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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie opracowania strategii UE na rzecz zrównoważonej turystyki
(2020/2038(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
jego art. 195,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie turystyki i transportu 
w roku 2020 i w dalszej przyszłości1,

– uwzględniając przyjęcie w dniu 13 maja 2020 r. komunikatu pt. „Turystyka i transport w 
roku 2020 i w dalszej przyszłości” (COM(2020)0550) oraz pakietu dla branży 
turystycznej i transportowej;

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2019 r. w sprawie negatywnego 
wpływu upadłości Grupy Thomas Cook na turystykę w UE2;

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 27 maja 2019 r. o konkurencyjności sektora 
turystyki jako czynnika trwałego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 
spójności społecznej w UE w kolejnym dziesięcioleciu,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu 
porozumienia3,

– uwzględniając przyjęcie komunikatu z dnia 24 października 2017 r. pt. „Silniejsze i 
odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” 
(COM(2017)0623),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nowych wyzwań 
i koncepcji w zakresie promowania turystyki w Europie (2014/ 2241(INI))4,

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

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Europy jako 
najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego5,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Europejska strategia na rzecz większego wzrostu 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0169.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0047.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0449.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0391.
5 Dz.U. C 56 E z 26.2.2013, s. 41.
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gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej” (COM(2014)0086),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie mobilności i 
integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych 2010-20206,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Europejskiej z dnia 11 czerwca 2020 r. na temat 
niebieskiej gospodarki UE,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 18 września 2020 r. pt. „W kierunku 
bardziej zrównoważonej turystyki dla miast i regionów UE”,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 
turystyki i transportu w roku 2020 i w dalszej przyszłości,

– uwzględniając opinie Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że turystyka jest przekrojowym rodzajem działalności gospodarczej o 
szerokim zasięgu oddziaływania na wzrost gospodarczy regionów, zatrudnienie oraz 
społeczny i zrównoważony rozwój;

B. mając na uwadze, że w sektorze turystyki zatrudnionych jest 22,6 mln osób, co stanowi 
11,2 % wszystkich osób zatrudnionych w UE, oraz że według stanu na rok 2019 udział 
sektora turystyki w PKB UE wyniósł 9,5 %;

C. mając na uwadze, że łańcuch wartości w sektorze turystyki jest złożony i składa się z 
czterech podstawowych wektorów: transportu, zakwaterowania, doświadczenia i 
pośrednictwa, a także mając na uwadze, że sukces tego sektora wynika ze stopnia, w jaki 
wektory te oddziałują na siebie nawzajem;

D. mając na uwadze, że w 2018 r. 51,7 % turystycznych obiektów noclegowych w UE było 
zlokalizowanych na obszarach przybrzeżnych;

E. mając na uwadze, że sektory turystyki i transportu były jednymi z sektorów najbardziej 
dotkniętych skutkami pandemii COVID-19; mając na uwadze, że zagrożonych jest co 
najmniej sześć milionów miejsc pracy w UE;

F. mając na uwadze, że zgodnie z art. 195 TFUE Unia powinna koordynować i uzupełniać 
działania państw członkowskich w sektorze turystyki;

G. mając na uwadze, że w Unii brak jest koordynacji w zakresie podróżowania, a środki 
podejmowane na szczeblach krajowym i regionalnym są niejednolite;

H. mając na uwadze, że sektor turystyki jest zobowiązany do przyspieszania i wdrażania 
środków i działań, które zwiększają jego zrównoważony charakter i zbliżają go do osiągnięcia 

6 Dz.U. C 131 E z 8.5.2013, s. 9.
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celów dotyczących zmniejszenia śladu ekologicznego;

Odbudowa: plany działania w reakcji na skutki pandemii COVID-19 

1. wzywa państwa członkowskie do niezwłocznego zastosowania wspólnych kryteriów 
dotyczących podróżowania, w szczególności formularzy śledzenia, dzięki którym 
platformy śledzenia są interoperacyjne, oraz kryteriów obowiązujących w węzłach 
transportowych, a także wzywa Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
do terminowego publikowania mapy unijnych państw i regionów, będącej 
skoordynowaną i skuteczną odpowiedzią na potrzeby podróżnych;

