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Europos turizmo manifestas „Turizmas ekonomikos 

augimui ir darbo vietų ku rimui skatinti“ 

 

Turizmas yra didelė ekonominio ir socialinio vystymosi varomoji jėga. Sektorius skatina ekonomikos 

augimą, nes generuoja pajamas, užimtumą ir investicijas Europoje ir eksportuoja į kilmės rinkas 

visame pasaulyje. Turizmas padeda puoselėti mūsų kultūrinį ir gamtos paveldą, duoda pajamų, 

kuriomis galima finansuoti lankytojų ir gyventojų naudojamus objektus ir infrastruktūrą, skatina 

bendros, savo įvairove išskirtinės Europos tapatybės ir pilietybės suvokimą. 

 

Europa yra turistų lankomiausias žemynas pasaulyje ir jos rinkos dalis 2016 m. sudarė 50 proc. 1  Turizmo 

sektorius (tiesiogiai ir netiesiogiai) sukuria 10,2  proc. viso 28 ES valstybių narių BVP, ir šis rodiklis, kaip 

numatoma, iki 2027 m. turėtų pasiekti 11,2 proc. BVP. 2  

ES kelionių ir turizmo sektorius išlaiko beveik 26,5 milijono žmonių, o lankytojų eksportas generuoja 

375,1 milijardo EUR. Turizmo vaidmuo darosi vis svarbesnis, jeigu įvertintume tai, kad savo pobūdžiu tai 

–  darbo jėgai imlus sektorius, kurį pirmiausia kuria MVĮ, ir jame dirba daug moterų ir jaunimo.  

Smarkiai išaugus nedarbo lygiui yra duomenų, rodančių, kad kelionių ir turizmo sektorius tebėra vienas 

pirmaujančių darbo vietų kūrėjų tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. 

Atsižvelgę į šiuos faktus Europos viešieji ir privatūs turizmo sektoriaus suinteresuotieji subjektai ir tie 

subjektai, kurie turi daug interesų šiame sektoriuje, susivienijo, kad kartu paskelbtų šį Europos turizmo 

manifestą. Dokumente išdėstomi artimiausių metų ES politikos prioritetai, skirti šiam sektoriui. 

 

MŪSŲ ŽINIA 

Norint suformuoti veiksmingą turizmo politiką reikia laikytis holistinio europinio požiūrio, atsižvelgiant į 

įvairialypį sektoriaus poveikį ir platų su turizmu susijusių ar jo veikiamų suinteresuotųjų subjektų 

spektrą. Tai buvo pripažinta Lisabonos sutartimi, kuri Sutarties dėl ES veikimo 195 straipsniu įpareigoja 

Europos Sąjungą skatinti Europos turizmo sektoriaus konkurencingumą sukuriant palankią aplinką jo 

augimui ir plėtrai ir kelionių ir turizmo sektoriui taikant kompleksinį požiūrį. 

 

                                                           
1  Pasaulio turizmo organizacija (2017 m.), Tourism Highlights 2017 Edition, UNWTO, Madrid. 
2  Pasaulio kelionių ir turizmo taryba (2017 m.), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union, WTTC, London. 
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MŪSŲ PRIORITETAI 

 

Konkurencingumas 

1. Pasiekti pažangesnę Šengeno vizų politiką ir procesus, kurie kuo mažiau atgrasytų teisėtai tiek 

laisvalaikio, tiek darbo tikslais keliaujančius asmenis. 

2. Mažinti administracinę ir mokestinę naštą, remti verslo kūrimą ir skatinti pasienio prekybą ir paslaugų 

teikimą. 

3. Skatinti pažangesnę mokesčių politiką ir geresnį ES, nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios 

institucijų veiksmų koordinavimą užtikrinant, kad Europa išliktų konkurencinga lankytina vieta ir 

konkurencinga vieta verslui. Peržiūrint reguliavimo sistemą reikėtų įvertinti PVM, rinkliavas, vietos 

mokesčius ir oro transporto keleivių mokesčius. 

4. Užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir sąžiningą konkurenciją visiems turizmo paslaugų teikėjams. 

 

Skaitmeninimas 

5. Ieškoti būdų teikti ES finansinę paramą turizmo sektoriaus skaitmeninimui ir ekspertų forumų kūrimui 

skatinant gerąją praktiką. 

6. Užtikrinti skaidrumą ir neutralumą interneto vartotojams ir įmonėms. Peržiūrint reguliavimo sistemą 

reikėtų įvertinti interneto paieškos ir tarpusavio mainų platformas. 

7. Skatinti tolesnį duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu mokesčių ribojimą, nemokamą belaidį ryšį 

lankytojams ir gausinti įvairiomis kalbomis skelbiamą turinį, susijusį su traukos objektais ir renginiais 

lankytinose vietose. 

 

Geras valdymas 

8. Parengti specialią ES turizmo strategiją su aiškiais siekiais, tikslais, rodikliais ir turizmui skirtomis 

priemonėmis, įtraukiant į šį procesą visus turizmo sektoriaus suinteresuotuosius subjektus. 

