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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o regionalnorazvojnih vidikih vplivov turizma na obalne regije
(2008/2132(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 
2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1783/19991,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Celostno upravljanje obalnih območij: strategija za 
Evropo“ (KOM(2000)0547),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Program za trajnostni in konkurenčni evropski 
turizem“ (KOM(2007)0621),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Obnovljena turistična politika EU: Na poti k 
močnejšemu partnerstvu za evropski turizem“ (COM(2006)0134) in resolucije 
Evropskega parlamenta z 29. novembra 2007 o tej temi2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Celostna pomorska politika za Evropsko unijo“ 
(COM(2007)0575) in resolucije Evropskega parlamenta z 29. novembra 2007 o tej temi3,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta s 14. decembra 2007,

– ob upoštevanju tristranskega sporazuma med Parlamentom, Svetom in Komisijo o 
evropskem dnevu pomorstva, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za promet in 
turizem (A6-0000/2008),

A. ker je šest obalnih makroobmočij, se pravi tista, ki ustrezajo regijam Atlantskega oceana, 
Baltskega morja, Črnega morja, Severnega morja in najbolj oddaljenim regijam, ki imajo 
vsaka posebne ozemeljske vire in lasten koncept turizma,

B. ker sprejema opredelitev „obalnih območij“, ki se uporablja v okviru evropske pomorske 
politike; to so območja, ki se nahajajo na obali ali 50 km od obale v ravni črti, 

C. ker ima lahko turizem kljub temu, da je glavna dejavnost v teh regijah in pozitivno vpliva 
na družbeni in gospodarski razvoj, škodljive ozemeljske učinke, ker gre za sezonsko 
dejavnost, se v njem zaposlujejo nekvalificirani delavci, ni dovolj povezovanja med obalo 

                                               
1 UL L 210, 31.7.2006, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0575.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0213.
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in zaledjem, gospodarstvo ni dovolj raznovrstno ali je naravna in kulturna dediščina 
poslabšana,

D. ker je mogoče, da se gospodarska moč obalnega turizma zaradi pomanjkanja zanesljivih 
primerljivih podatkov o tej panogi podcenjuje, kar povzroča, da je podcenjen gospodarski 
pomen ohranjanja morskega okolja in precenjena vloga naložb za doseganje tega cilja,

E. ker na obalna območja močno vpliva njihova geografska lega, zanje pa so potrebni 
strukturirana strategija, ki mora upoštevati posebne značilnosti, načelo subsidiarnosti in 
doslednost med panogami pri postopku odločanja,  

F. ker bo uvedba posebnih instrumentov pripomogla k bolj celostnim in trajnostnim 
razvojnim strategijam, izboljšanju gospodarske konkurenčnosti in hkratnemu ohranjanju 
naravnih in kulturnih virov ter spodbujanju modelov etičnega turizma,

G.  ker lahko tretji cilj (evropsko ozemeljsko sodelovanje) učinkovito prispeva k naštetim 
prednostnim nalogam prek financiranja projektov sodelovanja in razvojem partnerskih 
omrežij med akterji v panogi in obalnimi območji,

1. poudarja, da je turizem bistven za družbeni in gospodarski razvoj obalnih regij EU ter je 
tesno povezan s cilji lizbonske in göteborške strategije;  

2. priporoča celosten pristop k obalnemu turizmu v okviru kohezijske, pomorske, ribiške, 
okoljske in socialne politike Skupnosti, da se ustvarijo sinergije in prepreči neusklajeno 
delovanje; priporoča, da Komisija uporablja tak celosten pristop k trajnostni rasti 
obalnega turizma kot strateški cilj svojega delovnega programa za obdobje 2010–2015, 
tudi v okviru vmesnega pregleda finančnega okvira za obdobje 2007–2013;

3. poziva države članice, naj zagotovijo dejavno sodelovanje regionalnih ter lokalnih 
organov, pristojnih za turizem in regionalni razvoj na obalnih območjih, v vseh stalnih 
strukturah sodelovanja, določenih v teh politikah;

4. priporoča, da Komisija zavzame celosten pristop do obalnega turizma pri izvajanju svoje 
strategije za celostno pomorsko politiko, zlasti za otoke, najbolj oddaljene regije in druga 
obalna območja, zlasti zato, ker so ta območja zelo odvisna od turizma;

5. zato priporoča, da Komisija uvede program INTERREG, prilagojen za obalna območja, 
ki bo obravnaval turizem obenem z drugimi področji, povezanimi z obalami; 

