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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie Europy – najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie – nowych 
ram politycznych dla europejskiego sektora turystycznego
(2010/2206(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Główne kierunki zrównoważonego 
rozwoju turystyki europejskiej” (COM(2003)0716),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Odnowiona polityka turystyczna UE: Ku 
silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej” (COM(2006)0134),

– uwzględniając komunikat Komisji: „Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej 
turystyki europejskiej” („Agenda 21”) (COM(2007)0621),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny 
na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego” 
(COM(2010)0352);

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020. Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie statystyki europejskiej w dziedzinie turystyki (COM(2010)0117),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 października 2010 r. pt. „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego” (14944/10),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 1986 r.1 dotyczące bezpieczeństwa 
pożarowego w istniejących hotelach (86/666/EWG),

– uwzględniając dyrektywę Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r.2 w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE3 z dnia 12 
grudnia 2006 r. w sprawie usług na rynku wewnętrznym,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2009/47/WE4 z dnia 5 maja 2009 r. zmieniającą 
dyrektywę 2006/112/WE w zakresie obniżonych stawek podatku od wartości dodanej,

                                               
1 Dz.U. 384 z 31.12.1986, s. 0060 - 0068.   
2 Dz.U. L 158 z 23.6.1990, s. 59-64.
3 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 0036-0068
4 Dz.U. L 116 z 9.5.2009, s. 0018.
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– uwzględniając decyzję Komisji z dnia 9 lipca 2009 r.1 ustalającą ekologiczne kryteria 
przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom zakwaterowania 
turystycznego (2009/578/WE),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/20102 z dnia 
25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 września 2005 r.3 w sprawie nowych perspektyw i 
nowych wyzwań dla zrównoważonej turystyki europejskiej,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 listopada 2007 r.4 w sprawie odnowionej polityki 
turystycznej UE: Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 grudnia 2008 r.5 w sprawie aspektów rozwoju 
regionalnego związanych z wpływem turystyki w regionach przybrzeżnych,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji 
Kultury i Edukacji (A7–0000/2011),

A. mając na uwadze, że sektor turystyki stanowi 10% PKB i 12% całkowitego zatrudnienia, 
składa się w dużej części z mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw i 
odgrywa kluczową rolę dla rozwoju gospodarczego i dla spójności UE, jak również dla 
realizacji celów strategii Europa 2020,

B. mając na uwadze, że Unia Europejska jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym 
na świecie, jeżeli chodzi o liczbę osób przyjeżdżających spoza UE oraz że niezbędne jest 
wzmocnienie tej dominującej pozycji poprzez podjęcie wyzwań, które powstały z jednej 
strony w związku ze wzrostem globalnej konkurencji oraz ze stale zmieniającym się 
popytem rynkowym, a z drugiej strony w związku z koniecznością zapewnienia w 
większym stopniu zrównoważonego charakteru tej działalności,

C. mając na uwadze, że turystyka przyczynia się do promowania Europy i jej dziedzictwa 
kulturowego i językowego, przy poszanowaniu różnorodności, a także do zachowania 
wspólnych wartości i wzmocnienia poczucia tożsamości i przynależności europejskiej, a 
także obywatelstwa europejskiego, 

D. mając na uwadze, że wraz z Traktatem z Lizbony (artykuł 195) turystyka stała się 
szczególnym obszarem kompetencji Unii Europejskiej, a UE może wspierać i uzupełniać 
działania państw członkowskich,

                                               
1 Dz.U. L 198 z 30.7.2009, s. 57-79.
2 Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 0001.
3 Dz.U. C 193E z 17.8.2006, s.325.
4 Dz.U. C 292E z 20.11.2008, s. 184.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0597.
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E. mając na uwadze, że na podstawie tych nowych uprawnień niezbędne jest opracowanie 
europejskiej strategii zintegrowanej z jasnymi i ambitnymi celami oraz w pełni zgodnej z 
zasadą pomocniczości,

F. mając na uwadze, że wspólnotowa polityka w dziedzinie turystyki będzie wymagać 
odpowiednich środków w ramach programu finansowego UE na lata 2014-2020,

1. przyjmuje z zadowoleniem przedstawioną przez Komisję strategię polityczną, która 
określa 21 konkretnych działań na rzecz ożywienia sektora turystycznego; uważa, że ten 
tekst, oraz towarzyszący mu plan wdrażania, stanowi konkretny punkt wyjścia dla 
rozwoju europejskiej polityki na rzecz turystyki konkurencyjnej, nowoczesnej, wysokiej 
jakości, zrównoważonej i dostępnej dla wszystkich;

2. uważa, że niezbędna jest europejska strategia na rzecz turystki oparta, z jednej strony, o 
zestaw konkretnych środków dotyczących wyłącznie sektora turystyki i, z drugiej strony, 
o szczegółowa ocenę wpływu, jaki na turystykę mają środki dotyczące innych sektorów;

3. podkreśla konieczność ścisłej współpracy, z jednej strony, organów europejskich, 
krajowych, regionalnych i lokalnych, a z drugiej strony, instytucji jako całości innych 
podmiotów działających w tym sektorze; przypomina, że wiele regionów europejskich 
posiada bezpośrednie kompetencje w dziedzinie turystyki i w związku z tym odgrywają 
one centralną rolę we wdrażaniu projektów i konkretnych działań; ma nadzieję na 
bezpośrednie i skuteczne zaangażowanie regionów w przyszłe wnioski wspólnotowe w 
dziedzinie turystyki i w międzyregionalną koordynację działań na rzecz promocji tych 
wniosków;

