenega pomena za križarski turizem, ki je kljub 
nedavni krizi panoga v rasti, ter za navtični turizem;

36. je seznanjen s stalno rastjo zdravstvenega turizma, zlasti termalnega; ker na področju 
termalnega turizma obstajajo različni predpisi, poziva Komisijo, naj preuči možnost 
predložitve enotnega zakonodajnega predloga o termalnem turizmu, da bi temu sektorju 
dali bolj skladno in urejeno strukturo ter tako spodbudili njegovo konkurenčnost; poudarja 
pomen novih čezmejnih zdravstvenih predpisov za nadaljnje spodbujanje zdravstvenega 
turizma;

37. opozarja, da si je nujno treba postaviti cilj o etično odgovornem turizmu; se strinja z 
vsebino etičnega kodeksa Svetovne turistične organizacije ter poziva, naj ga takoj 
sprejmejo Komisija in države članice; zato se veseli predloga Komisija, da bo nacionalno 
zakonodajo držav članic razširila na spolno zlorabo mladoletnikov v tujini ter tako 
dejansko kaznovala spolni turizem;

Turizem za vsakogar

38. poziva Komisijo, naj spodbuja turistično ponudbo, ki ne bi bila odvisna od sezon, ter naj 
na podlagi dosedanjih pozitivnih rezultatov še naprej razvija pripravljalni ukrep Calypso; 
poleg tega poziva Komisijo, naj nadaljuje program izmenjave, da bodo posebne kategorije 
ljudi, predvsem revnejši sloji, lahko koristili turistične storitve tudi na čeznacionalni ravni, 
zlasti izven sezone;
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39. poudarja, da je v okviru nove evropske strategije o invalidnosti treba upoštevati dostop 
invalidnih oseb ne samo do prevoznih sredstev, ampak tudi do stanovanj, gostinskih 
obratov ter na splošno do turističnih storitev;

40. poziva Komisijo in države članice, naj v letu 2011, evropskem letu prostovoljstva, 
spodbujajo sodelovanje mladih prostovoljcev v programih obnove, ohranjanja in varstva 
zgodovinskih in naravnih krajev, da bi se lahko bolj izkoristili za turistične namene;

Turizem in sredstva

41. poziva Komisijo, naj uskladi finančne instrumente ter seznanja z instrumenti za krepitev 
konkurenčnosti turizma, ki že obstajajo v različnih generalnih direktoratih, ter naj preveri 
njihovo ustrezno uporabo, zlasti sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega socialnega sklada;

42. spodbuja države članice in lokalne organe, naj izkoristijo možnosti, ki jih nudi poklicno 
usposabljanje v okviru Evropskega socialnega sklada in drugih instrumentov Unije ter 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih instrumentov; meni, da je zelo pomembno povečati 
zavest držav članic in organov o objavi razpisov na področju turizma na podlagi 
prednostih nalog, ki jih predvidevajo strukturni skladi;

43. poziva, naj se v okviru finančnih perspektiv za obdobje 2014–2020 oblikuje specifičen 
turistični program, ki naj posebno pozornost nameni majhnim in srednjim podjetjem in naj 
spodbuja partnerstvo med podjetji za vseevropske projekte v turističnem sektorju;

44. meni, da je po letu 2011 treba zagotoviti stalno podporo pilotnim projektom v turističnem 
sektorju ter morebiti oceniti nove, ki naj prispevajo k izvajanju nove strategije; 

Druge zadeve, pomembne za turistični sektor

45. poziva Komisijo, naj do septembra 2011 predloži zakonodajni predlog za revizijo 
Direktive 90/314/EGS o paketnih potovanjih, ki naj potrošnikom in podjetjem v sektorju v
običajnih ter zlasti v izrednih okoliščinah zagotovi jasni zakonodajni okvir;

