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TURYSTYKA

Od grudnia 2009 r. turystyka posiada własną podstawę prawną. Jednakże w nowej
perspektywie finansowej (2014-2020) brakuje niezależnej linii jej finansowania.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 lit. d) oraz tytuł XXII art. 195 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

CELE

W Unii Europejskiej sektor turystyki w ścisłym rozumieniu (tradycyjne biura podróży
i dostawcy usług turystycznych) obejmuje około 1,8 miliona przedsiębiorstw, głównie małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Sektor turystyki stanowi 5% PKB, a zatrudnienie w nim
znajduje 5,2% osób aktywnych zawodowo (ok. 9,7 miliona osób). Jeżeli uwzględni się jego
bliskie powiązania z innymi sektorami gospodarki, to liczby te są jeszcze wyższe (ponad 10%
PKB i przynajmniej 12% łącznej liczby zatrudnionych, co odpowiada 13 mln pracowników).
W 2014 r. w ramach turystyki międzynarodowej liczba przyjazdów na świecie wyniosła 1,133
mld (+4,3%), a w Europie - 582 mln, czyli 51% rynku (+3%). Tak więc Europa (a na pierwszym
miejscu Francja) potwierdza swoją pozycję najpopularniejszego kierunku turystycznego na
świecie. Ponadto według długoterminowego badania prospektywnego Światowej Organizacji
Turystyki wzrost turystyki w Europie do roku 2030 będzie skromniejszy, szacowany na 744
mln turystów (+1,8%), czyli 41,1% rynku.
Z perspektywy europejskiej polityka w dziedzinie turystyki odgrywa również istotną rolę
w realizacji ogólnych celów politycznych w dziedzinie zatrudnienia i wzrostu. Ponadto z
upływem czasu wymiar turystyki związany ze środowiskiem i zrównoważonym charakterem
będzie zyskiwał na znaczeniu i już teraz uwzględnia się go w turystyce zrównoważonej,
odpowiedzialnej lub etycznej.

WYNIKI

A. Polityka ogólna
Od czasu posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 21 czerwca 1999 r. na temat turystyki
i zatrudnienia, UE z większą uwagą śledzi wkład sektora turystyki w tworzenie miejsc
pracy w Europie. W komunikacie zatytułowanym „Współpraca na rzecz przyszłości
turystyki europejskiej” (COM(2001) 0665), opublikowanym w listopadzie 2001 r., Komisja
zaproponowała ramy działania oraz środki służące stymulowaniu europejskiego przemysłu
turystycznego. Rezolucja Rady z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie przyszłości turystyki była
zgodna ze stanowiskiem Komisji i dała nowy impuls do współpracy między podmiotami
publicznymi i prywatnymi europejskiego przemysłu turystycznego na rzecz tego, aby Europa
stała się głównym celem podróży turystycznych.
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Na tej podstawie Komisja zrealizowała następnie szereg środków i działań. Kilka przykładów
bezpośrednich skutków tej strategii:
— rachunki satelitarne turystyki dla każdego państwa członkowskiego, sfinalizowane w

chwili zaprezentowania pierwszego europejskiego rachunku satelitarnego;

— uruchomienie portalu promującego Europę jako cel podróży turystycznych;

— Europejskie Forum Turystyki odbywające się od 2002 r. (14. forum w 2015 r. odbyło się
w Luksemburgu, a jego tematem była „cyfryzacja turystyki”).

Od 2001 r. do lutego 2014 r. Komisja opublikowała siedem komunikatów w sprawie wytycznych
politycznych dotyczących rozwoju sektora turystyki, m.in.:
— komunikat (COM(2007) 621 wersja ostateczna), z dnia 19 października 2007 r.,

zatytułowany „Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej”, w
którym przedstawiono opcję zrównoważonego rozwoju jako sposobu na zapewnienie
długoterminowej konkurencyjności turystyki i zapowiedziano trzyletnie działania
przygotowawcze;

— komunikat (COM(2010) 352 wersja ostateczna), z dnia 30 czerwca 2010 r., zatytułowany
„Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla
europejskiego sektora turystycznego”, w którym zawarto analizę czynników i przeszkód
dotyczących konkurencyjności turystyki i jej zrównoważonego rozwoju;

— komunikat (COM(2012) 649 final), z dnia 7 listopada 2012 r. zatytułowany, „Wdrożenie
i rozwój wspólnej polityki wizowej w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego w UE”,
w którym wyrażono zamiar zwiększenia napływu turystów z państw trzecich dzięki
wprowadzeniu wspólnej polityki wizowej;

— komunikat (COM(2014) 86 final), z dnia 20 lutego 2014 r., zatytułowany „Europejska
strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i
morskiej”, który ma na celu propagowanie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności
turystyki morskiej i nadmorskiej.

