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Europejski manifest „Turystyka na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” 

 

Turystyka jest ważną siłą napędową rozwoju gospodarczego i społecznego. Sektor turystyki stymuluje 

wzrost gospodarczy poprzez generowanie dochodów, zatrudnienia i inwestycji w Europie oraz dzięki 

eksportowi na rynki pochodzenia na całym świecie. Pomaga zachować nasze dziedzictwo kulturowe i 

naturalne, zapewnia dochody na potrzeby finansowania obiektów i infrastruktury, z których 

korzystają turyści i mieszkańcy, oraz upowszechnia świadomość na temat wspólnej europejskiej 

tożsamości i obywatelstwa, które wyróżniają się różnorodnością. 

 

Europa jest największym światowym ośrodkiem turystycznym posiadającym udziały w rynku na 

poziomie 50% w 2016 r.1 Przemysł turystyczny generuje (bezpośrednio i pośrednio) 10,2% łącznego PKB 

UE-28; przewiduje się wzrost tej wartości do poziomu 11,2% PKB do 2027 r.2 

W UE sektor podróży i turystyki daje utrzymanie niemal 26,5 mln ludzi, a eksport turystyczny generuje 

375,1 mld EUR. Rola turystyki staje się coraz ważniejsza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że z natury jest to 

sektor o wysokiej pracochłonności oparty przede wszystkim na MŚP oraz charakteryzuje się wysokimi 

wskaźnikami zatrudnienia kobiet i ludzi młodych.  

W czasach gdy wskaźniki zatrudnienia znacznie rosną, dowody pokazują, że sektor podróży i turystyki 

jest jednym z sektorów, w których powstaje najwięcej miejsc pracy zarówno w Europie, jak i na świecie. 

Biorąc pod uwagę te fakty, europejskie publiczne i prywatne zainteresowane strony z branży 

turystycznej oraz zainteresowane strony o ważnych interesach w obszarze turystyki zjednoczyły się i 

wspólnie przedstawiły niniejszy europejski manifest dotyczący turystyki. Dokument podkreśla priorytety 

polityki UE dla sektora w nadchodzących latach. 

 

 

 

 

                                                           
1  Światowa Rada Podróży i Turystyki (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union [Wpływ gospodarczy podróży i turystyki 
w Unii Europejskiej 2017], WTTC, Londyn. 
2  Światowa Rada Podróży i Turystyki (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union [Wpływ gospodarczy podróży i turystyki 
w Unii Europejskiej 2017], WTTC, Londyn. 
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NASZE PRZESŁANIE 

Aby formułować skuteczną politykę w obszarze turystyki, wymagane jest całościowe europejskie 

podejście uwzględniające różnorodne wpływy wywierane przez sektor, a także szerokie grono 

zainteresowanych stron zaangażowanych w turystykę lub powiązanych z tym sektorem. Zostało to 

dostrzeżone w Traktacie z Lizbony, który na mocy art. 195 TFUE nakłada na Unię Europejską obowiązek 

wspierania konkurencyjności europejskiego sektora turystyki poprzez tworzenie korzystnego środowiska 

dla jego wzrostu i rozwoju oraz ustanowienie zintegrowanego podejścia do sektora podróży i turystyki. 

 

NASZE PRIORYTETY 

 

Konkurencyjność 

1. Osiągnięcie inteligentnych rozwiązań politycznych i procesów w odniesieniu do systemu wizowego 

Schengen w celu zminimalizowania efektu zniechęcającego dla osób podróżujących zgodnie z prawem w 

celach turystycznych lub zawodowych. 

2. Ograniczenie obciążeń administracyjnych i podatkowych, wspieranie tworzenia przedsiębiorstw oraz 

promowanie transgranicznej sprzedaży i świadczenia usług. 

3. Promowanie inteligentniejszej polityki podatkowej oraz lepszej koordynacji między organami 

unijnymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w celu zapewnienia, by Europa pozostała konkurencyjnym 

ośrodkiem turystycznym i miejscem prowadzenia interesów. VAT, opłaty, podatki lokalne i podatki 

lotniskowe powinny zostać objęte zakresem przeglądu ram regulacyjnych. 

4. Zapewnienie równych warunków działania i uczciwej konkurencji dla wszystkich usługodawców w 

sektorze turystyki. 

 

Cyfryzacja 

5. Zdobycie unijnego wsparcia finansowego na potrzeby cyfryzacji sektora turystyki oraz utworzenie 

forów eksperckich w celu promowania dobrych praktyk. 

6. Zapewnienie przejrzystości i neutralności dla internetowych konsumentów i przedsiębiorstw. 

Internetowe platformy wyszukiwania i platformy peer-to-peer powinny zostać objęte zakresem 

przeglądu ram regulacyjnych. 
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7. Promowanie dalszych ograniczeń cenowych względem opłat za transmisję danych w roamingu, 

darmowego dostępu WiFi dla turystów oraz powszechniejszych treści wielojęzycznych dotyczących 

atrakcji i wydarzeń w ośrodkach turystycznych. 