46. opozarja na možnost postopne uskladitve DDV na turizem med državami članicami kot 
pogoj za pregledno konkurenco med turističnimi podjetji v EU ter do tretjih držav; se zato 
strinja z razpravo, ki je začela po objavi zelene knjige o prihodnosti DDV;

47. poziva Svet EU, naj pospeši sprejetje predloga direktive o modernizaciji posebne sheme 
DDV (TOMS) ter naj predvidi vnos mehanizma "opt-in", ki bo lahko izničil izkrivljeno 
konkurenčnost med kategorijami nosilcev dejavnosti v sektorju, saj ima neenotno 
sprejemanje predpisov na nacionalni ravni hude posledice;

48. meni, da je na ravni Evropskega parlamenta treba ustanoviti posebno delovno skupino za 
turizem, ki bo natančno nadzorovala izvajanje ukrepov, ki jih je predlagala Komisija, ter 
priporočil Evropskega parlamenta;

49. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Turizem je tretja največja družbeno-ekonomska dejavnost EU, ki predstavlja 10 % BDP in 
zaposluje 12 % vse delovne sile. Je bistvenega pomena, saj si prizadeva za integracijo in 
razvoj manj razvitih regij ter usklajuje rast, trajnostni razvoj in etiko v državah Unije. Poleg 
tega je temeljno sredstvo za krepitev, širjenje in promocijo naše podobe v svetu. 

Turizem je vedno bil sestavni del politik Skupnosti. Evropske institucije so zlasti od decembra 
2009 do danes začele novo dejavnost za uresničitev novih pravic, ki jim jih daje Lizbonska 
pogodba, ki EU daje pristojnosti za dopolnjevanje in usklajevanje dejavnosti držav članic na 
turističnem področju. V madridski izjavi iz aprila 2010 so države članice pokazale svojo željo 
po izvajanju posebnih ukrepov, pa tudi po promociji vrednot, kot so etika in varstvo okolja, 
kultura ter ekonomska trajnost sektorja. Sporočilo Komisije iz junija 2010 je vsebovalo 21 
ukrepov. V sklepih Sveta za konkurenčnost iz oktobra 2010 so države članice priznale pomen 
turizma za gospodarstvo ter so se obvezale, da ga bodo razvijale. Na evropskem turističnem 
forumu na Malti novembra lani je Komisija predstavila predlog načrta za izvajanje 21 
ukrepov, predlaganih v sporočilu, v konstruktivnem dialogu z institucijami in nosilci 
dejavnosti pa se je poskušalo določiti prednostne naloge iz teh ukrepov. Vsem tem fazam se 
priključuje samoiniciativno poročilo Evropskega parlamenta. 

Sporočilo Evropske komisije 
S svojim sporočilom iz junija lani ter prek novih prednostnih nalog iz strategije Evropa 2020 
skuša Evropska komisija spodbuditi usklajen pristop in določiti akcijski okvir za povečanje 
konkurenčnosti in zmožnosti za trajnostno rast v turističnem sektorju (cilji, določeni in 
opisani v členu 195 Pogodbe o delovanju EU). 
Akcijski načrt je sestavljen iz štirih stebrov: prvič, Komisija meni, da je treba konkurenčnost 
sektorja spodbujati z raznolikostjo ponudbe, podporo inovacijam, izboljšanjem strokovne 
usposobljenosti ter spodbujanjem podaljšanja sezone. Drugič, EU želi spodbujati trajnostni, 
odgovorni in kakovostni turizem, torej olajšati dobro upravljanje podjetij z oblikovanjem 
evropskih blagovnih znamk (blagovna znamka Evropa, znak EU za okolje, evropski znak 
turistične kakovosti) ali spodbujanjem projektov, kot je projekt EDEN, ali mrež, kot je mreža 
NECSTouR. Poleg tega želi utrditi podobo EU na mednarodni ravni kot skupek enotnih in 
usklajenih destinacij. Ker je turistična politika določena z njeno večstranskostjo, je treba za 
podporo konkurenčnosti sektorja najboljše izkoristiti potencial politik in finančnih 
instrumentov, ki so na voljo.

