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TURISM

Alates 2009. aasta detsembrist on turismil eraldi õiguslik alus. Sellele vaatamata ei ole uue
finantsperspektiivi (2014–2020) raames turismi jaoks eraldi eelarverida ette nähtud.

ÕIGUSLIK ALUS

ELi toimimise lepingu artikli 6 punkt d ja XXII jaotise artikkel 195.

EESMÄRGID

Euroopa Liidu turismitööstus selle kitsas tähenduses (traditsiooniliste reisi- ja turismiteenuste
pakkujad) hõlmab 1,8 miljonit peamiselt väikest ja keskmise suurusega ettevõtet (VKEd).
Turismi osa moodustab 5% SKPst ja turismivaldkonnas töötab 5,2% kogu töötavast
elanikkonnast (ligikaudu 9,7 miljonit inimest). Kui võtta arvesse turismi tihedaid sidemeid
muude majandussektoritega, suureneb turismi osakaal veelgi (üle 10% SKPst ja vähemalt 12%
kogu tööhõivest ehk 13 miljonit töötajat).
Rahvusvaheliste turistide arv maailmas tõusis 2014. aastal 1,133 miljardi inimeseni (+
4,3%), kellest Euroopat külastas 582 miljonit inimest, mis vastab 51% suurusele turuosale
(+ 3%). Seega on Euroopa (ja esmajärjekorras Prantsusmaa) endiselt maailma juhtiv
turismisihtkoht. Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) pikaajalise uuringu kohaselt jääb
Euroopa turismimajanduse kasv 2030. aastani tagasihoidlikumaks, hõlmates hinnanguliselt 744
miljonit turisti (+ 1,8%), mis vastab 41,1% suurusele turuosale.
Turismipoliitika on Euroopa Liidu jaoks ka vahend, mis aitab saavutada tööhõive ja
majanduskasvu üldisi eesmärke. Lisaks muutub aja jooksul üha olulisemaks turismi keskkondlik
ja säästev mõõde, mis juba kajastub kestliku, vastutustundliku ja eetilise turismi valdkonnas.

SAAVUTUSED

A. Üldine poliitika
Alates Euroopa Ülemkogu 21. juuni 1999. aasta kohtumisest, kus käsitleti turismi ja
tööhõivet, teadvustab liit üha rohkem turismi tähtsust Euroopa tööhõives. Komisjoni 2001.
aasta novembris avaldatud teatises (COM(2001)665) „Koostöö Euroopa turismi tuleviku
nimel” esitati Euroopa turismitööstuse ergutamise tegevusraamistiku ja meetmete ettepanekud.
Nõukogu 21. mai 2002. aasta resolutsioonis turismi tuleviku kohta kinnitati seda rakenduslikku
käsitust ja anti Euroopa turismitööstuse avaliku ja erasektori osaliste koostööle uut hoogu, et
viia Euroopa turismisihtkohtade seas juhtivale kohale.
Sellel alusel võttis komisjon terve rea meetmeid. Strateegia otsene tulemus on näiteks:
— turismi satelliitkontode loomine liikmesriikides, mille tulemuseks on esimene Euroopa

turismi satelliitkonto;

— Euroopa kui turismisihtkoha reklaamimise portaali loomine;

http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
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— alates 2002. aastast Euroopa turismifoorumi korraldamine (14. foorum toimus 2015. aastal
Luksemburgis ja teemaks oli turismi digiteerimine).

Komisjon on 2001. aastast kuni 2014. aasta veebruarini avaldanud turismisektori edendamise
poliitiliste suuniste kohta seitse teatist:
— 19. oktoobri 2007. aasta teatis (COM(2007)621 final) „Jätkusuutliku ja

konkurentsivõimelise Euroopa turismi strateegia” , milles komisjon viitab säästvale
arengule kui valikule, mis aitab tagada turismi pikaajalise konkurentsivõime, ja teeb
teatavaks kolme aasta ettevalmistavad meetmed;

— 30. juuni 2010. aasta teatis (COM(2010)352 final) „Euroopa kui maailma soosituim
turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava”, kus analüüsitakse turismi ja selle
säästva arengu tegureid ja takistusi;

— 7. novembri 2012. aasta teatis (COM(2012)649 final) „Ühise viisapoliitika arendamine ja
rakendamine ELi majanduskasvu hoogustamiseks”, mille eesmärk on ühise viisapoliitika
abil suurendada kolmandatest riikidest saabuvate turistide arvu;

— 20. veebruari 2014. aasta teatis (COM(2014)86 final) „Euroopa ranniku- ja mereturismi
majanduskasvu strateegia”, kus käsitletakse säästvat majanduskasvu ja konkurentsivõimet
ranniku- ja mereturismis.