Konkurencyjna, nowoczesna i wysokiej jakości turystyka

4. jest zdania, że turystyka powinna być traktowana jako integralna część europejskiej 
polityki przemysłowej i potwierdza, że ożywienie sektora dostarcza istotnego impulsu dla 
zatrudnienia w wielu państwach członkowskich; 

5. popiera propozycję Komisji, by opracować wraz z państwami członkowskimi i krajowymi 
agencjami turystycznymi „europejski znak” w celu promowania na świecie Europy jako 
jednolitego konceptu kierunku turystycznego, przy jednoczesnym poszanowaniu 
różnorodności terytorialnej;

6. przychylnie odnosi się do inicjatywy na rzecz wprowadzenia znaku dziedzictwa 
europejskiego jako instrumentu waloryzacji pewnych miejscowości, które przedstawiają 
historię integracji europejskiej; podkreśla konieczność koordynacji tej inicjatywy z 
obiektami uznanymi przez UNESCO w celu uniknięcia nakładania się na siebie działań 
bez tworzenia wartości dodanej;

7. podkreśla wagę współpracy, także poprzez partnerstwo, z krajami spoza UE, zwłaszcza z 
krajami BRIC, które stanowią wielomilionowy rynek potencjalnych turystów;

8. uważa, że pożądane jest, aby w tym celu – w poszanowaniu praw UE i obowiązków w 
zakresie kontroli przekraczania jej własnych granic – uwrażliwić instytucje europejskie i 
państwa członkowskie, tak aby procedury wizowe zostały skoordynowane i uproszczone, 
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z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości utworzenia na poziomie UE wspólnych 
oddziałów konsularnych w celu zapewnienia terminowego wdrażania procedur wizowych 
i zmniejszenia kosztów biurokratycznych;

9. zwraca się do Komisji o rozważenie takich alternatywnych środków na rzecz uproszczenia 
procedur związanych z wizami turystycznymi, jak na przykład „grupowe wizy 
turystyczne” z myślą o organizatorach grup;

10. w obliczu różnych nagłych sytuacji, które niosą ze sobą ryzyko dla turysty 
przebywającego za granicą, zwraca się do państw członkowskich o rozważenie 
możliwości skodyfikowania jednolitej procedury wydawania powiadomień o „odradzanej 
podróży” i utworzenia jednolitego europejskiego kodu dotyczącego powagi sytuacji 
warunkującej odradzanie podróży, a także zwraca się o rozważenie przyznania 
operatorom – w przypadku sprawdzenia się najgorszych scenariuszy – prawa do ubiegania 
się o pomoc wspólnotową, w granicach dostępności funduszy europejskich;

11. podkreśla konieczność wspierania rozwoju technologicznego MŚP w celu bardziej 
skutecznego wprowadzania do obrotu produktów i w celu promowania kierunków 
turystycznych; wzywa Komisję do utworzenia platformy „TIK i turystyka”, poprzez 
uruchomienie do końca 2011 r. specjalnego projektu pilotażowego mającego na celu 
wzmocnienie udziału mikroprzedsiębiorstw i MŚP w „Digital Supply Chain”, przy 
wykorzystaniu doświadczeń z innych sektorów, takich jak przemysł tekstylny, transport i 
logistyka oraz przemysł samochodowy;

12. zwraca się do Komisji o rozważenie, w ścisłej współpracy z operatorami odnośnego 
sektora, innowacyjnych sposobów promocji ad hoc europejskich pakietów wakacyjnych w 
czasie istotnych wydarzeń międzynarodowych, które odbędą się w Europie w najbliższych 
latach (takich jak na przykład Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 r., Wystawa 
Światowa w Mediolanie w 2015 r. i inne) w celu promowania Europy jako kierunku 
turystycznego, a także jej bogatej różnorodności;

13. uważa, że niezbędne jest rozwinięcie potencjału portalu www.visiteurope.com, 
promowanego przez Europejską Komisję Podróży (ETC), w celu zmaksymalizowania 
jego użyteczności i pełnej dostępności (zamieszczanie tekstów we wszystkich językach 
oficjalnych UE i w głównych językach krajów spoza UE, stosowanie formatów 
dostępnych dla osób niepełnosprawnych sensorycznie) oraz w celu uczynienia go 
prawdziwą europejską platformą turystyki, oferującą łatwy dostęp do krajowych, 
regionalnych i lokalnych portali turystycznych poszczególnych państw członkowskich;

14. zwraca się do Komisji o rozważenie wraz z państwami członkowskimi możliwości 
utworzenia „Europejskiej Karty Turystycznej” w celu zachęcania do regularnych podróży 
turystów zwiedzających Europę, tak turystów z państw członkowskich, jak i z krajów 
trzecich, za pośrednictwem oferty informacyjnej, obniżek cen i ukierunkowanych usług;

