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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la aspectele legate de dezvoltarea regională ale impactului turismului asupra 
regiunilor litorale
(2008/2132(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/19991,

– având în vedere comunicare Comisiei intitulată „Managementul integrat al zonelor 
litorale: o strategie pentru Europa” (COM(2000)0547,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Agenda pentru un turism european 
durabil şi competitiv” (COM(2007)0621),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „O nouă politică a UE în domeniul 
turismului: consolidarea parteneriatului pentru turism în Europa” (COM(2006)0134), 
precum şi Rezoluţia Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 referitoare la acest 
subiect2,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „O politică maritimă integrată pentru 
Uniunea Europeană” (COM(2007)0575), precum şi Rezoluţia Parlamentului European
din 20 mai 2008 referitoare la acest subiect3,

– având în vedere concluziile preşedinţiei Consiliului European din 14 decembrie 2007,

– având în vedere acordul tripartit dintre Parlament, Consiliu şi Comisie privind Ziua 
maritimă europeană, 

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională şi avizul Comisiei pentru 
transport şi turism (A6-0000/2008),

A. întrucât pe teritoriul UE există şase macrozone litorale, şi anume: zona Atlanticului, a 
Mării Baltice, a Mării Negre, a Mediteranei, a Mării Nordului şi regiunile ultraperiferice, 
fiecare având resurse teritoriale şi concepte diferite în materie de turism;

B. întrucât se acceptă definiţia „zonelor litorale” folosită în contextul politicii maritime 
europene, conform căreia acestea sunt zone sau regiuni aflate pe o distanţă de 50 km în 
linie dreaptă de la ţărm;

                                               
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 1.
2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0575.
3 Texte adoptate, P6_TA(2008)0213.
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C. întrucât turismul, fiind în general principala activitate în aceste regiuni şi având efecte 
pozitive asupra dezvoltării sociale şi economice, poate avea şi efecte negative asupra 
teritoriului, din cauza caracterului sezonier al activităţii şi a utilizării muncii necalificate, 
a lipsei integrării între litoral şi interiorul continentului, a slabei diversificări economice 
sau a degradării patrimoniului natural şi cultural;

D. întrucât, în absenţa unor date comparative fiabile referitoare la turismul litoral, este 
posibil ca puterea economică a acestui sector să fie subestimată, ceea ce duce la o 
subevaluare a importanţei din punct de vedere economic a conservării mediului marin şi 
la o situaţie în care investiţiile nu sunt optimizate pentru realizarea acestui obiectiv;

E. întrucât regiunile litorale sunt puternic influenţate de poziţia lor geografică şi necesită o 
strategie structurată care să ţină seama de caracteristicile lor specifice, de principiul 
subsidiarităţii şi de nevoia de coerenţă între sectoare în cadrul procesului decizional;  

F. întrucât elaborarea de instrumente specifice va contribui la strategii de dezvoltare mai 
integrate şi durabile, sporind competitivitatea economică prin conservarea resurselor 
naturale şi culturale şi prin promovarea unor modele de turism responsabil;

G. întrucât obiectivul nr. 3 (cooperarea teritorială europeană) poate avea o contribuţie 
eficientă la priorităţile menţionate mai sus, prin finanţarea proiectelor de cooperare şi 
dezvoltarea unor reţele de parteneriat între actorii din sector şi zonele litorale,

1. subliniază faptul că turismul este un factor cheie pentru dezvoltarea socială şi economică 
a zonelor litorale ale UE şi este strâns legat de obiectivele strategiilor de la Lisabona şi de 
la Göteborg;  

2. recomandă o abordare integrată a turismului litoral în contextul politicilor comunitare de 
coeziune, maritimă, din domeniul pescuitului, de mediu şi socială, astfel încât să se 
creeze sinergii şi să se evite acţiunile inconsecvente; recomandă Comisiei să considere 
dezvoltarea durabilă a turismului litoral în cadrul unei astfel de abordări integrate un 
obiectiv strategic al programului său de lucru pentru 2010-2015 şi al revizuirii 
intermediare a cadrului financiar pentru 2007-2013;

