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TURIZMAS

Nuo 2009 m. gruodžio mėn. turizmui taikomas atskiras teisinis pagrindas. Tačiau
naujoje 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje turizmui nenumatyta atskira
finansavimo eilutė.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnio d punktas ir XXII antraštinės dalies
195 straipsnis.

TIKSLAI

Europos Sąjungoje turizmo pramonę siaurąja prasme (tradiciniai kelionių organizatoriai ir
turizmo paslaugos) sudaro apie 1,8 mln. įmonių, daugiausia mažosios ir vidutinės įmonės
(MVĮ). Šis sektorius sukuria 5 proc. BVP ir 5,2 proc. darbo vietų (t. y. įdarbina apie 9,7 mln.
žmonių). Įvertinus glaudžius turizmo ryšius su kitais ekonomikos sektoriais, paaiškėja, kad jo
indėlis yra dar didesnis (daugiau nei 10 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir 12 proc. visų
darbo vietų, t. y. įdarbinama 13 mln. žmonių).
2014 m. pasaulyje tarptautinių turistų skaičius siekė 1,133 mlrd. (+4,3 proc.), o Europoje
jis buvo 582 mln., t. y. sudarė 51 proc. rinkos (+3 proc.). Taigi Europa (ir pirmoje vietoje
Prancūzija) išlieka turistų lankomiausiu regionu pasaulyje. Pasaulio turizmo organizacijos
ilgalaikės perspektyvos tyrime numatomas mažesnis turizmo Europoje augimas iki 2030 m.
Prognozuojama, kad atvyks 744 mln. turistų (+1,8 proc.), t. y. tai sudarys 41,1 proc. rinkos.
Žiūrint iš Europos perspektyvos, turizmo politikai taip pat tenka svarbus vaidmuo siekiant
bendrų politikos tikslų užimtumo ir ekonomikos augimo srityse. Be to, laikui bėgant turizmo
aplinkos ir tvarumo aspektas taps vis svarbesnis, nors jau ir dabar jis yra sudedamoji tvaraus,
atsakingo ir etiško turizmo dalis.

LAIMĖJIMAI

A. Bendra politika
Nuo 1999 m. birželio 21 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo turizmo ir užimtumo klausimais
Sąjungoje vis labiau vertinamas turizmo indėlis į užimtumą Europoje. 2001 m. lapkričio mėn.
paskelbtame komunikate „Dirbti kartu turizmo ateities Europoje labui“ (COM(2001) 665)
Komisija pasiūlė veiksmų programą ir priemones Europos turizmo pramonei skatinti.
2002 m. gegužės 21 d. Tarybos rezoliucija dėl turizmo ateities patvirtinamas Komisijos
požiūris ir skatinamas glaudesnis Europos turizmo pramonės viešųjų ir privačių subjektų
bendradarbiavimas siekiant, kad Europa taptų labiausiai turistų lankomu regionu.
Tuo remdamasi Komisija ėmėsi įvairių priemonių ir veiksmų. Šios strategijos tiesioginiai
rezultatai yra, pvz.:
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— valstybių narių turizmo palydovinės sąskaitos, baigtos rengti, kai buvo pristatyta pirmoji
Europos palydovinė sąskaita;

— Europos, kaip lankytino regiono, populiarinimo interneto portalas;

— nuo 2002 m. rengiamas Europos turizmo forumas (2015 m. Liuksemburge surengtas 14-
asis forumas turizmo skaitmeninimo tema).

2001–2014 m. vasario mėn. Komisija paskelbė septynis komunikatus, susijusius su turizmo
sektoriaus plėtros politinėmis kryptimis:
— 2007 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatas (COM(2007) 621 galutinis) „Darnaus ir

konkurencingo Europos turizmo darbotvarkė“, kuriame nurodoma, kad darnus vystymasis
yra priemonė ilgalaikiam turizmo konkurencingumui užtikrinti ir informuojama apie trejų
metų pasiruošimo veiksmus;

— 2010 m. birželio 30 d. Komisijos komunikatas (COM(2010) 352 galutinis) „Turistų
lankomiausias žemynas – Europa. Nauja turizmo politika“, kuriame nagrinėjami turizmo
konkurencingumo ir darnaus vystymosi veiksniai ir kliūtys;

— 2012 m. lapkričio 7 d. Komisijos komunikatas (COM(2012) 649 galutinis) „Bendros vizų
politikos įgyvendinimas ir plėtojimas ekonomikos augimui ES paskatinti“, kuriuo siekiama
padidinti turistų iš trečiųjų šalių srautus taikant bendrąją vizų politiką;

— 2014 m. vasario 20 d. Komisijos komunikatas (COM(2014) 86 galutinis) „ES ekonomikos
augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategija“, kuriuo
siekiama skatinti tvarų augimą ir konkurencingumą pakrančių ir jūrų turizmo srityje.

