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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl regionų plėtros poveikio turizmui pakrančių regionuose
(2008/2132(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1783/19991,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą: „Integruotas pakrančių zonų valdymas. Europos 
strategija“ (COM(2000)0547),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Darnaus ir konkurencingo Europos turizmo 
darbotvarkė“(COM(2007)0621),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atnaujinta ES turizmo politika: glaudesnė 
partnerystė Europos turizmui skatinti“ (COM(2006)0134) ir į 2007 m. lapkričio 29 d. 
Parlamento rezoliuciją šia tema2,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Integruota jūrų politika Europos Sąjungai“ 
(COM(2007)0575), ir į 2008 m. gegužės 20 d. Parlamento rezoliuciją šia tema3,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 14 d. Europos Tarybai pirmininkaujančios šalies 
išvadas,

– atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos trišalį susitarimą dėl Europos jūrų 
dienos,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo 
komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi ES turi šešias dideles pakrančių zonas, t. y. Atlanto vandenyno, Baltijos jūros, 
Juodosios jūros, Viduržemio jūros, Šiaurės jūros ir atokiausių regionų zonas, iš kurių 
kiekviena turi savitų teritorinių išteklių ir specifinę turizmo koncepciją,

B. sutikdamas su apibrėžtimi „pakrančių zona“, vartojama kalbant apie Europos jūros 
politiką, t. y., kad pakrančių zonomis laikomos pakrančių teritorijos arba 50 km tiesia 
linija nuo kranto nutolusios teritorijos,

C. kadangi turizmas yra įprasta ir pagrindinė veikla šiuose regionuose ir daro teigiamą 
poveikį socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, tačiau gali turėti ir neigiamų teritorinių 

                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 1.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0575.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0213.
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padarinių dėl veiklos sezoniškumo, nekvalifikuotos darbo jėgos užimtumo, pakrančių ir 
krašto gilumoje esančių vietovių integracijos stokos, ekonominės įvairovės trūkumo arba 
dėl gamtos ir kultūros paveldo būklės blogėjimo,

D. kadangi nėra patikimų palyginamųjų duomenų apie pakrančių turizmą, gali būti, kad 
nepakankamai vertinamas šio sektoriaus ekonominis pajėgumas, taigi nepakankamai 
vertinama ekonominė jūrų aplinkos išsaugojimo vertė ir pervertinama investicijų reikšmė 
siekiant šio tikslo,

E. kadangi pakrančių zonoms didelę įtaką daro jų geografinė padėtis, taigi reikia strategijos, 
kurioje būtų atsižvelgiama į jų specifines savybes ir į subsidiarumo principą, taip pat į 
sektorių sanglaudos priimant sprendimus būtinybę,  

F. kadangi parengus specialias priemones bus prisidėta prie labiau integruoto ir tvaraus 
vystymosi strategijų, saugant gamtos ir kultūros išteklius bei propaguojant etinio turizmo 
modelius padidės ekonominis konkurencingumas,

G. kadangi siekiant trečiojo tikslo (Europos teritorinis bendradarbiavimas) gali būti 
veiksmingai prisidedama prie minėtųjų prioritetų siekio, pvz., finansuojant sektoriaus 
veikėjų ir pakrančių zonų bendradarbiavimo projektus ir plėtojant partnerystės tinklus,

1. pabrėžia, kad turizmas yra pagrindinis ES pakrančių regionų socialinio ir ekonominio 
vystymosi veiksnys, glaudžiai susijęs su Lisabonos ir Gotenburgo strategijų tikslais;  

2. rekomenduoja laikytis integruoto požiūrio į pakrančių turizmą ir atsižvelgti į Bendrijos 
sanglaudos, jūrų, žuvininkystės, aplinkos ir socialinę politiką siekiant megzti tarpusavio 
ryšius ir vengti nenuoseklių veiksmų; rekomenduoja Komisijai laikytis šio integruoto 
požiūrio tvarios pakrančių turizmo plėtros klausimu kaip vieno iš strateginių 2010–
2015 m. veiklos programos tikslų, taigi jis būtų susijęs su 2007–2013 m. finansinės 
programos laikotarpio vidurio persvarstymu;