2. wzywa państwa członkowskie do testowania osób wyjeżdżających z kraju, aby nie 
musiały być one poddawane kwarantannie;

3. przyjmuje z zadowoleniem uruchomienie portalu „Re-open EU” i wzywa państwa 
członkowskie do cotygodniowego przesyłania do Komisji informacji o nakładaniu lub 
znoszeniu kolejnych ograniczeń związanych ze swobodą przemieszczania się;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia wspólnego kodu 
kolorystycznego i wspólnych kryteriów dla państw trzecich w zakresie podróży innych 
niż niezbędne poprzez wzajemne uznawanie środków chroniących przed COVID-19, w 
szczególności w sektorach lotnictwa i rejsów wycieczkowych;

5. wzywa Komisję do wprowadzenia unijnego atestu higienicznego, będącego europejskim 
znakiem bezpieczeństwa dla zdrowia;

6. wzywa Komisję do przedstawienia zaleceń dotyczących procedur postępowania w 
okresie poszczepiennym i do przeanalizowania potrzeby stosowania w Unii cyfrowego 
paszportu medycznego;

7. ubolewa nad tym, że instrument Next Generation EU nie obejmuje bezpośredniego 
finansowania sektora turystyki, oraz wzywa państwa członkowskie, aby uwzględniły ten 
sektor w swoich planach odbudowy i w ramach inicjatywy REACT-EU;

8. wzywa Komisję do wdrożenia działania przygotowawczego dotyczącego mechanizmu 
zarządzania kryzysowego dla turystyki, który ma pomóc w radzeniu sobie z kolejnymi 
kryzysami;

Zmiana ukierunkowania: polityka zarządzania w ramach Unii Europejskiej

9. wzywa Komisję do ustanowienia nowego modelu zarządzania wśród instytucji, 
umacniającego strukturę zasobów organizacyjnych, finansowych i ludzkich w jednostce 
ds. turystyki, sektora tekstylnego i sektora kreatywnego w DG ds. Rynku Wewnętrznego, 
Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, z myślą o przyjęciu zintegrowanego i skutecznego 
podejścia do turystyki;

10. ubolewa nad tym, że wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 nie obejmują 
specjalnej linii dla zrównoważonej turystyki, co stanowiłoby zobowiązanie do wdrożenia 
europejskiej polityki turystycznej zatwierdzonej przez Parlament Europejski;
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11. wzywa Komisję do utworzenia europejskiego mechanizmu monitorowania wsparcia 
zapewnianego mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, 
skupiającego się na zapewnieniu płynności, udzielaniu pożyczek i przejrzystości;

12. wzywa Komisję do regularnego informowania Parlamentu o postępie w rozwoju 
projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, aby przedmiotowo właściwa 
komisja parlamentarna była zaangażowana w ten proces;

13. wyraża uznanie dla Komisji za zorganizowanie w roku 2020 Konwencji Turystycznej 
oraz wzywa Komisję do przedstawienia jeszcze w tym roku planu działania i 
terminowego opracowania nowej strategii dla turystyki, zastępującej strategię z 2010 r.;

14. wzywa Komisję, aby w wytycznych dotyczących wsparcia finansowego uwzględniła link 
do krajowego punktu kontaktowego, który ułatwia mikroprzedsiębiorstwom oraz małym 
i średnim przedsiębiorstwom uzyskiwanie dostępu do informacji;

15. wzywa Komisję do ustanowienia Europejskiej Agencji Turystyki;

Wzmocnienie: przejście na turystykę zrównoważoną, odpowiedzialną i inteligentną

16. zauważa, że zrównoważona turystyka powinna uwzględniać obecne i przyszłe skutki 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe, a także wychodzić naprzeciw potrzebom 
turystów, branży, środowiska i społeczności lokalnych7;

17. wzywa Komisję do uruchomienia europejskiego systemu wskaźników turystycznych 
cechującego się stałą strukturą zarządzania oraz do wprowadzenia tego systemu we 
współpracy z regionami w ośrodkach turystycznych z wykorzystaniem wskaźników 
statycznych i danych w czasie rzeczywistym na potrzeby zarządzania i oceny; 