B. Specialiosios priemonės
1. Keliaujantiems ir (arba) atostogaujantiems turistams
Kalbant konkrečiai, tai priemonės, kuriomis siekiama palengvinti sienų kirtimą, saugoti sveikatą
ir užtikrinti apsaugą bei saugoti materialius keleivių interesus. Vienos svarbiausių priemonių
– Tarybos rekomendacija Nr. 86/666/EEB dėl veikiančių viešbučių priešgaisrinės apsaugos,
taip pat nauja direktyva dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių
(kuria bus panaikinta Direktyva 90/314/EEB[1]) ir Direktyva 2008/122/EB, susijusi su vartotojų
pakaitiniu naudojimusi. Be to, buvo priimti reglamentai, susiję su vartotojų teisėmis visose
transporto srityse (žr. faktų suvestinę 5.6.2). Kitas ryšio tarp turizmo ir kitos Sąjungos
kompetencijos srities pavyzdys – 2006 m. vasario 15 d. Direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų
vandens kokybės valdymo, kuria 2014 m. gruodžio 31 d. panaikinta Direktyva 76/160/EEB, tai
daroma dėl tikslinių grupių arba prioritetinių temų.
Komisija Parlamento prašymu ėmėsi kelių iniciatyvų aktualiais ES turizmo klausimais.
Be kita ko, tai: iniciatyva „EDEN“, kuria populiarinamos patraukliausios Europos turizmo
vietovės ir kitos, dar mažai žinomos vietos, kuriose laikomasi tvarumo principų. Šio
parengiamojo veiksmo finansavimas baigėsi 2011 m., bet Komisija ir toliau įgyvendino
iniciatyvą pagal Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą (COSME).
Kita iniciatyva „Calypso“, kuria siekiama skatinti socialinį turizmą, yra nukreipta į senjorų,
lengvatų negaunančio jaunimo, skurdžiai gyvenančių šeimų ir žmonių su judėjimo negalia
turizmą. Jos tikslas – padėti kiek galima didesniam žmonių skaičiui išvykti ir tuo pačiu
metu skatinti turizmą ne sezono metu. Kadangi ši iniciatyva buvo sėkmingai įgyvendinama

[1]2015 m. spalio 27 d. Parlamentas per antrąjį svarstymą patvirtino (be pakeitimų) Tarybos priimtą bendrą poziciją
siekiant priimti naują direktyvą, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 bei Direktyva 2011/83/ES
ir panaikinama Direktyva 90/314/EEB.