B. Środki specjalne
1. W interesie turystów-podróżnych i/lub urlopowiczów
Konkretnie mówiąc, przedsięwzięto środki ułatwiające przekraczanie granic, a także
chroniące zdrowie i bezpieczeństwo oraz interesy materialne podróżnych. Do środków
tych należy w szczególności zalecenie Rady 86/666/EWG w sprawie bezpieczeństwa
pożarowego w istniejących hotelach oraz nowa dyrektywa w sprawie w sprawie imprez
turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych (która uchyli dyrektywę 90/314 EWG[1])
i dyrektywa 2008/122/WE w sprawie użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie przez
konsumentów. Przyjęto ponadto rozporządzenia dotyczące praw pasażerów we wszystkich
środkach transportu (zobacz karta 5.6.2). Kolejnym przykładem związku pomiędzy turystyką
a innymi dziedzinami, w których Unia posiada kompetencje, jest dyrektywa 2006/7/WE z dnia
15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę
76/160/EWG ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2014 r., przyjęta w interesie grup docelowych lub
podmiotów traktowanych priorytetowo.

[1]Dnia 27 października 2015 r. Parlament przyjął w drugim czytaniu (bez poprawek) wspólne stanowisko przyjęte
przez Radę w celu przyjęcia nowej dyrektywy zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2011/83/
UE oraz uchylające dyrektywę 90/314/EWG.

http://www.visiteurope.com/en/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:PL:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:PL:NOT
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.6.2.pdf
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Na wniosek Parlamentu Komisja podjęła kilka inicjatyw dotyczących aktualnych zagadnień
istotnych dla turystyki europejskiej.
Między innymi inicjatywę „Eden”, która skupia się na promowaniu modelowych ośrodków
turystycznych w Europie oraz ośrodków wschodzących lub jeszcze mało znanych, które działają
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Finansowanie działania przygotowawczego
zakończono w 2011 r., ale Komisja przedłużyła wdrażanie inicjatywy w ramach programu na
rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (COSME).
Inne działanie mające na celu propagowanie turystyki społecznej, „Calypso”, skupia się na
turystyce dla seniorów, nieuprzywilejowanej młodzieży, rodzin ubogich i osób o ograniczonej
sprawności ruchowej; Jego celem jest umożliwienie jak największej liczbie osób wyjazdu na
wakacje, a jednocześnie przeciwdziałanie nierównomiernemu rozłożeniu ruchu turystycznego
w ciągu roku. Ponieważ Komisja jest świadoma faktu, iż działanie to w ciągu trzech
lat przyniosło efekty, od 2014 r. współfinansuje ona projekty pilotażowe mające na celu
zmniejszenie sezonowości, które są ukierunkowane na młodzież i osoby starsze (ostatni przetarg
został zorganizowany przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw dnia
30 czerwca 2015 r.).
Inicjatywy „Zrównoważona turystyka”, obejmujące Europejski Szlak Żelaznej Kurtyny, czyli
tzw. Green Belt (trasa o długości 6800 km od wybrzeża Morza Barentsa po Morze Czarne),
których celem jest wspieranie przekształcenia linii dawnej żelaznej kurtyny w transgraniczny
szlak rowerowo-pieszy. W celu oceny tras „EuroVélo” – sieci 14 długich tras rowerowych
zarządzanej przez Europejską Federację Rowerzystów – zob. aktualizację (2012 r.) badania
Parlamentu Europejskiego dotyczącego europejskich sieci tras rowerowych.
Komisja współfinansuje też projekty transgraniczne w dziedzinie turystyki zrównoważonej,
których celem jest zróżnicowanie europejskiej oferty turystycznej. Przykładowo ostatni przetarg
(z dnia 30 czerwca 2015 r.) został ogłoszony w ramach programu COSME w celu promowania
i rozwijania produktów i usług w dziedzinie sportu i dobrostanu oraz dziedzictwa kulturowego
i przemysłowego Europy.
W ramach działania przygotowawczego „Turystyka i dostępność dla wszystkich” Komisja od
lutego 2014 r. przez okres 18 miesięcy współfinansowała projekty dostępnych tras zawierające
pakiet produktów i usług dla osób niepełnosprawnych, podróżujących osób starszych oraz osób
mających przejściowe trudności.
Wreszcie w ramach cyfryzacji podróży i turystyki, Komisja w marcu 2015 r. uruchomiła
platformę turystyki wspieranej cyfrowo w celu wzmocnienia potencjału innowacyjnego i
digitalizacji MŚP działających w branży turystycznej.
2. W interesie sektora turystyki i regionów oraz na rzecz odpowiedzialnej turystyki
Regiony to podmioty krajowe o najbardziej strategicznym znaczeniu dla zrównoważonego
rozwoju turystyki i stymulowania konkurencyjności europejskich ośrodków turystycznych.
Komisja wspiera również tworzenie sieci między głównymi regionami turystycznymi
w Europie. W lipcu 2009 r. stworzono otwartą sieć europejskich regionów turystycznych
NECSTouR w celu wykorzystywania jej jako platformy wymiany wiedzy i innowacyjnych
rozwiązań w dziedzinie zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki. Jeśli chodzi o wkład sektora
turystyki w rozwój regionalny i zatrudnienie w danych regionach, Unia ma do dyspozycji inne
źródła funduszy: EFRR na finansowanie projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem
w sektorze turystyki, program Interreg, Fundusz Spójności na finansowanie infrastruktury
w dziedzinie środowiska i transportu, EFS na rzecz zatrudnienia, program Leonardo da Vinci
na rzecz szkoleń zawodowych, EFRROW na rzecz dywersyfikacji gospodarki na obszarach