6. odobrava stališče Odbora regij v zvezi z uvedbo Evropskega obalnega sklada in poziva 
Komisijo, naj preuči ta predlog ob vmesnem pregledu finančnega okvira za obdobje 
2007–2013 ter pri sestavi proračuna Unije za leto 2013;

7. priporoča, da se kot del celostnega razvoja obalnih območij vzpostavi baza znanja tako, 
da se oblikuje evropsko panožno omrežje pod okriljem Evropskega inštituta za 
tehnologijo in v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj; 

8. priporoča obalnim državam članicam, naj pri izbiranju in izvajanju projektov, povezanih 
z obalami, uporabljajo celostni pristop na programski ravni, privzamejo medpanožno 
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metodo ter dajejo prednost javno-zasebnim partnerstvom; 

9. nadvse obžaluje, da zaradi sedanje nepreglednosti na področju izdatkov EU na obalnih 
območjih ni mogoče količinsko opredeliti sredstev, ki se namenijo turizmu v teh regijah; 
poziva Komisijo, naj vzpostavi ustrezne instrumente, da bodo ti podatki dosegljivi za 
analitične in statistične namene; 

10. poziva Komisijo, države članice in regije, naj skupaj sestavijo izčrpen katalog 
financiranja projektov na obalnih območjih, ki se objavi na spletu, ter tako omogočijo 
regijam, da izkoristijo izkušnje drugih, znanstvenim krogom, obalnim skupnostim in 
drugim zainteresiranim stranem pa, da določijo in objavijo primere najboljše prakse ter 
kar najbolj povečajo njen prenos v lokalne skupnosti;

11. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo sedanje zbiranje podatkov za družbenoekonomsko 
zbirko podatkov Eurostata za obalne regije EU obsegalo zanesljive, enotne in 
posodobljene podatke o turizmu, saj so bistveni za poenostavitev odločanja v javnem 
sektorju ter omogočajo primerjave med regijami in panogami; priporoča, da obalne 
države članice hitro ukrepajo in uvedejo turistične satelitske račune na svojem ozemlju;

12. poudarja, da sta okolje in obalni turizem tesno povezana; zato priporoča, da se po letu 
2013 kot temeljno načelo za pomoč iz strukturnih skladov na obalnih območjih uvede 
okoljska trajnost, ne samo v okviru cilja konkurenčnosti in zaposlovanja, temveč tudi za 
regije s konvergenčnim ciljem; 

13. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo dejavno izvajanje, usklajeno z okvirno direktivo o 
strategiji za morsko okolje, pogoj za pridobitev sredstev EU za obalne projekte, ki imajo 
posledice za morje; 

14. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo njena politika pomorskih grozdov vključevala 
industrijske storitve in panoge, ki so za obalni turizem pomembne, in tako omogočila 
plodno sodelovanje med tistimi, ki morje uporabljajo kot vir za povečanje svoje 
konkurenčnosti, trajnost in prispevek k obalnemu gospodarskemu razvoju; poleg tega 
meni, da morajo biti kot obalne storitve v pomorske grozde vključene zdravstvene, 
socialne, izobraževalne, tehnološke in športne zmogljivosti kot ključne sestavine razvoja 
obalnih območij;

15. ponovno poziva države članice in Komisijo, naj glede na pogosto onesnaženje morja v 
številnih regijah in pristaniških mestih poveča pobude za oskrbovanje plovil v 
pristaniščih iz kopenskega omrežja; zato poziva, da se predlaga sprememba Direktive 
Sveta 2003/96/ES;

16. poudarja, da instrumenti ozemeljske kohezije lahko okrepijo povezave med obalo in 
zaledjem, povežejo obalne dejavnosti s podeželskim in mestnim turizmom, povečajo 
zunajsezonsko dostopnost za turizem ter povečajo prepoznavnost lokalnih proizvodov, 
obenem pa spodbudijo njihovo raznolikost; zato poziva Komisijo, naj v svojo zeleno 
knjigo o ozemeljski koheziji vključi obalne regije in upošteva, da je treba povezati obalni 
turizem s celostnim upravljanjem obalnih območij in prostorskim načrtovanjem za morja; 

17. nujno poziva obalne regionalne in lokalne organe, naj enako spodbujajo sheme 
celostnega ozemeljskega trženja skupaj s svojimi partnerji v okviru morskih in kopenskih 
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sosedskih odnosov, da bi spodbudili konkurenčnost v turistični panogi, ne da bi ogrozili 
splošno konkurenčnost; 

18. spodbuja obalne regije, da sodelujejo pri projektih medregijskega sodelovanja, na primer 
v okviru četrte teme pobude „Regije in gospodarska sprememba“, katere cilj je oblikovati 
nova tematska obalna turistična omrežja in dograjevati tista, ki so že vzpostavljena, ter 
zagotoviti izmenjavo znanja, izkušenj in najboljše prakse; 

