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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie aspektów rozwoju regionalnego związanych z wpływem turystyki w 
regionach przybrzeżnych
(2008/2132(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/19991, 

– uwzględniając komunikat Komisji „Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną : 
strategia dla Europy” (COM(2000)0547),

– uwzględniając komunikat Komisji: „Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej 
turystyki europejskiej” (COM(2007)0621),

– uwzględniając komunikat Komisji : „Odnowiona polityka turystyczna UE: Ku 
silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej” (COM(2006)0134) oraz 
rezolucję Parlamentu z dnia 29 listopada 2007 r. na ten temat2,

– uwzględniając komunikat Komisji : „Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej” 
(COM(2007)0575) oraz rezolucję Parlamentu z dnia 20 maja 2008 r. na ten temat3,

– uwzględniając konkluzje prezydencji Rady Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając trójstronne porozumienie między Parlamentem, Radą i Komisją 
Europejską w sprawie Europejskiego Dnia Morza, 

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Transportu i Turystyki (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że UE posiada sześć dużych przybrzeżnych stref, które są usytuowane 
nad Oceanem Atlantyckim, nad Bałtykiem, nad Morzem Czarnym, nad Morzem 
Śródziemnym, nad Morzem Północnym i w najbardziej oddalonych regionach, z których 
każda posiada właściwe dla danego obszaru zasoby i specyficzne pojmowanie turystyki,

B. przyjmując definicję stref przybrzeżnych stosowaną w kontekście europejskiej polityki 
morskiej, według której obejmują one strefy i obszary przybrzeżne w obrębie 50 km w 
linii prostej od brzegu,

                                               
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0575.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0213.
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C. mając na uwadze, że turystyka będąca zazwyczaj głównym sektorem działalności w tych 
regionach i mająca korzystny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy, może również 
mieć niekorzystne skutki dla tych obszarów, wynikające z sezonowego charakteru tej 
działalności, zatrudniania niewykwalifikowanych pracowników, braku integracji między 
wybrzeżem a obszarami położonymi w głębi lądu, braku różnorodności gospodarczej lub 
degradacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

D. mając na uwadze, że z powodu braku wiarygodnych porównywalnych danych 
dotyczących turystyki w strefach przybrzeżnych jest możliwe, że nie dostrzega się 
znaczenia gospodarczego tego sektora, co prowadzi do niemożności właściwej oceny 
wartości, jaką ma zachowanie środowiska morskiego oraz do zbyt wysokiego 
oszacowania znaczenia inwestycji w osiągnięciu tego celu,

E. mając na uwadze, że na strefy przybrzeżne ma przemożny wpływ ich położenie 
geograficzne, oraz że wymagają one wieloaspektowej strategii uwzględniającej ich 
właściwości, zasadę pomocniczości oraz potrzebę zastosowania takiego procesu 
podejmowania decyzji, jaki zapewniałby spójność między sektorami,  

F. mając na uwadze, że stworzenie specyficznych instrumentów będzie sprzyjało bardziej 
zintegrowanym i ukierunkowanym na trwały rozwój strategiom, poprawiającym 
konkurencyjność gospodarczą poprzez zachowanie bogactw naturalnych i dziedzictwa 
kulturowego i promowanie modelu turystyki etycznej,

G. mając na uwadze, że cel 3 (europejska współpraca terytorialna) może przyczynić się 
skutecznie do realizacji wspomnianych wyżej priorytetów poprzez finansowanie 
projektów współpracy oraz rozwijanie sieci partnerstwa między podmiotami tego sektora 
a obszarami przybrzeżnymi,

1. podkreśla, że turystyka jest kluczowym czynnikiem rozwoju społecznego i 
gospodarczego regionów przybrzeżnych UE i jest ściśle związana z celami strategii 
lizbońskiej i goeteborskiej;   

2. zaleca przyjęcie zintegrowanego podejścia do turystyki w strefach przybrzeżnych w 
kontekście wspólnotowej polityk: spójności, morskiej, rybołówstwa, ochrony środowiska 
i społecznej, aby stworzyć między nimi synergię i uniknąć niespójnych działań; zaleca, 
by Komisja zastosowała takie zintegrowane podejście w dążeniu do zrównoważonego 
wzrostu turystyki w regionach przybrzeżnych jako strategiczny cel w swoim programie 
prac na lata 2010-2015, jak również w kontekście śródokresowego przeglądu ram 
finansowych na lata 2007-2013;

