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TURIZEM

Od decembra 2009 obstaja za področje turizma posebna pravna podlaga, ni pa zanj v novi
finančni perspektivi (2014–2020) predvidena posebna proračunska postavka.

PRAVNA PODLAGA

Člen 6(d) in naslov XXII, člen 195 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

V Evropski uniji zadeva turistični sektor v ožjem pomenu (tradicionalni ponudniki potovanj
in turističnih storitev) približno 1,8 milijona podjetij, zlasti malih in srednjih (MSP). Prispeva
5 % BDP in zaposluje 5,2 % aktivnega prebivalstva (približno 9,7 milijona ljudi). Če
upoštevamo tesno povezanost z drugimi gospodarskimi panogami, je ta odstotek še večji
(več kot 10 % bruto domačega proizvoda (BDP) in najmanj 12 % vseh delovnih mest, to je
13 milijonov delavcev).
V letu 2014 je mednarodni turizem v svetu dosegel 1133 milijard prihodov (+4,3 %), od tega
v Evropi 582 milijonov prihodov, kar znaša 51 % trga (+3 %). Tako Evropa (in na 1. mestu
Francija) potrjuje svojo vlogo prve turistične destinacije v svetu. Študija Svetovne turistične
organizacije o dolgoročnih perspektivah do leta 2030 predvideva v Evropi skromnejšo rast
turizma, približno 744 milijonov turistov (+1,8 %), kar je 41,1 % trga.
Turistična politika je z evropskega vidika tudi sredstvo za doseganje splošnih ciljev na področju
zaposlovanja in politike rasti. Poleg tega bo okoljski in trajnostni vidik turizma vedno bolj
pomemben, čeprav je že prisoten v sklopu vzdržnega, odgovornega ali etičnega turizma.

DOSEŽKI

A. Splošna politika
Od zasedanja Evropskega sveta 21. junija 1999 na temo Turizem in zaposlovanje posveča
Unija več pozornosti prispevku turizma k evropskemu zaposlovanju. Komisija je v sporočilu
(COM(2001)0665) z naslovom „Sodelovanje za prihodnost turizma“, ki ga je objavila
novembra 2001, predlagala akcijski okvir in ukrepe za spodbujanje evropske turistične
industrije. Z resolucijo Sveta z dne 21. maja 2002 o prihodnosti turizma je bil potrjen pristop
izvršne veje oblasti in dan nov zagon sodelovanju med javnimi in zasebnimi akterji evropskega
turističnega sektorja, da bi Evropa postala najpomembnejša turistična destinacija.
Na tej podlagi je Komisija nato izvajala celo vrsto ukrepov in dejavnosti. Primeri neposrednih
rezultatov te strategije so:
— satelitski računi za turizem za posamezne države članice, ki so bili dokončani ob

predstavitvi prvega evropskega satelitskega računa;

— vzpostavitev portala za promocijo Evrope kot turistične destinacije;

http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
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— od leta 2002 dalje organizacija evropskega foruma o turizmu (tema 14. foruma leta 2015
v Luksemburgu je bila digitalizacija turizma).

Komisija je med letom 2001 in februarjem 2014 objavila sedem sporočil o političnih smernicah
za razvoj turističnega sektorja, med katerimi so:
— sporočilo (COM(2007)0621) z dne 19. oktobra 2007 – Program za trajnostni in

konkurenčni turizem – ki izpostavlja možnost trajnostnega razvoja za zagotavljanje
dolgoročne konkurenčnosti turizma in predvideva triletne pripravljalne dejavnosti;

— sporočilo (COM(2010)0352) z dne 30. junija 2010 – Evropa, prva svetovna turistična
destinacija – nov okvir evropske turistične politike – ki analizira dejavnike in ovire za
konkurenčnost in trajnostni razvoj turizma;

— sporočilo (COM(2012)0649) z dne 7. novembra 2012 – Izvajanje in razvoj skupne
vizumske politike za spodbujanje rasti v EU – katerega namen je okrepiti tokove turistov
iz tretjih držav na podlagi skupne vizumske politike;

— sporočilo (COM(2014)0086) z dne 20. februarja 2014 – Evropska strategija za večjo rast in
delovna mesta v obalnem in pomorskem turizmu, katerega namen je spodbujanje trajnostne
rasti in konkurenčnosti v obalnem in pomorskem turizmu.