B. Erimeetmed
1. Turismireisijate ja/või puhkajate huvides
Konkreetselt on tegemist meetmetega, mille eesmärk on lihtsustada piiriületamist ning kaitsta
reisijate tervist, julgeolekut ja materiaalseid huve. Nende meetmete seas on eelkõige nõukogu
soovitus 86/666/EMÜ tuleohutuse kohta hotellides, samuti uus direktiiv pakettreiside ja seotud
reisikorraldusteenuste kohta (millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ[1])
ja direktiiv 2008/122/EÜ tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õigusega. Lisaks
on vastu võetud eeskirjad, milles käsitletakse reisijate õigusi kõigis transpordivaldkondades (vt
teabelehte 5.6.2). Veel üks näide sihtrühmade ja prioriteetide huve teenivate seoste kohta turismi
ja liidu muude pädevusvaldkondade vahel on 15. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/7/EÜ,
mis käsitleb suplusvee kvaliteedi juhtimist ja millega tunnistatakse alates 31. detsembrist 2014
kehtetuks direktiiv 76/160/EMÜ.
Komisjon on teinud Euroopa Parlamendi nõudmisel mitu algatust Euroopa turismi
hetkeprobleemide teemal.
Näiteks algatuse „Eden” eesmärk on edendada Euroopa turismi tippsihtkohti ning uusi
ja veel vähetuntud, kuid säästvuse põhimõtteid järgivaid sihtkohti. Ettevalmistava meetme
rahastamine lõppes 2011. aastal, kuid komisjon jätkas algatuse rakendamist ettevõtete ja VKEde
konkurentsivõime programmi (COSME) raames.
Sotsiaalturismi edendavas projektis „Calypso” keskendutakse aga vanemaealiste, ebasoodsas
olukorras olevate noorte täiskasvanute, vaeste perede ja piiratud liikumisvõimega isikute
turismile. Eesmärk on võimaldada võimalikult paljudel inimestel reisida, aidates samal ajal
leevendada hooajalist tasakaalustamatust. Arvestades, et projekt on kolme aasta jooksul
tulemusi andnud, kaasrahastab komisjon alates 2014. aastast hooajalisuse tasakaalustamise
katseprojekte noortele ja eakatele suunatud meetmetega (viimane pakkumiskutse, mille
korraldas Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet, avaldati 30. juunil 2015).