18. wzywa Komisję do zbadania przeszkód w uzyskiwaniu oznakowania ekologicznego, do 
rozszerzenia jego zakresu na inne usługi turystyczne w ramach uzupełnienia EMAS dla 
turystyki oraz do ustanowienia mechanizmów wspierających te systemy certyfikacji;

19. wyraża uznanie dla Komisji za ustanowienie Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju 
Turystyki (TSG)8 oraz wzywa Komisję do wznowienia prac nad Europejską kartą 
zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki z 2012 r. i dokonania przeglądu tej karty, aby 
w ten sposób zachęcić do uczestnictwa w opracowywaniu dobrych praktyk i ich 
przyjmowania;

20. przypomina, że brak danych dotyczących mierników wpływu turystyki na zrównoważony 
rozwój stanowi przeszkodę w podejmowaniu decyzji przez podmioty publiczne i 
prywatne, wzywa Eurostat do ustanowienia ram odniesienia w zakresie gromadzenia 
danych na temat zrównoważonego rozwoju, kryteriów dotyczących przeciążenia ruchem 
turystycznym i zbyt małego ruchu turystycznego, a także wzywa do aktualizacji 

7 UNWTO i UNEP, 2005 r., „Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers” [„W kierunku 
bardziej zrównoważonej turystyki – wytyczne dla decydentów”]
8 Grupa ds. Zrównoważonego Rozwoju Turystyki (TSG)
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rozporządzenia (UE) nr 692/2011;

21. krytycznie odnosi się do tego, że Komisja nie uwzględniła turystyki w europejskiej 
strategii w zakresie danych, oraz wzywa Komisję do włączenia turystyki w ramy 
zarządzania dotyczące wspólnych przestrzeni danych, dzięki czemu przedsiębiorstwa z 
branży turystycznej mogłyby w pełni angażować się w działania na rzecz innowacji i 
cyfryzacji;

22. zauważa, że turystyka ma ścisły związek z mobilnością oraz że państwa członkowskie 
muszą inwestować, przy unijnym wsparciu finansowym, w przejście na paliwa bardziej 
przyjazne dla środowiska oraz w platformy gwarantujące interoperacyjność i 
intermodalność systemów sprzedaży biletów;

23. wzywa Komisję do przedstawienia rezultatów projektu pilotażowego dotyczącego 
ośrodków turystycznych w inteligentnej turystyce oraz do zaprezentowania w skrócie, w 
jaki sposób zamierza wdrożyć ten system;

24. wzywa państwa członkowskie i Komisję do przekształcenia Europejskiej Stolicy 
Inteligentnej Turystyki w stały projekt o szerszych i bardziej sprawiedliwych kryteriach;

25. wyraża uznanie dla Komisji za prace nad 14 działaniami, które składają się na Europejską 
strategię na rzecz turystyki przybrzeżnej i morskiej, oraz zachęca Komisję do 
przedstawienia rezultatów, które mogą zostać wykorzystane do przeznaczenia środków 
finansowych na infrastrukturę (porty i przystanie jachtowe), wsparcie logistyczne i 
operacyjne oraz wykorzystanie energii odnawialnej;

Ponowne rozważenie: planowanie przyszłości branży turystycznej 

26. wzywa Komisję do przedstawienia przed końcem 2020 r. analizy w podziale na 
poszczególne kraje dotyczącej otrzymanych wniosków w sprawie pomocy państwa dla 
branży turystycznej, a także środków unijnych wykorzystanych na zwalczanie skutków 
pandemii COVID-19, w tym zastosowania instrumentu SURE;

27. wzywa Komisję oraz Europejski Bank Inwestycyjny do opracowania ukierunkowanego 
wsparcia dla projektów dekarbonizacji i cyfryzacji w branży turystycznej oraz warunków 
dostępu mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw do InvestEU, aby 
umożliwić nabywanie nowych umiejętności i tworzenie większej liczby miejsc pracy;

28. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do wspierania przejścia na płynny transport 
intermodalny z wykorzystaniem dostępnych najlepszych praktyk;

29. wzywa Komisję do wprowadzenia e-wizy, a także wizy podróżnej oraz innych środków, 
dzięki którym turyści mogliby zgodnie z prawem wjeżdżać na terytorium Unii;