3. invită statele membre să asigure participarea deplină a autorităţilor regionale şi locale 
responsabile de turism şi dezvoltare regională din zonele litorale la toate structurile 
permanente înfiinţate în contextul acestor politici;

4. recomandă Comisiei să adopte o abordare globală a turismului litoral în punerea în 
practică a strategiei sale pentru o politică maritimă integrată, în special în cazul insulelor, 
al regiunilor ultraperiferice şi al celorlalte zone litorale, având în vedere în special gradul 
ridicat de dependenţă al acestor zone faţă de turism;

5. recomandă, prin urmare, Comisiei să introducă un program INTERREG adaptat zonelor 
litorale, care să abordeze turismul alături de alte aspecte legate de litoral; 
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6. susţine opinia Comitetului Regiunilor cu privire la instituirea unui fond european pentru 
zonele litorale şi invită Comisia să analizeze această sugestie în contextul revizuirii 
intermediare a cadrului financiar pentru 2007-2013 şi a structurii bugetului Uniunii 
pentru 2013;

7. recomandă dezvoltarea unui pilon al cunoaşterii, ca parte a dezvoltării integrate a zonelor 
litorale, prin crearea unei reţele europene sectoriale sub egida Institutului European de 
Tehnologie şi a celui de-Al şaptelea program cadru pentru cercetare şi dezvoltare; 

8. recomandă statelor membre cu deschidere la mare să aplice această abordare integrată la 
nivelul programelor atunci când selectează şi pun în practică proiecte care privesc 
litoralul, adoptând principiul intersectorialităţii şi promovând în special crearea de 
parteneriate public-privat; 

9. deplânge faptul că actuala lipsă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile UE în 
zonele litorale împiedică cuantificarea fondurilor alocate turismului în regiunile în cauză; 
invită Comisia să activeze instrumentele potrivite pentru a face ca aceste informaţii să fie 
disponibile în scopul analizei şi al statisticilor 

10. invită Comisia, statele membre şi regiunile să elaboreze împreună un catalog complet, 
care să fie disponibil pe Internet, al proiectelor finanţate din zonele litorale, dând astfel 
posibilitatea regiunilor să înveţe din experienţa celorlalţi şi permiţând mediului academic, 
comunităţilor litorale şi altor părţi interesate să identifice, să aducă la cunoştinţa 
publicului şi să maximizeze transferul de bune practici către comunităţile locale;

11. invită Comisia să se asigure că elaborarea continuă de către Eurostat a unei baze de date 
socioeconomice pentru regiunile litorale ale UE include date fiabile, omogene şi 
actualizate despre turism, acestea fiind fundamentale pentru facilitarea procesului 
decizional în sectorul public şi pentru a permite realizarea de comparaţii între regiuni sau 
între sectoare; recomandă statelor membre cu deschidere la mare să acţioneze urgent 
pentru a pune în aplicare registrul satelit pentru turism pe teritoriul lor;

12. subliniază faptul că există o strânsă legătură între mediul înconjurător şi turismul litoral; 
recomandă, prin urmare, introducerea după anul 2013 a durabilităţii ecologice ca 
principiu de bază în cadrul intervenţiilor fondurilor structurale în zonele litorale, nu 
numai pentru obiectivele de competitivitate şi ocupare a forţei de muncă, ci şi pentru 
regiunile care intră sub incidenţa obiectivului de convergenţă; 

13. invită Comisia să se asigure că punerea în practică în mod activ şi în conformitate cu 
directiva cadru privind strategia pentru mediul marin reprezintă o condiţie pentru a primi 
finanţare din partea UE pentru proiecte legate de litoral care au impact asupra mării; 