15. zwraca się do Komisji o zdefiniowanie europejskiego znaku jakości w turystyce, poprzez 
określenie wspólnych podstawowych kryteriów jakościowych; uważa, że towarzyszyć 
temu musi koordynacja najlepszych doświadczeń już zdobytych przez różne państwa 
członkowskie i przez stowarzyszenia w tym sektorze, w celu utworzenia „znaku-
parasola”, uzupełniającego w stosunku do znaków krajowych i uznawanego na zasadzie 
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dobrowolności;

16. utrzymuje, że w celu uniknięcia ryzyka braku jasności dla konsumentów i nadmiernego 
obciążenia przedsiębiorstw, pożądane jest ograniczenie liczby znaków, tak aby były one w 
jak największym stopniu rozpoznawalne; w tym celu zwraca się do Komisji o rozważenie 
w przyszłości możliwości stopniowego połączenia w ramach jednego znaku 
„europejskiego znaku jakości” i ekologicznego oznakowania przyznawanego usługom 
hotelarskim;

17. zwraca się do Komisji, by stała się rzeczniczką konkretnej inicjatywy zmierzającej do 
stopniowej harmonizacji systemów klasyfikacji hoteli, poprzez określenie wspólnych 
podstawowych kryteriów, przy uwzględnieniu pozytywnych doświadczeń zgromadzonych 
już przez stowarzyszenia działające w tej dziedzinie i poprzez ścisłą współpracę z 
organami standaryzacji;

18. podkreśla, jak ważne jest poświęcenie uwagi zagadnieniu bezpieczeństwa w hotelach, 
odwołując się w szczególności do norm antypożarowych; w tym celu utrzymuje, że należy 
wprowadzić zachęty dla dobrowolnego przystąpienia do MBS (Management, Building 
and System) promowanego przez HOTREC, bez uszczerbku dla obowiązujących 
krajowych regulacji zgodnie z zaleceniami Rady z 1986 r.; podkreśla ponadto, że istotne 
jest, by mieć zawsze na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej;

19. uważa, że pożądane jest, by Komisja, we współpracy z przemysłem turystycznym, 
przygotowała mapę posiadanych obecnie umiejętności (Tourism Skill Competence 
Framework), która będzie punktem wyjścia dla praktycznych działań mających na celu 
odpowiedź na popyt i podaż rynkową;

20. zwraca się do Komisji, by we współpracy z państwami członkowskimi, doprowadziła do 
waloryzacji i promocji już zdobytych w sektorze turystyki doświadczeń w zakresie 
kształcenia zawodowego i uniwersyteckiego, a także by utworzyła sieć tych placówek 
szkoleniowych i stymulowała zdobywanie nowych doświadczeń w ścisłej współpracy ze 
środowiskiem badawczym i biznesowym;

21. uważa, że programy wspólnotowe takie jak „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” i 
„Leonardo da Vinci” są wyjątkową okazją do zdobycia kwalifikacji zawodowych i 
szkoleniowych i powinny więc być kontynuowane i promowane;

22. zwraca się o szersze wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w sektorze turystyki, 
w sposób umożliwiający osobom, które już pracują w sektorze, jak i tym, które zamierzą 
podjąć w nim pracę, znalezienie lepszych warunków zatrudnienia;

23. wskazuje na ścisłe powiązanie między turystyką a transportem i zwraca się do Komisji i 
do państw członkowskich o nieszczędzenie wysiłków na rzecz modernizacji 
infrastruktury, zachęcania do współmodalności i podejmowania odpowiednich kroków w 
zakresie zarządzania ruchem turystycznym, a w szczególności wzrostem sezonowym i 
różnymi sytuacjami kryzysowymi;

24. wzywa Komisję do zachęcania do korzystania z bardziej zrównoważonych środków 
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transportu oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na połączenia z wyspami, obszarami 
wiejskimi i górskimi oraz, ogólniej, z miejscami trudno dostępnymi;

25. podkreśla potrzebę promowania systemów elektronicznej sprzedaży biletów na 
poszczególne środki transportu, zachęcając w ten sposób do intermodalności systemu;

26. z zadowoleniem przyjmuje prawodawstwo europejskie w zakresie praw pasażerów, a w 
szczególności pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej, i chciałby, aby w 
perspektywie średnioterminowej opracowano jednolite przepisy odnoszące się do 
poszczególnych rodzajów transportu;

Zrównoważona i zróżnicowana turystyka

27. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną przez Komisję chęć zróżnicowania oferty 
turystycznej; w szczególności podkreśla znaczenie już podjętej współpracy z Radą Europy 
na rzecz promowania turystyki kulturowej, historycznej, religijnej i ekologicznej dzięki 
trasom tematycznym, które nie tylko nadawałyby wartość korzeniom kulturowym i 
historycznym oraz tradycjom naszego kontynentu, lecz także przyczyniałyby się do
rozwoju turystyki alternatywnej, dostępnej dla wszystkich i zrównoważonej; uważa, że w 
przypadku wielu tras powinno się zachęcać do korzystania ze zrównoważonych środków 
transportu, w tym z roweru;

28. uważa, że Komisja i Rada Europy powinny nadal wspierać rozwój tras zorientowanych na 
bogactwo tożsamości europejskiej dzięki szczegółowym szlakom łączącym miejsca 
symboliczne dla Europy, takiej jak katedry, zamki, uniwersytety i instalacje przemysłowe;