B. Posebni ukrepi
1. Za turiste popotnike in/ali dopustnike
Konkretno gre za ukrepe za enostavnejši prehod meja ter za varovanje zdravja, varnosti in
materialnih interesov turistov. Mednje sodijo zlasti Priporočilo Sveta 86/666/EGS o požarni
varnosti v hotelih, nova direktiva o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih
(ki bo razveljavila Direktivo 90/314/EGS[1]) in Direktiva 2008/122/ES o varstvu potrošnikov
v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov,
nadaljnje prodaje in zamenjave. Poleg tega so bili sprejeti predpisi o pravicah potnikov na vseh
področjih prometa (glej poglavje 5.6.2). Nadaljnji primer povezave turizma z drugim področjem
v pristojnosti Unije je iz Direktive 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti
kopalnih voda, ki bo od 31. decembra 2014 v interesu ciljnih skupin ali prednostnih subjektov
razveljavila Direktivo 76/160/EGS.
Komisija je na zahtevo Parlamenta začela več pobud v zvezi z aktualnimi temami, usmerjenimi
v evropski turizem.
Med drugim pobudo „Eden“, usmerjeno v promocijo evropskih turističnih destinacij odličnosti,
novih destinacij ali destinacij, ki še niso zelo znane, a spoštujejo načelo trajnosti. Financiranje
pripravljalnega ukrepa se je zaključilo leta 2011, a je Komisija nadaljevala njegovo izvajanje v
okviru programa za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME).
Drugi ukrep, katerega namen je spodbujanje socialnega turizma, je „Calypso“, ki se osredotoča
na turizem za starejše, prikrajšane mlade odrasle, družine z nizkimi dohodki in osebe z
zmanjšano mobilnostjo. Cilj je čim več osebam omogočiti potovanje, hkrati pa odpraviti
sezonska neravnovesja. Ker je triletno obdobje obrodilo plodove, Komisija od leta 2014
sofinancira pilotne projekte, ki naj z usmeritvijo v mlade in starejše spremenijo sezonskost
(zadnji javni razpis Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja je z dne 30. junija 2015).
Pobude, kot je „Trajnostni turizem“, ki vključuje evropsko pot železne zavese, ali „The
Green Belt“ (6800 km poti od Barentsovega do Črnega morja), so namenjene spodbujanju

