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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par reģionālās attīstības aspektiem saistībā ar tūrisma ietekmi uz piekrastes reģioniem
(2008/2132(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) 1783/1999 
atcelšanu1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Integrētā piekrastes zonas pārvaldība: stratēģija 
Eiropai” (COM(2000)0547),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu  “Noturīgas un konkurētspējīgas Eiropas tūrisma 
nozares programma” (COM(2007)0621),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Atjauninātā ES tūrisma politika - veidojot spēcīgāku 
Eiropas tūrisma partnerību” (COM(2006)0134) un Parlamenta 2007. gada 29. novembra 
rezolūciju par šo tematu2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Integrēta Eiropas Savienības jūrniecības politika” 
COM(2007)0575) un Parlamenta 2008. gada 20. maija rezolūciju par šo tematu3,

– ņemot vērā Eiropas Padomes prezidentūras 2007. gada 14. decembra secinājumus,

– ņemot vērā Parlamenta, Padomes un Komisijas trīspusējo vienošanos par Eiropas Jūras 
dienu, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu, 

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas 
atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā ES ir sešas piekrastes makro zonas, proti, Atlantijas okeāna, Baltijas jūras, Melnās 
jūras, Vidusjūras un Ziemeļjūras reģiona un visattālāko reģionu piekrastes zona, un katrā 
no tām ir savi īpaši teritoriālie resursi un īpaša tūrisma koncepcija;

B. pieņemot “piekrastes zonu” definīciju, ko izmanto Eiropas jūrniecības politikā, t.i., 
piekrastes zonas ir zonas vai teritorijas, kas atrodas piekrastē vai līdz 50 kilometru 
attālumam no piekrastes, mērot taisnā līnijā;

C. tā kā tūrisms, kas šajos reģionos parasti ir galvenā nozare un labvēlīgi ietekmē to sociālo 
un saimniecisko attīstību, var radīt arī nelabvēlīgu teritoriālo ietekmi, kam par iemeslu ir 
tūrisma sezonalitāte, nekvalificēta darbaspēka nodarbināšana, integrācijas trūkums starp 

                                               
1 OV L 210, 31.07.2006., 1. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0575.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0213.
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piekrasti un iekšzemi, saimnieciskās dažādības trūkums vai dabas un kultūras mantojuma 
degradācija;

D. turpretī, trūkstot ticamiem salīdzināmiem datiem par piekrastes tūrismu, var gadīties, ka
šīs nozares ekonomiskais spēks tiek novērtēts par zemu, līdz ar to pārāk zems ir arī jūras 
vides saglabāšanas ekonomiskais novērtējums un tiek pārspīlēta šī mērķa sasniegšanai 
vajadzīgo ieguldījumu loma; 

E. tā kā piekrastes teritorijas ievērojami ietekmē to ģeogrāfiskā atrašanās vieta un līdz ar to 
tām vajag strukturētu stratēģiju, kurā būtu ņemti vērā šo teritoriju īpašie raksturlielumi, 
subsidiaritātes princips un lēmumu pieņemšanas process, kurā ir ievērota saskaņa starp 
nozarēm;    

F. tā kā īpašu instrumentu izveide palīdzēs izstrādāt integrētākas un ilgtspējīgākas attīstības 
stratēģijas, kas ļaus celt ekonomikas konkurētspēju, saglabājot dabas un kultūras resursus 
un sekmējot modeļus tūrisma ētikā; 

G. tā kā 3. mērķis (Eiropas teritoriālā sadarbība) var dot efektīvu ieguldījumu minēto 
prioritāšu īstenošanā, piešķirot finansējumu sadarbības projektiem un partnerību tīklu 
veidošanai nozaru iesaistīto pušu un piekrastes teritoriju starpā,

1. uzsver, ka tūrisms ir būtisks ES piekrastes reģionu sociālās un saimnieciskās attīstības 
faktors un ir cieši saistīts ar Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas mērķiem; 

2. piekrastes tūrisma jomā iesaka piemērot integrētu nostāju Kopienas kohēzijas, 
jūrniecības, zivsaimniecības, vides un sociālās politikas kontekstā, lai veidotu sinerģijas 
un izvairītos no nesaskaņotas rīcības; iesaka Komisijai piemērot šādu integrētu nostāju 
piekrastes tūrisma ilgtspējīgai izaugsmei kā 2010.-2015. gada darba programmas 
stratēģisku mērķi, arī 2007.-2013. gada finanšu plāna vidusposma pārskata kontekstā;