19. priporoča, da pristojni javni organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni z ukrepi 
spodbudijo strateške projekte za obalni turizem v okviru svojih programov sodelovanja 
ter dajo na voljo sredstva v primernem obsegu za te ukrepe; 

20. poziva Komisijo, naj organizira najmanj en poseben dogodek, posvečen obalnemu 
turizmu, da bi poenostavila komunikacijo in spodbudila stike med partnerji ter izmenjavo 
najboljše prakse, na primer pri uporabi integriranega modela  EU za zagotavljanje 
kakovosti; 

21. poleg tega poziva Komisijo, naj sestavi praktičen vodič financiranja EU na področju 
obalnega turizma, da se zainteresirane strani usmerijo pri pridobivanju sredstev; 

22. poziva obalne regije, naj ustanovijo regionalne oziroma lokalne razvojne agencije, ki bi 
pomagale oblikovati mreže med delavci v panogi, ustanovami, strokovnjaki in upravo ter 
nudile svetovanje ter informiranje potencialnim koristnikom iz javnega in zasebnega 
sektorja; 

23. priporoča, da obalne države članice upoštevajo trajnost projektov sodelovanja na stopnji 
naknadnega financiranja, ne samo glede sredstev, ampak tudi glede neprekinjenega 
sodelovanja med partnerji in medsebojnih povezav z zadevnimi lokalnimi storitvami; 

24. priporoča, da obalne države članice zagotovijo dobro vidnost izbranih projektov in 
poenostavijo postopke za dostop do sredstev, da bi pritegnile zasebno financiranje 
obalnega turizma in olajšale oblikovanje partnerstev med javnimi organi in akterji iz 
zasebnega sektorja, zlasti malimi in srednjimi podjetji; priporoča spodbujanje 
rekreacijskih koristi morskega in obalnega turizma ob zagotavljanju zdravega živalstva in 
rastlinstva; meni, da bi bilo te cilje mogoče vključiti v evropski pomorski dan, ki bi ga 
praznovali vsako leto 20. maja;

25. poziva okoljske skupine, gospodarske panoge, povezane z morjem, kulturne organizacije, 
znanstveno skupnost, javne ustanove in lokalne prebivalce, naj sodelujejo na vseh 
stopnjah projekta, tudi pri njegovem spremljanju, da bi mu zagotovili dolgoročno 
trajnost; 

26. nazadnje poziva Komisijo, naj redno ocenjuje, v kolikšni meri sredstva Skupnosti na 
obalnih območjih vplivajo na regionalni razvoj, da bi prek centra za spremljanje 
trajnostnega obalnega turizma širila najboljšo prakso in podprla partnerska omrežja, ki 
povezujejo različne akterje;

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam 
članicam in Odboru regij.
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OBRAZLOŽITEV

Splošni okvir

27 držav članic EU ima skupaj več kot 89.000 km obale. Na tej evropski obali so izredno 
raznoliki kraji, od velikih mest in glavnih mest držav članic, kot so Lizbona, Atene, 
Kopenhagen ali Stockholm, do otočkov, ki živijo pretežno od turizma in ribištva.

Pomorsko poslanstvo Unije, ki je globoko zasidrano v zgodovino in običaje nekaterih držav 
članic, poudarja evropsko zgodovinsko širjenje na druge celine, ki je prineslo blagostanje in 
utrdilo vlogo obale v razvoju obalnih držav. 
Identiteta nekaterih regij je povezana z njihovo obalo; najbolj oddaljene regije, recimo, živijo 
predvsem od turizma in z morjem povezanih dejavnosti. Nasprotno imajo druge regije obale, 
katerih zemljepisne značilnosti ne povzročajo, da bi bile odvisne od turizma, ali pa za njihov 
BDP turizem ni zelo pomemben. 
Po nekaterih napovedih naj bi leta 2010 kakih 75% človeštva živelo v obalnih regijah. 
Zgostitev prebivalstva na obalah sama po sebi kaže, da je potreben pragmatičen pristop do 
vpliva turizma na obalna območja, še bolj pa na evropsko gospodarstvo na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni.

EU in turizem

Turizem sedaj ne spada med politične pristojnosti EU, vendar člen 3 Pogodbe o ES navaja, da 
je lahko podvržen ukrepom.  To je omogočilo Uniji izvajanje niza politik, programov in 
ukrepov na tem področju. 
Ker so ukrepi Unije že po naravi razdrobljeni in omejeni na panogo, so nujno povzročili 
številne težave, ki se kažejo v pomanjkanju usklajenosti med izbranimi strategijami pri 
izvajanju različnih politik in mešanici programov in podpornih ukrepov za turizem, ki lahko 
škodljivo vplivajo drug na drugega zaradi pomanjkljivega političnega vodila k uresničevanju 
predlaganih ciljev. 

