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Majanduskasvu ja tö ö hö ivet töetav Eurööpa turismi 

manifest  

 

Turism on majandusliku ja sotsiaalse arengu oluline hoogustaja. Turismisektor stimuleerib 

majanduskasvu, edendades sissetulekuid, tööhõivet ja investeeringuid Euroopas, samuti eksportides 

päritoluturgudele kogu maailmas. See aitab säilitada meie kultuuri- ja looduspärandit, annab tulu 

rajatiste ja taristu rahastamiseks, mida kasutavad külalised ja elanikud ja edendab teadlikkust ühisest 

Euroopa identiteedist ja kodakondsusest, mida iseloomustab mitmekesisus. 

 

Europe Euroopa on maailma külastatavaim turismisihtkoht, turuosaga 50 %1. Turismisektor loob 

(otseselt ja kaudselt) 10,2 % ELi 28 riigi SKPst, mis prognooside kohaselt suureneb 2027. aastaks 11,2 %-

ni SKPst2.  

ELis toetab reisi- ja turismisektor ligi 26,5 miljonit inimest ja külastajatega seotud eksport toob sisse 

375,1 miljardit eurot. Turismi roll muutub veelgi tähtsamaks, kui võtta arvesse, et oma olemuselt on 

tegemist tööjõumahuka sektoriga, mille aluseks on peamiselt VKEd, ning mille töötajate hulgas on suur 

osakaal naistel ja noortel.  

Ajal, mil töötuse määr on järsult tõusnud, näitavad tõendid, et reisi- ja turismisektor on endiselt üks 

peamisi töökohtade loojaid nii Euroopas kui ka kogu maailmas. 

Neid asjaolusid arvesse võttes ühinesid Euroopa avaliku ja erasektori turismivaldkonna sidusrühmad 

ning sidusrühmad, kellele turism suurt huvi pakub, ning koostasid kõnealuse Euroopa turismi manifesti. 

Dokumendis tuuakse välja ELi poliitilised prioriteedid kõnealuse sektori osas lähiaastateks. 

 

MEIE SÕNUM 

Et formuleerida tõhusad turismipoliitika meetmeid, on vaja terviklikku Euroopa lähenemisviisi, milles 

võetaks arvesse sektori erinevaid mõjusid ning arvukaid sidusrühmi, kes on turismiga seotud või keda 

see mõjutab. Seda tunnistati Lissaboni lepinguga. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 195 antakse 

Euroopa Liidule kohustus edendada Euroopa turismisektori konkurentsivõimet, luues soodsa keskkonna 

selle kasvuks ja arenguks ning integreeritud lähenemisviis reisi- ja turismisektorile. 

                                                           
1  World Tourism Organization (2017), Tourism Highlights 2017 Edition, UNWTO, Madrid. 
2  World Travel & Tourism Council (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union, WTTC, London. 
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MEIE PRIORITEEDID 

 

Konkurentsivõime 

1. Saavutada arukam Schengeni viisapoliitika ja menetlused, et vähendada tõkkeid seaduslikele 

reisijatele, kes reisivad puhkuse või töö eesmärgil. 

2. Vähendada haldus- ja maksukoormust, toetada ettevõtete loomist ja edendada piiriülest müüki ja 

teenuste osutamist. 

3. Edendada arukamat maksupoliitikat ja paremat koordineerimist ELi, riiklike, piirkondlike ja kohalike 

ametiasutuste vahel, tagamaks, et Euroopa on ka tulevikus konkurentsivõimeline sihtkoht, mida 

külastada ja kus ettevõtlusega tegeleda. Käibemaks, lõivud, kohalikud maksud ja lennureisijate maksud 

tuleks lisada reguleeriva raamistiku läbivaatamise teemade hulka. 

4. Tagada võrdsed tingimused ja aus konkurents kõikidele turismiteenuste osutajatele. 

 

 

Digiteerimine 

5. Arendada välja ELi rahaline toetus turismisektori digiteerimisele ja eksperdifoorumite loomisele 

parimate tavade edendamiseks. 

6. Tagada läbipaistvus ja neutraalsus internetis tarbijatele ja ettevõtjatele. Reguleeriva raamistiku 

läbivaatamise teemade hulka tuleks lisada veebipõhiste otsingute ja kasutajate platvormid. 

7. Innustada täiendavaid hinna ülempiire rändlustasudele, tasuta WiFit külastajatele ja mitmekeelset 

infosisu vaatamisväärsuste ja ürituste kohta sihtkohtades. 

 

Head valitsemistavad 

8. Arendada välja konkreetne ELi turismistrateegia, mis hõlmaks selgeid eesmärke, näitajaid ja 

meetmeid ELi turismi jaoks, kaasates kõiki sidusrühmi. 