3. aicina dalībvalstis gādāt, lai reģionālās un vietējās iestādes, kas piekrastes zonās atbild 
par tūrisma un reģionālo attīstību, pilnā mērā iesaistītos visās saskaņā ar šīm politikas 
jomām izveidotajās struktūrās;

4. stratēģiskajā virzībā uz integrētu jūrniecības politiku iesaka Komisijai piekrastes tūrisma 
jomā pieņemt holistisku nostāju, jo īpaši attiecībā uz salām, visattālākajiem reģioniem un 
citām piekrastes zonām, īpaši ņemot vērā, ka šīs teritorijas ir lielā mērā atkarīgas no 
tūrisma;

5. tādēļ iesaka Komisijai sagatavot piekrastes zonām pielāgotu INTERREG programmu, lai 
kopā ar pārējiem ar piekrasti saistītajiem jautājumiem risinātu tūrisma jautājumus; 

6. piekrīt Reģionu komitejas viedoklim par Eiropas piekrastes fonda izveidi un aicina 
Komisiju analizēt šo priekšlikumu 2007.-2013. gada finanšu plāna vidusposma pārskata 
un Eiropas Savienības 2013. gada budžeta struktūras kontekstā;

7. kā daļu no piekrastes zonu integrētās attīstības iesaka veidot zināšanu pīlāru Eiropas 
Tehnoloģiju institūta un Septītās pamatprogrammas pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai,
tās paspārnē izveidojot sektorālu Eiropas tīklu; 
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8. iesaka piekrastes dalībvalstīm programmu līmenī piemērot integrēto nostāju, kad tās 
atlasa un īsteno ar piekrasti saistītus projektus, izmanto starpnozaru metodes un atzīst par 
prioritāti valsts un privāto partnerību veidošanu; 

9. nožēlo, ka nav iespējams aprēķināt, cik daudz līdzekļu piekrastes reģionos tiek atvēlēti 
tūrismam, jo pašlaik ES tēriņi piekrastes zonās nav pārredzami; aicina Komisiju aktivizēt 
piemērotus instrumentus, lai šie dati kļūtu pieejami analīzei un statistikai; 

10. aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionus kopīgi sastādīt Internet tīklā pieejamu, 
izsmeļošu piekrastes zonās finansētu projektu katalogu, tādējādi dodot reģioniem iespēju 
mācīties no citu pieredzes un ļaujot akadēmiskajām aprindām, piekrastes kopienām un 
citām ieinteresētām pusēm apzināt un popularizēt paraugpraksi un pēc iespējas nodot to 
vietējām kopienām;

11. aicina Komisiju gādāt, lai ES piekrastes reģionu sociāli ekonomiskās informācijas datu 
datubāzē, ko pašlaik veido Eurostat, par tūrismu atrodamie dati būtu ticami, vienoti un 
atjaunināti, jo tas ir būtiski, lai valsts sektorā atvieglinātu lēmumu pieņemšanu un varētu 
veikt reģionu un nozaru salīdzināšanu; iesaka piekrastes dalībvalstīm rīkoties, lai 
steidzamības kārtā savā teritorijā ieviestu Tourist Satellite Account;

12. uzsver, ka pastāv cieša saikne starp vidi un piekrastes tūrismu; tādēļ ne vien 
konkurētspējas un nodarbinātības, bet arī reģionu konverģences mērķa vārdā iesaka pēc 
2013. gada ieviest vides ilgtspējību kā struktūrfondu iesaistes pamatprincipu piekrastes 
zonās; 

13. aicina Komisiju gādāt, lai viens no nosacījumiem ES finansējuma saņemšanai piekrastes 
projektiem, kas ietekmē jūras vidi, būtu aktīva īstenošana saskaņā ar pamatdirektīvu par 
jūras vides stratēģiju; 