Samoiniciativno poročilo - stališče poročevalca
Poročevalec meni, da mora samoiniciativno poročilo Parlamenta imeti dva cilja: na eni strani 
natančno preučiti 21 ukrepov, ki jih predlaga Komisija, ter ustrezen načrt za izvajanje, 
predstavljen na Malti, pri tem pa pozornost usmeriti v določitev prednostnih nalog in 
njihovemu dejanskemu uresničevanju. Na drugi strani mora spodbujati Komisijo in države 
članice, naj v doglednem času in učinkovito rešijo druga odprta vprašanja, kar je bistveno, če 
želi Evropa ohraniti svojo vlogo prve svetovne destinacije.
Med ukrepi, ki jih je predlagala Komisija, želi poročevalec izpostaviti nekatere, ki so najbolj v 
skladu s perspektivami iz strategije Evropa 2020:

Strokovno usposabljanje
Poročevalec se popolnoma strinja s poudarjanjem pomena izobrazbe in strokovne 
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usposobljenosti. Industrijska politika na področju turizma se bo uspešno soočala z izzivi le, 
če bo vlagala v človeški kapital in njegovo izobrazbo, in to ne samo v delavce v neposrednem 
stiku z gosti, ampak predvsem v kadre v managementu, upravi in podjetništvu. Zato je 
bistvenega pomena ovrednotiti in spodbujati izkušnje na področju poklicnega usposabljanja in 
univerzitetnega izobraževanje, ki že obstajajo v turističnem sektorju, jih vključiti na splet ter 
spodbujati nastanek novih v tesnem sodelovanju s podjetniškim svetom. Poročevalec meni, da 
je treba pripraviti pregled obstoječega usposabljanja v sektorju, da bi lahko pripravili 
konkreten načrt za nadaljnje korake pri izobraževanju za turistični sektor. Programi, kot je 
Erasmus za mlade podjetnike, so bistveni za razvijanje strokovne usposobljenosti med 
mladimi, države članice pa morajo usposobljenost in kvalifikacije ustrezno priznati. 

Inovacije in IKT 
Poročevalec meni, da je treba vlagati v inovacije ter v informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), ki so pomembni elementi za povečanje konkurenčnosti naših turističnih 
podjetij ter izpolnitev pričakovanj potrošnikov, ki vedno bolj uporabljajo internet in nove 
tehnologije, ter turističnih podjetij, ki so danes na prvem mestu med uporabniki turističnih 
proizvodov na spletu. Zato je treba sprejeti izziv in razviti evropsko platformo. Zelo 
pomembno je nuditi neoviran dostop do interneta na celotnem ozemlju Evropske unije, tudi 
na najbolj prikrajšanih območjih. Poročevalec predlaga Komisiji, naj začne pilotni projekt za 
spodbujanje sodelovanja mikro, malih in srednjih podjetij v Digital Supply Chain (veriga za 
preskrbo z digitalnimi pripomočki), da bodo za povečanje svoje konkurenčnosti imela dostop 
do novih, naprednih tehnologij.  

Turistični vizumi 
Bistven pomen za turizem v Evropi imajo vizumi, zlasti za države BRIK, zaradi milijonov 
novih potencialnih obiskovalcev iz tretjih držav. Poročevalec upa, da legitimna 
pravica/dolžnost EU do nadzora vstopa na svoje ozemlje ne bo dodatno škodila privlačnosti 
naših turističnih destinacij, ter meni, da je treba osvestiti evropske institucije in države 
članice, da bodo postopki za izdajo turističnih vizumov usklajeni in poenostavljeni, ter 
razmisliti o možnosti ustanovitve skupnih konzularnih oddelkov za zmanjšanje birokratskih 
razlik in znižanje upravnih stroškov.  