3. ragina valstybes nares užtikrinti, kad regionų ir vietos valdžios institucijos, atsakingos už 
pakrančių zonų turizmą ir regionų plėtrą, visiškai dalyvautų visų pagal šią politiką 
įsteigtų organų veikloje;

4. rekomenduoja Komisijai laikytis visuotinio požiūrio į pakrančių turizmą taikant 
integruotos jūrų politikos strategiją, ypač salose, atokiausiuose regionuose ir kitose 
pakrančių zonose turint mintyje tai, kad jos labai priklauso nuo turizmo;

5. rekomenduoja Komisijai parengti pakrančių zonoms pritaikytą programą INTERREG, 
kurioje turizmas nagrinėjamas drauge su kitais klausimais, susijusiais su pakrantėmis; 

6. pritaria Regionų komiteto nuomonei dėl Europos pakrančių fondo steigimo ir ragina 
Komisiją išnagrinėti šį pasiūlymą atliekant 2007–2013 m. finansinės programos 
laikotarpio vidurio persvarstymą bei svarstant 2013 m. Sąjungos biudžeto sandarą;

7. rekomenduoja kaupti integruotam pakrančių zonų vykdymui reikalingas žinias, t. y. 
prižiūrint Europos technologijos institutui ir pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros programą sukurti Europos sektorinį tinklą; 



PR\742209LT.doc 5/9 PE412.206v01-00

LT

8. rekomenduoja pakrančių valstybėms narėms laikytis integruoto požiūrio programų 
lygmeniu atrenkant ir vykdant su pakrantėmis susijusius projektus, taikant tarpsektorinį 
metodą ir teikiant pirmenybę viešojo ir privataus sektorių partnerystei; 

9. apgailestauja, kad dėl to, jog šiuo metu trūksta su ES išlaidomis pakrančių regionuose 
susijusio skaidrumo, neskiriama daugiau lėšų turizmui minėtuose regionuose finansuoti; 
ragina Komisiją aktyviai taikyti tinkamas priemones, kad analizės ir statistikos tikslais 
būtų galima gauti šiuos duomenis; 

10. ragina Komisiją, valstybes nares ir regionus drauge parengti išsamų pakrančių zonose 
finansuojamų projektų katalogą ir pateikti jį internete, kad regionai galėtų pasimokyti 
vieni iš kitų patirties ir kad akademinis pasaulis, pakrančių bendruomenės ir kitos 
suinteresuotosios šalys galėtų fiksuoti, viešinti ir kuo tinkamiau perduoti pažangiąją 
patirtį vietos bendruomenėms;

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad į Eurostato nuolat plėtojamą ES pakrančių regionų 
socialinių ir ekonominių duomenų bazę būtų įtraukiami patikimi, vienarūšiai ir aktualūs 
duomenys apie turizmą, nes jie būtini norint, kad būtų lengviau priimti sprendimus 
viešajame sektoriuje ir kad būtų galima palyginti regionus ir sektorius; rekomenduoja 
pakrančių valstybėms narėms nedelsiant imtis veiksmų ir savo teritorijose taikyti turizmo 
ir su juo susijusių sričių duomenų apskaitą (angl Tourist Satellite Account);

12. pabrėžia, kad aplinka ir pakrančių turizmas glaudžiai susiję; taigi rekomenduoja, kad nuo 
2013 m. skiriant struktūrinių fondų lėšas pakrančių regionams kaip į pagrindinį principą 
būtų atsižvelgiama į aplinkos tvarumą siekiant ne tik konkurencingumo ir užimtumo, bet 
ir sanglaudos tikslo atitinkamuose regionuose; 

13. ragina Komisiją užtikrinti, kad aktyvus įgyvendinimas laikantis direktyvos dėl jūrų 
aplinkos strategijos būtų laikomas sąlyga siekiant gauti ES finansavimą pakrančių 
projektams, darantiems poveikį jūrai; 

14. ragina Komisiją užtikrinti, kad su jūrų sektoriaus subjektų grupėmis susijusi politika 
apimtų pramonės paslaugas ir pakrančių turizmui svarbius sektorius, taigi būtų galima 
megzti naudingus subjektų, kurie naudoja jūras kaip išteklių, ryšius siekiant padidinti jų 
konkurencingumą, tvarumą ir indėlį į pakrančių ekonomikos plėtrą; be to, mano, kad 
medicinos, švietimo, technologiniai ir sporto įrenginiai turėtų tapti jūrų sektoriaus 
subjektų grupių, esančių pakrančių regionuose, teikiamų paslaugų dalimi, nes šios 
paslaugos yra būtinos siekiant vystyti pakrančių zonas;

