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Declarație scrisă referitoare la intensificarea turismului nautic în Uniunea Europeană

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât articolul 195 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene prevede că 
Uniunea va suplimenta acțiunile întreprinse de statele membre în sectorul turistic, în 
special prin promovarea competitivității întreprinderilor;

B. întrucât Europa este principala destinație turistică la nivel mondial și întrucât s-a stabilit 
un nou cadru politic pentru turism la nivel european, iar Parlamentul a preluat noi 
competențe și a creat un Grup operativ pentru turism pentru a crește competitivitatea și 
capacitatea pentru creștere durabilă în acest sector;

C. întrucât oceanele, mările, râurile, apele interioare și căile navigabile din UE dețin un 
potențial enorm pentru turismul nautic, care ar trebui dezvoltat în cadrul politicilor și 
acțiunilor viitoare ale UE;

1. observă că obiectivul de a garanta că Europa rămâne principala destinație turistică a lumii 
ar trebui atins prin promovarea intensă a celor mai importante valori ale turismului nautic 
pentru a consolida imaginea UE la nivel global și pentru a atrage numeroși turiști străini;

2. subliniază că turismul nautic oferă ocazia de a stimula porturile externe și interne ale UE 
și de a spori creșterea economică și dezvoltarea zonelor de pescuit de coastă, a locurilor de 
muncă și a activităților comerciale, cum ar fi industria navelor de croazieră, navigația și 
porturile de agrement;

3. amintește importanța inițiativei „Creșterea albastră” pentru turismul nautic și subliniază 
rolul acesteia în promovarea activităților sportive și recreative, cum ar fi surfing-ul, 
bodyboarding-ul, navigația cu pânze, scufundările și pescuitul recreativ;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de numele 
semnatarilor, Comisiei, Consiliului, precum și guvernelor și parlamentelor statelor 
membre.