9. Vältida regulatiivset kattuvust ja kõrvaldada regulatiivsed vastuolud turismiteenuste ühtsel turul, 

tagades turismiteenuseid puudutavate poliitikate ja õigusaktide parema koordineerimise 

peadirektoraatide vahel. 

10. Kehtestada asjakohane etteteatamistähtaeg (vähemalt 24 kuud) mis tahes muudatusteks turismiga 

seotud õigusaktides. 
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11. Tagada läbipaistvus maksude kogumises ja külalismajandusest saadud maksutulu kasutamises*. 

12. Lihtsustada maksu- ja tarbijakaitsealaseid õigusakte ning tagada järjepidev jõustamine. 

13. Määrata kindlaks ja edendada häid tavasid turismi alal vastavalt manifestis toodud eesmärkidele ja 

meetmetele (nt turismi reguleerimise juhtimine ning ettevõtja sotsiaalne vastutus). 

14. Tagada turismi erasektori ja turismivaldkonna ametkondade süstemaatilise kaasamise juhtimisse 

kõigil tasanditel. 

15. Korrapäraselt jälgida ja hinnata külalismajanduse tulemuslikkust ja mõju (nt ELi 

majandustulemustele seoses täpsete andmetega kestlikkuse ja tööhõive kohta).  

16. Hõlbustada juurdepääsu arukale ja kestlikule turismi ELi poolsele rahastusele turismi sidusrühmade 

jaoks seoses majanduskasvu ja töökohtade loomisega.  

17. Projektide rahastamisel tuleks arvesse võtta Euroopa kodanike, külastajate, töötajate, ettevõtjate ja 

Euroopa organisatsioonide vajadusi. 

 

Ühine edendamine 

18. Toetada turismipakkumise arengut ja selle mitmekesistamise pidevat edendamist Euroopas, 

sealhulgas üleeuroopaliste temaatiliste turismitoodete (nt jalgrattateed, toitlustus, kultuur, loodus, 

näitekunsti, spad ja tervisekeskused jne) kaudu.  

19. Leida rahastamine pikaajalistele ühistele müügiedendustegevustele Euroopa sihtkohtade jaoks 

päritoluturgudel, lisades seega väärtust riiklike ja piirkondlike turismiorganisatsioonide ja muude 

asjaomaste organisatsioonide jõupingutustele.  

20. Lihtsustada koostööd erasektoriga, edendada avaliku ja erasektori algatusi (nt täiendav rahastamine 

ja turustamisprogrammid) ning toetada valdkonnaüleseid partnerlusi. 

21. Toetada ja edendada kolmandate osapoolte Euroopa kvaliteedikavasid, kus üldine kasutegur on 

selge (nt majutus, toitlustus, kunst ja kultuuripärand, sihtkohad, temaatilised tooted jne). 

 

 

Hooajalisus 

22. Edendada häid tavasid hooaja ja vastuvõtumahu laiendamises (näiteks parem ajastamine seoses 

koolivaheaegadega, pikemad lahtiolekuajad) ja mitmekesistamises (nt külastamisvõimaluses 

rohkematele inimestele, näiteks madala sissetulekuga inimestele ja neile, kes ei ole seotud 

koolivaheaegadega) 
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23. Julgustada aastaringse turismi arendamist, mitmekesistades pakkumist, eelkõige sihtkohtades, mis 

on paremini tuntud nende hooajalise külje tõttu (nt talvised matkapuhkused Lõuna-Euroopas, 

jalgrattapuhkused suusakuurortides) või mille aastaringne populaarsus põhineb loodusel, nt 

maapiirkonnad ja aktiivturism.  

24. Toetada aastaringselt kättesaadavate turismiteenuste pakkumise loovat edendamist. 

 

Oskused ja kvalifikatsioon 

25. Edendada asjaomaste kvalifikatsioonide, teadmiste, oskuste ja kogemuste tunnustamist kogu ühtsel 

turul. 

26. Suurendada teadlikkust karjäärivõimalustest külalismajanduse alal*. 

27. Julgustada produktiivsemaid suhteid koolituse/hariduse pakkujate ja tööstuse vahel. 

28. Kasutada laialdasemalt olemasolevaid üleeuroopalisi noorte tööhõive programme ja töötada välja 

uusi. 

29. Edendada elukestva õppe süsteeme turismisektoris töötavatele inimestele, ja teha need veebis 

kättesaadavaks. 

30. Toetada keeleoskuse parandamist turismi alal töötavate spetsialistide hulgas ja edendada nende 

liikumisvabadust. 