29. podkreśla znaczenie sieci takich jak NECSTouR i EDEN ze względu na wymianę dobrych 
praktyk między europejskimi regionami i promocję podróży turystycznych do miejsc 
charakteryzujących się dążeniem do zrównoważonego rozwoju; nalega ponadto na 
konieczność stworzenia systemu wspólnych wskaźników w zakresie zrównoważonego 
zarządzania kierunkami turystycznymi, w ścisłej współpracy z Tourism Sustainability 
Group (TSG) oraz władzami lokalnymi i regionalnymi;

30. uważa, że we właściwy sposób należy wspierać turystykę wiejską i agroturystykę, gdyż są 
sektorami, które poprawiają jakość życia, różnicują gospodarkę obszarów wiejskich i 
bezpośrednio wiążą się z promocją tradycyjnych, ekologicznych i naturalnych produktów 
spożywczych; zauważa, że, aby osiągnąć ten cel, ważne jest zapewnienie pełnego dostępu 
do internetu i infrastruktury informatycznej na tych obszarach;

31. wskazuje, w jaki sposób turystyka przyrodnicza przyczynia się do zrównoważonego 
rozwoju sektora; uważa, iż ważne jest skoncentrowanie się na parkach narodowych i 
strefach chronionych, aby przybliżyć je turystom, również poprzez opracowanie szlaków 
ponadnarodowych w poszanowaniu dziedzictwa środowiska naturalnego;

32. zwraca się do Komisji o promowanie horyzontalnej inicjatywy wspólnotowej odnoszącej 
się do wpływu turystyki na środowisko naturalne, ze szczególnym odniesieniem do cyklu 
przetwarzania odpadów, oszczędności energii i wody, zaangażowania w ten proces 
poszczególnych sektorów, a przede wszystkim sektora rolno-spożywczego, w celu 
rozpowszechniania pożytecznych informacji i materiałów oraz uświadamiania opinii 
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publicznej;

33. podkreśla konieczność – w ramach strategii na rzecz turystyki przybrzeżnej, wyspiarskiej 
i morskiej – zainwestowania odpowiednich środków, aby uchronić europejskie wybrzeża 
przed erozją, konieczność chronienia dziedzictwa ekologicznego i fauny oraz potrzebę 
poprawy jakości wód, w celu rozwinięcia dobrej jakości zrównoważonej turystyki 
nadmorskiej i podwodnej;

34. ponownie podkreśla znaczenie turystyki nadmorskiej jako cechy charakterystycznej 
niektórych europejskich regionów przybrzeżnych i zwraca się do Komisji o przewidzenie 
– przy poszanowaniu prawodawstwa wspólnotowego – środków na zabezpieczenie 
inwestycji wykonanych przez podmioty w ramach renowacji ośrodków i podnoszenia 
jakości usług świadczonych klientom, oceniając możliwość ewentualnego odstępstwa od 
dyrektywy 2006/123/WE;

35. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wspieranie w ramach zintegrowanej 
polityki morskiej rozwoju infrastruktury portowej, która stanowi kluczowy aspekt 
turystyki rejsowej, będącej sektorem odnotowującym wzrost pomimo niedawnych 
kryzysów, oraz turystyki sportowej;

36. odnotowuje stały wzrost turystyki zdrowotnej, a w szczególności turystyki leczniczej; 
stwierdzając, iż istnieją różne normy wspólnotowe dotyczące wodolecznictwa, zwraca się 
do Komisji o zbadanie możliwości przedłożenia jednolitego wniosku legislacyjnego w 
sprawie wodolecznictwa, aby nadać kształt organizacyjny i prawny omawianemu 
sektorowi, zachęcając do jego konkurencyjności; podkreśla znaczenie nowych przepisów 
odnoszących się do transgranicznej opieki zdrowotnej dla dalszego zachęcania do 
turystyki zdrowotnej;

37. przypomina, że turystyka odpowiedzialna z etycznego punktu widzenia jest celem 
koniecznym do uwzględnienia; z zadowoleniem przyjmuje treść kodeksu etycznego 
Światowej Organizacji Turystyki i ma nadzieję, że Komisja i państwa członkowskie 
bezzwłocznie ją przejmą; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
dotyczący objęcia jurysdykcją krajową państw członkowskich przestępstw seksualnych 
popełnianych za granicą na nieletnich, zwalczając w ten sposób turystykę seksualną;

Turystyka dla wszystkich

38. zachęca Komisję do promowania stopniowego odchodzenia od sezonowego charakteru 
oferty turystycznej poprzez kontynuowanie działań przygotowawczych „Calypso”, które 
jak dotąd przyniosły dobre wyniki; zachęca ponadto Komisję do dalszej realizacji 
programu wymiany, aby umożliwić specyficznym kategoriom osób (w pierwszej 
kolejności osobom najmniej uprzywilejowanym) dostęp do turystyki, przede wszystkim 
poza sezonem, także na szczeblu ponadnarodowym;

39. podkreśla znaczenie – w ramach nowej europejskiej strategii dotyczącej osób 
niepełnosprawnych – uwzględniania możliwości dostępu osób niepełnosprawnych nie 
tylko do środków transportu, lecz także do zakwaterowania, usług restauracyjnych i usług 
turystycznych w ogóle;
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40. przy okazji Europejskiego Roku Wolontariatu w 2011 r. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do promowania udziału młodych wolontariuszy w programach 
odzyskiwania i konserwacji obiektów historycznych/ekologicznych i opieki nad nimi, aby 
turyści mogli częściej je odwiedzać;

