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TURIZEM

Od decembra 2009 ima turistična politika lastno pravno podlago, nima pa posebne
proračunske postavke v sedanjem večletnem finančnem okviru (2021–2027).

PRAVNA PODLAGA

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

CILJI

Turistični sektor v Evropski uniji v ožjem pomenu (tradicionalni ponudniki počitnic in
turističnih storitev) sestavlja 2,3 milijona podjetij, zlasti malih in srednjih, ki po ocenah
zaposlujejo 12,3 milijona ljudi. Leta 2018 je sektor potovanj in turizma neposredno
prispeval 3,9 % BDP EU in zaposloval 5,1 % vse delovne sile (približno 11,9 milijona
delovnih mest). Če upoštevamo, da je turistični sektor tesno povezan z drugimi
gospodarskimi sektorji, je ta odstotek še bistveno višji (10,3 % BDP in 11,7 % vseh
delovnih mest, to je 27,3 milijona delavcev).
Leta 2019 je število prihodov mednarodnih turistov po vsem svetu doseglo 1,5 milijarde
(+4 %), od tega v Evropi 745 milijonov oziroma 50 % trga. Za prihodnost turističnega
sektorja je danes najpomembnejši izziv izbruh pandemije covida-19 v marcu 2020, saj
prinaša negotovost v zvezi s prepovedjo potovanj in sanitarnimi obveznostmi.
S politiko na področju turizma si lahko EU prizadeva tudi za uresničitev širših ciljev
na področju zaposlovanja in rasti. Okoljska razsežnost turizma bo sčasoma postala še
pomembnejša in se že kaže v projektih trajnostnega, odgovornega in etičnega turizma.
Evropski parlament je leta 2018 objavil študijo z naslovom Overtourism: impact and
possible policy responses (Čezmerni turizem: vpliv in možni odzivi politike).

DOSEŽKI

A. Splošna politika
Od zasedanja Evropskega sveta 21. junija 1999 na temo turizma in zaposlovanja
posveča EU več pozornosti temu, kako turizem prispeva k zaposlovanju v Evropi.
Evropska komisija je v sporočilu z naslovom Working together for the future of
European tourism (Sodelovanje za prihodnost evropskega turizma) (COM(2001)0665)
predlagala operativni okvir in ukrepe v podporo turističnemu sektorju v EU. Svet je
v resoluciji o prihodnosti turizma z dne 21. maja 2002 podprl pristop Komisije in določil
cilj, da bi Evropa postala ena od vodilnih turističnih destinacij, to pa je hitro privedlo tudi
do tesnega sodelovanja med javnimi in zasebnimi deležniki v turizmu EU.
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Na podlagi tega je Komisija nato izvedla celo vrsto ukrepov in dejavnosti. Med dosežke
te strategije štejejo na primer:
— satelitski računi za turizem za posamezne države članice, pri čemer je končni cilj

predstaviti prvi evropski satelitski račun;

— vzpostavitev portala za promocijo Evrope kot turistične destinacije;

— Evropski turistični forum, ki poteka letno od leta 2002 in v soorganizaciji z državo,
ki Svetu Evropske unije predseduje v drugi polovici leta. Leta 2019 je v Helsinkih
na Finskem potekal 18. forum o digitalnem preoblikovanju kot gonilni sili trajnostne
rasti za turistični sektor EU, leta 2020 pa je srečanje, osredotočeno na reševanje
krize in preusmeritev turizma v Evropi, potekalo virtualno iz Berlina.

Komisija je od leta 2001 objavila več sporočil o političnih smernicah za razvoj
turističnega sektorja, zadnje leta 2014. Ta sporočila so:
— Program za trajnostni in konkurenčni evropski turizem z dne 19. oktobra 2007

(COM(2007)0621), v katerem je predstavljeno, kako bi lahko s trajnostnim
razvojem dosegli dolgoročno konkurenčnost turizma, najavljen pa je tudi triletni
sklop pripravljalnih dejavnosti;

— Evropa, prva svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične politike
z dne 30. junija 2010 (COM(2010)0352), v katerem so preučeni dejavniki, ki
prispevajo h konkurenčnosti evropskega turističnega sektorja, in ovire za njegov
trajnosti razvoj;

— Izvajanje in razvoj skupne vizumske politike za spodbujanje rasti v EU z dne
7. novembra 2012 (COM(2012)0649), katerega namen je, da bi z uvedbo skupne
vizumske politike dosegli, da bi EU obiskalo več turistov iz tretjih držav;

— Evropska strategija za večjo rast in delovna mesta v obalnem in pomorskem
turizmu z dne 20. februarja 2014 (COM(2014)0086), katerega namen je spodbujati
trajnostno rast in konkurenčnost v obalnem in pomorskem turizmu.

