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TŪRISMS

Kopš 2009. gada decembra tūrismam ir savs juridiskais pamats. Tomēr jaunajā finanšu plānā
2014.–2020. gadam atsevišķs finansējums tūrismam nav paredzēts.

TIESISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. panta d) punkts un XXII sadaļas 195. pants.

MĒRĶI

Eiropas Savienībā tūrisma nozare tās tiešajā izpratnē (tradicionālie ceļojumu un tūrisma
pakalpojumu sniedzēji) aptver 1,8 miljonus uzņēmumu, galvenokārt mazos un vidējos
uzņēmumus (MVU). Tūrisms dod ieguldījumu IKP 5 % apmērā un nodarbina 5,2 % no
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (tas atbilst apmēram 9,7 miljoniem cilvēku). Ja ņem vērā
ciešās saiknes ar citām ekonomikas nozarēm, šis ieguldījums ir vēl lielāks (vairāk nekā 10 %
no IKP un gandrīz 12 % no kopējās nodarbinātības, kas atbilst 13 miljoniem strādājošo).
Starptautiskais tūrisms pasaulē 2014. gadā sasniedza 1,113 miljardus ceļotāju (+4,3 %), no
kuriem Eiropā ieceļoja 582 miljoni personu, kas aptver 51 % no tirgus (+3 %). Līdz ar to Eiropa
(un 1. vietā Francija) apstiprina pasaulē iecienītākā tūrisma galamērķa statusu. Turklāt DTNC
ilgtermiņa perspektīvas pētījums paredz mērenāku tūrisma izaugsmi Eiropā līdz 2030. gadam,
kas saskaņā ar aplēsēm būs 744 miljoni tūristu (+1,8 %) vai 41,1 % no tirgus.
Raugoties no Eiropas viedokļa, tūrisma politika ir svarīga arī vispārēju mērķu sasniegšanā
nodarbinātības un izaugsmes politikas jomā. Turklāt tūrisma vides un ilgtspējas aspekts, kas
jau tagad ir viens no ilgtspējīga, atbildīga un ētiska tūrisma principiem, laika gaitā kļūs arvien
svarīgāks.

REZULTĀTI

A. Vispārējā politika
Kopš Eiropadomes 1999. gada 21. jūnija sanāksmes, kas bija veltīta tūrismam un
nodarbinātībai, Savienība pievērš lielāku uzmanību tūrisma devumam nodarbinātībā Eiropā.
Komisija 2001. gada novembrī publicētajā paziņojumā “Sadarbība Eiropas tūrisma
nākotnei” (COM(2001)0665) ierosināja rīcības plānu un pasākumus Eiropas tūrisma nozares
veicināšanai. Padomes 2002. gada 21. maija rezolūcija par tūrisma nākotni apstiprināja
izpildiestādes pieeju un deva jaunu impulsu Eiropas tūrisma nozares publisko un privāto
dalībnieku sadarbībai, lai padarītu Eiropu par vienu no galvenajiem tūrisma galamērķiem.
Uz šā pamata Komisija ir īstenojusi virkni pasākumu un darbību. Kā šīs stratēģijas tiešu rezultātu
piemērus var minēt:
— tūrisma satelītkontus (TSK) katrai dalībvalstij, kuru izveide ir pabeigta līdz ar pirmā

Eiropas satelītkonta prezentēšanu;
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— Eiropas kā tūrisma galamērķa reklāmas portāla izveidošanu;

— tūrismam veltīta Eiropas foruma rīkošanu kopš 2002. gada (14. forums tika rīkots
2015. gadā Luksemburgā un tā temats bija tūrisma digitalizācija).

No 2001. gada līdz 2014. gadam Komisija publicēja septiņus paziņojumus par tūrisma nozares
attīstības politikas ievirzēm, starp kuriem bija:
— Komisijas 2007. gada 19. oktobra paziņojums (COM(2007)0621 galīgā redakcija)

“Noturīgas un konkurētspējīgas Eiropas tūrisma nozares programma”, kurā izklāstīta
ilgtspējīgas attīstības izvēles iespēja, lai nodrošinātu tūrisma konkurētspēju ilgtermiņā, un
paziņots par trīsgadu sagatavošanas darbībām;

— Komisijas 2010. gada 30. jūnija paziņojums (COM(2010)0352 galīgā redakcija)
“Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta pasaulē – jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās
pamatnostādnes”, kurā analizēti faktori un šķēršļi saistībā ar tūrisma konkurētspēju un tā
ilgtspējīgu attīstību;

— Komisijas 2012. gada 7. novembra paziņojums (COM(2012)0649 final) “Kopējās vīzu
politikas īstenošana un pilnveide nolūkā sekmēt izaugsmi ES”, kura mērķis ir palielināt
tūristu plūsmas no trešām valstīm, izmantojot kopēju vīzu politiku;

— Komisijas 2014. gada 20. februāra paziņojums (COM(2014)0086 final) “Eiropas stratēģija
lielākai izaugsmei un darbvietām piekrastes un jūras tūrisma nozarē”, kura mērķis ir
veicināt piekrastes un jūras tūrisma nozares ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju.