30. uważa, że promowanie marki Europy w państwach trzecich musi koncentrować się na 
dywersyfikacji oferty UE uwzględniającej dziedzictwo kulturowe i naturalne, żywność i 
zdrowie we współpracy z ośrodkami turystycznymi i organizatorami turystyki;
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31. wzywa Komisję do przeglądu dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i 
rozporządzenia w sprawie praw pasażerów korzystających z transportu lotniczego, aby 
uwzględnić skutki ostatniego kryzysu i zapobiec niepewności prawa w przyszłości;

32. wzywa Komisję do opracowania programów podnoszenia kompetencji dla osób z kadry 
kierowniczej wyższego szczebla w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich 
przedsiębiorstwach, aby wyposażyć te osoby w umiejętności, które pozwolą 
zoptymalizować ich potencjał w zakresie tworzenia dobrobytu;

33. wzywa państwa członkowskie do podejmowania starań na rzecz wdrożenia systemu 
europejskiej karty osoby niepełnosprawnej i wprowadzenia do przepisów prawa 
standardów, które zapewniają dostęp do turystyki każdej osobie;

34. wzywa Komisję do uwzględnienia regionów najbardziej oddalonych w tworzeniu 
przepisów dotyczących turystyki oraz w oddziaływaniu tych przepisów;

35. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w art. 195 TFUE podkreślono po raz 
pierwszy znaczenie turystyki w ramach instytucjonalnych Unii. W ten sposób Unia uzupełnia 
działania państw członkowskich poprzez zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw z 
branży turystycznej.

Dzięki temu umocowaniu prawnemu Unia może działać na poziomie europejskim, reagując na 
wyzwania, przed którymi staje cała branża, oraz zapewniając tworzenie i dostosowywanie 
otoczenia biznesowego, które wyznacza kierunek rozwoju gospodarczego i społecznego 
ośrodków turystycznych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z zasadą 
pomocniczości i kompetencjami państw członkowskich oraz należytym ich uwzględnieniu.

Pandemia COVID-19 i związany z nią kryzys uwidoczniły jednak pilną potrzebę podjęcia 
dodatkowych działań na poziomie europejskim, a także znacznie szerszej interpretacji art. 195 
TFUE oraz stosowania go w szerszym zakresie. 

W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim w liczbie rezerwacji w branży 
turystyki i podróży od stycznia do sierpnia odnotowano gwałtowny spadek o 92 %, liczba 
turystów korzystających z usług obiektów zakwaterowania, restauracji, organizatorów 
turystyki i kolei dalekobieżnej zmniejszyła się o 85 %, a liczba pasażerów korzystających z 
linii lotniczych i rejsów wycieczkowych spadła o 90 %. Bardziej umiarkowane scenariusze 
przewidują, że obecnie w Unii zagrożonych jest sześć milionów miejsc pracy.

W pierwszej połowie 2020 r. do Europy, która jest najpopularniejszym kierunkiem 
turystycznym na świecie, przybyło o 66 % mniej turystów międzynarodowych, natomiast w 
drugiej połowie 2020 r. turystów tych było o 97 % mniej. Mając na uwadze, że w roku 2019 w 
sektorze turystyki zatrudnionych było 22,6 mln osób, co stanowiło 11,2 % wszystkich osób 
zatrudnionych w UE, a udział sektora turystyki w PKB UE wyniósł 9,5 %, wykazano, że ten 
gwałtowny spadek był częściowo spowodowany brakiem koordynacji na poziomie państw 
członkowskich w zakresie podróżowania. Brak wspólnych kryteriów oraz niejednolite krajowe 
i regionalne środki podejmowane przez rządy poszczególnych państw członkowskich i 
regionów najbardziej oddalonych wywołały wśród turystów dezorientację i nieufność.

Zważywszy na sytuację międzynarodową i poważny wpływ obecnego kryzysu na branżę 
turystyki i podróży, celem niniejszego sprawozdania z własnej inicjatywy jest skoncentrowanie 
się na czterech wytycznych dotyczących: (1) odbudowy branży z zastosowaniem planów 
działania stanowiących reakcję na skutki pandemii, (2) zmiany ukierunkowania polityki 
zarządzania w ramach Unii, (3) wzmacniania inicjatyw branżowych na rzecz zrównoważonej, 
odpowiedzialnej i inteligentnej turystyki oraz (4) planowania przyszłości branży oraz zmian, 
które nastąpią po stronie popytu i które mogą wymagać dostosowania ofert.
 