Voditelji držav in vlad so sklenili, da bo v lizbonski pogodbi člen, ki bo na področju turistične 
politike prenesel več pristojnosti na Unijo, zlasti na EP. To bi omogočilo pripravo novih 
strategij za učinkovito in dejansko izvrševanje sedanjega financiranja prek spodbujanja 
celovite evropske turistične politike.

Strukturni skladi in turizem

Ker Unija nima pristojnosti na področju turizma in ker zato ni finančnih instrumentov, ki bi 
bili posebej namenjeni tej panogi, se posegi v turistični politiki na ravni Skupnosti nujno 
izvajajo prek strukturnih in kohezijskih skladov, prek regionalnih operativnih programov ter 
nacionalnih panožnih operativnih programov.  

Parlamentarni odbor za regionalni razvoj je sklenil, da odobri poročilo na lastno pobudo ter 
študijo vplivov turizma na obalna območja (vidiki regionalnega razvoja), pri tem pa si je 
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prizadeval izvesti raziskavo o dejanski uporabi strukturnih skladov v panogi obalnega turizma 
in dejanskem vplivu te panoge na gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo v vseh 
državah članicah.
Študija, izdelana za odbor, je bila podrobna in pomembna. V njej je bilo ugotovljeno, da je 
med mnogimi težavami, s katerimi se spoprijema obalni turizem, pomembno poudariti 
dejavnik sezonskosti, potrebo po ukrepih za spodbujanje trajnostnega razvoja in pomembnost 
raznolikih prostočasnih dejavnostih. 
V študiji je ugotovljeno, da ukrepe na področju obalnega turizma podpirajo v glavnem 
regionalni operativni programi, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
na področjih, kot so javna infrastruktura, podpora malim in srednjim podjetjem v turistični 
panogi, ozemeljsko trženje in promocijske dejavnosti.
Opozarja na težave, ki zaradi transverzalnosti turistične panoge vplivajo na ocenjevanje teh 
vplivov teh pobud na regionalni ravni. Istočasno preučuje kakovostni učinek krepitve 
institucionalne zmogljivosti. Avtorji navajajo, da je financiranje EU spodbudilo sodelovanje v 
partnerstvih, četudi v različni meri, pač glede na projekt, pa tudi prispevalo k programiranju in 
razvijanju kakovostnejših projektov. Poleg tega je financiranje EU veliko prispevalo k 
doseganju bolj integriranega pristopa k zagotavljanju kakovosti v obalnih regijah.

Zaključki
Posvetovanje z različnimi akterji s področja obalnega turizma na kraju samem, ki je bilo 
temelj za to poročilo na lastno pobudo, je veliko prispevalo, poudarilo potrebo po konkretnem 
ukrepanju, ki bi privedlo do učinkovitejše uporabe obstoječih skladov za panogo. Novi 
instrumenti niso potrebni: nujnejši je celosten in dosleden pristop k panogi, ki naj spodbudi 
delovanje obstoječih instrumentov v okviru skupnih cilja in strategije. Sprejeto je bilo 
soglasje, da je potreben povezan in celosten pristop do obalnega turizma.
Razvejanje obalnega turizma ter odmik od pojmov „sonce, morje in pesek“ k bolj raznoliki 
ponudbi je sedaj ključni izziv, ki ga je treba podpreti. Treba je razviti nove segmente 
regionalnega obalnega gospodarstva, hkrati pa spodbujati cilje konkurenčnosti in rasti iz 
lizbonske in göteborške strategije.
Te panožne politike, kot so ribiška, pomorska, prometna, energetska in kohezijska, ali pa tudi 
nova strategija za skupno kmetijsko politiko (z večjim poudarkom na kakovosti proizvodov), 
ki stalno medsebojno vplivajo na obalne turistične proizvode, morajo biti v prihodnjem 
delovnem programu Komisije bolj inovativne ter v svoji celovitosti služiti obalnemu turizmu 
glede na njegov velik pomen za evropsko gospodarstvo. Celostna vizija te politike se mora 
uresničiti v bližnji prihodnosti za Unijo, zlasti v okviru vmesnega pregleda finančnega okvira 
za obdobje 2007–2013. Tako bomo lahko zagotovili, da bo imela Unija panogo obalnega 
turizma, ki je trajnostna in usmerjena v prihodnost.
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