14. invită Comisia să includă în politica sa pentru clustere maritime serviciile şi sectoarele 
industriale relevante pentru turismul litoral, permiţând astfel o interacţiune productivă 
între cei care utilizează marea ca pe o resursă pentru creşterea competitivităţii, a 
durabilităţii şi a contribuţiei la dezvoltarea economică a zonelor litorale; consideră, în 
continuare, că îngrijirile medicale, bunăstarea, infrastructura educaţională, tehnologică şi 
sportivă ar trebui incluse, în calitate de servicii legate de litoral, în cadrul clusterelor 
maritime, ca elemente cheie pentru dezvoltarea zonelor litorale;
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15. îşi reiterează apelul către statele membre şi Comisie, având în vedere poluarea des 
întâlnită în multe regiuni şi oraşe portuare, de a spori stimulentele pentru aprovizionarea 
navelor din porturi pe cale terestră; solicită, prin urmare, o propunere de modificare a 
Directivei 2003/96CE a Consiliului;

16. subliniază faptul că instrumentele de coeziune teritorială pot consolida legăturile dintre 
litoral şi interiorul continentului, conectând activităţile legate de litoral cu turismul rural 
şi urban, sporind gradul de accesibilitate extrasezonieră pentru turism şi valorizând şi 
diversificând produsele locale; invită, prin urmare, Comisia să includă regiunile litorale în 
cartea verde pentru coeziune teritorială şi să ţină seama de nevoia de a asigura legătura 
dintre turismul litoral şi gestionarea integrată a zonelor litorale şi amenajarea teritorială în 
cazul mărilor; 

17. îndeamnă, de asemenea, autorităţile regionale şi locale din zonele litorale să încurajeze 
elaborarea unor planuri integrate de marketing teritorial împreună cu partenerii lor, în 
contextul relaţiilor de vecinătate atât pe mare cât şi pe uscat, în vederea sporirii 
competitivităţii în sectorul turismului, fără a aduce atingere competitivităţii globale; 

18. încurajează regiunile litorale să participe la proiecte de cooperare interregională, cum ar 
fi, de exemplu, cele din cadrul temei IV din iniţiativa „Regiunile şi schimbarea 
economică”, cu obiectivul de a crea noi reţele tematice de turism litoral şi de a le 
consolida pe cele existente, precum şi de a asigura schimbul de cunoştinţe şi de bune 
practici; 

19. recomandă autorităţilor publice naţionale, regionale şi locale competente să promoveze 
proiecte strategice pentru turismul litoral în cadrul programelor lor de cooperare, 
disponibilizând o cantitate adecvată de fonduri pentru finanţarea acestor acţiuni; 

20. invită Comisia să organizeze cel puţin un eveniment specific care să se concentreze pe 
turismul litoral, pentru a se facilita comunicarea şi a se încuraja contactele dintre 
parteneri şi schimbul de bune practici, de exemplu în ceea ce priveşte punerea în aplicare 
a modelului integrat de management al calităţii al UE; 

21. invită, de asemenea, Comisia, să elaboreze un ghid practic al finanţărilor UE în domeniul 
turismului litoral, pentru a oferi orientare părţilor interesate în faza de căutare de fonduri; 

22. invită regiunile litorale să înfiinţeze agenţii de dezvoltare regionale sau locale, care ar 
contribui la crearea de reţele de specialişti, instituţii, experţi şi administraţii în cadrul 
aceleiaşi zone, precum şi între state membre, şi ar oferi consultare şi informaţii 
potenţialilor beneficiari din sectorul public sau privat; 

23. recomandă statelor membre cu deschidere la mare să aibă în vedere sustenabilitatea 
proiectelor de cooperare în contextul postfinanţării, nu numai din punct de vedere 
financiar, ci şi din punctul de vedere al continuităţii cooperării dintre parteneri şi al 
interconectării cu serviciile locale relevante; 
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24. recomandă statelor membre cu ieşire la mare să asigure un grad ridicat de vizibilitate 
pentru proiectele selectate şi să simplifice procedurile de acces la finanţare, pentru a 
atrage finanţare privată pentru turismul litoral şi pentru a facilita realizarea unor 
parteneriate între autorităţile publice şi actorii din sectorul privat, în special IMM-urile; 
recomandă promovarea avantajelor recreative ale turismului maritim şi litoral în 
contextul asigurării unei flore şi faune sănătoase; consideră că aceste obiective ar putea fi 
concretizate în contextul Zilei maritime europene, sărbătorită în fiecare an la 20 mai;

