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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES tvaraus turizmo strategijos parengimo
(2020/2038(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 195 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl transporto ir turizmo 2020 m. 
ir vėliau1,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 13 d. priimtą komunikatą „Turizmas ir transportas 
2020 m. ir vėliau“ (COM(2020)0550) bei turizmo ir transporto dokumentų rinkinį,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl neigiamo įmonės „Thomas 
Cook Group“ bankroto poveikio ES turizmui2,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 27 d. Tarybos išvadas dėl turizmo sektoriaus 
konkurencingumo kaip tvaraus augimo, darbo vietų kūrimo ir socialinės sanglaudos 
variklio Europos Sąjungoje ateinantį dešimtmetį,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“3,

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 24 d. priimtą komunikatą „Sustiprinta ir atnaujinta 
strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“ (COM(2017)0623),

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. spalio 29 d. rezoliuciją dėl naujų turizmo skatinimo 
Europoje iššūkių ir koncepcijų (2014/2241(INI)4,

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

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl turistų lankomiausio 
žemyno – Europos (nauja turizmo politika)5,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategija“ (COM(2014)0086),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl žmonių su negalia judumo ir 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0169.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0047.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0391.
5 OL C 56 E, 2013 2 26, p. 41.
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įtraukties ir į 2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios6,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 11 d. Europos Komisijos ataskaitą dėl ES mėlynosios 
ekonomikos,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 18 d. Regionų komiteto nuomonę „Siekiant tvaresnio 
turizmo ES miestuose ir regionuose“,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl turizmo 
ir transporto 2020 m. ir vėliau,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 
nuomones,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi turizmas yra kompleksinė ekonominė veikla, daranti plataus masto poveikį 
regionų ekonomikos augimui, užimtumui ir socialiniam bei darniam vystymuisi;

B. kadangi turizmo pramonės srityje dirba 22,6 mln. žmonių ir tai sudaro 11,2 proc. bendro 
ES užimtumo, o 2019 m. šiame sektoriuje buvo sukurta 9,5 proc. ES BVP;

C. kadangi turizmo vertės grandinė yra sudėtinga ir ją sudaro keturi pagrindiniai transporto, 
apgyvendinimo, patirties ir tarpininkavimo vektoriai ir kadangi šios pramonės sėkmė 
priklauso nuo šių vektorių tarpusavio įtakos lygio;

D. kadangi 2018 m. 51,7 proc. ES turistų apgyvendinimo įstaigų buvo pakrančių vietovėse;

E. kadangi turizmo ir transporto sektoriai yra vieni labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusių 
sektorių; kadangi ES iškilo pavojus prarasti mažiausiai 6 mln. darbo vietų;

F. kadangi SESV 195 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga turėtų koordinuoti ir papildyti 
valstybių narių veiksmus turizmo sektoriuje;

G. kadangi Europos Sąjungoje trūksta koordinavimo kelionių srityje, nes taikomos 
skirtingos nacionalinės ir regioninės priemonės;

H. kadangi sektorius yra įsipareigojęs paspartinti ir įgyvendinti priemones ir veiksmus, 
kurie padarytų jį tvaresnį ir padėtų greičiau pasiekti ekologinio pėdsako mažinimo 
tikslus;

Atkūrimas: reagavimo į COVID-19 poveikį planai 

1. prašo valstybių narių nedelsiant taikyti bendruosius kriterijus dėl kelionių, visų pirma 
sekimo formas, kuriomis užtikrinamas sekimo platformų sąveikumas, ir kriterijus 
transporto centruose, o Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro prašo laiku paskelbti 

6 OL C 131 E, 2013 5 8, p. 9.
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Sąjungos šalių ir regionų žemėlapį, kad keliautojams būtų pasiūlytas suderintas ir 
veiksmingas atsakas;

2. ragina valstybes nares vykdyti testavimą išvykstant, kad būtų išvengta karantino 
laikotarpių;