 

Dobre rządzenie 

8. Opracowanie specjalnej strategii UE dotyczącej turystyki obejmującej jasne cele, wskaźniki i działania 

dla turystyki w UE oraz angażującej wszystkie zainteresowane strony w obszarze turystyki. 

9. Zapobieganie powielaniu regulacji oraz wyeliminowanie sprzecznych regulacji na jednolitym rynku 

usług turystycznych poprzez zapewnienie lepszej koordynacji polityki i przepisów mających wpływ na 

turystykę między dyrekcjami generalnymi (DG). 

10. Zgłaszanie z odpowiednim wyprzedzeniem (wynoszącym co najmniej 24 miesiące) wszelkich zmian 

właściwych przepisów (podatkowych lub innych) mających wpływ na turystykę. 

11. Zapewnienie przejrzystości poboru podatków i późniejszego wykorzystywania przychodów 

podatkowych wynikających z gospodarki turystycznej*. 

12. Uproszczenie przepisów podatkowych i prawa ochrony konsumentów oraz zapewnienie 

spójnego egzekwowania. 

13. Określenie i promowanie dobrych praktyk w turystyce odzwierciedlających cele i działania 

zaproponowane w manifeście (np. zarządzanie regulacjami w obszarze turystyki i społeczna 

odpowiedzialność przedsiębiorstw). 

14. Zapewnienie systematycznego zaangażowania prywatnych zainteresowanych stron z sektora 

turystyki oraz organów ds. turystyki na wszystkich szczeblach sprawowania rządów. 

15. Regularne monitorowanie i ocena wyników gospodarki turystycznej oraz jej oddziaływania (np. na 

wyniki gospodarcze UE pod względem dokładnych danych na temat zrównoważonego rozwoju i 

zatrudnienia).  

16. Ułatwienie dostępu do inteligentnego i zrównoważonego finansowania ze strony UE dla 

zainteresowanych stron w obszarze turystyki w odniesieniu do wzrostu gospodarczego i tworzenia 

miejsc pracy.  

17. Finansowanie projektów powinno uwzględniać potrzeby obywateli Unii, turystów, pracowników, 

przedsiębiorstw i europejskich organizacji. 

 

Wspólna promocja 
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18. Wsparcie opracowywania i ciągłego promowania różnorodnych ofert turystycznych w Europe, w tym 

paneuropejskich tematycznych produktów turystycznych (np. tras rowerowych, gastronomii, kultury, 

natury, sztuk widowiskowych, zabiegów spa i pielęgnacyjnych itd.). 

19. Zapewnienie finansowania na rzecz długoterminowych wspólnych działań promocyjnych 

dotyczących ośrodka turystycznego, jakim jest Europa, na rynkach pochodzenia, zapewniając tym 

samym wartość dodaną wysiłkom podejmowanym przez krajowe i regionalne organizacje turystyczne i 

inne właściwe organizacje.  

20. Ułatwienie współpracy w sektorze prywatnym, promowanie inicjatyw publiczno-prywatnych (np. 

dopasowywanie finansowania do programów marketingowych) oraz wspieranie partnerstw 

międzysektorowych. 

21. Wsparcie i promowanie europejskich systemów jakości dla podmiotów trzecich o jasnych ogólnych 

korzyściach (np. zakwaterowanie, gastronomia, sztuka i dziedzictwo, ośrodki turystyczne, produkty 

tematyczne itd.). 

 

Sezonowość 

22. Promowanie dobrych praktyk w zakresie przedłużania sezonu oraz zwiększania przepustowości (np. 

lepsze rozłożenie w czasie wakacji szkolnych, dłuższe godziny otwarcia) i dywersyfikacji (np. rozwój 

możliwości turystycznych dla większej liczby osób takich jak osoby o niskich dochodach lub osoby 

niezależne od wakacji szkolnych). 

23. Zachęcanie do rozwoju całorocznej turystyki poprzez dywersyfikację oferty, w szczególności w 

ośrodkach turystycznych tradycyjnie kojarzonych z sezonowością (np. zimowe wakacje obejmujące 

wędrówki piesze w Europie Południowej; wycieczki rowerowe w ośrodkach narciarskich) lub 

całorocznymi atrakcjami opartymi na zasobach naturalnych takich jak tereny wiejskie i aktywna 

turystyka.  

24. Wspieranie kreatywnego promowania dostępnej oferty turystycznej przez cały rok. 

 

Umiejętności i kwalifikacj 

25. Promowanie uznawania odpowiednich kwalifikacji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia na całym 

jednolitym rynku. 

26. Zwiększanie świadomości na temat możliwości rozwoju kariery w ramach gospodarki turystycznej*. 

27. Promowanie bardziej produktywnych stosunków między organizatorami szkolenia/kształcenia a 

branżą. 
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28. Wykorzystywanie na większą skalę istniejących ogólnoeuropejskich programów na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych i opracowywanie nowych programów. 

29. Wzmocnienie programów uczenia się przez całe życie dla osób pracujących w sektorze turystyki oraz 

udostępnienie tych programów w internecie. 