9. Užkirsti kelią reguliavimo pasikartojimams ir pašalinti reguliavimo prieštaravimus turizmo paslaugų 

bendrojoje rinkoje, užtikrinant geresnį turizmui poveikį darančių politikos priemonių ir taisyklių 

koordinavimą tarp Komisijos generalinių direktoratų. 

10. Gerokai iš anksto (mažiausiai prieš 24 mėnesius) skelbti apie bet kokius su reguliavimu (mokestiniu ar 

kitokiu) susijusius pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos turizmui. 
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11. Užtikrinti skaidrumą renkant ir vėliau panaudojant mokestines pajamas, gautas iš lankytojų 

ekonomikos*. 

12. Supaprastinti mokesčių ir vartotojų apsaugos įstatymus ir užtikrinti nuoseklų vykdymo užtikrinimą. 

13. Nustatyti ir skatinti gerąją turizmo srities praktiką, kuri atspindėtų šiame manifeste siūlomus siekius 

ir priemones (pavyzdžiui, turizmo reguliavimo valdymą ir įmonių socialinę atsakomybę). 

14. Užtikrinti sistemingą turizmo srities privačiojo sektoriaus suinteresuotųjų subjektų ir už turizmą 

atsakingų institucijų dalyvavimą visais valdymo lygmenimis. 

15. Nuolat stebėti ir vertinti lankytojų ekonomikos rodiklius ir poveikį (pavyzdžiui, ES ekonominės veiklos 

rezultatams remiantis tiksliais darnumo ir užimtumo duomenimis).  

16. Supaprastinti prieigą suinteresuotiesiems subjektams prie pažangaus ir tvaraus ES finansavimo, 

susijusio su augimu ir darbo vietų kūrimu.  

17. Finansuojant projektus reikėtų atsižvelgti į Europos piliečių, lankytojų, darbuotojų, įmonių ir Europos 

organizacijų poreikius. 

 

Bendros propagavimo priemonės 

18. Remti Europoje siūlomos turizmo įvairovės vystymą ir šiuo metu vykstantį jos propagavimą, įskaitant 

visą Europą aprėpiančius europietiškus teminius turizmo produktus (pavyzdžiui, dviračių maršrutus, 

gastronomiją, kultūrą, gamtą, scenos meną, kurortus ir sveikatingumą ir kt.). 

19. Užtikrinti finansavimą ilgalaikėms bendroms Europos kaip lankytinos vietos propagavimo 

priemonėms kilmės rinkose, tuo prisidedant prie nacionalinių ir regioninių turizmo organizacijų ir kitų 

atitinkamų organizacijų pastangų.  

20. Sudaryti palankias sąlygas privataus sektoriaus bendradarbiavimui, skatinti viešąsias ir privačias 

iniciatyvas (pavyzdžiui, derinant finansavimą ir rinkodaros programas) ir remti tarpsektorinę partnerystę. 

21. Remti ir propaguoti trečiųjų šalių Europos kokybės schemas, kai yra aiški bendra nauda (pavyzdžiui, 

apgyvendinimo, gastronomijos, meno ir paveldo, lankytinų vietų, teminių produktų ir kt. srityse). 

 

Sezoniškumas 

22. Skatinti gerąją praktiką, susijusią su sezono ir pajėgumų pratęsimu (pavyzdžiui, geriau suskirstant 

moksleivių atostogas, ilginant darbo valandas) ir įvairinimu (pavyzdžiui, sukuriant daugiau galimybių 

lankytis didesniam žmonių skaičiui, įskaitant gaunančius mažas pajamas ar neprisirišusius prie moksleivių 

atostogų). 
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23. Skatinti turizmo ištisus metus vystymą įvairinant pasiūlą, ypač tose lankytinose vietose, kurios 

tradiciškai geriau žinomos dėl savo patrauklumo tam tikrais metų laikais (pavyzdžiui, vaikščiojimo žiemą 

atostogos Pietų Europoje, dviračių sporto atostogos slidinėjimo kurortuose) arba yra patrauklios visus 

metus dėl gamtos išteklių, pavyzdžiui, kaimo ar aktyvaus turizmo.   

24. Remti kūrybingą esamos turizmo pasiūlos propagavimą visus metus. 

 

Įgūdžiai ir kvalifikacijos 

25. Skatinti reikiamų kvalifikacijų, žinių, įgūdžių ir patirties pripažinimą visoje bendrojoje rinkoje. 

26. Didinti informuotumą apie karjeros galimybes lankytojų ekonomikoje*. 

27. Skatinti produktyvesnius mokymo ir švietimo paslaugų teikėjų ir pramonės sektoriaus santykius. 

28. Plačiau panaudoti šiuo metu visoje Europoje įgyvendinamas programas, skirtas jaunimo užimtumui, 

ir kurti naujas programas. 

29. Stiprinti mokymosi visą gyvenimą programas turizmo sektoriuje dirbantiems žmonėms ir pateikti jas 

internetu. 

30. Remti turizmo sektoriaus darbuotojų kalbinių įgūdžių gerinimą ir skatinti jų judėjimo laisvę. 

31. Skatinti kultūrinio sąmoningumo mokymą, kad lankytojams iš visų kilmės rinkų būtų teikiamos 

geresnės paslaugos. 