25. invită organizaţiile de protecţie a mediului, sectoarele economice care au legătură cu 
mediul marin, organizaţiile culturale, comunitatea ştiinţifică, entităţile societăţii civile şi 
populaţia locală să ia parte la toate etapele proiectului, inclusiv la monitorizare, pentru a 
asigura sustenabilitatea pe termen lung a acestuia; 

26. în final, invită Comisia să evalueze periodic măsura în care dezvoltarea regională a
zonelor litorale este afectată de finanţările comunitare, în vederea propagării bunelor 
practici şi a sprijinirii reţelelor de parteneriat care leagă diferiţii actori, prin intermediul 
unui centru de monitorizare pentru turismul litoral sustenabil;

26. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi statelor membre şi Comitetului Regiunilor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Cadrul general

Cele 27 de state membre ale UE au în total peste 89 000 km de litoral. În acelaşi timp, 
litoralul european cuprinde locaţii foarte diferite, de la mari oraşe şi capitale ale statelor 
membre, precum Lisabona, Atena, Copenhaga sau Stockholm la mici insule care trăiesc în 
primul rând din turism şi pescuit.
Vocaţia maritimă a Uniunii Europene, cu rădăcini adânci în istoria şi tradiţia unora dintre 
statele membre, a stat la baza expansiunii istorice a Europei către alte continente, fapt care a 
adus prosperitate şi a consolidat rolul litoralului în dezvoltarea statelor cu deschidere la mare. 

În cazul unora dintre regiuni, identitatea se confundă cu litoralul; astfel, regiunile 
ultraperiferice trăiesc în primul rând din turism şi din activităţi legate de mediul marin. Alte 
regiuni, din contră, au litoraluri ale căror caracteristici geografice le fac să nu depindă de 
turism sau pentru care turismul nu reprezintă o parte importantă din PIB. 

Potrivit unor previziuni, în anul 2010 aproximativ 75% din populaţia globului va trăi în 
regiuni litorale. Această puternică concentrare a populaţiei pe litoral este în sine relevantă 
pentru nevoia de a aborda cu pragmatism impactul turismului asupra zonelor litorale şi în mod 
deosebit asupra economiei europene la nivel naţional, regional şi local.

Uniunea Europeană şi turismul

Cu toate că turismul nu face parte în prezent din competenţele politice ale UE, articolul 3 din 
Tratatul CE afirmă că poate face obiectul unor „măsuri”. Acest lucru a permis UE să pună în 
aplicare o serie de politici, programe şi acţiuni în domeniul turismului. 

Având un caracter fragmentar şi sectorial, această acţiune a UE a generat inevitabil un număr 
de probleme, care se reflectă în lipsa coerenţei dintre strategiile urmate pentru punerea în 
aplicare a diferitelor politici şi într-un amalgam de programe şi măsuri de sprijin pentru turism 
care se pot stânjeni reciproc, din cauza lipsei unei direcţii politice coerente de orientare pentru 
îndeplinirea obiectivelor propuse. 
Şefii de stat şi de guvern au convenit asupra includerii în Tratatul de la Lisabona a unui articol 
care să acorde mai multe competenţe Uniunii Europene şi în mod deosebit Parlamentului 
European, în domeniul politicii pentru turism. Acest lucru ar permite elaborarea unor noi 
strategii pentru implementarea eficientă şi concretă a finanţării existente, prin promovarea 
unei politici europene în domeniul turismului în adevăratul sens al cuvântului.

Fondurile structurale şi turismul

Având în vedere faptul că Uniunea Europeană nu are competenţe în ceea ce priveşte turismul 
şi că, prin urmare, nu există instrumente financiare destinate în mod specific acestui sector, 
intervenţiile la nivel comunitar în domeniul turismului au loc în special folosindu-se fondurile 
structurale şi de coeziune, prin intermediul programelor operaţionale regionale şi al celor 
operaţionale sectoriale naţionale.  