3. nawołuje państwa członkowskie do zapewnienia pełnego udziału regionalnych i 
lokalnych organów odpowiedzialnych za turystykę i rozwój regionalny stref 
przybrzeżnych we wszystkich stałych strukturach ustanowionych w ramach tych polityk;

4. zaleca, by Komisja przyjęła całościowe podejście do turystyki w strefach przybrzeżnych 
w ramach realizacji swojej strategii na rzecz zintegrowanej polityki morskiej, w 
szczególności w odniesieniu do wysp, najbardziej oddalonych regionów oraz innych stref 
przybrzeżnych, mając w szczególności na względzie dużą zależność tych obszarów od 
turystyki;



PR\742209PL.doc 5/10 PE412.206v01-00

PL

5. dlatego zaleca, by Komisja wprowadziła program INTERREG dostosowany do potrzeb 
stref przybrzeżnych, w ramach którego przewidziane byłyby działania w dziedzinie 
turystyki oraz innych zagadnień specyficznych dla wybrzeży; 

6. popiera opinię Komitetu Regionów dotyczącą stworzenia Europejskiego Funduszu na 
rzecz Obszarów Przybrzeżnych i nawołuje Komisję do przeanalizowania tej sugestii w 
kontekście śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013 oraz 
opracowywania budżetu Unii do roku 2013;

7. zaleca umacnianie filaru wiedzy jako części strategii na rzecz zintegrowanego rozwoju 
stref przybrzeżnych poprzez stworzenie europejskiej sieci sektorowej pod egidą 
Europejskiego Instytutu Technologii i w ramach siódmego ramowego programu w 
zakresie badań naukowych i rozwoju; 

8. zaleca, by państwa członkowskie posiadające strefy przybrzeżne stosowały zintegrowane 
podejście w programach przy selekcjonowaniu i realizacji projektów dotyczących 
wybrzeży, przyjmując metodę międzysektorową i uznając za priorytet tworzenie 
partnerstwa prywatno-publicznego; 

9. wyraża żal wobec faktu,  że obecny brak przejrzystości wydatkowania unijnego w 
strefach przybrzeżnych uniemożliwia właściwe rozliczenie środków przeznaczonych w 
tych regionach na turystykę;  nawołuje Komisję do uruchomienia odpowiednich 
instrumentów, dzięki którym dane te staną się dostępne do celów analiz i statystyk; 

10. wzywa Komisję, państwa członkowskie i regiony do wspólnego stworzenia pełnego 
katalogu projektów finansowanych w strefach przybrzeżnych, który zostanie 
udostępniony w Internecie, umożliwiając w ten sposób regionom czerpanie z 
doświadczeń innych oraz pozwalając środowiskom akademickim, wspólnotom 
zamieszkującym obszary przybrzeżne i innym zainteresowanym stronom na 
identyfikację, upowszechnianie oraz jak najintensywniejsze przekazywanie najlepszych 
rozwiązań społecznościom lokalnym;

11. nawołuje Komisję do dopilnowania, by w bieżącym zestawieniu socjoekonomicznych 
baz danych Eurostatu dotyczących stref przybrzeżnych UE znalazły się wiarygodne, 
jednolite i aktualne dane na temat turystyki, ponieważ ma to istotne znaczenie dla 
ułatwienia podejmowania decyzji w sektorze publicznym oraz dla umożliwienia 
dokonywania porównań między regionami i sektorami;   zaleca, by państwa 
członkowskie posiadające strefy przybrzeżne pilnie przystąpiły do wdrażania na swoim 
terytorium rachunków satelitarnych dla turystyki;

12. podkreśla ścisłe powiązanie między środowiskiem a turystyką na wybrzeżu; zaleca w 
związku z tym wprowadzenie po 2013 r. zasady zachowania równowagi ekologicznej 
jako podstawy podejmowania w strefach przybrzeżnych działań finansowanych z 
Funduszu Strukturalnego, nie tylko w odniesieniu do celu zapewnienia konkurencyjności 
i zatrudnienia, ale również z myślą o regionach objętych celem konwergencji; 

13. wzywa Komisję do dopilnowania, by działanie zgodne z dyrektywą ramową w sprawie 
strategii na rzecz środowiska morskiego było warunkiem korzystania z finansowania 
unijnego przy realizacji projektów dotyczących stref przybrzeżnych, mających wpływ na 



PE412.206v01-00 6/10 PR\742209PL.doc

PL

środowisko morskie; 