Turystyka a zasoby

41. zachęca Komisję do koordynowania i promowania istniejących instrumentów 
finansowych na rzecz wzmocnienia konkurencyjności turystyki, którymi zarządzają 
poszczególne dyrekcje generalne, a także do kontrolowania ich właściwego 
wykorzystywania, ze szczególnym odniesieniem do EFRR, EFRROW i EFS;

42. zachęca ponadto państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne do pełnego 
wykorzystywania instrumentów na rzecz szkoleń zawodowych oferowanych w ramach 
EFS oraz innych instrumentów wspólnotowych, krajowych, regionalnych i lokalnych; 
uważa, iż sprawą kluczową jest uwrażliwienie państw członkowskich i władz na 
organizowanie przetargów zorientowanych na turystykę w oparciu o priorytety 
przewidziane w funduszach strukturalnych;

43. zwraca się z wnioskiem o opracowanie – w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-
2020 – szczegółowego programu na rzecz turystyki ze szczególnym odniesieniem do 
MŚP, zachęcając przedsiębiorstwa działające w omawianym sektorze do podejmowania 
partnerstwa na rzecz projektów paneuropejskich;

44. nalega na potrzebę zapewnienia trwałości wsparcia na rzecz projektów pilotażowych w 
sektorze turystyki po 2011 r. oraz do ewentualnego ocenienia nowych projektów w celu 
wdrożenia nowej strategii; 

Inne kwestie ważne dla sektora turystyki

45. zwraca się do Komisji o przedstawienie do września 2011 r. wniosku legislacyjnego 
dotyczącego przeglądu dyrektywy 90/314/EWG zwanej dyrektywą w sprawie podróży 
zorganizowanych, dla zapewnienia pewnych ram prawnych dla konsumentów i 
przedsiębiorstw z sektora w sytuacjach typowych, a w szczególności w sytuacjach 
nadzwyczajnych związanych ze zjawiskami naturalnymi;

46. wskazuje na możliwość stopniowej harmonizacji podatku VAT od usług turystycznych w 
państwach członkowskich jako warunku koniecznego dla przejrzystej konkurencji między 
przedsiębiorstwami turystycznymi w UE i w relacjach z krajami trzecimi; z zadowoleniem 
przyjmuje w tym kontekście debatę przeprowadzoną w związku z publikacją zielonej 
księgi o przyszłości podatku VAT;

47. zachęca Radę UE do przyspieszenia tempa przyjmowania wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie nowelizacji uregulowań szczegółowych w zakresie podatku VAT, 
przewidując wprowadzenie mechanizmu dowolnego wyboru („opt-in”) zdolnego 
wyeliminować zakłócenia konkurencji między podmiotami tego sektora, gdyż obecne 
różnice w prawie krajowym pociągają za sobą poważne konsekwencje;

48. uważa, że przydatne byłoby powołanie na szczeblu Parlamentu Europejskiego specjalnej 
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grupy roboczej ds. turystyki złożonej z ekspertów, która miałaby za zadanie 
monitorowanie wdrażania działań proponowanych przez Komisję i wskazówek 
Parlamentu Europejskiego;

49. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Turystyka jest trzecią najważniejszą działalnością społeczno-ekonomiczną UE, stanowiącą 
10% PKB i przedstawiającą 12% ogólnej wielkości zatrudnienia, jest także sektorem o 
kluczowym znaczeniu, ponieważ poza pogłębianiem integracji i rozwoju regionów mniej 
rozwiniętych przyczynia się do pogodzenia wzrostu oraz zrównoważonego i etycznego 
rozwoju w państwach członkowskich UE. Jest także istotnym narzędziem wzmacniania, 
rozpowszechniania i promocji naszego wizerunku na świecie. 

Turystyka była zawsze uwzględniana we wspólnotowych strategiach politycznych. W 
szczególności od grudnia 2009 r. instytucje europejskie obrały nowy kierunek działań w celu 
realizacji nowych prerogatyw przyznanych przez Traktat z Lizbony, na mocy którego UE jest 
uprawniona do uzupełniania i koordynowania działań podejmowanych przez państwa 
członkowskie w sektorze turystyki. W deklaracji z Madrytu z kwietnia 2010 r. państwa 
członkowskie oznajmiły gotowość do wdrożenia konkretnych działań, a także do promowania 
takich wartości, jak turystyka etyczna, ochrona środowiska i kultury, a także gospodarcze
zrównoważenie sektora turystyki;  komunikat Komisji z czerwca 2010 r. określił 21 działań; 
w konkluzjach Rady ds. konkurencji z października 2010 r. państwa członkowskie uznały 
znaczenie turystyki dla gospodarki i zobowiązały się do rozwoju tego sektora; na europejskim 
forum turystyki na Malcie w listopadzie 2010 r. Komisja przedstawiła projekt planu 
wdrażania i przeprowadziła dyskusję panelową, aby ustalić priorytetowe działania wśród 21 
działań zaproponowanych w jej komunikacie; wreszcie wszystkie te etapy uzupełnia 
sprawozdanie z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego. 