Unia potrzebuje wspólnych ram dla podróży niezbędnych i innych niż niezbędne, popartych 
jasnymi i przejrzystymi kryteriami, aby podróżni mogli podejmować świadome wybory, a 
branża miała możliwość dostosowania i zastosowania właściwych środków higieny. Powinny 
istnieć wspólne kryteria odnośnie do identyfikacji obszarów ryzyka i stosowania kodu 
kolorystycznego zgodnie z propozycją Komisji, testowania osób wyjeżdżających z kraju, aby 
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nie musiały być one poddawane kwarantannie, noszenia maseczek oraz harmonizacji 
formularzy śledzenia we wszystkich środkach transportu, która powinna być współdzielona z 
krajami docelowymi i przyczyniać się tym samym do ograniczania potencjalnych obciążeń. 
Jednocześnie nakładanie nowych restrykcji w przypadku pogorszenia stanu 
epidemiologicznego nie powinno obejmować podróżnych, którzy dotarli już do swojego 
miejsca docelowego. Uznawanie tych kryteriów na poziomie UE jest kluczowe z perspektywy 
otwarcia się na państwa trzecie poprzez wzajemne uznawanie, co dotyczy przede wszystkim 
sektorów lotnictwa i rejsów wycieczkowych. W tym celu niezbędne jest stworzenie unijnego 
atestu higienicznego dla ośrodków turystycznych na terytorium UE, z przykładami sukcesu w 
państwach członkowskich służącymi za dobre praktyki, uznawanego przez kraje spoza UE w 
poszukiwaniu jakości i bardziej rygorystycznych standardów higieny.

Brak uwzględnienia we wnioskach unijnych bezpośredniego finansowania turystyki to 
niedociągnięcie, które należy wyeliminować w bieżących ramach finansowych, oraz skutek 
niewypełnionego od ostatniej kadencji parlamentarnej zobowiązania. Niezbędne i uczciwe jest 
udostępnienie tych środków finansowych dla branży, która w tak dużym stopniu przyczyniła 
się do wzrostu i rozwoju gospodarki europejskiej, a obecnie zmaga się z poważnym kryzysem 
na skalę międzynarodową. Unia nie korzysta z tej okazji, ponieważ nie ustanowiła europejskiej 
polityki turystycznej oferującej źródła finansowania, z których w sposób bezpośredni mogłyby 
korzystać przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i indywidualne osoby. Kwestię ustalania 
priorytetów w zakresie wsparcia sektora turystyki Unia pozostawia poszczególnym państwom 
członkowskim, dając im przykłady w postaci instrumentów Next Generation EU, REACT-EU, 
SURE i innych dostępnych źródeł finansowania. W związku z powyższym wzywa się Komisję, 
Komisję Transportu i Turystyki oraz grupę zadaniową ds. turystyki do maksymalnego 
wykorzystania projektów pilotażowych i działań przygotowawczych jako dodatkowego źródła 
wsparcia. Sprawozdawczyni jest zdania, że aby dopilnować, by środki finansowe trafiały do 
przedsiębiorstw, należy opracować europejski mechanizm monitorowania procesów wdrażania 
wsparcia. Sprawozdawczyni uważa jednocześnie, że kluczowe znaczenie ma ustanowienie 
przez Europejski Bank Inwestycyjny, we współpracy z Komisją, konkretnych projektów i 
ustalenie konkretnych warunków, które umożliwią mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i 
średnim przedsiębiorstwom dostęp do InvestEU.

Nadszedł również czas na przygotowanie sektora turystyki na okres poszczepienny, w związku 
z czym sprawozdawczyni doradza Komisji, aby przeanalizowała możliwość stworzenia w Unii 
cyfrowego paszportu medycznego w oparciu o różnorodne badania przeprowadzone przez 
WTTC. Niezwykle istotne jest również przygotowanie Unii na kolejne kryzysy, dlatego też 
istnieje pilna potrzeba wsparcia procesu wdrażania mechanizmu zarządzania kryzysowego dla 
Unii, który został zaproponowany przez Parlament Europejski.