B. Posebni ukrepi
1. V interesu turistov (popotnikov in/ali dopustnikov)
Gre za ukrepe za olajšanje prehoda meja ter za zaščito zdravja, varnosti in materialnih
interesov turistov. Med njimi so Priporočilo Sveta 86/666/EGS o požarni varnosti
v hotelih, Direktiva 2008/122/ES o časovnem zakupu nepremičnin in Direktiva
(EU) 2015/230 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih. Poleg
tega so bili sprejeti predpisi o pravicah potnikov na vseh področjih prometa (glej
poglavje 2.2.3.). Direktiva 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti
kopalnih voda ponazarja povezanost turizma in drugih področij v pristojnosti EU. Hkrati
razveljavlja Direktivo 76/160/EGS z dne 8. decembra 1975, ki je prenehala veljati
31. decembra 2014.
Komisija je na zahtevo Parlamenta uvedla več pobud, in sicer v obliki petih pripravljalnih
programov na aktualnih ciljnih področjih evropskega turizma.
V ospredju pobude Eden je promocija evropskih turističnih „destinacij odličnosti“, to je
malo znanih ali razvijajočih se destinacij, ki upoštevajo trajnostna načela. Financiranje
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tega pripravljalnega programa se je izteklo leta 2011, a Komisija pobudo še naprej
izvaja v okviru programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja
(program COSME).
V ospredju pobude Calypso je socialni turizem za starejše, prikrajšane mlade,
prikrajšane družine in osebe z zmanjšano mobilnostjo. V okviru programa je bilo
sofinanciranih več transnacionalnih partnerstev, namenjenih vzpostavitvi sodelovanja
na področju socialnega turizma in mehanizmov za izmenjavo. EU je med
drugim podprla vzpostavitev platforme e-Calypso, ki počitniško ponudbo socialno
vključujočega turizma povezuje s povpraševanjem po njem.
Program Trajnostni turizem vključuje pobudo The Green Belt (Zeleni pas) (6800 km poti
od Barentsovega do Črnega morja), katere namen je spodbuditi, da se trasa nekdanje
železne zavese preoblikuje v čezmejno mrežo sprehajalnih in kolesarskih poti. Oceno
kolesarskih poti EuroVelo (mreža 14 dolgih kolesarskih poti, ki jo upravlja Evropska
kolesarska zveza) si lahko ogledate v posodobljeni različici (2012) študije Parlamenta
o mreži evropskih kolesarskih poti.
Program DiscoverEU poleg več drugih programov za spodbujanje turizma omogoča,
da osemnajstletni Evropejci potujejo po EU in bolje spoznajo raznolikost Evrope.
EU sofinancira tudi čezmejne projekte trajnostnega turizma, s čimer želi doseči, da bi
bila turistična ponudba v Evropi bolj raznovrstna. Nedavno (19. julija 2018) je bil na
primer v okviru programa COSME objavljen javni razpis za oddajo ponudb, s katerim
naj bi podprli razvoj in promocijo transnacionalnih tematskih turističnih produktov
in izkoristili sinergije med turizmom, kulturo in ustvarjalnim sektorjem. Pod okriljem
programa COSME so bile sprožene različne druge pobude. Te vključujejo:
— podpiranje konkurenčne in trajnostne rasti v turističnem sektorju (2017),

— promocijo in razvoj produktov in storitev v sektorjih športa in dobrega počutja ter
podpiranje evropske kulturne in industrijske dediščine (2015),

— olajševanje transnacionalnih turističnih tokov v EU za starejše in mlade v nizki in
srednji sezoni (2014) ter

— čim večje sodelovanje med turizmom, panogo luksuznih izdelkov in ustvarjalnim
sektorjem (2014).