[1]27. oktobra 2015 je Parlament v drugi obravnavi (brez predlogov sprememb) odobril skupno stališče, ki ga je
Svet sprejel pred sprejetjem nove direktive o spremembi Uredbe (ES) št.° 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU ter o
razveljavitvi Direktive 90/314/EGS.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:FR:NOT
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:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:FR: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:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_fr.htm
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preoblikovanja trase nekdanje železne zavese v čezmejno mrežo kolesarskih ali sprehajalnih
poti. Ocena kolesarskih poti EURovelo (široko omrežje 14 kolesarskih poti, ki ga upravlja
Evropska kolesarska zveza) se nahaja v posodobljeni študiji Evropskega parlamenta iz leta 2012
o evropski mreži kolesarskih poti.
Komisija sofinancira tudi čezmejne projekte trajnostnega turizma, katerih namen je
diverzifikacija evropske turistične ponudbe. Pred kratkim (30. junija 2015) je na primer izšel
javni razpis v okviru programa COSME za spodbujanje in razvoj produktov in storitev na
področju športa in dobrega počutja ter evropske kulturne in industrijske dediščine.
V okviru pripravljalnega ukrepa Turizem in dostopnost za vse je Komisija od februarja 2014
za 18 mesecev sofinancirala projekte dostopnih poti (proizvodi in storitve) za invalide, starejše
popotnike in ljudi z začasnimi težavami.
V okviru digitalizacije potovanj in turizma je Komisija v marcu 2015 vzpostavila digitalno
platformo za turizem, katere cilj je krepitev inovacijskih zmogljivosti in digitalizacije
turističnih MSP.
2. V interesu turističnega sektorja in regij ter za odgovorni turizem
Regije so najbolj strateške nacionalne enote za razvoj trajnostnega turizma in spodbujanje
konkurenčnosti evropskih destinacij. Komisija podpira tudi povezovanje glavnih evropskih
turističnih regij v mreže. Julija 2009 je bila ustanovljena odprta mreža evropskih turističnih regij
NECSTouR, ki deluje kot platforma za izmenjavo znanja in inovativnih rešitev na področju
trajnostnega in konkurenčnega turizma. Kar zadeva prispevek turizma k regionalnemu razvoju
in zaposlovanju v zadevnih regijah, ima Unija na voljo še druge finančne vire: ESRR za
financiranje trajnostnih projektov, povezanih s turizmom, program Interreg, Kohezijski sklad
za financiranje infrastrukture na okoljskem in prometnem področju, ESS za delovna mesta,
program Leonardo da Vinci za poklicno usposabljanje, EKSRP za diverzifikacijo podeželskega
gospodarstva, ESR za preusmerjanje v ekološki turizem, okvirni program za konkurenčnost
in inovativnost (PKI) ter sedmi okvirni program EU za raziskave. V tem kontekstu je v
prihodnjem večletnem finančnem okviru 2014–2020 vlogo PKI prevzel program COSME,
pobuda Obzorje 2020 pa je nadomestila okvirni program za raziskave in razvoj.
V novi finančni perspektivi ima izvršna veja oblasti za program za konkurenčnost in MSP
(COSME) na voljo sredstva v skupnem znesku 105,5 milijonov EUR. Za leto 2015 ima na
voljo skromna finančna sredstva: odbor za upravljanje programa COSME je določil znesek
v višini 9 milijonov EUR. Statistični podatki o turizmu se v Uniji usklajeno zbirajo od
leta 1996. Z Uredbo (EU) št. 692/2011 z dne 6. julija 2011 je bil vzpostavljen skupni okvir za
sistematični razvoj, pridobivanje in razširjanje statističnih podatkov o turizmu, ki se zberejo v
državah članicah. Leta 2013 je Komisija oblikovala spletno opazovalnico turizma za usklajeno
zbiranje in shranjevanje podatkov in za zagotavljanje večje sinergije med različnimi političnimi
ravnmi na področju turizma. Komisija je v svojih sporočilih (COM(96)0547 final) z dne
27. novembra 1996 in (COM(1999)0262 final) z dne 26. maja 1999 napovedala in razvila ukrep
Skupnosti za boj proti spolnemu turizmu, ki vključuje otroke (za preprečevanje in kršitve glej
spodaj).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je že decembra 1996 podprl delovanje Skupnosti na področju turizma, saj je podal
pozitivno mnenje o prvem večletnem programu „Philoxenia“ (1997–2000), ki je bil potem
opuščen, ker ni dobil soglasne podpore v Svetu.
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Parlament je v resoluciji z dne 30. marca 2000 o izvajanju ukrepov za boj proti otroškemu