3. palankiai vertina portalą „Re-open EU“ ir primygtinai ragina valstybes nares kas savaitę 
siųsti Komisijai informaciją apie būsimų laisvo judėjimo apribojimų taikymą arba 
panaikinimą;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares, abipusiškai pripažįstant apsaugos nuo COVID-19 
priemones, ypač aviacijos ir kruizų sektoriuose, nustatyti bendrą spalvų kodą ir 
trečiosioms šalims taikytinus bendruosius kriterijus dėl nebūtinų kelionių;

5. primygtinai ragina Komisiją nustatyti ES sertifikavimo higienos srityje spaudą kaip 
Europos sveikatos saugumo ženklą;

6. prašo Komisijos pateikti rekomendacijas dėl procedūrų, kurios bus taikomos sukūrus 
vakciną, ir išnagrinėti skaitmeninio sveikatos paso poreikį Sąjungoje;

7. apgailestauja dėl to, kad priemonė „Next Generation EU“ neapima tiesioginio 
finansavimo turizmo pramonei, ir ragina valstybes nares įtraukti šią pramonę į savo 
ekonomikos gaivinimo planus ir iniciatyvą REACT-EU;

8. prašo Komisijos įgyvendinti „turizmo krizių valdymo mechanizmo“ parengiamuosius 
veiksmus, kad būtų pasirengta įveikti būsimas krizes;

Perorientavimas: valdymo politika pagal Sąjungos sistemą

9. ragina Komisiją sukurti naują institucijų valdymo modelį, kuriuo būtų stiprinama 
GROW GD Turizmo, tekstilės ir kūrybos sektorių skyriaus organizacinė, finansinė ir 
žmogiškųjų išteklių struktūra, siekiant užtikrinti integruotą ir efektyvų požiūrį į turizmą;

10. apgailestauja dėl to, kad į 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą neįtraukta 
speciali tvaraus turizmo kryptis, kuri reikštų įsipareigojimą įgyvendinti Europos 
Parlamento patvirtintą Europos turizmo politiką;

11. ragina Komisiją sukurti Europos mechanizmą, skirtą stebėti, kaip teikiama parama labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, daugiausia dėmesio skiriant likvidumui, 
skolinimui ir skaidrumui;

12. ragina Komisiją reguliariai informuoti Parlamentą apie pažangą, padarytą rengiant 
bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, kad šiame procese dalyvautų 
atsakingas Parlamento komitetas;

13. giria Komisiją už 2020 m. surengtą turizmo konvenciją ir ragina ją vėliau šiemet pateikti 
veiksmų planą ir laiku parengti naują turizmo strategiją, kuri pakeistų 2010 m. strategiją;
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14. ragina Komisiją į Finansavimo paramos gaires įtraukti nuorodą į nacionalinį informacijos 
centrą, kad labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms būtų suteikta daugiau 
galimybių susipažinti su informacija;

15. ragina Komisiją įsteigti Europos turizmo agentūrą;

Stiprinimas: perėjimas prie tvaraus, atsakingo ir pažangiojo turizmo

16. pažymi, kad tvariu turizmu turėtų būti atsižvelgiama į dabartinį ir būsimą ekonominį ir 
socialinį poveikį, taip pat poveikį aplinkai, turint omenyje lankytojų, pramonės, aplinkos 
ir vietos bendruomenių poreikius7;

17. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su regionais, pradėti taikyti Europos turizmo rodiklių 
sistemą, turinčią nuolatinę valdymo struktūrą, ir įdiegti ją paskirties vietose kartu su 
statiškais rodikliais ir tikralaikiais duomenimis, kad jas būtų galima valdyti ir vertinti; 

18. ragina Komisiją išnagrinėti ekologinio ženklo gavimo kliūtis ir išplėsti jo taikymo sritį 
įtraukiant kitas turizmo paslaugas, papildant aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 
(EMAS) turizmo srityje, ir nustatyti mechanizmus, kuriais būtų remiamos šios 
sertifikavimo sistemos;