2. V interesu turističnega sektorja in regij ter za odgovorni turizem
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
konkurenčnega in trajnostnega turizma. EU nudi vrsto virov financiranja za turizem,
da bi mu omogočila, da prispeva k regionalnemu razvoju in zaposlovanju: Evropski
sklad za regionalni razvoj za financiranje trajnostnih projektov, povezanih s turizmom,
program Interreg, kohezijski sklad za financiranje okoljske in prometne infrastrukture,
Evropski socialni sklad za zaposlovanje, program Leonardo da Vinci za poklicno
usposabljanje, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja za diverzifikacijo
podeželskega gospodarstva, okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)
ter sedmi okvirni program za raziskave. V zvezi s tem je v večletnem finančnem okviru
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za obdobje 2021–2027 vlogo programa CIP prevzel program za enotni trg, program
Obzorje Evropa pa je nadomestil program Obzorje 2020.
Od leta 1996 se v EU zbirajo usklajeni statistični podatki o turizmu. Z Uredbo (EU)
št. 692/2011 z dne 6. julija 2011 je bil določen skupni okvir za sistematičen razvoj,
pripravo in razširjanje evropske statistike o turizmu, ki se zbira v državah članicah.
Komisija je leta 2013 vzpostavila virtualni center za spremljanje turizma, da bi se
uskladilo zbiranje in shranjevanje podatkov ter bi se zagotovila večja sinergija pri
sprejemanju odločitev med različnimi ravnmi politike na področju turizma. V svojih
sporočilih z dne 27. novembra 1996 (COM(1996)0547) in z dne 26. maja 1999
(COM(1999)0262) pa je napovedala in oblikovala kampanjo EU proti otroškemu
spolnemu turizmu (za preprečevanje in kršitve glej spodaj).
3. Drugi usmerjeni ukrepi
EU je leto 2018 proglasila za leto turizma EU in Kitajske. Kitajska je eden od največjih
in najhitreje rastočih emitivnih trgov EU. Namen te pobude je promocija manj znanih
destinacij, izboljšanje potovalnih in turističnih izkušenj, spodbujanje gospodarskega
sodelovanja ter spodbujanje napredka pri poenostavitvi vizumskih postopkov in letalski
povezljivosti.
Evropska komisija je organizirala tudi predstavitveno konferenco o turizmu, ki je
potekala 19. marca 2019 v Bruslju.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je delovanje EU na področju turizma podprl že davnega decembra 1996, ko
je odobril prvi večletni program Philoxenia (1997–2000), ki pa je bil kasneje opuščen,
ker ga Svet ni soglasno podprl.
Parlament je v resoluciji z dne 30. marca 2000 o izvajanju ukrepov za boj proti
otroškemu spolnemu turizmu države članice pozval, naj sprejmejo splošno zavezujoče
ekstrateritorialne zakone, na podlagi katerih bi lahko preiskovali, sodno preganjali in
kaznovali ljudi, ki so v tujini storili nezakonito dejanje, povezano s spolno zlorabo otrok,
27. oktobra 2011 pa je sprejel zakonodajno resolucijo (P7_TA(2011)0468) o predlogu
direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok. Na podlagi Direktive
2011/93/EU z dne 13. decembra 2011 je otroški spolni turizem kaznivo dejanje
povsod v EU, natančneje pa člen 21 te direktive 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 smernicah in pobudah Komisije na področju turizma, med katerimi je treba
posebej opozoriti na resolucijo z dne 8. septembra 2005 o novih načrtih in novih izzivih
za trajnostni evropski turizem, resolucijo z dne 29. novembra 2007 o obnovljeni turistični
politiki EU: Na poti k močnejšemu partnerstvu za evropski turizem ter resolucijo
z dne 16. decembra 2008 o regionalnih razvojnih vidikih vpliva turizma na obalne
regije. Parlament je v njih tako obravnaval vpliv vizumske politike na turizem in podprl
promocijo evropskih turističnih destinacij.