14. aicina Komisiju gādāt, lai tās jūrniecības nozares grupu politika aptvertu piekrastes 
tūrismam svarīgus rūpnieciskus pakalpojumus un nozares, tādējādi radot auglīgas 
mijiedarbības iespēju tiem, kas izmanto jūru kā resursu, lai celtu savu konkurētspēju un 
ilgtspējību un palielinātu ieguldījumu piekrastes ekonomiskajā attīstībā; turklāt uzskata, 
ka jūrniecības nozares grupu pakalpojumiem būtu jāaptver medicīnas, labklājības, 
izglītības, tehnoloģiskie un sporta pakalpojumi kā būtiski piekrastes zonu attīstības 
elementi;

15. ņemot vērā biežos jūras piesārņošanas gadījumus daudzos reģionos un ostas pilsētās, 
atkārtoti aicina dalībvalstis un Komisiju vairāk atbalstīt ostā pietauvotu kuģu uzpildi no 
krasta tīkliem; tādēļ aicina izstrādāt Padomes Direktīvas 2003/96/EK grozījumu 
priekšlikumu;

16. uzsver, ka teritoriālās kohēzijas instrumenti var nostiprināt saiknes starp piekrasti un 
iekšzemi, proti, savienot piekrastes tūrismu ar lauku un pilsētu tūrismu, paplašināt
tūrisma iespējas ārpus sezonas laikā un popularizēt vietējos izstrādājumus, vienlaikus 
rosinot palielināt to dažādību; tādēļ aicina Komisiju iekļaut piekrastes reģionus Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un ņemt vērā, ka piekrastes tūrisms jāsasaista ar 
piekrastes zonu integrēto pārvaldību un jūras teritoriālo plānošanu; 
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17. mudina arī piekrastes reģionu un vietējās iestādes piejūras un iekšzemes kaimiņattiecību 
kontekstā atbalstīt integrētu teritoriālās tirdzniecības plānu īstenošanu kopā ar partneriem, 
lai, neskarot vispārējo konkurētspēju, celtu konkurētspēju tūrisma nozarē; 

18. rosina piekrastes reģionus piedalīties starpreģionu sadarbības projektos, piemēram, par 
iniciatīvas “Reģioni un ekonomikas pārmaiņas” IV tēmu, lai veidotu jaunus un 
paplašinātu pastāvošos tematiskos piekrastes tūrisma tīklus, kā arī nodrošinātu apmaiņu 
ar zinātību un paraugpraksi; 

19. iesaka rīkoties valsts, reģionālā un vietējā mēroga iesaistītajām valsts iestādēm, lai  
saskaņā ar savām sadarbības programmām veicinātu stratēģiskus piekrastes tūrisma 
projektus, nodrošinot šādiem pasākumiem atbilstoša apmēra finansējuma pieejamību; 

20. aicina Komisiju organizēt vismaz vienu īpašu, piekrastes tūrismam veltītu pasākumu, lai 
atvieglinātu saziņu un veicinātu kontaktus partneru starpā, kā arī paraugprakses apmaiņu, 
piemēram, par ES integrētā kvalitātes vadības modeļa īstenošanu; 

21. turklāt aicina Komisiju sagatavot praktisku rokasgrāmatu par ES finansējumu piekrastes 
tūrisma jomā, lai ieinteresētajām pusēm finansējuma meklēšanas posmā palīdzētu 
orientēties; 

22. aicina piekrastes reģionus veidot reģionālas vai vietējas attīstības aģentūras, kas palīdzētu 
attiecīgās teritorijas un starpvalstu tīklu speciālistiem, organizācijām, ekspertiem un 
administrācijām un piedāvātu konsultācijas un informāciju potenciālajiem valsts un 
privātā sektora labumguvējiem; 

23. saistībā ar sadarbības projektu ilgtspējību pēc finansējuma perioda beigām iesaka 
piekrastes dalībvalstīm ņemt vērā, ka projektiem jābūt ilgtspējīgiem ne vien finanšu ziņā, 
bet arī attiecībā uz partneru sadarbības nepārtrauktību un savstarpējiem sakariem ar 
svarīgiem vietējiem pakalpojumu sniedzējiem; 
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24. iesaka piekrastes dalībvalstīm nodrošināt atlasīto projektu augstu  caurredzamības līmeni 
un vienkāršot finansējuma pieejamības procedūras, lai piekrastes tūrismam piesaistītu
privātu finansējumu un atvieglinātu valsts iestāžu un privātā sektora dalībnieku, jo īpaši 
MVU, partnerību veidošanu; iesaka popularizēt jūras un piekrastes tūrisma atpūtas 
priekšrocības veselīgas floras un faunas saglabāšanas kontekstā; uzskata, ka par šo mērķu
iemiesojumu varētu kļūt katru gadu 20. maijā svinamā Eiropas Jūras diena;