19. giria Komisiją už tai, kad ji įsteigė Turizmo tvarumo grupę (TTG)8, ir ragina ją atnaujinti 
savo darbą ir persvarstyti 2012 m. Europos tvaraus ir atsakingo turizmo chartiją, kaip 
priemonę skatinti dalyvavimą ir gerosios patirties taikymą;

20. primena, kad trūkstant metrinių duomenų apie turizmo poveikį tvarumui viešojo ir 
privačiojo sektorių subjektai negali priimti sprendimų, ir prašo Eurostato nustatyti 
duomenų, susijusių su tvarumo, perteklinio turizmo ir nepakankamo turizmo kriterijais, 
rinkimo pagrindą, taip pat ragina atnaujinti Reglamentą (ES) Nr. 692/2011;

21. kritikuoja tai, kad Komisija neįtraukė turizmo į Europos duomenų strategiją, ir ragina ją 
įtraukti turizmą į bendrų duomenų erdvių valdymo sistemą, kad turizmo įmonės galėtų 
visapusiškai įsipareigoti diegti inovacijas ir skaitmeninį formatą;

22. pažymi, kad turizmas glaudžiai susijęs su judumu ir kad valstybės narės, pasitelkdamos 
ES finansinę paramą, turi investuoti į perėjimą prie švaresnio kuro ir į platformas, 
kuriomis užtikrinamas bilietų pardavimo sistemų sąveikumas ir įvairiarūšiškumas;

23. ragina Komisiją pateikti bandomojo projekto „Pažangiojo turizmo vietovės“ rezultatus ir 
nurodyti, kaip ji ketina įgyvendinti šią programą;

24. ragina valstybes nares ir Komisiją Europos pažangiojo turizmo sostinės projektą paversti 
nuolatiniu projektu, taikant platesnius ir teisingesnius kriterijus;

25. palankiai vertina Komisijos darbą, susijusį su 14 veiksmų, sudarančių Pakrančių ir jūrų 
turizmo strategiją, ir ragina ją pateikti rezultatus, kurie gali būti panaudoti skiriant 

7 PTO ir UNEP (2005), Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers.
8 Turizmo tvarumo grupė (TTG). 
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finansavimą infrastruktūrai (uostams ir prieplaukoms), logistinei ir veiklos paramai bei 
atsinaujinančiosios energijos naudojimui;

Persvarstymas: turizmo pramonės ateities planavimas 

26. primygtinai ragina Komisiją iki 2020 m. pabaigos pateikti gautų prašymų dėl valstybės 
pagalbos turizmo pramonei ir Sąjungos finansavimo, naudojamo COVID-19 poveikiui 
šalinti, įskaitant programos SURE taikymą, analizę pagal šalis;

27. ragina Komisiją kartu su Europos investicijų banku teikti specialią paramą 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui turizmo sektoriuje ir skaitmeninimo 
projektams, taip pat sudaryti sąlygas labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
pasinaudoti programa „InvestEU“, kad būtų galima įgyti naujų įgūdžių ir sukurti daugiau 
darbo vietų;

28. ragina Komisiją ir valstybes nares kartu su esama geriausia patirtimi remti perėjimą prie 
sklandaus transporto įvairiarūšiškumo;

29. ragina Komisiją nustatyti e. vizą, taip pat kelionės vizą ir kitas priemones, kurios leistų 
lankytojams teisėtai atvykti į Sąjungą;

30. mano, kad populiarinant Europos ženklą trečiosiose šalyse daugiausia dėmesio turi būti 
skiriama ES kultūros ir gamtos paveldo, maisto ir sveikatos priežiūros paslaugų pasiūlos 
įvairinimui, bendradarbiaujant su paskirties vietomis ir kelionių organizatoriais;