[1]27. oktoobril 2015 võttis parlament teisel lugemisel (muudatusteta) vastu nõukogu ühise seisukoha uue direktiivi
vastuvõtmise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse
kehtetuks direktiiv 90/314/EMÜ.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010DC0352
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52012DC0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52012DC0649
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_et.htm
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Säästva turismi algatused hõlmavad piki kunagist raudset eesriiet kulgevat rohevööndit (6800
km teid Barentsi merest Musta mereni) ja nende eesmärk on edendada kunagise raudse eesriide
trassi ümberkujundamist piiriüleseks jalgratturitele ja jalakäijatele mõeldud kergliiklusteede
võrgustikuks. Ajakohase hinnangu EuroVelo jalgrattateede võrgustiku kohta, mis koosneb 14
kaugtrassist ja mida haldab Euroopa Jalgratturite Liit (ECF), leiab Euroopa Parlamendi Euroopa
jalgrattatrasside uuringu 2012. aasta uuendatud versioonist.
Komisjon kaasrahastab ka piiriüleseid säästva turismi projekte, mille eesmärk on Euroopa
turismipakkumisi mitmekesistada. Näiteks korraldati hiljuti (30. juunil 2015) programmi
COSME raames hange spordi ja tervise ning Euroopa kultuuri- ja tööstuspärandi valdkonna
toodete ja teenuste edendamiseks ja arendamiseks.
Ettevalmistava meetme „Turism ja selle üldine kättesaadavus” raames kaasrahastas komisjon
alates 2014. aasta veebruarist 18 kuu jooksul kättesaadavate marsruutide projekte, mille aluseks
on puuetega inimestele, eakatele ning ajutistes raskustes isikutele mõeldud toodete ja teenuste
pakett.
Reisi- ja turismivaldkonna digiteerimiseks käivitas komisjon 2015. aasta märtsis digiturismi
platvormi, et toetada turismiga tegelevate VKEde uuendus- ja digiteerimisvõimet.
2. Turismisektori ja piirkondade huvides ning vastutustundliku turismi nimel
Piirkonnad on strateegiliselt kõige tähtsam riigisisene tasand turismi kestlikuks arendamiseks ja
Euroopa sihtkohtade konkurentsivõime suurendamiseks. Komisjon toetab ka Euroopa peamiste
turismipiirkondade võrgustike loomist. Juulis 2009 loodi Euroopa turismipiirkondade avatud
võrgustik (NECSTouR), et säästva ja konkurentsivõimelise turismi vallas teadmisi vahetada
ja uuenduslikke lahendusi tutvustada. Selleks, et toetada turismi panust piirkondade arengusse
ja tööhõivesse, on liidul järgmised rahastamisallikad: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)
turismiga seotud kestlikkusprogrammide rahastamiseks, programm Interreg, Ühtekuuluvusfond
keskkonna ja transpordi valdkonna taristute rahastamiseks, Euroopa Sotsiaalfond (ESF)
tööhõive jaoks, programm Leonardo da Vinci kutsehariduse jaoks, Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond (EAFRD) maapiirkondade majanduse mitmekesistamiseks, Euroopa
Kalandusfond (EKF) ökoturismi ümberkorraldamiseks, konkurentsivõime ja uuendustegevuse
raamprogramm ning Euroopa teadusuuringute seitsmes raamprogramm. Mitmeaastase
finantsraamistiku 2014–2020 raames hõlmab programm COSME ka konkurentsivõime ja
uuendustegevuse raamprogrammi ning Euroopa teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi
võtab üle Horisont 2020.
Uue finantsperspektiivi raames on ettevõtete konkurentsivõime ning VKEde programmi
(COSME) rahastamiseks ette nähtud kokku 105,5 miljonit eurot. 2015. aastal on programmi
käsutuses tagasihoidlikud rahalised vahendid – COSME korralduskomitee on ette näinud
9 miljoni euro suuruse summa. Turismi kohta kogutakse liidus ühtlustatud statistilisi
andmeid alates 1996. aastast. 6. juuli 2011. aasta määruses (EL) nr 692/2011 kehtestati
liikmesriikides turismi kohta kogutud statistilise teabe süstemaatilise arendamise, koostamise ja
levitamise ühine raamistik. 2013. aastal käivitas komisjon virtuaalse turismivaatluskeskuse, et
kooskõlastada teabe kogumist ja säilitamist ning tagada eri poliitikatasandite suurem koostoime
turismi valdkonnas. Komisjon esitas oma 27. novembri 1996. aasta teatises (COM(96)547 final)
ja 26. mai 1999. aasta teatises (COM(1999)262 final) ühenduse meetme lasteseksiturismi vastu
võitlemiseks ja täiendas seda (ennetuse ja rikkumiste kohta vt allpool).
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EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Juba 1996. aasta detsembris toetas Euroopa Parlament ühenduse turismialast meedet, kiites
heaks esimese mitmeaastase programmi „Philoxenia” (1997–2000), millest aga hiljem loobuti,