15. turėdamas mintyje didelę daugelio regionų ir uostamiesčių taršą, dar kartą ragina 
valstybes nares ir Komisiją labiau skatinti aprūpinti uoste stovinčius laivus iš sausumos; 
taigi ragina pateikti pasiūlymą dėl dalinio Tarybos direktyvos 2003/96/EB pakeitimo;

16. pabrėžia, kad taikant teritorinės sanglaudos priemones galima sustiprinti pakrančių ir 
krašto gilumoje esančių vietovių ryšius, susieti pakrantėje vykdomą veiklą su kaimo ir 
miesto turizmu, teikti daugiau turizmo paslaugų ne sezono metu, propaguoti vietos 
produktus ir drauge didinti jų įvairovę; taigi ragina Komisiją įtraukti pakrančių regionus į 
žaliąją knygą teritorinės sanglaudos tema ir atsižvelgti į poreikį susieti pakrančių turizmą 
su integruotu pakrančių zonų valdymu ir jūrų erdvių planavimu; 
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17. ragina pakrančių regionus ir vietos valdžios institucijas taip pat skatinti partnerius taikyti 
integruotas teritorinės rinkodaros sistemas turint mintyje kaimynystės ryšius jūroje ir 
sausumoje, kad būtų skatinamas turizmo sektoriaus konkurencingumas ir nekenkiama 
bendram konkurencingumui; 

18. ragina pakrančių regionus dalyvauti tarpregioninio bendradarbiavimo projektuose, pvz., 
susijusiuose su IV iniciatyvos „Regionai ir ekonominai pokyčiai“ tema, siekiant sukurti 
naujus ir plėtoti esamus teminius pakrančių turizmo tinklus, taip pat siekiant keistis 
pažangiąja patirtimi; 

19. rekomenduoja kompetentingoms nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms 
pagal savo bendradarbiavimo programas remti strateginius pakrančių turizmo projektus ir 
teikti užtektinai lėšų šiai veiklai finansuoti; 

20. ragina Komisiją organizuoti bent vieną specialų renginį, skirtą pakrančių turizmui, kad 
partneriams būtų lengviau bendrauti ir megzti ryšius bei keistis pažangiąja patirtimi, pvz., 
susijusia su ES integruotojo kokybės valdymo modelio taikymu; 

21. ragina Komisiją papildomai parengti praktinį vadovą ES pakrančių turizmo finansavimo 
tema siekiant tinkama linkme nukreipti suinteresuotas šalis paramos paieškos etapu; 

22. ragina pakrančių regionus įsteigti regionines arba vietos plėtros agentūras, kurios padėtų 
kurti tos pačios teritorijos specialistų, institucijų, ekspertų ir valdžios institucijų, taip pat 
įvairių valstybių narių tinklą ir kurios teiktų konsultacijas bei informaciją galimiems 
paramos gavėjams iš viešojo ir privataus sektorių; 

23. rekomenduoja valstybėms narėms atsižvelgti į tvarumą suteikiant paskesnį 
bendradarbiavimo projektų finansavimą ne vien tik turint mintyje finansus, bet ir 
partnerių bendradarbiavimo tęstinumą bei ryšius su atitinkamomis vietos tarnybomis; 

24. ragina pakrančių valstybes nares užtikrinti didelį atrinktų projektų matomumą ir 
supaprastinti procedūras, susijusias su galimybe gauti finansavimą, kad būtų pritraukiama 
privačių lėšų pakrančių turizmui finansuoti ir lengviau užmezgama viešosios valdžios 
institucijų bei privataus sektoriaus veikėjų, ypač MVĮ, partnerystė; rekomenduoja vertinti 
rekreacinę jūrų ir pakrančių turizmo teikiamą naudą ir užtikrinti, kad augalija ir gyvūnija 
būtų sveika; mano, kad šie tikslai turėtų atsispindėti kiekvienų metų gegužės 20 d. 
švenčiant Europos jūrų dieną;

