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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. täheldab, et Euroopa turismi laastab kahekümne aastaga kasvanud konkurents, mille 
tagajärjeks on Euroopa turu osatähtsuse vähenemine, ning Euroopa turism peab hakkama 
saama terve hulga väljakutsetega: kesise tehnilise varustusega, sektori komplitseeritusega, 
kuna see on läbilõikeline, sellega, et turismi valdkond on üsna ühetaoline ja see on 
piiratud kindlate piirkondade ja aastaaegadega, kahjulike mõjudega turismipaikadele, mis 
on sageli kergesti kahjustatavad, väljaõppe puudusega ja selle sektori kuvandi puuduliku 
reklaamiga;

2. rõhutab asjaolu, et teadlikult arendatav turism peab kohaliku majanduse jaoks kujutama 
endast püsivat sissetulekuallikat, samal ajal kui hoitakse alal ja väärtustatakse maastiku-, 
kultuuri-, ajaloo- ja keskkonnarikkusi;

3. leiab, et Euroopa turismisektor aitab suurel määral kaasa regionaalsele majanduskasvule ja 
tööhõivele, ning rõhutab asjaolu, et Euroopa õigusnormid peavad looma sellele sektorile 
soodsa keskkonna, et jõuda Euroopa tasemel selle sektori õigusliku ja fiskaalse 
kooskõlastamiseni, nii et Euroopa turism suudaks rahvusvahelises konkurentsis võistelda;

4. tunneb muret spetsiifilise õigusliku baasi puudumise tõttu lepingutes, kuid rõõmustab 
asjaolu üle, et Euroopa põhiseadus on tõeline edasiminek, sest seal on ette nähtud, et selles 
valdkonnas võib Euroopa Liit liikmesriikide tegevuse täiendamiseks sekkuda;

5. toonitab, et Euroopa Komisjon võib aidata turismisektorit nende väljakutsetega hakkama 
saada, suurendades oma turismi soodustava tegevuse sidusust muu sellega seotud Euroopa 
Ühenduse poliitikaga (regionaalareng, tarbijad, siseturg, keskkond, transport, tööhõive, 
haridus ja koolitus, teadus- ja arendustegevus);

6. julgustab Euroopa Komisjoni jätkama väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetuse 
meetmeid, teades, et need moodustavad selle sektori rõhuva enamuse, ning võtma uusi 
meetmeid, et soodustada selle võrgustiku levimist;

7. nõuab Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikidelt, et nad toetaksid uusi turismisihtkohti nagu 
isoleeritud, suure turismipotentsiaaliga piirkonnad (eriti äärepoolseimad piirkonnad), mille 
jaoks turism on põhitegevusala ja kujutab endast majandusliku ja sotsiaalse arengu 
määravat tegurit;

8. kutsub Euroopa turismivaldkonna töötajaid teadvustama klientuuri muutlikkust ja 
mitmekultuurilisust, kohandama pakutavaid teenuseid oludele vastavaks, et konkurentsis 
silma paista, ja tõstma teenuste kvaliteeti (erialane väljaõpe, tööjõu liikumine, 
pretensioonidele reageerimine, klientide tundmine);

9. leiab, et Euroopa Komisjon peaks koostöös liikmesriikidega toetama uusi turismivorme, 
mille abil saaks leevendada hooajast tingitud mõjusid, näiteks maaturismi või noortele, 
puudega inimestele ja pensionäridele suunatud turismi;
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10. kutsub Euroopa Komisjoni üles jätkama koostöös liikmesriikidega tööd andmete 
kogumise kallal, et saada usaldusväärset ja kooskõlastatud statistikat.
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