sest nõukogus ei saavutatud ühehäälsust.
Euroopa Parlamendi 30. märtsi 2000. aasta resolutsioonis (COM(1999)262 final)
lasteseksiturismi vastu võitlemise meetmete rakendamise kohta nõuti, et liikmesriigid
kehtestaksid eksterritoriaalsed sätted, mis võimaldaksid uurida, vastutusele võtta ja karistada
isikuid, kes on välismaal viibides lapsi seksuaalselt ära kasutanud. 27. oktoobril 2011 võttis
parlament vastu seadusandliku resolutsiooni (P7_TA(2011)0468) ettepaneku kohta võtta vastu
direktiiv, milles käsitletakse laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist. 13. detsembri
2011. aasta direktiivi 2011/93/EL[2] alusel käsitatakse lastega seotud seksiturismi kõikjal liidus
kuriteona; direktiivi artikliga 21 on ette nähtud riiklikud meetmed sellise kuriteo eesmärgil
toimuvate reiside korraldamise tõkestamiseks või keelamiseks.
Ammu enne Lissaboni lepingu jõustumist võttis Euroopa Parlament vastu mitu resolutsiooni
komisjoni turismi käsitlevate suuniste või algatuste kohta, millest märkimisväärsemad on
8. septembri 2005. aasta resolutsioon Euroopa säästva turismi uute perspektiivide ja uute
väljakutsete kohta, 29. novembri 2007. aasta resolutsioon ELi uuendatud turismipoliitika
kohta: partnerluse edendamiseks Euroopa turismis ning 16. detsembri 2008. aasta resolutsioon
regionaalarengu aspektide ja turismi mõju kohta rannikualadele. Nendes resolutsioonides
käsitles parlament ka viisapoliitika mõju turismile ja toetas Euroopa turismisihtkohtade
edendamist.
Samuti soovitas parlament luua Euroopa kultuuripärandi märgise ja rajada jalgrattatee piki
kunagist raudset eesriiet ning julgustas sektorit pakutavaid teenuseid mitmekesistama, et turismi
hooajalisuse probleemiga toime tulla.
Pärast Lissaboni lepingu jõustumist võttis parlament algatusraporti „Euroopa kui maailma
soosituim turismisihtkoht” alusel 27. septembril 2011 vastu resolutsiooni P7_TA(2011)0407.
Täielikult toetades komisjoni poliitilist strateegiat, mis on jaotatud 21 meetmeks, soovis
parlament edendada konkurentsivõimelist, nüüdisaegset, kvaliteetset ja säästvat turismi, mis
toetub Euroopa mitmekultuurilisusele ja on kõigi jaoks kättesaadav. Parlamendiliikmed panid
rõhku ka muude valdkondade meetmetele, mis võivad turismi oluliselt mõjutada, nagu tööhõive,
maksud ja tarbija õigused.
Siiski ei nõustunud nõukogu parlamendi ettepanekuga kehtestada 2014–2020. aasta
finantsraamistikus turismi jaoks eraldi programm. Samuti oli komisjon 2014. aasta detsembris
sunnitud tagasi võtma soovituse Euroopa turismiteenuste mittesiduvate kvaliteedipõhimõtete
kohta, mille ta oli esitanud nõukogule 2014. aasta veebruaris. Olukorda ei muutnud ka asjaolu,
et Euroopa turismi kvaliteedimärgise asjus oli komisjonil parlamendi toetus (resolutsiooni
P7_TA(2011)0407 punkt 25 ja resolutsiooni T8-0391/2015 punkt 53).
27. oktoobril 2015 võttis parlament teisel lugemisel vastu seadusandliku resolutsiooni
(P8_TA(2015)0366) uue direktiivi kohta, mis suurendab reisijate kaitset pakettreiside ja
seotud reisikorraldusteenuste korral ning millega tunnistatakse kehtetuks antud valdkonda
käsitlev nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ. 29. oktoobril 2015 võttis parlament vastu
resolutsiooni (T8-0391/2015) „Uued ülesanded ja strateegiad turismi edendamiseks Euroopas”.
Resolutsioonis käsitletakse muu hulgas turustuskanalite digiteerimist, uue ühistarbimise
sektori arengut, muutuvat tarbijakäitumist, kvalifitseeritud töötajaskonna leidmise ja hoidmise

[2]Direktiivi numbrit on muudetud, esialgne number 2011/93/EL on asendatud numbriga 2011/92/EL (ELT 2012 L18).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2015-0391
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vajadust, rahvastiku muutusi ja hooajalisust. Peale selle palub parlament, et komisjon esitaks
uue turismistrateegia, et asendada või ajakohastada 30. juuni 2010. aasta teatis Euroopa
kui maailma juhtiva turismisihtkoha kohta; parlament soovitab luua järgmises mitmeaastases
finantsraamistikus turismi jaoks eraldi eelarverea ning ergutab Euroopa juhtkonda koostöös
Euroopa Reisikomisjoniga (CET) hoidma Euroopa juhtpositsiooni turismivaldkonnas, luues
selleks kaubamärgi „Turismisihtkoht Euroopa 2020”, mis hõlmab Euroopa kui turismisihtkoha
turustus-, brändimis- ja reklaamimeetmeid, ning sel moel ellu viima komisjoni 2014. aasta
veebruaris esitatud pikaajalist strateegiat, mille nõukogu tagasi lükkas (vt eespool).
Christina Ratcliff
06/2017
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