30. Wspieranie udoskonalania umiejętności językowych specjalistów w dziedzinie turystyki oraz 

promowanie ich swobody przemieszczania się. 

31. Wspieranie szkoleń w obszarze świadomości kulturalnej w celu poprawy jakości usług świadczonych 

na rzecz turystów ze wszystkich rynków pochodzenia. 

 

Zrównoważenie 

32. Zrównoważenie środowiskowe: opracowanie planu strategicznego na rzecz zrównoważonego pod 

względem środowiskowym przemysłu turystycznego (w tym systemów, technologii i infrastruktury), aby 

zapewnić wkład w cele w zakresie klimatu i tworzenia trwałych miejsc pracy we współpracy ze 

wszystkimi właściwymi DG i organami międzynarodowymi w razie potrzeby. 

33. Stabilność gospodarcza i operacyjna: zapewnienie wsparcia finansowego ze strony UE na rzecz 

długo- i średnioterminowych inicjatyw w obszarze turystyki na szczeblu europejskim obejmujących cały 

łańcuch wartości. Zapewnienie sprawiedliwych korzyści płynących z turystyki dla przedsiębiorstw na 

rynkach pochodzenia i przeznaczenia, w tym dla społeczności lokalnych i osób pracujących w sektorze. 

34. Zidentyfikowanie i wspieranie dobrych praktyk w zarządzaniu przepustowością i ośrodkami 

turystycznymi, tak aby podaż była z powodzeniem dostosowywana do popytu, oraz zapewnienie, by 

jakość oferty dla turystów szła w parze z jakością życia lokalnych społeczności. 

35. Zrównoważony rozwój społeczno-kulturowy: zarządzanie wpływem na lokalną kulturę i społeczności 

w ośrodkach turystycznych; utrzymywanie długotrwałego zatrudnienia w sektorze turystyki ze 

sprawiedliwymi warunkami pracy dla wszystkich, zwłaszcza w kluczowych podsektorach, w których 

rekrutacja i zatrzymywanie pracowników nadal stanowią wyzwanie (np. ochrona socjalna, 

wynagrodzenie, równe szanse, równe traktowanie itd.).  

36. Wspieranie koncepcji turystyki jako prawa dla wszystkich. Zapewnienie możliwości podróżowania 

każdemu obywatelowi Unii, w tym osobom o niskich dochodach lub niepełnosprawnym.  

 

Połączenia transportowe 

37. Promowanie publiczno-prywatnych platform zorientowanych na konsumenta na rzecz mobilności 

multimodalnej (dzięki udoskonalonej współpracy między DG i usługodawcami). 



 
 
 
 

6 
 

38. Udoskonalenie infrastruktury turystycznej i transportowej, w tym na obszarach oddalonych, 

wiejskich, górskich, wyspiarskich i przybrzeżnych. 

39. Opracowanie europejskiej strategii na potrzeby zwiększenia jakości sieci połączeń w ramach 

wszystkich rodzajów transportu w zrównoważony sposób, łącznie z dostosowaniem infrastruktury i 

informacji w celu uwzględnienia szczególnych potrzeb wszystkich podróżnych. 

40. Poprawa jakości i koordynacji specjalnych korytarzy transportu pasażerskiego (np. linii kolejowych, 

dróg, tras rowerowych, dróg morskich, szlaków pieszych, jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej 

itd.) dzięki finansowaniu z UE. 

41. Promowanie sprawiedliwego i równego dostępu biur podróży i przewoźników do odpowiednich 

danych, aby ułatwić stosowanie cyfrowych praktyk multimodalnych, w tym wystawianie biletów w 

modelu end-to-end. 

42. Promowanie większej dostępności i udogodnień w ośrodkach turystycznych w pobliżu atrakcji 

turystycznych w celu ułatwienia dostępu i zminimalizowania zakłóceń oraz wyeliminowania barier 

językowych. 

43. Promowanie liberalnych umów lotniczych na poziomie UE otwierających dostęp do rynku dla 

głównych partnerów handlowych UE, uwzględnienie zbliżających się problemów z przepustowością 

portów lotniczych oraz osiągnięcie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w celu zmniejszenia 

odległości, czasów i kosztów podróży oraz emisji CO2. 

44. Zapewnienie wystarczającego i przewidywalnego finansowania infrastruktury kolejowej w celu 

zwiększenia atrakcyjności i jakości usług kolejowych jako katalizatora uwalniającego potencjał rozwoju 

turystyki zgodnie z celami UE w zakresie zmiany transportu na transport kolejowy. 

 

* Gospodarka turystyczna obejmuje wartość generowaną przez dostarczanie towarów i świadczenie usług 

związanych z turystyką oraz wartość pośrednich wkładów z innych sektorów, które polegają na turystyce, w tym jej 

łańcuchu dostaw. Obejmuje to wpływ inwestycji kapitałowych i wydatków publicznych związanych z turystyką. 

 

Więcej informacji na temat inicjatywy oraz możliwości dołączenia do niej można znaleźć na stronie 

www.tourismmanifesto.eu   

 

http://www.tourismmanifesto.eu/