25. ragina aplinkos organizacijas, su jūra susijusius ekonomikos sektorius, kultūrines 
organizacijas, mokslo bendruomenę, piliečių organizacijas ir vietos gyventojus dalyvauti 
visais projekto etapais, įskaitant jo stebėseną, kad būtų užtikrintas ilgalaikis jo tvarumas; 

26. ragina Komisija nuolat vertinti, kaip Bendrijos pakrančių zonų finansavimas veikia jų 
regioninę plėtrą tam, kad įkūrus tvaraus pakrančių turizmo stebėsenos centrą būtų 
skleidžiama pažangioji patirtis ir remiami įvairių veikėjų partnerystės tinklai;

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybėms narėms ir 
Regionų komitetui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Įskaitant visų 27-ių valstybių narių pakrančių zonas, Europos Sąjungos pakrantės zona tęsiasi 
daugiau kaip 89 000 km. Vis dėlto ši Europos pakrantės zona pasižymi didele įvairove, nes 
joje įsikūrę didmiesčiai ir Europos šalių sostinės, pavyzdžiui, Lisabona, Atėnai, Kopenhaga ar 
Stokholmas, arba joje yra smulkių salų, kurių gyventojai verčiasi vien turizmu ir žvejyba.

Europos Sąjunga visada daug dėmesio skyrė jūrininkystei; kai kurių valstybių narių sąsajos su 
jūra turi gilias istorines šaknis ir yra pagrįstos tradicijomis, todėl, senajam žemynui išsiplėtus 
iki naujųjų pasaulių, pakrantės tapo itin svarbios jų valstybių klestėjimui ir vystymuisi. 

Kai kurie regionai negalėtų egzistuoti be juos supančių pakrančių, pavyzdžiui, atokiuose 
pakraščiuose esantys regionai, gyvenantys vien iš turizmo ir iš su jūra susijusios veiklos, 
tačiau yra ir tokių regionų, kurių pakrantės zonų geografinis reljefas lemia jų ekonominio 
vystymosi nepriklausomumą nuo turizmo arba kuriuose turizmas yra mažai reikšmingas, jei 
atsižvelgsime į jų bendrąjį vidaus produktą (BVP). 

Remiantis kai kuriomis prognozėmis, 2010 m. apie 75 % žmonijos gyvens pakrančių zonose. 
Ši didelė gyventojų koncentracija pakrantėje jau savaime gana gerai rodo, kad būtina 
pragmatiškai analizuoti turizmo poveikį pakrančių zonoms, konkrečiau kalbant, jo poveikį 
nacionalinei, regionų ir vietos ekonomikai.

Europos Sąjunga ir turizmas

Nors turizmas šiuo metu nėra Europos Sąjungos kompetencijos arba politikos sričių dalis, EB 
sutarties 3 straipsnyje teigiama, kad turizmas gali būti „priemonių“ objektas, o tai leido ES 
turizmo srityje įgyvendinti daugelį politinių sprendimų, programų ir veiksmų.

Šis Europos Sąjungos fragmentinė ir sektorinė veikla leidžia numatyti kai kuriuos sunkumus, 
kylančius dėl strategijų, kurių buvo laikomasi taikant įvairius politinius sprendimus, 
nenuoseklumo ir programų bei paramos turistams būdų gausos, todėl vieni veiksmai kenkia 
kitiems, nes nėra pagrindinės ir nuoseklios politikos linijos, galinčios sėkmingai sukonkretinti 
jų iškeltus tikslus. 

Valstybių ir vyriausybių vadovai sutiko naująją Lisabonos sutartį papildyti straipsniu, kuriuo 
nuo šiol Europos Sąjungai, tiksliau – Europos Parlamentui, suteikiama daugiau kompetencijos 
turizmo politikos srityje, o tai leis rengti naujas esamų finansavimo fondų strategijas, kurias 
bus galima veiksmingai ir realiai pritaikyti tikros Europos turizmo politikos skatinimui.

Struktūriniai fondai ir turizmas

Kadangi Europos Sąjunga neturi kompetencijos turizmo srityje ir todėl neturi finansinių 
priemonių, skirtų konkrečiai šiam sektoriui, su turizmu susiję planai Bendrijoje įgyvendinami 
daugiausia struktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšomis vykdant regionų veiklos programas ir 
nacionalines sektorių veiklos programas.



