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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. konstatuoja, kad per pastaruosius dvidešimt metų Europos turizmas yra augančios 
konkurencijos gniaužtuose, o tai sąlygoja Europos rinkos dalies sumažėjimą ir būtinybę 
įveikti daugelį sunkumų, pvz., įrangos senumą, dėl teikiamų vienodų paslaugų atsirandantį 
šio sektoriaus painumą, tam tikro regiono ar sezono ribojamą sąlyginį turizmo produktų 
vienodumą, žalingą poveikį menkai saugomoms vietovėms, profesinio pasirengimo ir 
sektoriaus įvaizdžio reklamos trūkumą;

2. mano, kad pakankamai gerai išvystytas turizmas turi būti nuolatinis vietinio ūkio pajamų 
šaltinis kartu išsaugantis ir branginantis peizažo, kultūros, istorines ir gamtos vertybes;

3. mano, kad Europos turizmo sektorius svariai prisideda prie regioninės ekonomikos ir 
užimtumo rodiklių gerinimo, ir tvirtina, kad, siekiant jį skatinti, Europos teisės aktais 
būtina sukurti šiam sektoriui palankią aplinką, Europos lygmeniu derinant teisinę ir 
fiskalinę bazę ir taip sudarant sąlygas konkuruoti tarptautiniu lygmeniu;

4. apgailestauja, kad sutartyse nėra įtvirtinta speciali teisinė bazė, tačiau džiaugiasi, kad 
Konstitucija žengiamas akivaizdus žingsnis į priekį, kadangi joje numatyta, jog Europos 
Sąjunga gali dalyvauti turizmo sektoriaus veikloje, papildydama valstybių narių veiksmus 
šioje srityje;

5. pabrėžia, kad Komisija gali padėti turizmo sektoriui įveikti šiuos sunkumus, gerindama 
sanglaudą tarp savo turizmą skatinančios veiklos ir kitų Bendrijos politikos sričių (regionų 
plėtra, vartotojai, vidaus rinka, aplinkosauga, transportas, užimtumas, švietimas ir 
mokslas, moksliniai tyrimai ir plėtra);

6. skatina Komisiją ir toliau taikyti priemones, skirtas smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms 
skatinti, žinant, kad šios sudaro didžiąją dalį sektoriuje veikiančių įmonių, bei imtis naujų 
šių įmonių augimo skatinimo priemonių;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kurti naujus maršrutus, pavyzdžiui, į didžiulį 
turizmo potencialą turinčius atskirtus (ypač į labai nutolusius) regionus, siekiant, kad 
turizmas būtų pagrindinis veiklos sektorius ir šių regionų ekonominio bei socialinio 
vystymosi skatinimo elementas;

8. ragina Europos turizmo specialistus įsisąmoninti, kad klientų tipas keičiasi ir tampa labiau 
daugiakultūris, ir atitinkamai pritaikyti savo teikiamas paslaugas siekiant įveikti 
konkurenciją bei pagerinti paslaugų kokybę (profesinis mokymas, darbo jėgos mobilumas, 
paklausos stebėjimas, klientų pažinimas);

9. mano, kad suderinusi su valstybėmis narėmis ir siekdama išspręsti su sezoniškumu 
susijusias problemas, Komisija turėtų skatinti naujas turizmo formas, pavyzdžiui: kaimo 
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turizmą arba jaunimui, žmonėms su negalia ir pensininkams skirtą turizmą;

10. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis dėti pastangas renkant duomenis ir siekti 
parengti tikslią bei suvienodintą statistiką.
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