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Poleg tega je predlagal, da se uvede znak evropske dediščine in se vzdolž nekdanje
železne zavese vzpostavi čezmejna kolesarska pot, turistični sektor pa je pozval, naj
se na sezonska nihanja v številu turistov odzove tako, da diverzificira ponudbo storitev.
Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je Parlament na podlagi samoiniciativnega
poročila z naslovom Evropa, prva svetovna turistična destinacija, 27. septembra 2011
sprejel resolucijo. Parlament v njej podpira politično strategijo Komisije, ki zajema
21 ukrepov, hkrati pa želi z osredotočanjem na evropsko večkulturnost spodbujati
konkurenčen, moderen, visokokakovosten, trajnosten in vsem dostopen turizem.
Poslanci Evropskega parlamenta so prav tako poudarili, da lahko na turizem odločilno
vplivajo tudi ukrepi, sprejeti na drugih področjih, na primer zaposlovanja, obdavčevanja
in pravic potrošnikov.
Vendar pa je Svet poziv Parlamenta, naj se v večletnem finančnem okviru za
obdobje 2014–2020 ustanovi poseben program za turizem, zavrnil. Podobno je
morala Komisija decembra 2014 umakniti priporočilo o sklopu nezavezujočih evropskih
načel o kakovosti turističnih storitev, ki ga je Svetu predstavila februarja 2014, in
sicer kljub temu, da jo je Parlament podprl v zvezi z „evropskim znakom turistične
kakovosti“ (odstavek 25 resolucije z dne 27. septembra 2011 in odstavek 53 resolucije
z dne 29. oktobra 2015 o novih izzivih in strategijah za spodbujanje turizma v Evropi.
Parlament je 27. oktobra 2015 v drugi obravnavi sprejel zakonodajno resolucijo
za sprejetje nove direktive, katere namen je povečati varstvo potnikov
v paketnih potovanjih in ki razveljavlja Direktivo 90/314/EGS (P8_TA(2015)0366),
29. oktobra 2015 pa je sprejel resolucijo o novih izzivih in strategijah za spodbujanje
turizma v Evropi. V njej je obravnaval digitalizacijo distribucijskih kanalov, razvoj novega
sektorja ekonomije delitve, spreminjajoče se vedenje potrošnikov, potrebo po tem,
da se privabi in ohrani usposobljeno osebje, demografske spremembe in sezonsko
naravo turizma. Parlament je v njej tudi pozval Komisijo, naj predloži novo strategijo
za turizem, ki bo nadomestila ali posodobila sporočilo z dne 30. junija 2010 o Evropi,
prvi svetovni turistični destinaciji, hkrati pa je pozval, naj se v naslednjem večletnem
finančnem okviru ustvari posebna proračunska vrstica za turizem. Poleg tega spodbuja
evropske izvršilne organe, naj v partnerstvu z Evropsko komisijo za turizem ohranijo
vodilno vlogo Evrope na področju turizma, morebiti z oblikovanjem znamke „destinacija
Evropa 2020“.
Medskupina Evropskega parlamenta za turizem, njegov Odbor za promet in turizem
ter njegova projektna skupina za turizem občasno organizirajo razprave s predstavniki
mednarodnih organov za turizem. Na srečanju z generalnim sekretarjem Svetovne
turistične organizacije, ki je potekalo februarja 2018, je Parlament z organizacijo
podpisal memorandum o sodelovanju, v ospredju katerega je doseči napredek na
področju trajnostnega turizma v Evropi. Medskupina je tudi pozvala k bolj usklajeni
politiki na področju turizma in načela vprašanje ločene proračunske postavke EU za
turizem. Parlament je v resoluciji z dne 29. oktobra 2015 spodbudil Komisijo, naj
tudi v prihodnje krepi promocijo Evrope kot najbolj priljubljene turistične destinacije
na svetu. Nadalje je poudaril, kako pomembno bi bilo oblikovati evropsko turistično
znamko, in pozval k tesnejšemu sodelovanju z mednarodnimi organi. Parlament je
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nedavno objavil študijo o evropskem turizmu: nedavni razvoj dogodkov in prihodnji
izzivi.