B. Īpaši pasākumi
1. Tūristu–ceļotāju un/vai atpūtnieku interesēs
Konkrētāk, tie ir pasākumi, kuru mērķis ir atvieglot robežu šķērsošanu un aizsargāt ceļotāju
veselību, drošību un materiālās intereses. Starp šim pasākumiem ir īpaši jāmin Padomes
Ieteikums 86/666/EEK par ugunsdrošību esošajās viesnīcās, kā arī jaunā direktīva par
kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem (ar ko atceļ Direktīvu 90/314/
EEK[1]) un Direktīva 2008/122/EK par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem,
kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām. Papildus tam ir pieņemti noteikumi par visu transporta
nozaru pasažieru tiesību aizsardzību (sk. faktu lapu 5.6.2.). Vēl viens piemērs saiknei starp
tūrismu un citu ES kompetences jomu mērķgrupu interesēs vai saistībā ar prioritārajiem
jautājumiem ir 2006. gada 15. februāra Direktīva 2006/7/EK par peldvietu ūdens kvalitātes
pārvaldību, ar ko no 2014. gada 31. decembra atceļ Direktīvu 76/160/EEK.
Komisija pēc Parlamenta lūguma ir uzsākusi vairākas iniciatīvas attiecībā uz konkrētām Eiropas
tūrisma aktualitātēm.
Cita starpā iniciatīva Eden ir vērsta uz tādu izcilu Eiropas tūrisma galamērķu popularizēšanu,
kuri ir jauni vai pagaidām mazpazīstami un atbilst ilgtspējas principiem. Kopš 2011. gada
finansējumu sagatavošanas darbībai nepiešķir, taču Komisija turpina īstenot iniciatīvu kā daļu
no uzņēmumu un MVU konkurētspējas programmas (COSME).
Vēl viena darbība sociālā tūrisma veicināšanai – Calypso – ir vērsta uz vecāka gadagājuma
cilvēkiem, mazaizsargātiem jauniešiem, trūcīgām ģimenēm un personām ar ierobežotām
pārvietošanās spējām paredzētu tūrismu. Tās mērķis ir pēc iespējas vairāk cilvēkiem dot iespēju
ceļot, vienlaikus mazinot tūrisma sezonālo nelīdzsvarotību. Ņemot vērā, ka tā trīs gadu laikā
ir nesusi augļus, Komisija kopš 2014. gada līdzfinansē izmēģinājuma projektus, lai mazinātu

[1]Parlaments 2015. gada 27. oktobrī otrajā lasījumā (bez grozījumiem) apstiprināja Padomes pieņemto kopējo nostāju
par jaunas direktīvas pieņemšanu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Direktīvu
90/314/EEK.