14. nawołuje Komisję do zapewnienia objęcia usług przemysłowych oraz gałęzi mających 
znaczenie dla turystyki na obszarach przybrzeżnych polityką wobec klasterów morskich, 
co umożliwi owocne współdziałanie podmiotów wykorzystujących morze jako środek do 
zwiększenia własnej konkurencyjności, umocnienia trwałego rozwoju i wkładu w rozwój 
gospodarki obszarów przybrzeżnych;   ponadto uważa, że usługi medyczne, socjalne, 
edukacyjne, technologiczne i sportowe powinny zostać włączone w ramy klasterów 
morskich jako usługi stref przybrzeżnych stanowiące istotne czynniki rozwoju tych stref; 

15. ponawia wezwanie skierowane do państw członkowskich i Komisji, w związku z 
wysokim wskaźnikiem zanieczyszczenia wód morskich w wielu regionach i miastach 
portowych, o zwiększenie zachęt dla zakotwiczania statków w porcie za pośrednictwem 
sieci naziemnej; zwraca się zatem o przedstawienie wniosku dotyczącego zmiany 
dyrektywy Rady 2003/96/WE;

16. podkreśla, że instrumenty spójności terytorialnej mogą wpłynąć na poprawę powiązań 
między wybrzeżem a obszarami w głębi lądu, łącząc działalność przybrzeżną z turystyką 
na obszarach wiejskich i w miastach, zwiększając ofertę turystyczną niezależnie od 
sezonu oraz podnosząc wartość produktów lokalnych, a tym samym sprzyjając ich 
dywersyfikacji; nawołuje zatem Komisję do uwzględnienia regionów przybrzeżnych w 
zielonej księdze nt. spójności terytorialnej oraz do wzięcia pod uwagę potrzeby 
powiązania turystyki przybrzeżnej ze zintegrowanym zarządzaniem obszarami 
przybrzeżnymi i planowaniem przestrzennym dla obszarów morskich; 

17. nawołuje władze regionalne i lokalne regionów przybrzeżnych, by również promowały 
zintegrowane systemy marketingu regionalnego wśród swych partnerów w ramach 
stosunków sąsiedzkich w dziedzinach dotyczących morza i lądu, w celu pobudzenia 
konkurencyjności sektora turystyki i bez szkody dla ogólnej konkurencyjności; 

18. zachęca regiony przybrzeżne do udziału w projektach na rzecz współpracy 
międzyregionalnej, np. w ramach IV tematu inicjatywy „Regiony na rzecz zmian 
gospodarczych” w celu stworzenia nowych sieci tematycznych dotyczących turystyki w 
strefach przybrzeżnych oraz rozwijania tych, które już istnieją, a także w celu wymiany 
specjalistycznej wiedzy i najlepszych rozwiązań; 

19. zaleca, by właściwe organy publiczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 
podjęły działania promujące strategiczne projekty na rzecz turystyki w strefach 
przybrzeżnych w ramach programów współpracy, udostępniając jednocześnie 
odpowiednie środki finansowe na działania tego typu; 

20. nawołuje Komisję do zorganizowania przynajmniej jednego specjalnego wydarzenia 
poświęconego turystyce w strefach przybrzeżnych w celu ułatwienia wymiany i 
zacieśnienia kontaktów między partnerami oraz dzielenia się najlepszymi rozwiązaniami, 
między innymi w dziedzinie wdrażania zintegrowanego modelu UE zarządzania jakością; 

21. ponadto wzywa Komisję, by sporządziła praktyczny przewodnik finansowania UE w 
obszarze turystyki przybrzeżnej, tak by dostarczyć zainteresowym stronom wskazówek 
podczas poszukiwania finansowania;  
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22. nawołuje regiony przybrzeżne do ustanowienia regionalnych i lokalnych agencji rozwoju, 
które pomogą zorganizować sieci pracowników, instytucji, ekspertów i administracji z 
danych dziedzin i między państwami członkowskimi, i będą służyły potencjalnym 
beneficjentom z sektora publicznego i prywatnego radą i informacją; 

23. zaleca, by państwa członkowskie posiadające strefy przybrzeżne wzięły pod uwagę 
trwały trwałość projektów współpracy na etapie następującym po finansowaniu, nie tylko 
w odniesieniu do kwestii finansowych, ale również mając na względzie ciągłość 
współpracy między partnerami i powiązanie z odpowiednimi usługami na poziomie 
lokalnym; 