Komunikat Komisji Europejskiej 
Komisja Europejska w swoim komunikacie z czerwca 2010 r. i za pośrednictwem nowych 
priorytetów określonych w strategii Europa 2010, pragnie zachęcić do przyjęcia 
skoordynowanego podejścia i do określenia ram działania w celu podniesienia 
konkurencyjności i zdolności do zrównoważonego wzrostu w sektorze turystyki (cele przejęte 
z art. 195 TFUE, w którym zostały też opisane). 
Można dostrzec w tym zakresie ramy działań opierające się na czterech filarach. Po pierwsze, 
Komisja utrzymuje, że niezbędne jest stymulowanie konkurencyjności sektora turystyki 
poprzez promowanie zróżnicowanej oferty, wspieranie innowacji, poprawę kompetencji 
zawodowych, a także zachęcanie do przedłużenia sezonu turystycznego. Po drugie, UE 
zobowiązała się do promowania zrównoważonej, odpowiedzialnej i wysokiej jakości 
turystyki, a także do wprowadzenia ułatwień dla rozsądnego zarządzania przedsiębiorstwami 
poprzez utworzenie europejskich znaków jakości (europejskiego znaku, ekologicznego 
oznakowania, znaku jakości w turystyce) lub poprzez promowanie takich projektów, jak 
EDEN i NECSTouR. Z drugiej strony istnieje wola wzmocnienia wizerunku UE na poziomie 
międzynarodowym, jako całego zespołu jednolitych i skoordynowanych kierunków 
turystycznych. Podsumowując, ze względu na to, że polityka w dziedzinie turystyki ma 
charakter przekrojowy, pożądane jest zmaksymalizowanie potencjału polityki i instrumentów 
finansowych udostępnionych w celu wspierania konkurencyjności tego sektora.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy – stanowisko sprawozdawcy
Sprawozdawca jest zdania, że debata dotycząca sprawozdania z własnej inicjatywy 
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Parlamentu powinna mieć dwa cele: z jednej strony uważną analizę 21 działań 
zaproponowanych przez Komisję, a także odnośnego planu wdrażania przedstawionego na 
Malcie, której to analizie towarzyszyć powinno skupienie się na określeniu działań 
priorytetowych i na ich konkretnej realizacji; z drugiej strony zachęcanie Komisji i państw 
członkowskich do znalezienia w określonym terminie skutecznych rozwiązań w kwestii 
innych nierozstrzygniętych dotychczas problemów, których rozwiązanie ma podstawowe 
znaczenie dla utrzymania przez Europę statusu pierwszego kierunku turystycznego w skali 
światowej.
Sprawozdawca uważa, że spośród działań zaproponowanych przez Komisję priorytetowo 
powinny zostać podjęte zwłaszcza te, które w sposób szczególny odzwierciedlają 
perspektywy strategii Europa 2020.

Szkolenia
Sprawozdawca zgadza się co do tego, że należy położyć silny nacisk na zagadnienie szkoleń i 
kwalifikacji zawodowych. Inwestowanie w kapitał ludzki i szkolenia – nie tylko 
pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem, ale zwłaszcza nowej kadry 
menażerskiej, administracyjnej i biznesowej – jest właśnie sposobem na podjęcie wyzwania, 
jakim jest skuteczna polityka w sektorze turystyki. W tym kontekście podstawowe znaczenie 
ma wykorzystywanie i promowanie doświadczeń już istniejących szkoleń zawodowych i 
uniwersyteckich, utworzenie sieci istniejących placówek szkoleniowych i nadanie impulsu do 
tworzenia nowych, w ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesu. Sprawozdawca uważa, że 
niezbędne jest utworzenie mapy aktualnych kompetencji w tym sektorze w celu zrozumienia, 
jakie praktyczne działania powinny zostać podjęte w zakresie szkoleń w dziedzinie turystyki. 
Programy takie jak Erasmus dla młodych przedsiębiorców mają również kluczowe znaczenie 
dla rozwoju nowych umiejętności zawodowych wśród młodych ludzi, umiejętności i 
kwalifikacji, które musza również być odpowiednio uznawane przez poszczególne państwa 
członkowskie. 

Innowacje i TIK 
Sprawozdawca jest przekonany, że należy intensywnie inwestować w innowacje i TIK, które 
są elementami podstawowymi dla zwiększenia konkurencyjności naszych przedsiębiorstw 
turystycznych, a także dla wyjścia naprzeciw nie tylko grupie klientów, którzy coraz bardziej 
nastawieni są na korzystanie z internetu i nowych technologii, ale także samemu środowisku 
przedsiębiorstw turystycznych, które dzisiaj coraz częściej są pierwszymi beneficjentami 
produktów turystycznych online. Z tego powodu propozycja opracowania europejskiej 
platformy jest kierunkiem, którego nie należy tracić z oczu. Innym ważnym aspektem jest 
zagwarantowanie, by w całej Unii Europejskiej zapewniony został pełen dostęp do internetu, 
także w krajach uboższych. Sprawozdawca proponuje, by Komisja uruchomiła pilotażowy 
projekt mający na celu zachęcanie mikroprzedsiebiorstw i MŚP do przyłączenia się do 
„Digital Supply Chain”, tak aby mogły one zwiększyć swoją konkurencyjność dzięki 
dostępowi do nowych zaawansowanych technologii.  

