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TURISME

Turisme har siden december 2009 haft sit eget retsgrundlag. Området har dog stadig ikke sin
egen separate budgetpost i den nye finansielle ramme for 2014-2020.

RETSGRUNDLAG

Artikel 6, litra d), og afsnit XXII, artikel 195 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde (TEUF).

MÅL

EU's turistsektor udgøres i sin egentlige forstand (traditionelle leverandører af rejser og
turistydelser) af ca. 1,8 mio. virksomheder, hovedsagelig små og mellemstore virksomheder
(SMV'er). Sektoren bidrager med henholdsvis 5 % og 5,2 % til BNP og beskæftigelsen
(hvilket svarer til omkring 9,7 mio. personer). Tages turisterhvervets tætte tilknytning til andre
økonomiske sektorer i betragtning, bliver dette bidrag endnu højere (10 % af BNP og mindst
12 % af den samlede beskæftigelse, hvilket svarer til 13. mio. arbejdstagere).
I 2014 nåede den internationale turisme i verden op på 1.133 mia. besøg (+ 4,3 %), og heraf
var de 582 mio. i Europa, hvilket svarer til 51 % af markedet (+ 3 %). Det kan altså igen
konstateres, at Europa (med Frankrig på førstepladsen) er den førende turistdestination i verden.
I en langsigtet prospektiv undersøgelse fra Verdensturistorganisationen forudses i øvrigt en mere
beskeden vækst i turismen i Europa indtil 2030, hvor det anslås, at der vil være 744 mio. turister
(+ 1,8 %) svarende til 41,1 % af markedet.
Fra et EU-perspektiv er turismepolitikken også en måde at arbejde for de generelle
beskæftigelses- og vækstmål. Miljø og bæredygtighed i forbindelse med turisme vil blive
vigtigere med tiden, selv om det allerede nu har en vis betydning, idet der tales om bæredygtig,
ansvarlig og etisk turisme.

RESULTATER

A. Generel politik
Siden Det Europæiske Råds møde den 21. juni 1999 om turisme og beskæftigelse er
EU i stigende grad blevet opmærksom på turismens bidrag til beskæftigelsen i Europa.
Kommissionen foreslog i meddelelsen (COM(2001)0665) om »Samarbejde om europæisk
turismes fremtid«, der blev offentliggjort i november 2001, en operationel ramme samt
foranstaltninger til fremme af EU's turistindustri. Rådets bakkede med sin beslutning af
21. maj 2002 om turismens fremtid op om Kommissionens tilgang og gav nye impulser til
samarbejdet mellem offentlige og private aktører inden for den europæiske turismeindustri for
at gøre Europa til det største turistmål.
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Kommissionen har på grundlag heraf efterfølgende iværksat en række foranstaltninger og
initiativer. Som eksempel på direkte følger af denne strategi kan nævnes:
— satellitregnskaber for turisme pr. medlemsstat, som blev udarbejdet i forbindelse med

fremlæggelsen af det første europæiske satellitregnskab

— oprettelsen af en portal til fremme af Europa som turistdestination

— siden 2002 afholdelse af et europæisk forum om turisme (det 14. forum, afholdt i
Luxembourg i 2015, drejede sig om »digitalisering af turisme«).

Fra 2001 til februar 2014 offentliggjorde Kommissionen syv meddelelser om sine politiske
retningslinjer for udviklingen af turistsektoren, hvoraf
— [COM(2007)0621 final] af 19. oktober 2007 — Agenda for en bæredygtig og

konkurrencedygtig europæisk turisme — der omhandler mulighederne ved bæredygtighed
med hensyn til at sikre turismens konkurrenceevne på lang sigt, og der bekendtgøres
treårige forberedende foranstaltninger

— [COM(2010)0352 final] af 30. juni 2010 — En ny turismepolitik for Europa — verdens
førende rejsemål — som analyserer de relevante faktorer og hindringer for den europæiske
turistindustris konkurrenceevne og den bæredygtige udvikling heraf

— [COM(2012)0649 final] af 7. november 2012 — Gennemførelse og videreudvikling af den
fælles visumpolitik for at styrke væksten i EU — der har til formål at øge turiststrømmene
fra tredjelande gennem en fælles visumpolitik

— [COM(2014)0086 final] af 20. februar 2014 — En europæisk strategi til øget vækst og
beskæftigelse inden for kyst- og havturisme, der har til formål at fremme bæredygtig vækst
og konkurrenceevne i kyst- og havområder.