PR\742209RO.doc 9/10 PE412.206v01-00

RO

Comisia pentru dezvoltare regională a Parlamentului a decis autorizarea unui raport din 
proprie iniţiativă şi realizarea unui studiu de impact al turismului în regiunile litorale (aspecte 
legate de dezvoltarea regională), pentru a analiza utilizarea efectivă a fondurilor structurale în 
sectorul turismului litoral şi impactul concret al sectorului asupra coeziunii economice, 
sociale şi teritoriale în toate statele membre.
Studiul aprofundat şi semnificativ elaborat pentru Comisia pentru dezvoltare regională  a 
ajuns la concluzia că dintre principalele provocări cărora trebuie să le facă faţă turismul litoral 
trebuie subliniate caracterul sezonier, nevoia de măsuri pentru promovarea dezvoltării 
durabile şi importanţa diversificării activităţilor recreative. 
Studiul recunoaşte faptul că se acordă un sprijin semnificativ acţiunilor din sectorul turismului 
litoral prin intermediul unor măsuri din cadrul programelor operaţionale regionale (POR) 
cofinanţate de Fondul european pentru dezvoltare rurală (FEDR), în domenii precum 
infrastructura publică, programe de subvenţionare pentru IMM-uri din sectorul turismului, 
marketing teritorial şi activităţi de promovare.

Studiul aminteşte problemele care, având în vedere caracterul transversal al turismului, 
afectează evaluarea efectelor acestor iniţiative la nivel regional. În acelaşi timp, studiul 
urmăreşte efectele din punct de vedere calitativ în ceea ce priveşte consolidarea capacităţilor 
instituţionale. Autorii afirmă că finanţarea UE a stimulat participarea la parteneriate, chiar 
dacă în grade diferite în funcţie de proiect, şi a contribuit la îmbunătăţirea calităţii programării 
şi conceperii proiectelor. În acelaşi timp, finanţarea UE a avut o contribuţie importantă la 
evoluţia către o abordare mai integrată în ceea ce priveşte managementul calităţii în regiunile 
litorale.

Concluzii

Consultarea pe teren cu actorii din domeniul turismului litoral, care constituie fundamentul 
prezentului raport din proprie iniţiativă, s-a dovedit foarte utilă, a evidenţiat nevoia de acţiuni 
concrete pentru a face ca utilizarea fondurilor existente pentru sectorul în cauză să fie mai 
eficientă. Nu există o nevoie deosebită pentru noi instrumente; este necesară mai degrabă o 
abordare integrată şi coerentă în ceea ce priveşte sectorul, care să funcţioneze ca un catalizator 
pentru instrumentele deja existente, în vederea unui obiectiv şi a unei strategii comune. Toate 
părţile au fost de acord cu faptul că este necesară o abordare integrată şi globală pentru 
turismul din zonele litorale.

Diversificarea turismului litoral, care să nu mai depindă de ideea de „mare, soare şi nisip”, 
către o ofertă mai variată reprezintă astăzi o provocare esenţială care trebuie stimulată. Este 
necesar să se dezvolte noi sectoare ale economiei regionale din zonele litorale şi să se 
promoveze în acelaşi timp obiectivele de competitivitate şi creştere economică din cadrul 
strategiilor de la Lisabona şi de la Göteborg.
Politicile sectoriale, precum cea din domeniul pescuitului, politica maritimă, cea din domeniul 
transporturilor, al energiei şi politica de coeziune, sau chiar şi noua strategie pentru PAC, care 
au legături continue cu produsele de turism litoral, ar trebui îmbogăţite cu elemente 
inovatoare în cadrul viitorului program de lucru al Comisiei şi ar trebui puse, într-o manieră 
integrată, în slujba turismului litoral, având în vedere importanţa majoră a acestui sector 
pentru economia europeană. O viziune globală pentru politica din acest domeniu trebuie 
transpusă în practică într-un viitor apropiat în UE, îndeosebi în contextul revizuirii 
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intermediare a cadrului financiar pentru 2007-2013. Acest lucru ne va permite să garantăm un 
sector al turismului litoral sustenabil şi de viitor în UE.
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