25. lai nodrošinātu projektu ilgtermiņa dzīvotspēju, aicina vides grupas, ar jūru saistītas 
tautsaimniecības nozares, kultūras organizācijas, zinātnieku aprindas, pilsoniskas 
organizācijas un vietējos iedzīvotājus piedalīties visos projektu posmos, ieskaitot to 
uzraudzību; 

26. visbeidzot, aicina Komisiju regulāri novērtēt, cik lielā mērā piekrastes zonām piešķirtais 
Kopienas finansējums ietekmē to reģionālo attīstību, lai ar ilgtspējīga piekrastes tūrisma 
uzraudzības centra palīdzību izplatītu paraugpraksi un atbalstītu partnerību tīklus, kas 
vieno dažādās iesaistītās puses;

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm un Reģionu 
komitejai. 
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PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

ES 27 dalībvalstu kopējā piekrastes līnija stiepjas vairāk nekā 89 000 kilometru garumā. 
Tomēr šo Eiropas piekrasti raksturo liela apdzīvotu vietu dažādība – te ir gan lielas pilsētas un 
dalībvalstu galvaspilsētas, piemēram, Lisabona, Atēnas, Kopenhāgena un Stokholma, gan 
nelielas salas, kuru galvenais iztikas avots ir tūrisms un zivsaimniecība.

Eiropas Savienības jūrniecības nozare, kam dažu dalībvalstu vēsturē un tradīcijās ir īpaši 
dziļas saknes, vēsturiski ir ļāvusi Eiropai apgūt citus kontinentus un tikt pie pārticības, 
tādējādi piekrastes valstu attīstībā nostiprinot piekrastes lomu. 
Dažu reģionu piekraste ir šo reģionu identitātes neatņemama daļa: tā, piemēram, visattālāko 
reģionu galvenais iztikas avots ir tūrisms un ar jūru saistīta darbība. Savukārt citu reģionu 
piekrastes ģeogrāfiskie raksturlielumi nav tādi, lai reģioni kļūtu atkarīgi no tūrisma vai 
tūrisms veidotu ievērojamu daļu no šo reģionu IKP. 
Saskaņā ar dažām prognozēm 2010. gadā aptuveni 75 % cilvēku dzīvos piekrastes reģionos. 
Domājot par tūrisma ietekmi uz piekrastes zonām un vēl jo vairāk uz Eiropas tautsaimniecību 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī, šāda iedzīvotāju koncentrācija piekrastē neapšaubāmi ir 
faktors, kas liek ievērot pragmatisku nostāju.

ES un tūrisms

Tūrisms kā nozare pašlaik neatrodas ES politiskajā kompetencē, bet EK līguma 3. pantā ir 
teikts, ka tam var piemērot “pasākumus”. Tas ir ļāvis Eiropas Savienībai tūrisma jomā īstenot 
virkni politisku stratēģiju, programmu un pasākumu. 
Tomēr šī Eiropas Savienības iesaistīšanās ir bijusi fragmentāra un sektorāla, tādēļ tā 
neizbēgami ir radījusi virkni problēmu, par ko liecina nesaskaņotā dažādo politisko stratēģiju 
īstenošana un haotiskais tūrisma jomas programmu un atbalsta pasākumu kopums, kuri, 
trūkstot ierosināto mērķu īstenošanas pamatnostādnēm, var negatīvi iespaidot viens otru. 
Valstu vadītāji un valdības ir vienojušās Lisabonas līgumā iekļaut pantu, ar kuru Eiropas 
Savienībai un jo īpaši Parlamentam tūrisma politikas jomā tiktu piešķirtas lielākas pilnvaras. 
Tas ļautu izstrādāt jaunas stratēģijas pieejamā finansējuma efektīvai un reālai izmantošanai, 
veicinot pilnvērtīgu Eiropas tūrisma politiku.