http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/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/LT/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_lt.htm
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trejus metus, Komisija nuo 2014 m. bendrai finansuoja bandomuosius projektus, kuriais
siekiama išspręsti sezoniškumo problemą dėmesį sutelkiant į jaunimą ir vyresnio amžiaus
žmones (paskutinis Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos kvietimas pateikti
pasiūlymus paskelbtas 2015 m. birželio 30 d.).
Iniciatyvomis „Tvarus turizmas“, įskaitant geležinės uždangos dviračių trasą, arba „Žalioji
juosta“ (6 800 km kelio nuo Barenco jūros iki Juodosios jūros) siekiama skatinti buvusią
„geležinę uždangą“ paversti tarpvalstybiniu dviračių kelių arba pėsčiųjų takų tinklu.
„EuroVelo“ – 14 ilgo nuotolio dviračių takų tinklo, valdomo Europos dviratininkų federacijos,
maršrutų vertinimas pateikiamas atnaujintame (2012 m.) Europos Parlamento tyrime dėl
Europos dviračių trasų tinklo.
Komisija taip pat bendrai finansuoja tarpvalstybinius tvaraus turizmo projektus, kuriais
siekiama įvairinti europinio turizmo pasiūlą. Pavyzdžiui, vykdant programą COSME neseniai
(2015 m. birželio 30 d.) buvo paskelbtas kvietimas pateikti pasiūlymus siekiant propaguoti ir
vystyti produktus ir paslaugas sporto ir gerovės, taip pat Europos kultūros ir pramonės paveldo
srityse.
Vykdant parengiamuosius veiksmus „Turizmas ir prieiga visiems“ Komisija nuo 2014 m.
vasario mėn. 18 mėnesių laikotarpiu bendrai finansavo prieinamų maršrutų projektus, susijusius
su produktų ir paslaugų, skirtų neįgaliesiems, vyresnio amžiaus keliautojams ir laikinų sunkumų
turintiems asmenims, paketu.
Galiausiai, kelionių ir turizmo skaitmeninimo srityje 2015 m. kovo mėn. Komisija parengė
Skaitmeninio turizmo platformą siekdama stiprinti turizmo srities MVĮ gebėjimus diegti
inovacijas ir skaitmeninti.
2. Turizmo pramonės ir regionų interesų bei tvaraus turizmo užtikrinimas
Regionai yra nacionalinis lygmuo, kuris strateginiu požiūriu yra pats svarbiausias siekiant
tvariai vystyti turizmą ir skatinti Europos lankytinų vietų konkurencingumą. Komisija taip
pat remia pagrindinių Europos turizmo regionų tinklų steigimą. 2009 m. liepos mėn. kaip
keitimosi žiniomis ir novatoriškais sprendimais tvaraus ir konkurencingo turizmo srityje
platforma buvo sukurtas Europos regionų atvirasis turizmo tinklas NECSTouR. Kalbant
apie turizmo indėlį į atitinkamų regionų vystymąsi ir užimtumą, Sąjunga turi ir kitų
lėšų šaltinių: Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis finansuojami su turizmu
susiję tvarūs projektai, vykdoma programa INTERREG, Sanglaudos fondo lėšomis remiama
aplinkos ir transporto infrastruktūra, Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis finansuojamas
darbo vietų kūrimas, vykdoma programa „Leonardo da Vinci“, skirta profesiniam mokymui,
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis remiamas kaimo ekonomikos
įvairinimas, Europos žuvininkystės fondo (EŽF) lėšomis finansuojamas ekologinio turizmo
restruktūrizavimas, vykdoma Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa ir Septintoji
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bendroji programa. Šiuo požiūriu pagal 2014–2020 m.
daugiametę finansinę programą programa COSME pakeis Konkurencingumo ir inovacijų
bendrąją programą, o „Horizontas 2020“ – Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bendrąją
programą.
Pagal naująją daugiametę finansinę programą įgyvendindama Konkurencingumo ir MVĮ
programą (COSME) Komisija iš viso gali panaudoti 105,5 mln. EUR. 2015 m. jai skirta
nedidelė biudžeto dalis. COSME programos valdymo komitetas numatė 9 mln. EUR sumą.
Su turizmu susiję suderinti statistiniai duomenys Sąjungoje renkami nuo 1996 m. 2011 m.
liepos 6 d. Reglamentu (ES) Nr. 692/2011 nustatoma bendra ES valstybėse narėse surinktų
statistinių duomenų turizmo srityje rengimo ir platinimo tvarka. 2013 m. Komisija, siekdama
koordinuoti informacijos rinkimą ir saugojimą ir užtikrinti didesnę įvairių turizmo srities
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politikos lygmenų sąveiką, sukūrė virtualų turizmo stebėsenos centrą. Komisija 1996 m.
lapkričio 27 d. komunikatu (COM(96) 547 galutinis) ir 1999 m. gegužės 26 d. komunikatu
(COM(1999) 262 galutinis) paskelbė ir parengė Bendrijos veiksmų programą, skirtą kovoti su
vaikų sekso turizmu (dėl prevencijos ir nusikalstamos veikos klausimų žr. toliau).