31. ragina Komisiją peržiūrėti Kelionių paketų direktyvą ir reglamentą dėl oro transporto 
keleivių teisių, kad būtų atsižvelgta į pastarosios krizės padarinius ir užkirstas kelias 
būsimam teisiniam netikrumui;

32. ragina Komisiją parengti labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių vyresniesiems vadovams 
skirtas raštingumo programas, suteikiant jiems įgūdžių kuo geriau išnaudoti gerovės 
kūrimo galimybes;

33. ragina valstybes nares stengtis įgyvendinti ES neįgaliųjų kortelių sistemą ir teisės aktais 
įtvirtinti standartus, pagal kuriuos turizmas taptų prieinamas visiems;

34. ragina Komisiją, rengiant ir įgyvendinant turizmo srities teisės aktus, atsižvelgti į 
atokiausius regionus;

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

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, SESV 195 straipsnyje pirmą kartą pripažįstama turizmo svarba 
Sąjungos institucinėje struktūroje. Tokiu būdu Sąjunga papildo valstybių narių veiksmus, 
didindama turizmo pramonės įmonių konkurencingumą.

Šiuo įtvirtinimu Sąjungai suteikiama galimybė imtis veiksmų Europos lygmeniu, reaguojant į 
bendrus šios pramonės uždavinius, numatant verslo aplinkos, kurioje sudaromos sąlygos 
ekonominiam ir socialiniam paskirties vietų vystymuisi, sukūrimą ir pritaikymą, kartu 
visapusiškai laikantis subsidiarumo principo ir valstybių narių kompetencijos ir į juos tinkamai 
atsižvelgiant.

Tačiau COVID-19 pandemija ir dėl jos kilusi krizė atskleidė, kad reikia kuo skubiau imtis 
veiksmų Europos lygmeniu ir plačiau aiškinti bei taikyti SESV 195 straipsnį. 

Palyginti su praėjusiais metais, užsakymų skaičius turizmo ir kelionių pramonės srityje sausio–
rugpjūčio mėn. smarkiai sumažėjo (92 proc.), 85 proc. sumažėjimas pastebimas kalbant apie 
apgyvendinimą, restoranus, kelionių organizatorius ir tolimųjų reisų keleivius, 90 proc. – apie 
oro linijas ir kruizinių laivų bendroves. Remiantis nuosaikesniais scenarijais, šiuo metu 
Sąjungoje kyla pavojus prarasti 6 mln. darbo vietų.

2020 m. pirmąjį pusmetį į Europą, labiausiai pasaulyje turistų lankomą vietą, atvyko 66 proc. 
mažiau tarptautinių turistų, o antrąjį pusmetį – 97 proc. mažiau. Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. 
šioje srityje dirbo 22,6 mln. žmonių, o tai sudarė 11,2 proc. viso ES užimtumo, ir čia buvo 
sukurta 9,5 proc. Sąjungos BVP, įrodyta, kad šį staigų nuosmukį iš dalies lėmė nepakankamas 
valstybių narių koordinavimas kelionių srityje. Nesant bendrųjų kriterijų ir kiekvienos valstybės 
narės bei atokiausių regionų vyriausybėms taikant skirtingas nacionalines ir regionines 
priemones, kilo keliautojų sumaištis ir išaugo jų nepasitikėjimas.

Atsižvelgiant į tarptautinę padėtį ir didelį dabartinės krizės poveikį turizmo ir kelionių 
pramonei, šiame pranešime savo iniciatyva daugiausia dėmesio ketinama skirti keturioms 
rekomendacijoms, kuriomis siekiama: 1) atgaivinti pramonę įgyvendinant reagavimo į 
pandemiją planus; 2) perorientuoti valdymo politiką pagal Sąjungos sistemą; 3) stiprinti 
pramonės iniciatyvas siekiant tvaraus, atsakingo ir pažangiojo turizmo; 4) planuoti pramonės 
ateitį ir pokyčius, kurie įvyks paklausos srityje ir dėl kurių gali reikėti pritaikyti pasiūlą.
 