Struktūrfondi un tūrisms
Ņemot vērā, ka Eiropas Savienībai tūrisma jomā nav tiešu pilnvaru un tādēļ nav īpašu šai 
nozarei paredzētu finanšu instrumentu, Kopienas līmeņa iesaistīšanās tūrisma politikā 
pārsvarā notiek ar struktūrfondu un Kohēzijas fonda starpniecību, izmantojot reģionālās un 
valsts sektorālās darbības programmas.  
Parlamenta Reģionālās attīstības komiteja pēc savas iniciatīvas nolēma apstiprināt ziņojumu 
un pētījumu par tūrisma ietekmi piekrastes zonās (tās reģionālās attīstības aspektiem), lai 
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izpētītu struktūrfondu reālo apguvi piekrastes tūrisma nozarē un šīs nozares konkrēto ietekmi 
uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju visās dalībvalstīs.

Komitejas uzdevumā veiktais pētījums bija detalizēts un būtisks. Tajā bija secināts, ka starp
galvenajiem uzdevumiem piekrastes tūrisma jomā pirmām kārtām ir jāmin sezonalitātes
mazināšana, ilgtspējību veicinošu pasākumu nodrošināšana un izklaides iespēju dažādošana. 
Pētījumā ir atzīts, ka darbības piekrastes tūrisma jomā saņem lielu atbalstu saskaņā ar ERAF 
līdzfinansētu reģionālu darbības programmu pasākumiem tādās jomās kā sabiedriskā 
infrastruktūra, subsīdijas tūrisma nozarei MVU, teritoriāli tirdzniecības un reklāmas 
pasākumi. 
Pētījums atgādina par problēmām, kas iespaido šo iniciatīvu rezultātu novērtēšanu reģionālā 
mērogā, ņemot tūrisma nozares transversālās iezīmes. Vienlaikus tas aplūko to kvalitatīvo 
ietekmi institucionālo spēju stiprināšanas ziņā. Autori apgalvo, ka ES finansējums ir veicinājis 
līdzdalību partnerībās, lai gan dažādā mērā, atkarībā no projektiem, arī sekmējis augstākas 
kvalitātes projektu programmu un koncepciju izstrādi. Tāpat ES finansējums ir lielā mērā
palīdzējis panākt integrētāku nostāju piekrastes reģionu kvalitātes vadības jomā.  

Secinājumi
Apspriedes uz vietas ar dažādajām piekrastes tūrisma jomā iesaistītajām pusēm, pēc kurām ir 
tapis šis iniciatīvas ziņojums, ir izrādījušās ļoti vērtīgas, apliecinot, ka vajag konkrētu rīcību, 
lai efektīvāk apgūtu nozarei pieejamos fondus. Šajā nolūkā nav jārada īpaši jauni instrumenti: 
nozarei drīzāk vajag integrētu un saskaņotu nostāju, kopīga mērķa un kopējas stratēģijas 
kontekstā pastiprinot pastāvošo instrumentu darbību. Apspriežu dalībnieki bija vienisprātis, ka 
piekrastes tūrisma joma prasa integrētu un holistisku nostāju.
Pašlaik izšķirīgs un atbalstāms uzdevums ir piekrastes tūrisma dažādošana, ejot tālāk par 
pierasto “saule, jūra un smiltis” modeli daudzveidīgāka piedāvājuma virzienā. Jāattīsta jauni 
reģionālās piekrastes tautsaimniecības segmenti, vienlaikus cenšoties tuvināt Lisabonas un 
Gēteborgas stratēģijas konkurētspējas un izaugsmes mērķus. 
To nozaru politika, kuras pastāvīgi mijiedarbojas ar piekrastes tūrisma produktiem, piemēram, 
zivsaimniecības, jūrniecības, transporta, enerģētikas nozares un kohēzijas politika, kā arī 
jaunā KLP stratēģija, kurā ir vairāk uzsvērta kvalitatīvu produktu nozīme, Komisijas topošajā 
darba programmā būtu jābagātina ar novatoriskām iezīmēm un integrēti jāsasaista ar 
piekrastes tūrismu, ņemot vērā šīs nozares svarīgo vietu Eiropas tautsaimniecībā. Holistiskam 
šīs politikas redzējumam Eiropas Savienībā drīzumā jākļūst par realitāti, īpaši 2007.-
2013. gada finanšu plāna vidusposma pārskata kontekstā. Tad varēsim būt droši, ka Eiropas 
Savienībai ir ilgtspējīga un perspektīva piekrastes tūrisma nozare.
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