Evropske blagovne znamke 
Glede blagovnih znamk pa poročevalec meni, da je treba najti ravnovesje med na videz 
nasprotujočimi si zahtevami ter da se je treba izogniti prevelikemu številu blagovnih znamk, 
ki bi zmedli potrošnike.
V primeru blagovne znamke Evropa je treba obenem upoštevati potrebo po promociji Evrope 
kot enotne destinacije ter poudariti vrednost posebnosti njenih ozemelj. 
V primeru znaka evropske dediščine je treba vzpostaviti konstruktivni dialog z drugimi 
mednarodnimi organizacijami, kot je UNESCO, da se izognemo podvajanju znakov za 
dediščino.  
V primeru znaka turistične kakovosti je treba na eni strani uvesti najnižja skupna kakovostna 
merila kot pomoč konkurenčnosti naših podjetij, na drugi strani pa je treba to doseči na 
notranjem trgu, ki ni popolnoma enoten in kjer obstajajo predpisi in davčni sistemi, ki se med 
seboj zelo razlikujejo. Poročevalec zagovarja zamisel o skupni blagovni znamki, ki bo 
dopolnjevala nacionalne blagovne znamke in bo priznana na osnovi prostovoljne odločitve 
("opt-in"). Poleg tega poročevalec meni, da bo v prihodnosti treba postopno združiti evropski 
znak kakovosti in znak EU za okolje (znak za ekološko kakovost storitev v turističnih 
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nastanitvenih objektih) v enotno blagovno znamko ter se tako izogniti zmedi med potrošniki. 
V primeru sistemov klasifikacije hotelov poročevalec meni, da je potrebna postopna 
uskladitev s pomočjo najnižjih skupnih kakovostnih meril, ki bodo določena v tesnem 
sodelovanju z nosilci dejavnosti v sektorju in organi za standardizacijo. 

Turizem in promet 
Poročevalec poudarja pomen prometa za mobilnost turistov ter upa na modernizacijo 
infrastrukture, uporabo bolj trajnostnih prevoznih sredstev, povezave s težje dostopnimi 
destinacijami, ter izpostavlja pomen zakonodaje o pravicah potnikov. 

Prepoznavnost Evrope
Poročevalec nato izpostavi temo o trajnosti s poudarkom na premagovanju preveč toge 
sezonskosti, na razvoju raznolike, trajnostne in vsem dostopne turistične ponudbe, krepitvi 
kulturnih in verskih turističnih poti, mrež, kot sta NECsTOUR in EDEN, poudarjanju pomena 
velikih evropskih dogodkov kot priložnosti za promocijo destinacije Evropa. Poročevalec zato 
meni, da portal www.visiteurope.com Evropske komisije za potovanja, če se ga izboljša in 
postane interaktiven, s teksti v vseh uradnih jezikih EU ter v največjih ne-EU jezikih, uporabo 
dostopnih formatov za ljudi z omejenimi vidnimi in slušnimi zmožnostmi, lahko postane 
dejanska evropska turistična platforma, ki vnaša na splet nacionalne, regionalne in lokalne 
turistične platforme, kar bo omogočilo promocijo Evrope za notranji turizem ter za turizem iz 
tretjih držav. Portal bi lahko bil povezan s turističnimi potmi in počitniškimi paketi, da bi bili 
bolj privlačni in dostopni potencialnim turistom. 

Poročevalec izpostavlja pomen nekaterih vrst turizma, kot so turizem na podeželju in kmečki 
turizem, turizem v naravi, kopališki in obmorski turizem, križarjenja, termalni in zdravstveni 
turizem ter etični turizem. 

Turizem za vsakogar 
Poročevalec poudarja, da se je nujno treba odzvati na vedno večjo sezonskost turizma, ter 
meni, da je ena od rešitev lahko pripravljalni ukrep Calypso. Calypso je do sedaj pokazal 
pozitivne rezultate, zato bi Komisija morala dodatno razviti pripravljalni ukrep s 
čeznacionalnega vidika, da bi nekatere kategorije ljudi, kot so mladi, starejši, invalidi, 
revnejše družine, lahko dopustovale tudi in predvsem v nizki sezoni.  