Sąjungai reikia bendros būtinų ir nebūtinų kelionių sistemos su aiškiais ir skaidriais kriterijais, 
kad keliautojai galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir kad pramonė galėtų prisitaikyti ir taikyti 
reikalavimus atitinkančias higienos priemones. Turėtų būti nustatyti bendri kriterijai, pagal 
kuriuos būtų galima nustatyti rizikos zonas ir taikyti Komisijos pasiūlytą spalvų kodą, testuoti 
išvykstant, taip išvengiant karantino, naudoti kaukes, suderinti sekimo formas visose transporto 
rūšyse ir bendrinti jas su paskirties vietomis, taip sumažinant galimą naštą. Kartu nauji 
apribojimai, nustatyti nepalankiai pasikeitus epidemiologinėms sąlygoms, neturėtų būti taikomi 
keliautojams, kurie jau yra paskirties vietoje. Šių kriterijų pripažinimas Sąjungos lygmeniu yra 
labai svarbus siekiant atvirumo trečiųjų šalių atžvilgiu, pasitelkiant abipusį pripažinimą, ypač 
aviacijos ir kruizų sektoriuose. Todėl labai svarbu sukurti ES paskirties vietos sertifikavimo 
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higienos srityje spaudą, kuriuo geroji patirtis būtų įtvirtinta kaip valstybių narių sėkmės 
pavyzdys, siekiant pripažinimo išorės šalyse, kokybės ir griežtesnių higienos standartų.

Sąjungos pasiūlymuose nenumatytas tiesioginis finansavimas turizmui yra trūkumas, kurį 
reikia ištaisyti įgyvendinant dabartinę finansinę programą, ir įsipareigojimas, kuris liko 
neįvykdytas nuo praėjusios Parlamento kadencijos. Labai svarbu ir tinkama šį finansavimą 
skirti pramonei, Europos ekonomikai suteikusiai tiek daug augimo ir plėtros ir šiuo metu 
patiriančiai rimtą krizę, kuriai būdingos pasaulinės ypatybės ir poveikis. Tai galimybė, kurios 
trūksta Europos Sąjungai, nes ji nekuria Europos turizmo politikos su finansavimu, kuris leistų 
tiesiogiai remti įmones, asociacijas ir žmones. Nors galėtų rodyti pavyzdį, Sąjunga palieka 
valstybėms narėms teisę teikti pirmenybę paramai sektoriui, pasitelkiant priemones „Next 
Generation EU“, REACT-EU, SURE ir kitus esamus finansavimo šaltinius. Todėl Komisijos 
prašoma kartu su Transporto ir turizmo komitetu ir Turizmo darbo grupe kaip papildomu 
paramos šaltiniu naudotis bandomaisiais projektais ir parengiamosiomis priemonėmis. Siekiant 
užtikrinti, kad finansavimas pasiektų įmones, pranešėja mano, kad svarbu sukurti Europos 
paramos įgyvendinimo stebėsenos mechanizmą. Kartu pranešėja mano, kad labai svarbu, jog 
Europos investicijų bankas, bendradarbiaudamas su Komisija, parengtų konkrečius projektus ir 
sąlygas, kad labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės galėtų pasinaudoti programa 
„InvestEU“.

Taip pat atėjo laikas parengti sektorių laikotarpiui po vakcinos sukūrimo, todėl pranešėja, 
remdamasi įvairiais Pasaulio kelionių ir turizmo tarybos tyrimais, pataria Komisijai išnagrinėti 
galimybę Sąjungoje sukurti skaitmeninį sveikatos pasą. Taip pat labai svarbu parengti Sąjungą 
būsimoms krizėms, todėl būtina nedelsiant remti Europos Parlamento pasiūlyto Sąjungos krizių 
valdymo mechanizmo įgyvendinimą.