B. Særlige foranstaltninger
1. For turister (rejsende og/eller feriegæster)
Konkret drejer det sig om foranstaltninger, der gør det lettere at krydse grænserne og beskytte
turisternes sundhed, sikkerhed og materielle interesser. Sådanne foranstaltninger omfatter
bl.a. Rådets henstilling 86/666/EØF om sikring af eksisterende hoteller mod risikoen for
brand og et nyt direktiv om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, som ophæver
direktiv 90/314)[1], og direktiv 2008/122/EF om forbrugernes anvendelse af timeshare. Desuden
er der vedtaget regler om passagerrettigheder på alle transportområder (se faktablad 5.6.2). Et
yderligere eksempel på forbindelsen mellem turismen og et andet område under EU-kompetence
kommer fra direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og
om ophævelse af direktiv 76/160/EØF med virkning fra den 31. december 2014 til fordel for
målgrupperne og de prioriterede områder.
Kommissionen har efter anmodning fra Parlamentet iværksat en række initiativer, der vedrører
aktuelle emner og har fokus på europæiske turisme.
Blandt andre initiativer er der »Eden«, som fokuserer på at fremme fremtrædende europæiske
turistmål og nye eller kun lidt kendte turistmål, som respekterer principperne for bæredygtighed.
Finansieringen af denne forberedende foranstaltning udløb i 2011, men Kommissionen har

[1]Den 27. oktober 2015 godkendte Parlamentet ved andenbehandlingen (uden ændringer) den fælles holdning, der var
vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af et nyt direktiv om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004, direktiv
2011/83/EU og om ophævelse af direktiv 90/314/EØF.