Poročevalec je tudi prepričan, da so mladi velik potencial za razvoj turizma, zato meni, da je 
treba izkoristiti leto 2011, evropsko leto prostovoljstva, za spodbujanje sodelovanja mladih 
prostovoljcev v programih obnove, ohranjanja in varstva zgodovinskih in naravnih krajev, da 
bi se lahko bolj izkoristili za turistične namene. 

Turizem in sredstva 
Poročevalec je prepričan, da nova, ambiciozna turistična politika nujno potrebuje ustrezna 
finančna sredstva in človeške vire. To je občutljiva tema, zlasti v tem zgodovinskem trenutku 
EU, vendar se ji ne moremo izogniti. 

Poročevalec meni, da je treba ukrepati na dveh ravneh: na eni strani boljše uskladiti in narediti 
razvidne finančne postavke, ki že obstajajo v različnih generalnih direktoratih in v strukturnih 
skladih, osvestiti nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, da bodo objavljale razpise, 
namenjene turizmu, na podlagi smernic iz različnih skladov. Na drugi strani pa v finančne 
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perspektive za obdobje 2014–2020 vključiti specifičen turistični program z ustreznimi 
proračunskimi postavkami, zlasti v korist majhnih in srednjih podjetij ter za spodbujanje 
partnerstva med podjetji za izvedbo vseevropskih projektov v turističnem sektorju. 
Poročevalec meni, da je treba urediti pristojnosti in okrepiti strukturo Komisije, ki se ukvarja 
s turizmom, glede na novo pristojnost, ki jo podeljuje Lizbonska pogodba ter posledično 
potrebe po človeških virih. 

Druge prednostne zadeve 
Poročevalec meni, da je treba spodbujati razpravo o zadevah, ki so pomembne za turistični 
sektor in ki potrebujejo ciljno naravnane ukrepe. 
Zlasti meni, da je prednostna naloga revizija direktive iz leta 1990 o paketnih potovanjih, ki 
ne odraža več navad potrošnikov v spreminjajoči se družbi. Poročevalec upa, da bo do 
septembra 2011 Komisija predložila zakonodajni predlog za revizijo direktive, ki naj 
potrošnikom in podjetjem v sektorju zagotovi jasen in nedvoumen zakonodajni okvir. 

Druga pomembna tema je vprašanje DDV v turizmu. Poročevalec meni, da je postopna 
uskladitev DDV na turizem pogoj za pregledno konkurenco in enotno izhodišče za turistična 
podjetja. Soglasje, doseženo na Svetu ECOFIN v marcu 2009 o besedilu Direktive 
2009/47/ES, državam članicam omogoča znižanje stopenj davka na dodano vrednost za vrsto 
tako imenovanih delovno intenzivnih storitev, med katere spada gostinstvo. To je pomemben 
korak naprej, vendar je še vedno preveč razlik, ki izkrivljajo konkurenco med državami 
članicami. 

Posebno pozornost je treba nameniti tudi modernizaciji posebne sheme DDV (TOMS) za 
turistične agencije in organizatorje potovanj. Poročevalec poziva Svet, naj pospeši sprejetje te 
direktive ter naj vanjo vključi mehanizem "opt-in", da bo izničil izkrivljeno konkurenco med 
kategorijami nosilcev dejavnosti v sektorju, saj ima neenotno sprejemanje predpisov na 
nacionalni ravni hude posledice. 

Poročevalec je prepričan, da je pomembno skrbno nadzorovati ukrepe, ki jih je predlagala 
Komisija, ter predloge Parlamenta, ter stalno preverjati njihovo dejansko izvajanje. Zato 
predlaga ustanovitev delovne skupine v EP, v kateri bodo strokovnjaki turističnega sektorja, 
ki bo omogočila povezanost predlaganih ukrepov in uresničitev nove strateške politike 
Evropske unije o turizmu. 