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/LV/ALL/?uri=CELEX%3A52007DC0621
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/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/LV/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_lv.htm
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sezonalitātes ietekmi, vēršoties pie jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem (pēdējais
uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, kurus pārvalda Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra,
2015. gada 30. jūnijs).
Ilgtspējīga tūrisma iniciatīva, kas ietver Eiropas “dzelzs priekškara” maršrutu jeb Zaļo joslu
(ceļi no Barenca jūras līdz Melnajai jūrai 6 800 km garumā), tiecas veicināt bijušā “dzelzs
priekškara” zonas pārveidošanu riteņbraucējiem vai kājāmgājējiem paredzētu pārrobežu ceļu
tīklā. Attiecībā uz Eurovélo ceļu – 14 garas distances velobraukšanas maršrutu –, kurus pārvalda
Eiropas Velobraukšanas federācija, novērtējumu skatīt Eiropas Parlamenta pētījuma par Eiropas
velobraukšanas maršrutu tīkla atjauninājumā (2012. gads).
Komisija līdzfinansē arī ilgtspējīga tūrisma pārrobežu projektus, kuru mērķis ir dažādot Eiropas
tūrisma piedāvājumu. Piemēram, nesen (2015. gada 30. jūnijā) tika publicēts uzaicinājums
iesniegt piedāvājumus saskaņā ar programmu COSME, lai popularizētu un attīstītu produktus
un pakalpojumus tādās jomās kā sports un labklājība, kā arī Eiropas kultūras un rūpnieciskā
mantojuma jomā.
Saistībā ar sagatavošanas darbību “Tūrisms un pieejamība visiem” Komisija kopš 2014. gada
februāra uz 18 mēnešiem līdzfinansē pieejamu maršrutu projektus attiecībā uz produktiem
un pakalpojumiem, kas paredzēti personām ar invaliditāti, vecāka gadagājuma ceļotājiem un
personām, kam ir pārejoša rakstura grūtības.
Visbeidzot, Komisija saistībā ar ceļojumu un tūrisma digitalizāciju 2015. gada martā uzsāka
digitālā tūrisma platformas darbību ar mērķi pastiprināt tūrisma nozares MVU inovāciju un
digitalizācijas spējas.
2. Tūrisma nozares un reģionu interesēs un ilgtspējīga tūrisma nodrošināšanas nolūkā
Reģioni ir stratēģiskā ziņā izcils līmenis, lai valstī attīstītu tūrismu ilgtspējīgā veidā un
veicinātu Eiropas tūrisma galamērķu konkurētspēju. Komisija atbalsta arī tīklu izveidošanu
starp galvenajiem Eiropas tūrisma reģioniem. 2009. gada jūlijā tika izveidots atvērts Eiropas
tūrisma reģionu tīkls NECSTouR, kuru paredzēts izmantot kā zināšanu un novatorisku
risinājumu apmaiņas platformu konkurētspējīga un ilgtspējīga tūrisma jomā. Attiecībā uz
tūrisma ieguldījumu reģionālajā attīstībā un nodarbinātībā attiecīgajos reģionos Savienības
rīcībā ir citi finansējuma avoti: ERAF ilgtspējīgu un ar tūrismu saistītu projektu finansēšanai,
programma Interreg, Kohēzijas fonds infrastruktūras finansēšanai vides aizsardzības un
transporta jomās, ESF nodarbinātībai, programma Leonardo da Vinci profesionālajai apmācībai,
ELFLA lauku ekonomikas dažādošanai, EZF pārkvalificēšanai ekotūrismā, konkurētspējas
un inovāciju pamatprogramma un 7. pētniecības pamatprogramma. Šajā saistībā saskaņā ar
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam programma COSME aizstās Konkurētspējas
un inovācijas pamatprogrammu, savukārt programma “Apvārsnis 2020” aizstās pētniecības
pamatprogrammu.
Saskaņā ar jauno finanšu plānu Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu
programmas (COSME) īstenošanai izpildinstitūcijas rīcībā ir finansējums EUR 105,5 miljonu
apmērā. Attiecībā uz 2015. gadu tās rīcībā ir pieticīgs finansējums – COSME programmas
vadības komiteja ir paredzējusi summu EUR 9 miljonu apmērā. Saskaņoti statistikas dati par
tūrismu Savienībā tiek vākti kopš 1996. gada. Ar 2011. gada 6. jūlija Regulu (ES) Nr. 692/2011
ir izveidota kopēja sistēma ES dalībvalstīs iegūtās tūrisma statistikas sistemātiskai izstrādei,
sagatavošanai un izplatīšanai. Komisija 2013. gada jūlijā izveidoja virtuālu tūrisma uzraudzības
centru, lai koordinētu informācijas vākšanu un uzglabāšanu un nodrošinātu lielāku sinerģiju
starp dažādiem tūrisma politikas līmeņiem. Komisija ar 1996. gada 27. novembra paziņojumu
(COM(96)0547 galīgā redakcija) un 1999. gada 26. maija paziņojumu (COM(1999)0262 galīgā
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redakcija) ziņoja par plānoto un izstrādāto Kopienas rīcību cīņā pret seksa tūrismu, kurā iesaistīti
bērni (par novēršanu un nodarījumiem skatīt turpmāk).