http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_fr.htm
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fortsat gennemførelsen af initiativet inden for rammerne af programmet for virksomheders
konkurrenceevne og SMV'er (Cosme).
Et andet initiativ, der sigter på at fremme social turisme, er »Calypso«, som fokuserer på turisme
for ældre, ikkeprivilegerede unge mennesker, ubemidlede familier og bevægelseshæmmede
personer. Målet er at sætte så mange som muligt i stand til at tage på ferie og samtidig
bekæmpe sæsonbetingede ubalancer. Da det har båret frugt i en periode på tre år, medfinansierer
Kommissionen siden 2014 pilotprojekter, som tager sigte på at korrigere sæsonbetingetheden
ved at rette sig mod unge og ældre (den sidste indkaldelse af bud, som forvaltes af
forvaltningsorganet for små og mellemstore virksomheder, stammer fra den 30. juni 2015).
Initiativet »bæredygtig turisme«, der omfatter den europæiske jerntæppesti eller det »grønne
bælte« (en vejstrækning på 6 800 km fra Barentshavet til Sortehavet), sigter på at fremme
omdannelsen af det tidligere jerntæppe til et grænseoverskridende netværk med cykel-
og gangstier. For en vurdering af »EuroVelo«-ruter — et netværk af 14 internationale
langdistancecykelruter, der forvaltes af Det Europæiske Cyklistforbund (2012) — henvises til
Europa-Parlamentets undersøgelse om det europæiske net af cykelruter.
Kommissionen medfinansierer ligeledes projekter på tværs af grænserne vedrørende bæredygtig
turisme, der har til formål at diversificere det europæiske turistudbud. Eksempelvis blev der
nyligt (30. juni 2015) lanceret et udbud under Cosme-programmet til fremme og udvikling af
produkter og tjenesteydelser inden for sport og velvære samt den kulturelle og industrielle arv
i Europa.
Inden for rammerne af den forberedende foranstaltning »Turisme og adgang for alle« har
Kommissionen fra februar 2014 og for en periode på 18 måneder været med til at finansiere
projekter om tilgængelighed på ruter, der vedrørte en række produkter og tjenester for
handicappede, ældre rejsende og mennesker med midlertidige vanskeligheder.
Endelig iværksatte Kommissionen i marts 2015 i forbindelse med digitaliseringen af rejser og
turisme en platform for digital turisme med henblik på at styrke innovationskapaciteten og
digitalisering af SMV’er i turistbranchen.
2. For turisterhvervet og regionerne og for en ansvarsbevidst turisme
Regionerne udgør det nationale niveau, der i strategisk henseende er bedst placeret til at
udvikle turismen på bæredygtig vis og fremme de europæiske destinationers konkurrenceevne.
Kommissionen støtter ligeledes oprettelsen af netværk mellem de vigtigste europæiske
turistregioner. I juli 2009 blev NECSTouR, et åbent netværk for europæiske turistregioner,
oprettet for at fungere som platform for udveksling af erfaringer og innovative løsninger
i spørgsmål om bæredygtig og konkurrencedygtig turisme. Hvad angår turismens bidrag
til regionaludvikling og til beskæftigelsen i de berørte regioner, har EU andre midler til
rådighed: EFRU til finansiering af bæredygtige projekter inden for turisme, programmet
Interreg, Samhørighedsfonden til finansiering af infrastrukturer inden for miljø og transport,
ESF til beskæftigelse, programmet Leonardo da Vinci til erhvervsuddannelse, ELFUL
til diversificering af økonomien i landdistrikterne, EFF til omstrukturering i retning
af økoturisme, rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne samt det syvende
europæiske forskningsrammeprogram. Inden for den flerårige finansielle ramme for 2014-2020
har programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV’er (Cosme) taget over fra
rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne, og Horisont 2020 har taget over fra
forskningsrammeprogrammet.
Med de nye finansieringsmuligheder inden for programmet for konkurrencedygtighed og
SMV'er (COSME) er der samlet et beløb på 105,5 mio. EUR til rådighed. For 2015 rådes der
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over en beskeden finansieringsramme: COSME-programmets forvaltningsudvalg har fastsat et
beløb på 9 mio. EUR. Siden 1996 er der blevet indsamlet harmoniserede statistiske oplysninger
om turismen i EU. Med forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 er der skabt en
fælles ramme for systematisk udvikling, udarbejdelse og formidling af statistiske oplysninger
om turisme, der indsamles i medlemsstaterne. I 2013 oprettede Kommissionen et virtuelt
turismeovervågningscenter for at koordinere indsamlingen og lagringen af oplysninger og for at
tilvejebringe større synergi mellem de forskellige niveauer i turismepolitikken. I to meddelelser
((COM(1996)0547 final) af 27. november 1996 og (COM(1999)0262 final) af 26. maj 1999)
har Kommissionen lanceret og videreudviklet en fællesskabsforanstaltning til bekæmpelse af
børnesexturisme (for forebyggelse og overtrædelser, se nedenfor).