Atsižvelgiant į kompleksinį turizmo ir kelionių pobūdį, reikėtų stiprinti institucinę Sąjungos 
valdymo struktūrą. Reikėtų skatinti ES institucijų sąveiką ir nuolatinį bendravimą, grindžiamą 
Turizmo, tekstilės ir kūrybos sektorių skyriaus organizacine struktūra, turinčia daugiau 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių. Be to, labai svarbu, kad Komisija koordinuotų tarnybų veiklą, 
kad į įvairias iniciatyvas būtų įtrauktas kompleksinis šio sektoriaus aspektas. Atėjo laikas 
įsteigti Europos turizmo agentūrą, kuri remtų šią pramonę – pasitelkdama duomenų analizės 
observatoriją arba taisyklių valdymą ir įgyvendinimą.

Siekiant užtikrinti, kad sektorius būtų ekologinės ir skaitmeninės pertvarkos dalis, būtina 
įgyvendinti iniciatyvas, kurias Europos Komisija jau anksčiau rėmė finansiškai, tačiau kurių 
nebuvo tinkamai imtasi. Europos turizmo rodiklių sistema (ETIS) turėtų turėti nuolatinę 
struktūrą, kurią finansiškai remtų Europos Komisija, padedama paskirties vietų ir vykdydama 
išorės kontrolę bei stebėseną. Siekiant įgyvendinti naują ETIS valdymą, reikėtų atnaujinti 
Turizmo tvarumo grupės veiklą, ieškant naujų būdų, kaip jį skatinti ir kaip populiarinti kitus 
Sąjungos parengtus ir išduotus sertifikatus, pavyzdžiui, ekologinį ženklą, kurio taikymo sritis 
turėtų būti išplėsta įtraukiant kitas paslaugas ir produktus. Pranešėja mano, kad svarbu 
atnaujinti ir populiarinti 2012 m. Europos tvaraus ir atsakingo turizmo chartiją, kaip šio 
sektoriaus įtraukimo priemonę.

Kad ši dvikryptė pertvarka būtų veiksminga, būtina rinkti, analizuoti ir suprasti duomenis. 
Todėl pranešėja mano, kad Eurostatas turi sukurti pagrindą, kuriuo remiantis būtų galima 
tiksliai nustatyti turizmo poveikį tvarumui, atsižvelgiant į perteklinį ir nepakankamą turizmą, ir 
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prireikus atnaujinti reglamentą dėl Europos statistikos įtraukiant didelius duomenų kiekius. 
Labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms turi būti suteikta galimybė susipažinti su 
pažangiąja duomenų analize, todėl turizmas, priešingai nei siūlo Komisija, turėtų būti įtrauktas 
į bendrų duomenų erdvių valdymo sistemą. Ateities turizmas priklauso nuo šios galimybės gauti 
duomenis, o tai gali pasiekti tik integruota grupė. Siekiant įvertinti pramonės inovacijas ir 
skaitmeninimą, būtų visiškai logiška įgyvendinti pažangiųjų paskirties vietų parengiamuosius 
veiksmus ir paversti Europos turizmo sostinės projektą nuolatiniu Sąjungos projektu, nustatant 
platesnius ir teisingesnius kriterijus, pagal kuriuos būtų galima įtraukti daugiau Europos 
paskirties vietų.

Svarbu remti judumą, sąveikumą ir bilietų pardavimo sistemas, tobulinti geležinkelių 
infrastruktūrą ir dviračių takus, be kita ko, sudarant sąlygas skatinti vietos ir tarpvalstybinį 
turizmą. Tačiau reikia nepamiršti, kad vienos transporto rūšies apribojimas kitos atžvilgiu nėra 
išeitis, ypač turint omenyje daugelį Sąjungos pakraštyje esančių regionų ir šalių.
 