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Eiropas Parlaments 1996. gada decembrī jau bija atbalstījis Kopienas rīcību tūrisma jomā,
sniedzot labvēlīgu atzinumu par Philoxenia, pirmo daudzgadu programmu 1997.–2000. gadam,
no kuras pēc tam atteicās vienprātības trūkuma dēļ Padomē.
Eiropas Parlaments 2000. gada 30. marta rezolūcijā par pasākumu īstenošanu tāda seksa tūrisma
apkarošanai, kurā iesaista bērnus (COM(1999)0262 galīgā redakcija), pieprasīja dalībvalstīm
pieņemt eksteritoriālus noteikumus, kas ļautu veikt izmeklēšanu attiecībā uz personām, kuras
ir atzītas par vainīgām bērnu seksuālajā izmantošanā ārvalstīs, tās saukt pie atbildības un
sodīt. Parlaments 2011. gada 27. oktobrī pieņēma normatīvo rezolūciju (P7_TA(2011)0468) par
priekšlikumu direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas
un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Pateicoties 2011. gada 13. decembra Direktīvai 2011/93/
ES[2], seksa tūrisms, kurā iesaistīti bērni, visā Savienībā tiek uzskatīts par kriminālnodarījumu;
konkrētāk, 21. pantā ir paredzēti valsts līmeņa pasākumi, lai novērstu vai aizliegtu tādu ceļojumu
organizēšanu, kuru mērķis ir veikt šāda veida nodarījumus.
Krietnu laiku pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā Parlaments pieņēma virkni rezolūciju par
Komisijas pamatnostādnēm vai iniciatīvām tūrisma jomā, no kurām svarīgākās ir 2005. gada
8. septembra rezolūcija par jaunām perspektīvām un jaunām problēmām, veidojot ilgtspējīgu
Eiropas tūrisma nozari, 2007. gada 29. novembra rezolūcija “Atjauninātā ES tūrisma politika –
spēcīgāku Eiropas tūrisma partnerību” un 2008. gada 16. decembra rezolūcija par tūrisma
ietekmes reģionālās attīstības aspektiem piekrastes reģionos. Parlaments arī ir pievērsies vīzu
politikas ietekmei uz tūrismu un atbalstījis Eiropas tūrisma galamērķu popularizēšanu.
Tāpat Parlaments ir ieteicis izveidot Eiropas mantojuma marķējumu un velosipēdistu maršrutu
gar kādreizējo “dzelzs priekškaru”, kā arī mudinājis nozari dažādot pakalpojumu piedāvājumu,
lai risinātu tūrisma sezonalitātes jautājumu.
Parlaments pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, pamatojoties uz patstāvīgo ziņojumu
“Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta pasaulē”, 2011. gada 27. decembrī pieņēma rezolūciju
P7_TA(2011)0407. Atbalstot Komisijas politikas stratēģiju, kuras pamatā ir 21 darbība, Eiropas
Parlaments vēlējās iedzīvināt konkurētspējīgu, modernu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu, Eiropas
multikulturālajā dimensijā balstītu un visiem pieejamu tūrismu. Deputāti arī uzsvēra citās
jomās – piemēram, nodarbinātībā, nodokļu un patērētāju tiesību aizsardzībā – veikto pasākumu
nozīmi, jo tiem var būt noteicoša ietekme uz tūrismu.
Tomēr Padome nav izpildījusi Parlamenta prasību 2014.–2020. gada finanšu plānā izveidot
īpašu programmu tūrismam. Tāpat Komisijai 2014. gada decembrī bija jāatsauc ieteikums par
nesaistošiem Eiropas tūrisma pakalpojumu kvalitātes principiem, kuru tā iesniedza Padomei
2014. gada februārī. Turklāt Parlaments to atbalstīja attiecībā uz “Eiropas tūrisma kvalitātes
zīmi” (25. punkts rezolūcijā P 7_TA(2011)0407 un 53. punkts Rezolūcijā T8-0391/2015).
Parlaments 2015. gada 27. oktobrī otrajā lasījumā pieņēma normatīvo rezolūciju
(T8-0366/2015) par jaunu direktīvu, ar ko nostiprina ceļotāju aizsardzību saistībā ar
kompleksiem ceļojumiem un atceļ Direktīvu 90/314/EEK, kas ir spēkā attiecīgajā jomā.
Parlaments 2015. gada 29. oktobrī pieņēma rezolūciju (T8-0391/2015) par jauniem
izaicinājumiem un koncepcijām tūrisma veicināšanai Eiropā. Tajā cita starpā minēta izplatīšanas
kanālu digitalizācija, kopīgas izmantošanas ekonomikas izveide, pārmaiņas patērētāju uzvedībā,

[2]Direktīvas numurs tika labots un “2011/93/ES” aizstāj ar “2011/92/ES” (OV L 18, 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//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//LV
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nepieciešamība piesaistīt un saglabāt kvalificētus darbiniekus, demogrāfiskās izmaiņas un
sezonalitāte. Turklāt EP aicina Komisiju iesniegt jaunu stratēģiju par tūrismu Eiropas Savienībā,
lai aizstātu vai atjauninātu 2010. gada 30. jūnija paziņojumu “Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta
pasaulē”; tas aicina izveidot budžeta pozīciju tūrismam nākamajā daudzgadu finanšu shēmā;
tas mudina Komisiju sadarbībā ar Eiropas Ceļojumu komisiju (ECK) rīkoties, lai saglabātu
Eiropas vadošo lomu tūrisma jomā, piemēram, izveidojot zīmi “Galamērķis Eiropa 2020”, kurā
ietverta virkne tirgvedības, zīmola veidošanas un popularizēšanas darbību attiecībā uz Eiropu,
un tādējādi īstenojot ilgtermiņa stratēģiju, ko Komisija uzsāka 2014. gada februārī un kas
Padomē neguva atbalstu (skatīt iepriekš).
Christina Ratcliff
06/2017
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