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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. stwierdza, iż turystyka europejska wystawiona jest od blisko dwudziestu lat na wzmożoną 
konkurencję, czego konsekwencję stanowi częściowa utrata rynku europejskiego, musi 
ona zatem podjąć liczne wyzwania: przestarzała infrastruktura, złożoność rynku z punktu 
widzenia horyzontalnego, względna jednolitość oferty turystycznej ograniczonej do 
niektórych regionów i sezonów, szkodliwe skutki dla często podatnych na zniszczenie 
miejsc atrakcji turystycznej, brak szkoleń i reklamy w zakresie oferty sektora;

2. nalega na fakt, iż odpowiednio rozwijana turystyka musi stanowić źródło trwałego 
dochodu dla gospodarki lokalnej cały czas zachowując i wartościując bogactwo pejzażu, 
kultury, historii i środowiska naturalnego;

3. uważa, iż sektor turystyki europejskiej w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia na poziomie regionalnym, oraz nalega na fakt, iż przepisy
europejskie muszą stworzyć otoczenie sprzyjające temu sektorowi dokonując prawnej i 
podatkowej harmonizacji o zasięgu europejskim, aby pomagać w walce z konkurencją 
międzynarodową;

4. wyraża ubolewanie z powodu braku szczegółowej podstawy prawnej w traktatach, lecz 
wyraża zadowolenie z faktu, iż Konstytucja stanowi prawdziwy krok naprzód 
przewidując, że Unia Europejska będzie mogła interweniować w tej dziedzinie 
uzupełniając działania Państw Członkowskich;

5. podkreśla, iż Komisja może pomóc sektorowi turystycznemu w sprostaniu omawianym 
wyzwaniom zwiększając spójność swoich działań prowadzonych na rzecz turystyki 
poprzez pozostałe, powiązane z tym sektorem polityki wspólnotowe (rozwój regionalny, 
ochrona konsumentów, rynek wewnętrzny, ochrona środowiska, transport, zatrudnienie, 
edukacja i szkolenia, R & D [Badania i Rozwój]);

6. zachęca Komisję do kontynuowania podejmowania kroków na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw wiedząc, iż stanowią one przytłaczającą większość w omawianym 
sektorze, oraz do opracowywania nowych środków na rzecz sprzyjania promowaniu 
turystyki;

7. zwraca się do Komisji i do Państw Członkowskich o promowanie nowych miejsc 
wypoczynku, takich jak regiony odizolowane o silnym potencjale turystycznym 
(szczególnie regiony ultraperyferyjne), dla których turystyka jest głównym sektorem 
działalności, stanowiąc decydujący element ich rozwoju gospodarczego i społecznego;

8. zachęca osoby i organizacje europejskie zajmujące się zawodowo turystyką do zdania 
sobie sprawy, iż mają dziś do czynienia ze zmieniającym się i wielokulturowym klientem, 
do przystosowania oferty, tak aby odróżniać się od konkurencji, oraz do poprawy jakości 
usług (szkolenia zawodowe, mobilność pracowników, wyciąganie konsekwencji z 
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reklamacji, znajomość klientów);

9. uważa, iż Komisja wraz z Państwami Członkowskimi powinna zachęcać do nowych form 
turystyki, takich jak turystyka rolna czy turystyka skierowana na młodzież, 
niepełnosprawnych lub osoby na emeryturze, co pozwoliłoby na niwelowanie skutków 
sezonowości;

10. zwraca się do Komisji o kontynuowanie wraz z Państwami Członkowskimi wysiłków w 
zakresie zbierana danych, aby otrzymać wiarygodne i zharmonizowane statystyki.
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