24. zaleca państwom członkowskim posiadającym strefy przybrzeżne zapewnienie dobrej 
widoczności wybranych projektów oraz uproszczenie procedur dostępu do finansowania, 
w celu zachęcenia prywatnych inwestorów do finansowania turystyki na wybrzeżu oraz 
wprowadzenia ułatwień dla tworzenia partnerstwa między organami publicznymi a 
podmiotami prywatnymi w sektorze, w szczególności zaś MŚP;  zaleca propagowanie 
rekreacyjnych zalet turystyki morskiej i przybrzeżnej w kontekście zapewnienia zdrowej 
fauny i flory; wierzy, że te cele powinny znaleźć odzwierciedlenie w Europejskim Dniu 
Morza organizowanym co roku w dniu 20 maja;

25. Nawołuje ugrupowania wyspecjalizowane w ochronie środowiska, gałęzie gospodarki 
związane z morzem, organizacje kulturalne, społeczność naukowców, struktury 
obywatelskie i lokalnych mieszkańców do udziału we wszystkich etapach projektu, w 
tym jego monitorowania, w celu zapewnienia trwałości jego skutków; 

26. nawołuje wreszcie Komisję do dokonywania systematycznej oceny wpływu finansowania 
wspólnotowego na rozwój regionalny obszarów przybrzeżnych w celu upowszechnienia 
najlepszych rozwiązań oraz wspierania sieci partnerskich zrzeszających wiele podmiotów 
za pośrednictwem ośrodka monitorowania zrównoważonej turystyki w strefach 
przybrzeżnych;

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również państwom członkowskim i Komitetowi Regionów.
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UZASADNIENIE

Ramy ogólne

27 państw członkowskich UE posiada łącznie linie brzegową mierzącą ponad 89 000 km. 
Jednocześnie wybrzeża europejskie obejmują bardzo zróżnicowany wachlarz form lokalizacji, 
począwszy od dużych miast i stolic państw członkowskich, takich jak Lizbona, Ateny, 
Kopenhaga czy Sztokholm, po małe wysepki, których ludność utrzymuje się głównie z 
turystyki i rybołówstwa.

Morskie dziedzictwo Unii, głęboko zakorzenione w historii i tradycjach niektórych państw 
członkowskich, leży u podstaw historycznej ekspansji Europy na innych kontynentach, która 
przyniosła następnie dobrobyt i wzmocniła rolę wybrzeża w rozwoju państw posiadających 
dostęp do morza. 

W przypadku niektórych regionów ich tożsamość była ściśle związana z tożsamością ich 
regionów; Tak też najbardziej oddalone regiony żyją głównie z turystyki i działalności 
związanej z morzem. Natomiast inne regiony , których cechy geograficzne nie powodują 
zależności od turystyki, w związku z czym turystyka nie stanowi istotnej części ich PKB.  

Zgodnie z niektórymi przewidywaniami w roku 2010 blisko 75% ludności będzie 
zamieszkiwała regiony przybrzeżne. To skupienie populacji na wybrzeżach wskazuje na 
potrzebę znalezienia pragmatycznego podejścia do zagadnienia wpływu turystyki na strefy 
przybrzeżne, a nawet więcej, na gospodarkę na poziomie europejskim, a także krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

UE i turystyka

Turystyka nie jest obecnie objęta zakresem kompetencji politycznych UE, ale art. 3 traktatu 
WE stanowi, że może być ona przedmiotem podejmowanych przez Unię „środków”. 
Pozwoliło to Unii na prowadzenie szeregu strategii, programów i działań w dziedzinie 
turystyki. 

Fragmentaryczna i z natury sektorowa, działalność Unii musiała doprowadzić do powstania 
szeregu problemów, co odzwierciedla brak spójności między strategiami w stosowaniu 
poszczególnych polityk oraz mieszance programów i  środków wsparcia turystyki, które 
mogą, wzajemnie wpływać na siebie negatywnie z powodu braku przewodnictwa 
politycznego w realizacji proponowanych celów.   
Szefowie państw i rządów uzgodnili, że traktat lizboński będzie zawierał artykuł 
powierzający więcej uprawnień Unii, a w szczególności PE, w dziedzinie polityki w zakresie 
turystyki. Umożliwiłoby to opracowanie nowych strategii na rzecz skutecznego i 
rzeczywistego wykorzystania istniejących środków poprzez propagowanie w pełni 
europejskiej polityki w zakresie turystyki.