Pakrančių ir jūrų turizmas svarbus Sąjungai dėl jo jūrinio aspekto. 2018 m. 51,7 proc. turistų 
apgyvendinimo įstaigų Sąjungoje buvo įsikūrusios pakrančių zonose, todėl būtina atidžiau 
išnagrinėti šį segmentą ir iš naujo įvertinti Pakrančių ir jūrų transporto strategijos 14 veiksmų, 
su būsima DFP susijusį finansavimo vadovą ir dabartinį ekologinės ir skaitmeninės pertvarkos 
finansavimą. Atnaujinant tuos 14 veiksmų turėtų būti remiamasi jau vykdomomis 
iniciatyvomis, tokiomis kaip bendroji kapitonų rengimo programa, kruizų gerosios patirties 
vadovas (parengiamieji Parlamento veiksmai), laivų ir tvirtinimo įtaisų PVM taisyklės ir 
sezoniškumo valdymo iniciatyvos.

Biologinė įvairovė ir saugomos jūrų teritorijos sudaro aukščiausios kokybės mokslinių tyrimų 
aplinką, todėl reikėtų skatinti mokslinį turizmą tuose regionuose, kurie sulaukia didžiausio 
tarptautinės mokslininkų bendruomenės susidomėjimo. Labai svarbu nustatyti tendencijas, 
susijusias su būsima karjera turizmo sektoriuje, kartu užtikrinant mokymą ir pritaikant tradicinę 
veiklą, investuojant į labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių vyresniųjų vadovų rengimą ir 
raštingumą, suteikiant jiems priemonių kuo geriau išnaudoti gerovės kūrimo galimybes.

Šiuo metu būtina planuoti turizmo pramonės ateitį. Ateinančio dešimtmečio Sąjungos 
prioritetai turi būti tendencijų ir paklausos dinamikos vertinimas, keliaujančių vartotojų 
galimybės ir perėjimas prie modelių, kuriais atsižvelgiama į ekologiškesnę ekonomiką. 
Turizmas ir kelionės turi būti sprendimo dėl 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslo dalis, 
todėl šiuo tikslu turi būti dedamos visos pastangos ir turi būti taikomos finansinės paskatos. 
Siekiant išspręsti bendras problemas, turi būti sukurti regionų, veiklos vykdytojų ir viešojo bei 
privačiojo sektorių subjektų tinklai. Parama turėtų būti skirstoma atsižvelgiant į pramonės 
poveikį BVP, taip pat į tai, kad atokiausi Europos regionai turi nuolatinių ir neįveikiamų 
apribojimų, kurių būtina paisyti.

Raginame modernizuoti teisės aktus, numatant juose daugiau priemonių būsimoms krizėms 
įveikti ir suteikiant galimybę veiksmingiau ieškoti tikslingesnių sprendimų, siekiant vartotojų 
teisių ir verslo tvarumo pusiausvyros.

Visame pasaulyje būtina diegti inovacijas, todėl pranešėja ragina sukurti galimybes, kurios 
leistų keliautojams nekliudomai pirkti bilietus, rinktis įvairias transporto rūšis ir pačią paskirties 
vietą.
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Manome, kad reikalinga Europos e. viza, todėl turime skubiai apsvarstyti galimybę pradėti 
diskusijas dėl kelionių vizų, kurias anksčiau pateikė Europos Komisija.

Visų pirma mums reikia politinės valios ir strateginės turizmo ir kelionių pramonės ateities 
vizijos. 

Pranešėja mano, kad iki metų pabaigos turi būti pateiktas veiksmų planas su konkrečiais siekiais 
ir tikslais ir kad turi būti parengta Europos turizmo strategija, apimanti bendrus sprendimus, 
kuriais būtų skatinamas socialinis ir ekonominis Europos regionų ir turistinių vietų vystymasis.

Atsižvelgiant į žmonių pagarbą kitų vertybėms, tradicijoms ir kultūrai, turizmas atskleidžia 
didžiulį potencialą, o šiuo stabilumo ir taikos tarp tautų siekiu kuriama vertė, kuria taip pat 
dalijamasi su Europos Sąjunga.