Mając na uwadze przekrojowy charakter turystyki i podróżowania, należy wzmocnić 
instytucjonalną strukturę zarządzania w UE. Należy promować synergie i regularne ramy 
komunikacji między instytucjami unijnymi, wspierane przez wzmocnioną większymi zasobami 
ludzkimi i finansowymi strukturę organizacyjną jednostki ds. turystyki, sektora tekstylnego i 
sektora kreatywnego. Jednocześnie niezbędne jest, aby w Komisji obowiązywała koordynacja 
między służbami umożliwiająca włączanie przekrojowego wymiaru omawianego sektora do 
poszczególnych inicjatyw. Nadszedł również czas, aby ustanowić Europejską Agencję 
Turystyki, która wspierałaby działania branży poprzez udostępnienie centrum monitorowania 
analizy danych lub poprzez zarządzanie regułami i ich wdrażanie.
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Aby zagwarantować, że sektor turystyki jest częścią transformacji ekologicznej i cyfrowej, 
należy wcielać w życie inicjatywy, które w przeszłości uzyskały już wsparcie finansowe 
Komisji Europejskiej, jednak nie podjęto w związku z nimi właściwych działań następczych. 
Europejski system wskaźników turystycznych (ETIS) powinien wyróżniać się stałą strukturą, 
wspieraną finansowo przez Komisję Europejską z pomocą ośrodków turystycznych, z 
zewnętrznym nadzorem i monitorowaniem. Grupa ds. Zrównoważonego Rozwoju Turystyki 
powinna wznowić działalność z myślą o zastosowaniu nowego zarządzania ETIS w praktyce 
oraz szukania nowych metod promowania tego systemu i innych atestów tworzonych i 
wydawanych przez Unię, takich jak oznakowanie ekologiczne, których zakres należy 
rozszerzyć na inne usługi i produkty. Sprawozdawczyni uznaje znaczenie aktualizacji i 
promowania Europejskiej karty zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki z 2012 r. jako 
sposobu na zaangażowanie sektora.

Aby ta dwojaka transformacja była skuteczna, należy gromadzić, analizować i rozumieć dane. 
Sprawozdawczyni uważa zatem, że istotne jest ustanowienie przez Eurostat ram odniesienia, 
które pozwoliłyby na precyzyjne określenie wpływu turystyki na zrównoważony rozwój, z 
uwzględnieniem aspektów przeciążenia ruchem turystycznym i zbyt małego ruchu 
turystycznego, oraz, w razie potrzeby, zaktualizowanie rozporządzenia w sprawie statystyki 
europejskiej o duże zbiory danych. Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
muszą mieć dostęp do inteligentnej analizy danych, a co za tym idzie turystyka, wbrew 
wnioskowi Komisji, powinna być uwzględniona w ramach zarządzania dotyczących wspólnych 
przestrzeni danych. Funkcjonowanie turystyki w przyszłości zależy od wspomnianego dostępu 
do danych, który można uzyskać tylko poprzez działania podejmowane jako zintegrowany 
klaster. W kontekście oceny innowacji i cyfryzacji branży najbardziej optymalne wydaje się 
wdrożenie działania przygotowawczego dotyczącego ośrodków turystycznych w inteligentnej 
turystyce oraz przekształcenie Europejskiej Stolicy Inteligentnej Turystyki w stały projekt 
unijny cechujący się szerszymi i bardziej sprawiedliwymi kryteriami w celu uwzględnienia 
większej liczby europejskich ośrodków turystycznych.

Należy wspierać mobilność, interoperacyjność i systemy sprzedaży biletów oraz 
rozbudowywać m.in. infrastrukturę kolejową i drogi dla rowerów, umożliwiając w ten sposób 
promowanie turystyki krajowej i transgranicznej. Trzeba jednak pamiętać, że ograniczanie 
jednego rodzaju transportu kosztem innego nie jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla wielu 
regionów i krajów położonych na obrzeżach Unii.
 