spolnemu turizmu (COM(1999)0262) od držav članic zahteval, da sprejmejo ekstrateritorialne
zakone, ki bi omogočali preiskave, kazenski pregon in kaznovanje ljudi, ki so v tujini storili
kaznivo dejanje, povezano s spolno zlorabo otrok. 27. oktobra 2011 je sprejel zakonodajno
resolucijo (P7_TA(2011)0468) o predlogu direktive o spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju
otrok. Na podlagi Direktive 2011/93/EU z dne 13. decembra 2011[2] je otroški spolni turizem
kaznivo dejanje povsod v Uniji. Člen 21 predvideva nacionalne ukrepe za preprečevanje ali
prepoved organiziranja potovanj, katerih namen so tovrstna kazniva dejanja.
Parlament je precej pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe sprejel vrsto resolucij
o usmeritvah ali pobudah Komisije na področju turizma, med katerimi je treba izpostaviti
resolucijo z dne 8. septembra 2005 o novih perspektivah in izzivih za trajnostni evropski
turizem, resolucijo z dne 29. novembra 2007 z naslovom „Obnovljena turistična politika EU:
na poti k močnejšemu partnerstvu za evropski turizem“ in resolucijo z dne 16. decembra 2008
o regionalnih razvojnih vidikih vpliva turizma na obalne regije. Tako je Parlament obravnaval
vpliv vizumske politike na turizem in podprl promocijo evropskih turističnih destinacij.
Prav tako je predlagal uvedbo oznake evropske dediščine, razvoj kolesarske poti vzdolž trase
nekdanje železne zavese ter pozval sektor, naj z diverzifikacijo ponudbe upošteva sezonsko
naravo turizma.
Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je Parlament na podlagi samoiniciativnega poročila
o prvi svetovni turistični destinaciji 27. septembra 2011 sprejel resolucijo P7_TA(2011)0407.
Parlament podpira politično strategijo Komisije, ki se osredotoča na 21 ukrepov, hkrati pa je
nameraval dati nov zagon konkurenčnemu, sodobnemu, visokokakovostnemu in trajnostnemu
turizmu, ki se opira na večkulturno razsežnost Evrope in je dostopen vsem. Poslanci so prav tako
izpostavili, da lahko na turizem pomembno vplivajo tudi ukrepi z drugih področij, na primer s
področja zaposlovanja, davkov in pravic potrošnikov.
Vendar pa Svet ni ugodil zahtevi Parlamenta, da se v okviru finančne perspektive 2014–2020
oblikuje poseben program za turizem. Sicer pa je morala decembra 2014 Komisija umakniti
priporočilo o evropskih načelih kakovosti turizma, ki ga je februarja 2014 predložila Svetu. In
to ne glede na podporo Parlamenta za evropski znak kakovostnega turizma (točka 25 resolucije
P7_TA(2011)0407 in točka 53 resolucije T8-0391/2015).
27. oktobra 2015 je Parlament v drugi obravnavi sprejel zakonodajno resolucijo (T8-0366/2015)
za novo direktivo za večjo zaščito potnikov v okviru paketnih potovanj in povezanih potovalnih
aranžmajev, ki razveljavlja Direktivo 90/314/EGS, veljavno na tem področju. 29. oktobra 2015
je Parlament sprejel resolucijo (T8-0391/2015) o novih izzivih in strategijah za spodbujanje
turizma v Evropi. Med drugim je v njej omenjena digitalizacija distribucijskih kanalov, razvoj
ekonomije delitve, spreminjanje vedenja potrošnikov, potreba po tem, da se privabi in obdrži
usposobljeno osebje, demografske spremembe in sezonska narava turizma. EP poziva Komisijo,
naj predloži novo strategijo za turizem, ki bo nadomestila ali posodobila sporočilo z dne
30. junija 2010 o Evropi kot prvi svetovni turistični destinaciji. Priporoča, naj se v naslednjem
večletnem finančnem okviru turizmu nameni posebna proračunska postavka. Prav tako spodbuja
evropske izvršilne organe, naj v sodelovanju z Evropsko komisijo za turizem ohranijo vodilno
vlogo Evrope na področju turizma, morebiti z oblikovanjem znamke „destinacija Evropa 2020“,
ki vključuje vrsto ukrepov za trženje, promocijo blagovne znamke in Evrope, ter k izvajanju

[2]Številka direktive je bila popravljena, in sicer je številka 2011/93/EU nadomestila številko 2011/92/EU (UL L 18,
21.1.2012).

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//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&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=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
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dolgoročne strategije, ki jo je februarja 2014 začela Komisija, v Svetu pa ni dobila podpore
(glej zgoraj).
Christina Ratcliff
06/2017
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