Wizy turystyczne 
Zagadnienie wiz, ze szczególnym uwzględnieniem krajów BRIC, jest centralnym tematem dla 
turystyki europejskiej, szczególnie, jeżeli uwzględnimy miliony nowych potencjalnych 
turystów z krajów trzecich. Sprawozdawca ma nadzieję, że atrakcyjność naszych europejskich 
kierunków turystycznych nie będzie już dłużej pomniejszana w związku z ustawowym 
prawem/ obowiązkiem Europy w zakresie kontroli wstępu na jej własne terytorium i uważa, 
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że instytucje i państwa członkowskie powinny rozważyć możliwość ustanowienia wspólnych 
oddziałów konsularnych w celu zmniejszenia różnic istniejących między procedurami 
biurokratycznymi i kosztami administracyjnymi.    

Europejski znaki jakości 
W kwestii znaków jakości sprawozdawca utrzymuje, że w pierwszej kolejności należy 
znaleźć rozsądną równowagę między wymogami, które na pozór są sprzeczne, a następnie nie 
dopuścić do tworzenia nadmiernej liczby znaków, gdyż spowodowałoby to dezorientację 
konsumentów.
W przypadku „brand Europe” istotne jest, by promowanie Europy jako jednego kierunku 
turystycznego szło w parze z celem waloryzacji różnorodnych cech poszczególnych 
obszarów.
W przypadku „Znaku Dziedzictwa Europejskiego” należy rozpocząć konstruktywny dialog z 
innymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak UNESCO, aby uniknąć powielania 
znaków odnoszących się do dziedzictwa.  
Natomiast w przypadku „znaku jakości” z jednej strony istnieje potrzeba wprowadzenia 
wspólnych podstawowych kryteriów jakości dla utrzymania konkurencyjności naszych 
przedsiębiorstw, a z drugiej konieczność zrealizowania tego celu na rynku wewnętrznym, 
jeszcze nie do końca zharmonizowanym, na którym wciąż obowiązują zasady i systemy 
podatkowe znacznie różniące się między sobą. Sprawozdawca popiera pomysł wprowadzenia 
„znaku-parasola” uzupełniającego znaki krajowe i regionalne i uznawanego na zasadzie 
dobrowolności. Ponadto sprawozdawca jest przekonany, że właśnie w celu uniknięcia ryzyka 
braku jasności dla konsumentów należy rozważyć, w perspektywie długoterminowej, 
stopniowe połączenie w ramach jednolitego znaku „europejskiego znaku jakości” i 
ekologicznego oznakowania przyznawanego usługom hotelarskim (Ecolabel). 
Jeżeli chodzi o systemy klasyfikacji hoteli, sprawozdawca uważa, że konieczna jest ich 
stopniowa harmonizacja poprzez wprowadzenie wspólnych kryteriów podstawowych, które 
powinny zostać określone w ścisłej współpracy z podmiotami działającymi w sektorze i z 
organami standaryzacji. 

Turystyka a transport 
Sprawozdawca podkreśla znaczenie transportu dla mobilności turystów i ma nadzieję, że 
nastąpi modernizacja infrastruktury, wykorzystywane będą bardziej zrównoważone środki 
transportu, wprowadzone zostaną połączenia z trudno dostępnymi ośrodkami oraz że 
szczególny nacisk zostanie położony na prawodawstwo dotyczące praw pasażerów. 

Dostrzegalność Europy
Sprawozdawca szczegółowo porusza ponadto kwestię zrównoważonego rozwoju, odnosząc 
się do kilku ważnych tematów, takich jak przezwyciężenie zbyt sztywnej zależności od 
sezonów, rozwój zróżnicowanej oferty turystycznej, zgodnej z zasadami zrównoważonego 
rozwoju i dostępnej dla wszystkich, ugruntowanie doświadczeń związanych z kulturowymi i 
religijnymi trasami turystycznymi oraz z sieciami takimi jak NECsTOUR i EDEN, 
eksponowanie wartości znaczących wydarzeń europejskich jako okazji do promowania 
„Europy jako kierunku turystycznego”. Sprawozdawca jest przekonany, że, aby osiągnąć ten 
cel, usprawnienie portalu www.visiteurope.com, promowanego przez Europejską Komisję 
Podróży, oraz nadanie mu bardziej interaktywnego charakteru (również dzięki publikowaniu 
w nim treści we wszystkich językach urzędowych UE i głównych językach krajów spoza 
UE), a także stosowanie formatów dostępnych dla osób niepełnosprawnych sensorycznie, 
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może uczynić z portalu prawdziwą platformę turystyczną łączącą w sieć krajowe, regionalne i 
lokalne platformy turystyczne i umożliwi promowanie Europy wewnątrz i na zewnątrz UE. 
Portal ten mógłby być powiązany z trasami turystycznymi i z pakietami wakacyjnymi, co 
uczyniłoby je bardziej atrakcyjnymi i dostępnymi dla potencjalnych odwiedzających. 

Sprawozdawca wskazuje na znaczenie niektórych rodzajów turystyki, takich jak turystyka 
wiejska i agroturystyka, turystyka przyrodnicza, turystyka przybrzeżna i nadmorska, turystyka 
rejsowa, turystyka lecznicza i zdrowotna oraz turystyka etyczna. 