Fundusze Strukturalne i turystyka
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Mając na uwadze, że Unia nie posiada kompetencji w dziedzinie turystyki, oraz że w związku 
z tym nie istnieją instrumenty finansowe poświęcone wyłącznie temu sektorowi, działania w 
dziedzinie turystyki na poziomie wspólnotowym są finansowane głównie poprzez Fundusze 
Strukturalne i Fundusz Spójności za pośrednictwem regionalnych programów operacyjnych 
oraz krajowych sektorowych programów operacyjnych.  
Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego zdecydowała o wyrażeniu zgody 
na sporządzenie sprawozdania z inicjatywy własnej oraz analizy wpływu turystyki w strefach 
przybrzeżnych (aspekty rozwoju regionalnego), celem których jest dokonanie przeglądu 
rzeczywistego wykorzystania Funduszy Strukturalnych w turystyce obszarów przybrzeżnych 
oraz ocena konkretnego wpływu tego sektora na spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną we wszystkich państwach członkowskich.
Analiza przygotowana dla komisji była szczegółowa i posiada duże znaczenie. Stwierdza się 
w niej, że wśród najważniejszych wyzwań, jakim musi stawić turystyka w strefach 
przybrzeżnych, należy podkreślić czynnik sezonowości, potrzebę środków na rzecz wsparcia 
trwałego rozwoju oraz duże znaczenie wzbogacenia oferty rekreacji. 
W analizie stwierdzono, że największe wsparcie udzielane jest  działaniom w dziedzinie 
turystyki przybrzeżnej za pośrednictwem środków z regionalnych programów operacyjnych 
finansowanych przez EFRR w takich dziedzinach, jak infrastruktura publiczna, wsparcie dla 
MŚP w sektorze turystyki, marketing regionalny i działalność promocyjna.
Przywołane zostały problemy, które, mając na uwadze horyzontalny charakter sektora 
turystyki, wpływają na ocenę skutków tych inicjatyw na poziomie regionalnym. Jednocześnie 
pochylono się nad wymiernym wpływem w zakresie wzmacniania zdolności 
instytucjonalnych. Autorzy stwierdzają, że środki finansowe UE stymulowały udział w 
partnerstwach, aczkolwiek z różnym natężeniem w zależności od projektu, przyczyniając się 
także do poprawy jakości programowania i tworzenia projektów. Równocześnie finansowanie 
UE przyczyniło się znacznie do osiągnięcia bardziej zintegrowanego podejścia do 
zagadnienia zarządzania jakością w regionach przybrzeżnych.

Podsumowanie
Konsultacje w terenie z różnymi podmiotami w obszarze turystyki przybrzeżnej stanowiące 
podstawę sprawozdania z inicjatywy własnej, okazały się wysoce przydatne, wskazując na 
potrzebę podjęcia konkretnych działań, aby doprowadzić do skuteczniejszego wykorzystania 
istniejących środków finansowych dla tego sektora. Nie istnieje szczególna konieczność 
wprowadzania nowych instrumentów: konieczne jest raczej zintegrowane i spójne podejście 
do sektora, zdynamizowanie istniejących instrumentów w ramach podzielanych celów i 
wspólnej strategii.  Istnieje konsensus co do konieczności osiągnięcia zintegrowanego i 
całościowego podejścia do turystyki przybrzeżnej.
Wzbogacenie oferty turystycznej na wybrzeżu, zmiana jej pojmowania nie tylko w 
kategoriach „słońce, morze i piasek”, ale również jako bardziej zróżnicowanej oferty stanowi 
obecnie kluczowe wyzwanie, które należy wspierać. Konieczne jest stworzenie nowych gałęzi 
regionalnej gospodarki w strefach przybrzeżnych, propagując jednocześnie cele 
konkurencyjności i wzrostu zawarte w strategii lizbońskiej i goeteborskiej.

Te polityki sektorowe, takie jak polityka rybołówstwa, polityka morska, transport, energia i 
polityka spójności, czy choćby nowa strategia w zakresie WPR, kładąca większy nacisk na 
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jakość produktów, które są w ciągłej interakcji z produktami turystyki przybrzeżnej, powinny 
zostać wzbogacone w następnym programie prac Komisji o innowacyjne elementy i powinny 
zostać w zintegrowany sposób dostosowane, by służyć turystyce wybrzeża, biorąc pod uwagę 
ogromne znaczenie tego sektora dla gospodarki europejskiej. Całościowa wizja tej polityki 
musi stać się dla Unii rzeczywistością w bliskiej przyszłości, szczególnie w kontekście 
śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013. Pozwoli nam to zapewnić, by 
Unia Europejska posiadała zrównoważony i przyszłościowy sektor turystyki przybrzeżnej.
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