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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da se evropski turizem že dvajset let sooča z vedno večjo konkurenco, kar ima 
za posledico manjši delež na evropskem trgu ter da se mora spopasti z vrsto izzivov:  
zastarele zmogljivosti, kompleksen, vendar povezovalen sektor, relativno poenotenje 
proizvoda, ki se omejuje na določene regije in letne čase, škodljiv vpliv na pogosto 
izpostavljena območja, pomanjkanje usposabljanja in obveščanja javnosti o podobi 
sektorja;  

2. vztraja, da mora turizem, če se razvija smotrno, predstavljati trajnosten vir dohodka za 
lokalno gospodarstvo, ob varovanju in vrednotenju bogastva pokrajine, kulture, zgodovine 
in okolja; 

3. meni, da evropski turistični sektor veliko prispeva k rasti in zaposlovanju na regionalni 
ravni in vztraja, da mora evropska zakonodaja ustvariti ugodno okolje za ta sektor (ob 
pravnem usklajevanju in usklajevanju na področju pobiranja davkov na evropski ravni) 
kot pomoč v boju proti mednarodni konkurenci;

4. obžaluje pomanjkanje specifične pravne podlage v pogodbah, vendar pozdravlja dejstvo, 
da Ustava kaže resničen napredek, ker Evropski uniji omogoča, da lahko ukrepa na tem 
področju ob dopolnjevanju dejavnosti držav članic;

5. poudarja, da Komisija lahko pomaga turističnemu sektorju pri soočanju s temi izzivi z 
boljšo usklajenostjo njenih dejavnosti v korist turizma z drugimi politikami Skupnosti, ki 
so z njim povezane (regionalni razvoj, potrošniki, notranji trg, okolje, transport, 
zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje, R & R); 

6. spodbuja Komisijo, da nadaljuje z ukrepi v korist malih in srednje velikih podjetij 
(zavedajoč se, da predstavljajo ogromno večino sektorja) in da sprejema nove ukrepe za 
pospeševanje industrije;   

7. poziva Komisijo in države članice, da dajejo prednost novim destinacijam, kot so izolirane 
regije z velikimi turističnimi možnostmi (še posebej obrobne regije), za katere je turizem 
glavni sektor dejavnosti in predstavlja odločilen element njihovega gospodarskega in 
družbenega razvoja;

8. poziva evropske turistične strokovnjake, da se zavedajo spremenljivega in večkulturnega 
značaja odjemalcev in prilagodijo svoje storitve tako, da se ločijo od konkurence ter 
izboljšajo kakovost svojih storitev (strokovno usposabljanje, mobilnost delovne sile, 
upoštevanje pritožb, poznavanje odjemalcev);  

9. meni, da mora Komisija v sodelovanju z državami članicami spodbujati nove oblike 
turizma, ki bodo omogočale zmanjšanje sezonskega vpliva, kot sta kmečki turizem ali 
turizem,  namenjen mladim, invalidom in upokojencem;
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10. poziva Komisijo, da v sodelovanju z državami članicami nadaljuje s prizadevanji za 
zbiranje podatkov za dosego zanesljive in usklajene statistike.
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