Turystyka dla wszystkich 
Sprawozdawca podkreśla jak kluczowe jest stawienie czoła coraz wyraźniejszemu 
sezonowemu charakterowi turystyki i uważa, że działania przygotowawcze w ramach 
projektu Calypso mogą stać się jednym z rozwiązań dla tego problemu. Projekt Calypso 
osiągał jak dotąd pozytywne wyniki i Komisja powinna w dalszym ciągu prowadzić działania 
przygotowawcze w perspektywie ponadnarodowej, umożliwiając niektórym kategoriom osób 
(młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i uboższym rodzinom) dostęp do turystyki, 
także i przede wszystkim poza pełnią sezonu.  

Sprawozdawca jest poza tym przekonany, że młodzież stanowi niebagatelny potencjał dla 
rozwoju turystyki i zachęca do pełnego wykorzystania Europejskiego Roku Wolontariatu w 
2011 r. w celu promowania udziału młodych wolontariuszy w programach odzyskiwania i 
konserwacji obiektów historycznych/ekologicznych i opieki nad nimi, aby turyści mogli 
częściej je odwiedzać. 

Turystyka a zasoby 
Sprawozdawca jest przekonany, że nowa i ambitna polityka w zakresie turystyki nie może 
obyć się bez odpowiednich środków finansowych i zasobów ludzkich. Jest to temat delikatny, 
szczególnie na obecnym etapie historii UE, którego nie można jednak pomijać. 

Sprawozdawca twierdzi, że należy działać dwojako: z jednej strony trzeba skuteczniej 
koordynować już istniejące linie budżetowe, którymi zarządzają poszczególne dyrekcje 
generalne, i zwiększać ich widoczność, uwrażliwiając władze krajowe, regionalne i lokalne na 
organizowanie przetargów zorientowanych na turystykę w oparciu o wytyczne przewidziane 
w poszczególnych funduszach; z drugiej strony należy zapisać w perspektywie finansowej na 
lata 2014-2020 szczegółowy program na rzecz turystyki, przewidując na ten cel odpowiednie 
linie budżetowe, ze szczególnym odniesieniem do MŚP i do partnerstwa przedsiębiorstw na 
rzecz realizacji projektów paneuropejskich w sektorze. Sprawozdawca uważa, że konieczny 
jest również ponowny rozdział uprawnień oraz wzmocnienie służb Komisji odpowiedzialnych 
za turystykę z uwagi na nowe uprawnienia przyznane na mocy Traktatu z Lizbony i wiążące 
się z nimi niezbędne zasoby ludzkie. 

Inne kwestie priorytetowe 
Sprawozdawca uważa, że konieczne jest zachęcanie do przeprowadzenia debaty w sprawie 
niektórych kwestii dotyczących sektora turystyki, które wymagają podjęcia działań 
ukierunkowanych. 
Przede  wszystkim za priorytet uznaje przegląd dyrektywy w sprawie podróży 
zorganizowanych, którą przyjęto w 1990 r. i która nie odzwierciedla już zachowań 
konsumentów w zmieniającym się społeczeństwie. Sprawozdawca ma nadzieję, że Komisja 
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będzie mogła przedstawić wniosek legislacyjny dotyczący tej dyrektywy do września 2011 r., 
aby zagwarantować bardziej przejrzyste i pewne ramy prawne konsumentom i 
przedsiębiorstwom działającym w sektorze turystyki. 

Za kolejny ważny temat sprawozdawca uznaje kwestie podatku VAT w sektorze turystyki. 
Zdaniem sprawozdawcy stopniowa harmonizacja podatku VAT od usług turystycznych 
stanowi warunek niezbędny dla przejrzystej konkurencji i podstawę równej konkurencji 
między przedsiębiorstwami turystycznymi. Porozumienie osiągnięte przez Rade ECOFIN w 
marcu 2009 r. dotyczące tekstu dyrektywy 2009/47/WE trwale określa możliwość 
wprowadzania przez poszczególne państwa członkowskie niższej stawki podatku VAT od 
szeregu usług określanych jako pracochłonne, w tym od usług restauracyjnych: stanowi to 
ważny krok naprzód, lecz wciąż istniejące zbyt częste różnice powodują zakłócenia 
konkurencji między poszczególnymi państwami członkowskimi. 

Nowelizacja systemu uregulowań szczegółowych w zakresie podatku VAT w przypadku biur 
podróży i operatorów turystycznych jest kolejną kwestią zasługującą na szczególną uwagę. 
Sprawozdawca zachęca Komisję do przyspieszenia przyjęcia ww. dyrektywy, przy 
uwzględnieniu wprowadzenia mechanizmu dobrowolnego wyboru („opt-in”) zdolnego 
wyeliminować zakłócenia konkurencji między podmiotami, gdyż obecne różnice w prawie 
krajowym pociągają za sobą poważne konsekwencje. 

Ponadto sprawozdawca wyraża przekonanie, iż ważne jest monitorowanie z bliska działań 
proponowanych przez Komisję i propozycji wysuwanych przez Parlament oraz ścisłe 
monitorowanie ich konkretnego wdrażania. W tym celu sprawozdawca wysuwa pomysł 
powołania grupy roboczej na szczeblu Parlamentu, złożonej ze specjalistów z sektora 
turystyki, która pozwoli na zapewnienie kontynuacji proponowanych działań i umożliwi 
wdrożenie nowej strategii politycznej Unii Europejskiej w zakresie turystyki. 