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Jau 1996 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas parėmė Bendrijos veiksmus dėl turizmo,
pritardamas pirmai 1997–2000 m. daugiametei programai „Philoxenia“, kuri buvo vėliau
nebevykdoma, nes nesulaukė vieningo Tarybos palaikymo.
Savo 2000 m. kovo 30 d. rezoliucijoje dėl kovos su vaikų sekso turizmu priemonių
įgyvendinimo (COM(1999) 262 galutinis) Parlamentas pareikalavo, kad valstybės narės priimtų
visiems privalomus ekstrateritorinius teisės aktus, sudarančius galimybę teisiškai persekioti
ir bausti asmenis, kurie, būdami užsienyje, atliko neteisėtus veiksmus, susijusius su vaikų
seksualiniu išnaudojimu. 2011 m. spalio 27 d. Europos Parlamentas priėmė teisėkūros
rezoliuciją (P7_TA(2011)0468) dėl pasiūlymo dėl direktyvos, susijusios su seksualine prievarta
prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu. Taikant 2011 m. gruodžio 13 d. Direktyvą 2011/93/
ES[2] vaikų sekso turizmas visoje Sąjungoje laikomas nusikalstama veika. Visų pirma šios
direktyvos 21 straipsnyje numatomos nacionalinės priemonės, kuriomis siekiama neleisti
organizuoti kelionių, kurių tikslas tokio pobūdžio nusikalstama veika, arba tokias keliones
uždrausti.
Gerokai prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas priėmė keletą rezoliucijų
dėl Komisijos gairių ar iniciatyvų, susijusių su turizmu. Iš jų pačios svarbiausios: 2005 m.
rugsėjo 8 d. rezoliucija dėl Europos darnaus turizmo naujų perspektyvų ir naujų iššūkių,
2007 m. lapkričio 29 d. rezoliucija „Atnaujinta ES turizmo politika: glaudesnė partnerystė
Europos turizmui skatinti“ ir 2008 m. gruodžio 16 d. rezoliucija dėl turizmo poveikio pakrančių
regionuose regioninės plėtros aspektų. Tokiu būdu Parlamentas ėmėsi spręsti vizų politikos
poveikio turizmui klausimą ir pritarė Europos turistinių vietų lankymo skatinimui.
Jis taip pat pasiūlė sukurti Europos paveldo ženklą, ties buvusia geležine uždanga įrengti
dviračių trasą ir paragino sektorių skatinti turizmo paslaugų įvairovę siekiant spręsti turizmo
sezoniškumo klausimą.
Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo Parlamentas, remdamasis pranešimu savo iniciatyva
„Turistų lankomiausias žemynas – Europa“, 2011 m. rugsėjo 27 d. priėmė rezoliuciją
(P7_TA(2011)0407). Pritardamas Komisijos politinei strategijai, parengtai vadovaujantis
21 veiksmu, Parlamentas nori, kad turizmas būtų konkurencingas, modernus, aukštos kokybės
ir tvarus, paremtas Europos daugiakultūriškumu ir atviras visiems. EP nariai pabrėžia, kad
svarbios yra ir priemonės, kurios, priimtos kitose srityse, pvz., užimtumo, mokesčių ir vartotojų
teisių srityse, gali daryti lemiamą įtaką turizmui.
Tačiau Parlamento prašymo 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje numatyti
specialią turizmui skirtą programą Taryba nepatenkino. Be to, Komisija 2014 m. gruodžio mėn.
turėjo atsiimti rekomendaciją dėl neprivalomų Europos turizmo paslaugų kokybės principų,
kurią ji pateikė Tarybai 2014 m. vasario mėn. Tai buvo padaryta nepaisant to, kad Komisijos
Europos turizmo kokybės ženklo idėją palaikė Parlamentas (rezoliucijos P7_TA(2011)0407 25
punktas ir rezoliucijos T8-0391/2015 35 punktas).
2015 m. spalio 27 d. Parlamentas per antrąjį svarstymą priėmė teisėkūros rezoliuciją
(T8-0366/2015) dėl naujos direktyvos, kuria sustiprinama keleivių, keliaujančių pagal kelionės

[2]Direktyvos numeris buvo ištaisytas: 2011/93/ES pakeitė 2011/92/ES (OL L18, 2012).

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//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366
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paslaugų paketus, apsauga ir susijusios kelionių paslaugos ir panaikinama šioje srityje galiojanti
Direktyva 90/314/EEB. 2015 m. spalio 29 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją (T8-0391/2015)
dėl naujų turizmo skatinimo Europoje iššūkių ir koncepcijų. Joje, be kita ko, minimi
platinimo kanalų skaitmeninimas, bendro vartojimo ekonomikos sektoriaus plėtojimas, kintantis
vartotojų elgesys, būtinybė pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, demografiniai
pokyčiai ir sezoniškumas. Europos Parlamentas rezoliucijoje, be kita ko, ragina Komisiją
pristatyti naują ES turizmo strategiją, kuria bus pakeistas arba atnaujintas 2010 m. birželio
30 d. komunikatas „Turistų lankomiausias žemynas – Europa“; EP siūlo kitoje daugiametėje
finansinėje programoje sukurti atskirą, tik turizmui skirtą, biudžeto eilutę; taip pat Komisija
raginama, bendradarbiaujant su Europos kelionių komisija, išsaugoti Europos lyderystę turizmo
srityje, sukuriant „Kelionė į Europą 2020“ prekės ženklą ir šiai iniciatyvai apimant Europos
rinkodaros, prekės ženklo kūrimo ir populiarinimo veiksmus, ir taip įgyvendinti Tarybos atmestą
ilgalaikę strategiją, kurią Komisija pradėjo 2014 m. vasario mėn. (žr. aukščiau).
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2015-0391

	Turizmas
	Teisinis pagrindas
	Tikslai
	Laimėjimai
	Europos Parlamento vaidmuo