UKREPI V OKVIRU IZBRUHA PANDEMIJE COVIDA-19

Evropa je vodilna turistična destinacija na svetu. Turistična industrija je bistven del
gospodarstva EU in predstavlja 10 % BDP, zato je EU zavezana oživitvi tega sektorja.
Jasno postaja, da bo svetovna zdravstvena kriza pustila posledice, saj bo rast
evropskega turizma do leta 2023 po pričakovanjih ostala pod ravnmi iz leta 2019.
V prvih mesecih leta 2020 se je število mednarodnih turističnih prihodov v Evropi
v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 močno zmanjšalo, in sicer za 44 %, kar
je v skladu s trendi na svetovni ravni. V Evropi je leta 2020 delovna mesta v turizmu
izgubilo ogromno število ljudi: od 14,2 milijona do 29,5 milijona. Še vedno je veliko
negotovosti, trajanje omejitev, povezanih s pandemijo, pa bo bistveno za opredelitev
izgub v tem sektorju.
Komisija je uvedla različna orodja za hitro odzivanje: predlog o umiku pravil, v skladu
s katerimi morajo letalski prevozniki uporabiti svoje dodeljene slote na letališčih EU
(COM(2020)0111), smernice EU o pravicah potnikov (C(2020)1830) in mejnih kontrolah
(C(2020)1753) ter pomoč pri vračanju potnikov EU v času omejitve gibanja, ki je trajala
od marca do maja 2020.
Maja 2020 je Komisija pripravila sporočilo z naslovom Turizem in promet v letu
2020 in pozneje (COM(2020)0550), v katerem je združila smernice in priporočila
za varno vzpostavitev ponovnega prostega gibanja in ponovno odprtje notranjih
meja, varno ponovno vzpostavitev prometa, povezljivosti in turističnih storitev, zlasti
gostinstva, reševanje likvidnostnih težav in obnovitev zaupanja potrošnikov, ter
izdala priporočila o dobropisih. Parlament je o pandemiji covida-19 razpravljal
na plenarnih zasedanjih 10. marca, 26. marca in 17. junija 2020. Na izrednem
plenarnem zasedanju 26. marca 2020 je Parlament sprejel stališče o treh zakonodajnih
predlogih: začetku naložbene pobude v odziv na koronavirus (P9_TA(2020)0042);
razširitvi Solidarnostnega sklada EU, da bi zajemal izredne razmere v javnem
zdravju (P9_TA(2020)0043); in začasnem umiku pravil v zvezi z letališkimi sloti (glej
COM(2020)111 zgoraj in P9_TA(2020)0041). Poleg tega je Parlament na plenarnem
zasedanju 19. junija 2020 sprejel resolucijo o turizmu in prometu v letu 2020 in pozneje,
v kateri je pozval, naj se prometnemu in turističnemu sektorju nameni hitra ter kratko-
in dolgoročna podpora, da bi zagotovili njuno preživetje in konkurenčnost, ter poudaril,
da je sedanja kriza zgodovinska priložnost za posodobitev turizma v Evropski uniji, saj
bi lahko postal trajnejši in dostopnejši za invalide.
Marca 2021 je Parlament sprejel samoiniciativno poročilo o oblikovanju strategije EU
za trajnostni turizem (P9_TA(2021)0109), v kateri je države članice pozval, naj brez
odlašanja v celoti izvajajo skupna in usklajena merila za varno potovanje. To vključuje
skupno potrdilo o cepljenju in sistem vzajemnega priznavanja postopkov cepljenja
v zdravstvene namene, hkrati pa naj države olajšajo uporabo obrazca EU za lokalizacijo
potnika (kjer je to mogoče, v digitalni obliki), ob tem pa dosledno spoštujejo pravila
o varstvu podatkov.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=IPOL_STU(2019)629200
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=IPOL_STU(2019)629200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0111&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(03)&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0550
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0042_SL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0043_SL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2020)0111
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52020IP0169
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_SL.html
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Države članice je Parlament pozval, naj vzpostavijo skupen in nediskriminatoren
protokol EU za zdravstveno varnost za testiranje pred odhodom, ki bi moralo biti
zanesljivo in cenovno dostopno, vanj pa bi morale biti vključene tehnologije za hitro
testiranje, testi PCR in drugi. Parlament obžaluje nezadostno proračunsko in finančno
pomoč, države članice pa poziva, naj začasno določijo znižane stopnje DDV za
potovanja in turistične storitve ter posebni spodbujevalni sveženj za vsa mikro podjetja
ter mala in srednja podjetja za obdobje 2020–2024.
Komisija je 17. marca 2021 predstavila sporočilo z naslovom Skupna pot do varnega in
trajnega ponovnega odprtja (COM(2021)0129), predlog uredbe o okviru za izdajanje,
preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni,
ki bi omogočila prosto gibanje med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo)
(COM(2021)0130) ter podobnem okviru, ki bi veljal za državljane tretjih držav, ki se
zakonito zadržujejo ali zakonito prebivajo na ozemlju držav članic (COM(2021)0140).
Evropsko digitalno covidno potrdilo je sprejeto v vseh državah članicah, kar prispeva
k zagotavljanju pravice do prostega gibanja za vse prebivalce EU.

Davide Pernice
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0130&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0140&from=EN

	Turizem
	Pravna podlaga
	Cilji
	Dosežki
	Vloga Evropskega parlamenta
	Ukrepi v okviru izbruha pandemije covida-19