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet gav allerede i december 1996 sin støtte til en fællesskabsforanstaltning inden for
turistsektoren ved at afgive en positiv udtalelse om det første flerårige program (1997-2000)
»Philoxenia«, der efterfølgende blev opgivet på grund af manglende enstemmighed i Rådet.
I sin beslutning af 30. marts 2000 om iværksættelse af foranstaltninger til bekæmpelse af
børnesexturisme (COM(1999)0262 endelig udg.) krævede Parlamentet, at medlemsstaterne
skulle indføre ekstraterritoriale bestemmelser, som gør det muligt at efterforske, retsforfølge
og straffe personer, som under ophold i udlandet udnytter børn seksuelt. Den 27. oktober 2011
vedtog Parlamentet en lovgivningsmæssig beslutning P7_TA(2011)0468 om et direktivforslag
om »seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi«. Ifølge
direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011[2]skal børnesexturisme være strafbart overalt i EU
med virkning fra december 2015. I direktivets artikel 21 er der skabt grundlag for, at der kan
træffes nationale foranstaltninger for at forhindre eller forbyde tilrettelæggelsen af rejser, der
har til formål at begå denne form for strafbare handling.
I god tid inden ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten havde Parlamentet vedtaget en række
beslutninger om Kommissionens retningslinjer og initiativer om turisme, hvoraf de mest
bemærkelsesværdige var beslutning af 8. september 2005 om nye perspektiver og nye
udfordringer for bæredygtig turisme i EU, beslutningen af 29. november 2007 om: »En
ny turismepolitik i EU: Mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme« samt
beslutningen af 16. december 2008 om turismens indvirkning på kystområder og deres
udvikling. Parlamentet har også beskæftiget sig med visumpolitikkens konsekvenser for
turisterhvervet og støttet promoveringen af europæiske turistdestinationer.
Parlamentet har ligeledes foreslået, at der indføres et europæisk kulturarvsmærke, og at der
etableres en cykelsti langs hele det tidligere jerntæppe, og Parlamentet har opfordret sektoren
til at diversificere udbuddet af tjenesteydelser for at tage højde for turismens sæsonprægede
karakter.
Efter Lissabontraktatens ikrafttræden vedtog Europa-Parlamentet den 27. september 2011 på
grundlag af initiativbetænkningen »verdens førende turistmål« beslutning P7_TA(2011)0407.
Parlamentet støtter Kommissionens politiske strategi, der bygger på i alt 21 specifikke
foranstaltninger, og det satser på med udgangspunkt i Europas multikulturelle dimension
at nyudvikle en konkurrencedygtig, moderne og bæredygtig turisme af høj kvalitet, der er
tilgængelig for alle. Medlemmerne har ligeledes fremhævet vigtigheden af de foranstaltninger,
der er truffet på andre områder, og som kan have en afgørende indvirkning på turismen, f.eks.
foranstaltninger vedrørende beskæftigelsen, skatte- og afgiftsforhold samt forbrugerrettigheder.

[2]Direktivets nummer er blevet berigtiget, »2011/93/EU« erstatter »2011/92/EU« (EFT 2012 L 18).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//DA
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Parlamentets anmodning om at få indføjet et særskilt program for turisme i den finansielle
ramme for 2014-2020 er dog ikke blevet accepteret af Rådet. Kommissionen har ligeledes
i december 2014 måtte tilbagetrække en henstilling om en række ikkebindende europæiske
principper for kvaliteten af turisttjenester, som den havde forelagt Rådet i februar 2014. Det
skete på trods af, at Kommissionen havde opbakning fra Parlamentet til at indføre et europæisk
mærke for kvalitetsturisme (punkt 25 i beslutning P7_TA(2011)0407 og punkt 53 i beslutning
T8-0391/2015).
Den 27. oktober 2015 vedtog Europa-Parlamentet ved andenbehandlingen en
lovgivningsmæssig beslutning (T8-0366/2015) til et nyt direktiv, der styrker beskyttelsen af
passagerer på pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer og ophæver direktiv 90/314/
EØF, der var i kraft på det pågældende område. Den 29. oktober 2015 vedtog Parlamentet en
beslutning (T8-0391/2015) om nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa.
I beslutningen nævnes bl.a. digitalisering af distributionskanaler, udvikling af deleøkonomi,
ændringer i forbrugernes adfærd, behovet for at tiltrække og beholde kvalificeret personale,
demografiske ændringer og sæsonbetingede udsving. Europa-Parlamentet opfordrer desuden
Kommissionen til at fremlægge en ny strategi for turisme, der skal erstatte eller ajourføre
meddelelsen af 30. juni 2010 om Europa som verdens førende turistmål. Parlamentet opfordrer
til, at der oprettes en budgetpost for turisme i den næste flerårige finansielle ramme. Det
tilskynder desuden Kommissionen til i samarbejde med Den Europæiske Rejsekommission
at bevare Europas førerposition, hvad angår turisme, eventuelt også gennem oprettelse af
mærkningen »Destination Europe 2020«, som indeholder en række tiltag for markedsføring,
branding og fremme af Europa, og således gennemføre den langsigtede strategi, som strandede
i Rådet, efter at være blevet lanceret af Kommissionen i februar 2014 (se ovenfor).
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2015-0391
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