 

Darnumas 

32. Aplinkosauginis darnumas: bendradarbiaujant su visais susijusiais generaliniais direktoratais ir 

atitinkamomis tarptautinėmis institucijomis sukurti strateginį aplinkos požiūriu darnios turizmo 

pramonės planą (įskaitant sistemas, technologijas ir infrastruktūrą), kad būtų galima prisidėti prie 

klimato ir darnaus darbo vietų kūrimo tikslų. 

33. Ekonominis ir veiklos darnumas: užtikrinti ES finansinę paramą ilgalaikėms ir vidutinės trukmės 

turizmo iniciatyvoms Europos lygmeniu, apimant visą vertės grandinę. Užtikrinti, kad įmonės kilmės ir 

lankytinų vietų rinkose iš turizmo gautų teisingai paskirstytą savo naudos dalį, įskaitant vietos 

bendruomenes ir tuos, kurie dirba šiame sektoriuje. 

34. Nustatyti ir remti gerąją praktiką pajėgumų ir lankytinų vietų valdymo srityje, kad pasiūla sėkmingai 

prisitaikytų prie paklausos, ir užtikrinti, kad lankytojų patirties kokybė būtų neatsiejama nuo vietos 

bendruomenių gyvenimo kokybės. 
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35. Socialinis ir kultūrinis darnumas: valdyti poveikį vietos kultūrai ir bendruomenėms lankytinose 

vietose; palaikyti ilgalaikį užimtumą turizmo sektoriuje, užtikrinant teisingas darbo sąlygas (pavyzdžiui, 

socialinės apsaugos, darbo užmokesčio, lygių galimybių, vienodų sąlygų taikymo ir kt. sąlygas) visiems, 

ypač svarbiuose subsektoriuose, kuriuose sunku samdyti ir išsaugoti darbuotojus.  

36. Remti turizmo kaip teisės visiems koncepciją. Suteikti progą keliauti kiekvienam Europos piliečiui, 

įskaitant gaunančius mažas pajamas ar turinčius negalią.  

 

Transporto junglumas 

37. Skatinti į vartotojus orientuotas daugiarūšio susisiekimo viešąsias ir privačias platformas (gerinant 

generalinių direktoratų ir paslaugų teikėjų bendradarbiavimą). 

38. Gerinti turizmo ir transporto infrastruktūrą, taip pat ir atokiose, kaimo, kalnų, salų ir pakrantės 

vietovėse. 

39. Sukurti Europos strategiją, skirtą darniam visų transporto rūšių junglumo didinimui, įskaitant 

infrastruktūros pritaikymą ir informaciją, kad būtų patenkinti specifiniai visų keliautojų poreikiai. 

40. Skiriant ES finansavimą gerinti specialių keleivinio transporto koridorių (pavyzdžiui, geležinkelių, 

kelių, dviračių takų, jūrų vandens kelių, pėsčiųjų takų, bendro Europos dangaus ir kt.) kokybę ir 

koordinavimą. 

41. Skatinti teisingą ir vienodomis sąlygomis teikiamą prieigą prie reikiamų kelionių ir vežimo operatorių 

duomenų, sudarant palankias sąlygas skaitmeninei daugiarūšei praktikai, įskaitant galimybę bilietus 

įsigyti dalijant visą maršrutą į atskiras atkarpas (angl. end-to-end ticketing). 

42. Skatinti geresnę prieigą ir vietos infrastruktūrą šalia turistų lankytinų vietų, kad į jas būtų galima 

lengviau patekti ir būtų kuo mažiau trikdymo ir būtų pašalintos kalbinės kliūtys. 

43. Skatinti liberalius, prieigą į rinką atveriančius aviacijos susitarimus ES lygmeniu su pagrindiniais ES 

prekybos partneriais, spręsti artėjančią oro uostų pajėgumų krizės problemą ir sukurti bendrą Europos 

dangų, siekiant sumažinti kelionės atstumus, laiką, kaštus ir išmetamą anglies dioksido kiekį. 

44. Užtikrinti pakankamą ir nuspėjamą geležinkelių infrastruktūros finansavimą, kad padidėtų 

geležinkelio paslaugų patrauklumas ir pagerėtų kokybė, nes tai būtų katalizatorius, galintis išjudinti 

turizmo vystymo potencialą kartu siekiant ES perėjimo prie geležinkelio naudojimo tikslų. 

 

*Lankytojų ekonomika apima vertę, kurią sukuria su turizmu susijusių prekių ir paslaugų teikimas, ir vertę, kurią 

duoda netiesioginis kitų sektorių, kurie pasikliauna turizmu, įskaitant jo tiekimo grandinę, indėlis. Tai taip pat 

apima kapitalo investicijų ir vyriausybės išlaidų, susijusių su turizmu, poveikį. 
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Daugiau informacijos apie iniciatyvą ir kaip prie jos prisijungti rasite šiame puslapyje 

www.tourismmanifesto.eu   

  

http://www.tourismmanifesto.eu/

