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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina Transporta un tūrisma komiteju kā atbildīgo komiteju 
iekļaut rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, šādus ierosinājumus:

1. konstatē, ka Eiropas tūrismu jau apmēram divdesmit gadu apdraud pieaugoša konkurence, 
un tāpēc samazinās Eiropas tirgus daļa, un ka Eiropas tūrismam jāstājas pretī vairākiem 
izaicinājumiem: novecojušas iekārtas, sarežģīta nozare, kas cieši saistīta ar citām nozarēm, 
relatīvi vienveidīgs tūrisma produkts, ko ierobežo noteikti reģioni un sezonas raksturs, 
nelabvēlīga ietekme uz objektiem, kas parasti ir trausli, izglītības un reklāmas trūkums 
attiecībā uz nozares tēlu;

2. uzstāj uz to, ka to apzināti attīstot, tūrismam jāsniedz vietējām saimniecībām stabilus 
ienākumus, vienlaicīgi saglabājot un ceļot vērtību ainaviskajām, kultūras, vēstures un 
vides bagātībām;

3. uzskata, ka Eiropas tūrisma nozare lielā mērā veicina attīstību un nodarbinātību reģionālā 
līmenī, un uzstāj uz to, ka Eiropas noteikumiem jārada šai nozarei labvēlīga vide, īstenojot 
tiesību aktu un nodokļu likumdošanas saskaņošanu Eiropas līmenī, lai palīdzētu cīņā pret 
starptautisko konkurenci;

4. nožēlo, ka Līgumos nav specifiskas juridiskās bāzes, bet priecājas par to, ka Konstitūcija 
ir liels solis uz priekšu, jo tā paredz, ka Eiropas Savienība šajā nozarē varēs rīkoties un 
papildināt dalībvalstu rīcību;

5. pasvītro, ka Komisija var palīdzēt tūrisma nozarei stāties pretī šiem izaicinājumiem, 
vairāk saskaņojot savas aktivitātes par labu tūrismam ar citām Kopienas saistītajām 
politikām (reģionālās attīstības, patērētāju, iekšējā tirgus, vides, transporta, 
nodarbinātības, audzināšanas un izglītības, pētījumu un izstrādes politika);

6. mudina Komisiju turpināt pasākumus par labu maziem un vidējiem uzņēmumiem, zinot, 
ka tie pārstāv šīs nozares absolūto vairākumu, un veikt jaunus pasākumus šīs nozares 
attīstības sekmēšanu;

7. pieprasa, lai Komisija un dalībvalstis veicinātu jaunu maršrutu attīstību, piemēram, 
izolētos reģionos, kam ir liels tūrisma potenciāls (it sevišķi īpaši nomaļos reģionos) un 
kam tūrisms ir galvenā darbības nozare, kas reizē ir arī izšķirošais šo reģionu 
saimnieciskās un sociālās attīstības faktors;

8. aicina Eiropas tūrisma profesionāļus apzināties klientu mainīgumu un kultūru dažādību, 
pielāgot tiem savus pakalpojumus, lai konkurencē izceltos un paaugstinātu savu 
pakalpojumu kvalitāti (profesionālā izglītība, darbinieku mobilitāte, sūdzību pārbaude, 
klientu pazīšana);

9. uzskata, ka Komisijai, konsultējoties ar dalībvalstīm, jāveicina jaunas tūrisma formas, kas 
ļautu mazināt sezonas rakstura ietekmi, piemēram, lauku tūrismu, vai tās, kas paredzētas 
jauniešiem, invalīdiem un pensionāriem;

10. aicina Komisiju, konsultējoties ar dalībvalstīm, turpināt pasākumus datu apkopošanas 
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jomā, lai iegūtu drošu un saskaņotu statistiku.
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