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_pl.htm
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wiejskich, Europejski Fundusz Rybacki na rzecz restrukturyzacji w kierunku ekoturystyki,
program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz siódmy europejski program
ramowy w zakresie badań (7PR). Biorąc pod uwagę powyższe, w wieloletnich ramach
finansowych na lata 2014–2020 program COSME jest następcą programu CIP, a program
„Horyzont 2020” zastąpił 7PR.
W ramach nowych perspektyw finansowych, z tytułu Programu na rzecz konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), Komisja dysponuje
łączną kwotą w wysokości 105,5 mln EUR. Na 2015 r. dysponuje ona niewielką pulą
środków finansowych; komitet zarządzający programem COSME ustalił kwotę 9 mln EUR.
Ujednolicone dane statystyczne dotyczące turystyki gromadzone są przez Unię Europejską
od 1996 r. Na mocy rozporządzenia (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. utworzono
wspólne ramy dotyczące opracowywania, tworzenia i systematycznego rozpowszechniania
danych statystycznych w dziedzinie turystyki gromadzonych w państwach członkowskich. W
2013 r. Komisja uruchomiła Wirtualne Centrum Monitorowania Turystyki, aby koordynować
gromadzenie i przechowywanie informacji oraz zapewnić większą synergię pomiędzy różnymi
poziomami polityki w dziedzinie turystyki. W swoich komunikatach – (COM(96) 0547 wersja
ostateczna), z dnia 27 listopada 1996 r., oraz (COM(1999) 0262 wersja ostateczna), z dnia
26 maja 1999 r. – Komisja ogłosiła oraz opracowała działania wspólnotowe w dziedzinie
zwalczania turystyki seksualnej z wykorzystaniem dzieci (kwestie związane z zapobieganiem
i naruszeniami – zob. poniżej).

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament już w grudniu 1996 r. poparł działania wspólnotowe w dziedzinie turystyki, wyrażając
pozytywną opinię na temat pierwszego programu wieloletniego „Philoxenia” na lata 1997–
2000, który ostatecznie nie został przyjęty na skutek braku jednomyślności w Radzie.
W swojej rezolucji z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie wykonania środków do zwalczania
turystyki seksualnej z wykorzystaniem dzieci (COM(1999) 0262 wersja ostateczna) Parlament
zażądał od państw członkowskich wprowadzenia przepisów eksterytorialnych umożliwiających
prowadzenie dochodzeń względem osób, które przebywając za granicą, dopuściły się
wykorzystywania seksualnego dzieci, stawianie takich osób przed sądem i karanie ich. W dniu
27 października 2011 r. Parlament przyjął rezolucję ustawodawczą (P7_TA(2011) 0468)
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania
w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci. Dzięki dyrektywie 2011/93/UE
z dnia 13 grudnia 2011 r.[2] turystyka seksualna z wykorzystaniem dzieci stanowi przestępstwo
podlegające karze w całej UE; w szczególności w art. 21 przewidziano środki na szczeblu
krajowym służące powstrzymaniu lub zakazaniu organizowania podróży, których celem byłoby
popełnienie tego typu przestępstw.
Jeszcze przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony Parlament przyjął szereg rezolucji
dotyczących wytycznych oraz inicjatyw Komisji w dziedzinie turystyki, z których największe
znaczenie ma rezolucja z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nowych perspektyw i nowych
wyzwań dla zrównoważonej turystyki europejskiej, rezolucja z dnia 29 listopada 2007 r.
zatytułowana „Odnowiona polityka turystyczna UE: Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz
turystyki europejskiej” oraz rezolucja z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie aspektów
rozwoju regionalnego związanych z wpływem turystyki w regionach przybrzeżnych. Parlament