PE412.206v01-00 8/9 PR\742209LT.doc

LT

Europos Parlamento Regioninės plėtros komitetas nusprendė pritarti iniciatyvinio pranešimo 
parengimui ir turizmo poveikio pakrančių zonoms analizei, tai yra regionų plėtros aspektų 
analizei, siekiant nustatyti, ar tinkamai naudojamos struktūrinių fondų lėšos pakrančių 
turizmo sektoriuje, ir konkretų šio turizmo sektoriaus poveikį visų valstybių narių 
ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai.

Išsamios ir svarbios analizės, pateiktos Komisijai, išvadose buvo nurodyta, kad iš visų 
pagrindinių pakrančių turizmo iššūkių būtina išskirti sezoniškumą, darnių plėtros priemonių 
būtinybę ir įvairią su poilsiu susijusią veiklą.

Ši analizė parodė, kad pakrančių turizmo programos buvo labai remiamos taikant regionų 
veiklos programose numatytas priemones, pavyzdžiui, viešąsias infrastruktūras, paramos 
turizmo sektoriaus mažoms ir vidutinėms įmonėms programas, teritorinę rinkodarą ir 
skatinamąją veiklą, kurios bendrai finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo.

Čia taip pat pabrėžiama, kad turizmo sektoriaus horizontalus pobūdis apsunkina šių iniciatyvų 
poveikio regionų sektoriui vertinimą; tačiau institucijų įtaka kokybiniam poveikiui buvo 
įvertinta teigiamai. Autorių teigimu, „SF skatino dalyvauti partnerystėse, nors įvairiuose 
projektuose partneriai dalyvavo nevienodai, prisidėjo prie programavimo kokybės gerinimo ir 
projektų kūrimo; be to, jie skatino gerinti programavimo kokybę ir kurti projektus“; neliko 
nepastebėta, kaip SF prisidėjo prie raidos, nes pakrančių zonos kokybės klausimas buvo 
sprendžiamas labiau kompleksiškai.

Išvados

Konsultavimasis turizmo klausimais su specialistais darbo vietoje buvo svarbiausia rengiant šį 
iniciatyvinį pranešimą, nes leido daugiau sužinoti ir įsitikinti, kad pakrančių turizmo 
sektoriuje būtina imtis konkrečių priemonių siekiant veiksmingiau panaudoti jau esančius 
fondus ir kad nebūtina kurti naujų priemonių, bet svarbu išsamiai ir nuosekliai ištirti šį 
sektorių naudojant visas esamas priemones vienam tikslui siekti, taikant bendrą strategiją. 
Pasirinkta strategija nuodugniai ištirti bendrus pakrančių zonos turizmo sektoriaus savitumus 
buvo visiems priimtina. 

Įvairinti pakrančių turizmą, kuris jau vis mažiau siejasi vien su „jūra, saule, smėliu“, o tai daro 
jo pasiūlą labiau eklektišką, šiandien yra svarbus uždavinys, į kurį negalima nekreipti 
dėmesio, taigi būtina kurti naujus regioninės pakrančių ekonomikos segmentus ir kartu 
skatinti įgyvendinti Lisabonos ir Geteborgo strategijos tikslus konkurencingumo ir augimo 
srityse.

Įgyvendinant kitą Europos Komisijos darbų programą sektorių politika, pavyzdžiui, žvejybos 
politika, jūros politika, transporto politika, energetikos politika, aplinkos politika, sanglaudos 
politika, ir netgi naujoji Europos žemės ūkio politikos strategija, labiau pagrįsta puikių 
produktų, kurie nuolat daro poveikį pakrančių turizmo produktams, pasiūla, privalo tapti 
naujoviška ir visapusiškai prisidėti prie šio tokio svarbaus Europos ekonomikos sektoriaus, 
koks yra pakrančių turizmas, vystymosi. Netolimoje Europos Sąjungos ateityje holistinis šios 
politikos vaizdas turi įgyti realius kontūrus, kai bus iš anksto apžvelgti 2007–2013 m. 
finansiniai rezultatai, kad galėtume užtikrinti darnų pakrantės turizmą, kuris padės kurti 
Europos Sąjungos ateitį.
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