31. Julgustada kultuurilise teadlikkuse alast koolitust, et parandada kõikidelt päritoluturgudelt 

saabuvatele külastajatele osutatavaid teenuseid. 

 

Jätkusuutlikkus 

32. Keskkonnahoidlikkus: luua keskkonnahoidliku turismi strateegiline kava (hõlmates süsteeme, 

tehnoloogiat ja taristuid), et aidata kaasa kliimaalaste ja kestlike töökohtadega seotud eesmärkide 

saavutamisele, koostöös kõigi asjaomaste peadirektoraatide ja rahvusvaheliste organitega. 

33. Majanduslik ja tegevusalane kestlikkus: tagada ELi rahaline toetus pikaajalistele ja keskpikkadele 

turismialgatustele Euroopa tasandil kogu väärtusahela ulatuses. Tagada ettevõtetele õiglane turismist 

saadav kasum päritolu- ja sihtriikide turgudel, sealhulgas ka kohalikele kogukondadele ja selles sektoris 

töötavatele inimestele. 

34. Määratleda ja toetada häid tavasid suutlikkuse ja sihtkohtade juhtimisel, nii et pakkumine kohandub 

edukalt nõudlusega, ning tagada, et külastajate kogemuse kvaliteet oleks kooskõlas kohaliku 

elanikkonna elukvaliteediga. 
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35. Sotsiaalne ja kultuuriline kestlikkus: juhtida kohalikule kultuurile ja kogukondadele avalduvat mõju; 

säilitada pikkajaline tööhõive turismisektoris koos õiglaste töötingimustega kõigi jaoks, eelkõige 

põhilistes alasektorites, kus töötajate värbamine ja säilitamine on jätkuvalt väljakutse (nt sotsiaalkaitse, 

tasustamine, võrdsed võimalused, võrdne kohtlemine jne)  

36. Toetada turismi kontseptsiooni, mille kohaselt igaühel on sellele õigus. Anda kõigile Euroopa 

kodanikele võimalus reisida, sh madala sissetulekuga või puudega inimestele.   

 

Transpordi ühenduvus 

37. Edendada tarbijatele suunatud avaliku ja erasektori mitmeliigiliste liikuvusvõrkude platvorme 

(parema koostöö kaudu peadirektoraatide ja teenuseosutajate vahel). 

38. Parandada turismi ja transpordi taristuid, sealhulgas kõrvalistes, maa-, mägi-, saare- ja 

rannikupiirkondades. 

39. Koostada Euroopa strateegia transpordiliikide ühenduvuse kestlikuks suurendamiseks, hõlmates 

sellesse taristu ja andmete kohandamise, et tulla toime kõigi reisijate erivajadustega. 

40. Parandada reisijateveo transpordikoridoride (nt raudteed, maanteed, jalgrattateed, siseveeteede, 

jalgteed, ühtne Euroopa taevas jne) koordineerimise kvaliteeti ELi rahastamise kaudu. 

41. Edendada õiglast ja võrdset juurdepääsu reisi- ja transpordiettevõtjate asjakohastele andmetele, et 

hõlbustada digitaalseid mitmeliigilisi tavasid, sh kogu marsruudi pileteid. 

42. Innustada paremat juurdepääsetavust ja sihtkohas turismiobjektide läheduses asuvaid rajatisi, et 

lihtsustada ligipääsu ja vähendada tõrkeid ning kõrvaldada keelebarjäärid. 

43. Edendada liberaalseid lennunduslepinguid ELi tasandil, mis avavad turulepääsu ELi peamiste 

kaubanduspartneritega, tegeleda lennujaamade läbilaskevõime kriitilise piiri ähvardava ületamisega ja 

saavutada ühtse Euroopa taeva algatuse elluviimine eesmärgiga vähendada vahemaid, reisiaega, -

kulusid ja CO2 heitkoguseid. 

44. Tagada piisav ja prognoositav rahastus raudteetaristule, et parandada raudteeteenuste kvaliteeti ja 

atraktiivsust ning omakorda rakendada turismiarengu potentsiaali kooskõlas ELi raudteetranspordile 

ülemineku eesmärgiga. 

 

*Külalismajandus hõlmab turismiga seotud kaupade ja teenuste pakkumisega loodud väärtust ning väärtust, mis 

on loodud kaudse panuse teel muudest sektoritest, mis toetuvad turismile ja selle tarneahelale. See hõlmab 

turismiga seotud kapitaliinvesteeringute ja avaliku sektori kulude mõjusid. 
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Rohkem teavet algatuse ja võimaluste kohta sellega ühineda leiate veebilehelt 

www.tourismmanifesto.eu  

http://www.tourismmanifesto.eu/