[2]Numer dyrektywy był przedmiotem sprostowania, „2011/92/UE” został zastąpiony przez „2011/93/UE” (Dz.U.
L 18 z 21.1.2012).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
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Europejski zajął się także skutkami polityki wizowej dla turystyki oraz wsparł promowanie
europejskich ośrodków turystycznych.
Ponadto Parlament zaproponował utworzenie znaku jakości dziedzictwa europejskiego i
transgranicznej trasy rowerowej wzdłuż linii dawnej żelaznej kurtyny oraz zachęcił sektor do
zróżnicowania oferty usług w celu stawienia czoła sezonowości turystyki.
Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego Parlament na podstawie sprawozdania z inicjatywy
własnej zatytułowanego „najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie”, przyjął w dniu
27 września 2011 r. rezolucję (P7_TA(2011)0407). Wspierając skupioną wokół 21 działań
strategię polityczną Komisji, Parlament chciał przede wszystkim przywrócić konkurencyjność,
nowoczesność, wysoką jakość i zrównoważony charakter turystyki opierającej się na
wielokulturowym wymiarze Europy i dostępnej dla wszystkich. Posłowie położyli również
nacisk na znaczenie środków przedsięwziętych w innych dziedzinach, które mogą mieć
decydujący wpływ na turystykę, takich jak zatrudnienie, podatki czy prawa konsumentów.
Jednak wniosek Parlamentu dotyczący opracowania szczegółowego programu na rzecz
turystyki w ramach perspektywy finansowej na lata 2014#2020 nie został przyjęty przez Radę.
Komisja musiała również w grudniu 2014 r. wycofać zalecenie w sprawie zbioru niewiążących
europejskich zasad dotyczących jakości usług turystycznych, które przedstawiła Radzie w lutym
2014 r., pomimo faktu, że miała ona poparcie Parlamentu dla „europejskiego znaku jakości dla
turystyki” (punkt 25 rezolucji (P7_TA(2011) 0407) i punkt 53 rezolucji (P8_TA(2015) 0391)).
Dnia 27 października 2015 r. Parlament przyjął w drugim czytaniu rezolucję ustawodawczą
(P8_TA(2015) 0366) w sprawie nowej dyrektywy, która wzmacnia ochronę pasażerów w
ramach imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych oraz uchyla dyrektywę
90/314/EWG obowiązującą w tej dziedzinie. Dnia 29 października 2015 r. Parlament przyjął
rezolucję (P8_TA(2015) 0391) w sprawie nowych wyzwań i koncepcji w zakresie promowania
turystyki w Europie. Mowa jest w niej między innymi o cyfryzacji kanałów dystrybucji,
o rozwoju gospodarki dzielenia się, o zmieniających się zachowaniach konsumentów, o
konieczności przyciągnięcia i utrzymywania wysoko wykwalifikowanego personelu oraz o
zmianach demograficznych i sezonowości. Parlament wzywa w niej zresztą Komisję do
przedstawienia nowej strategii dotyczącej turystyki, która zastąpi lub zaktualizuje komunikat
z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczący Europy – najpopularniejszego kierunku turystycznego
na świecie; wzywa do utworzenia specjalnej linii budżetowej przeznaczonej na turystykę w
kolejnych wieloletnich ramach finansowych; zachęca europejską władzę wykonawczą, aby we
współpracy z Europejską Komisją Turystyki utrzymała wiodącą pozycję Europy w sektorze
turystyki, ewentualnie również poprzez utworzenie znaku „Kierunek Europa 2020” wiążącego
się z serią działań marketingowych oraz działań w zakresie promowania marki i promowania
Europy, i w ten sposób wdrożyła długoterminową strategię, zarzuconą przez Radę, którą
Komisja stworzyła w lutym 2014 r. (zob. powyżej).
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//PL
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//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//PL
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