Turystyka przybrzeżna, morska i wodna ma duże znaczenie w Unii dzięki jej wymiarowi 
morskiemu. W 2018 r. 51,7 % turystycznych obiektów noclegowych w UE było 
zlokalizowanych na obszarach przybrzeżnych, w związku z czym należy dokładniej zbadać ten 
segment oraz dokonać ponownej oceny 14 działań zawartych w Europejskiej strategii na rzecz 
turystyki przybrzeżnej i morskiej, wytycznych dotyczących wsparcia finansowego dla 
nadchodzących WRF oraz dostępnych źródeł finansowania transformacji ekologicznej i 
cyfrowej. Inicjatywy, które są już realizowane, dotyczące na przykład wspólnego programu 
szkoleń dla kapitanów statków rybackich, podręcznika dobrych praktyk dla rejsów 
wycieczkowych (działania przygotowawcze Parlamentu), przepisów VAT obowiązujących na 
pokładach jednostek pływających i w kotwicowiskach, a także inicjatywy dotyczące 
sezonowości powinny stanowić ramy odniesienia dla aktualizacji wspomnianych 14 działań.

Obszary różnorodności biologicznej i chronione obszary morskie są optymalnym środowiskiem 
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do badań, a zatem powinny wspierać turystykę naukową w regionach, które wzbudzają 
największe zainteresowane wśród międzynarodowej społeczności naukowej. Należy 
koniecznie określić tendencje dotyczące przyszłych miejsc pracy w sektorze turystyki, a 
jednocześnie nauczać tradycyjnych działań i dostosowywać te działania, a także inwestować w 
szkolenia i rozwój umiejętności osób z kadry kierowniczej wyższego szczebla w 
mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, aby umożliwić tym 
osobom optymalizację ich potencjału w zakresie tworzenia dobrobytu.

Planowanie przyszłości branży turystycznej jest obecnie celem nadrzędnym. Ocena tendencji i 
dynamiki popytu, możliwości dostępne dla podróżnych będących konsumentami oraz 
przechodzenie do modeli uwzględniających bardziej ekologiczną gospodarkę muszą być 
priorytetami Unii na następne dziesięciolecie. Turystyka i podróżowanie muszą być częścią 
rozwiązania, które prowadzi do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r., a 
wszystkie działania podejmowane w tym zakresie muszą być odpowiednio ukierunkowane i 
wsparte zachętami finansowymi. Należy ustanowić sieci między regionami, operatorami oraz 
podmiotami publicznymi i prywatnymi w celu rozwiązywania wspólnych problemów. 
Wsparcie powinno być dzielone według udziału branży w PKB, jak również należy w tym 
miejscu pamiętać o konieczności uwzględnienia trwałych i niemożliwych do pokonania 
ograniczeń, które występują w najbardziej oddalonych regionach Europy.

Wzywamy do modernizacji przepisów poprzez uwzględnienie w nich skuteczniejszych 
środków zwalczania skutków kolejnych kryzysów i lepiej ukierunkowanych rozwiązań oraz 
poprzez osiągnięcie większej równowagi między prawami konsumentów a zrównoważonym 
rozwojem przedsiębiorstw.

Innowacja to globalny cel nadrzędny, który skłania sprawozdawczynię do wystosowania apelu 
o tworzenie rozwiązań umożliwiających bezproblemowe podróżowanie, zarówno jeśli chodzi 
o wybór i zakup biletów, jak i doświadczenia w różnych rodzajach transportu, a także w samych 
ośrodkach turystycznych.

Uważamy, że trzeba wprowadzić europejską e-wizę oraz że musimy pilnie rozważyć 
rozpoczęcie dyskusji nad wizą podróżną, która została niegdyś przedstawiona przez Komisję 
Europejską.

Nade wszystko potrzebujemy woli politycznej i strategicznej wizji przyszłości dla sektora 
turystyki i podróży. 

Sprawozdawczyni jest zdania, że do końca tego roku musi zostać przedstawiony plan działania 
zawierający szczegółowe cele i założenia oraz że należy opracować europejską strategię dla 
turystyki stanowiącą podstawę do tworzenia wspólnych rozwiązań, które będą prowadzić do 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i ośrodków turystycznych w Europie.

Turystyka cechuje się ogromnym potencjałem, jeśli chodzi o poszanowanie wartości, tradycji i 
kultury innych osób, a co za tym idzie zapewnienie stabilizacji i pokoju między ludźmi – 
wartości, którą wyznaje również Unia Europejska.


