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TURISM

Sedan december 2009 har turismen en egen rättslig grund. Den har dock ingen egen
budgetpost i den nya fleråriga budgetramen 2014–2020.

RÄTTSLIG GRUND

Artikel 6 d, och avdelning XXII artikel 195 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget).

MÅL

I sin snävaste bemärkelse (traditionella researrangörer och tillhandahållare av turisttjänster)
omfattar Europeiska unionens turistnäring 1,8 miljoner företag, huvudsakligen små och
medelstora företag. Turismen bidrar med 5 % till BNP och med 5,2 % till den aktiva
befolkningens sysselsättning (vilket motsvarar ungefär 9,7 miljoner människor). Om man
dessutom ser till näringens nära koppling till andra ekonomiska sektorer blir siffran ännu högre
(över 10 % av BNP och minst 12 % av den totala sysselsättningen, vilket motsvarar 13 miljoner
arbetstagare).
2014 registrerades det inom den internationella turismen i världen 1,133 miljarder ankomster
(+4,3 %), vilket för Europas del innebar 582 miljoner ankomster, dvs. 51 % av marknaden
(+3 %). Europa (och på första plats Frankrike) bekräftade därmed sin plats som världens främsta
resmål. Enligt en långsiktig framtidsstudie som har genomförts av Världsturismorganisationen
(UNWTO) förväntas en långsammare tillväxt inom turismen i Europa fram till 2030,
motsvarande 744 miljoner turister (+1,8 %), dvs. 41,1 % av marknaden.
Ur ett EU-perspektiv är turistpolitiken även ett sätt att uppnå allmänna politiska sysselsättnings-
och tillväxtmål. Miljö- och hållbarhetsfrågor med koppling till turismen kommer också att bli
allt viktigare med tiden, även om detta redan avspeglas inom begreppen hållbar, ansvarsfull och
etisk turism.

RESULTAT

A. Allmän politik
Sedan Europeiska rådets möte den 21 juni 1999 om turism och sysselsättning har EU blivit
alltmer medvetet om turismens bidrag till sysselsättningen i Europa. I sitt meddelande En
samarbetsstrategi för den europeiska turismens framtid (COM(2001)0665) från november
2001 föreslog kommissionen en handlingsram och åtgärder för att stimulera den europeiska
turistnäringen. Rådets resolution av den 21 maj 2002 om turismens framtid bekräftade
kommissionens strategi och gav ny energi åt samarbetet mellan offentliga och privata aktörer
inom den europeiska turistnäringen för att göra Europa till världens främsta resmål.
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Mot denna bakgrund genomförde kommissionen sedan en rad åtgärder och insatser. Följande
exempel är direkta resultat av denna strategi:
— Turistsatellitkonton (Tourism Satellite Accounts, TSA) i varje medlemsstat, som

färdigställdes i samband med att det första europeiska satellitkontot introducerades.

— Lanseringen av en webbportal för att främja Europa som resmål.

— Ett årligt europeiskt forum för turism, som anordnas sedan 2002 (det fjortonde forumet
hölls 2015 i Luxemburg på temat ”digitaliseringen inom turismen”).

Mellan 2001 och februari 2014 offentliggjorde kommissionen sju meddelanden om de politiska
riktlinjerna för utveckling av turistnäringen, nämligen
— (COM(2007)0621) av den 19 oktober 2007 – Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig

europeisk turism – som anger hållbar utveckling som ett alternativ för att garantera
turismens konkurrenskraft på lång sikt och tillkännager treåriga förberedande åtgärder,

— (COM(2010)0352) av den 30 juni 2010 – Europa, världens främsta resmål – en ny politisk
ram för europeisk turism – som analyserar de faktorer som påverkar och hämmar turismens
konkurrenskraft och hållbara utveckling,

— COM(2012)0649) av den 7 november 2012 – Tillämpning och utveckling av den
gemensamma viseringspolitiken för att främja tillväxt i EU – som syftar till att öka antalet
inkommande turister från tredjeländer med hjälp av den gemensamma viseringspolitiken,

— (COM(2014)0086) av den 20 februari 2014 – En europeisk strategi för ökad tillväxt och
sysselsättning inom kust- och havsturism – som syftar till att främja hållbar tillväxt och
konkurrenskraft inom kust- och havsturismen.

B. Särskilda åtgärder
1. För turister (resenärer och/eller semesterfirare)
Rent konkret rör det sig om åtgärder som gör resor över gränserna lättare och som skyddar
turisternas hälsa och säkerhet samt materiella intressen. Dessa åtgärder inkluderar rådets
rekommendation 86/666/EEG om brandskyddsföreskrifter för hotell samt ett nytt direktiv om
paketresor och sammanlänkade researrangemang (som upphäver direktiv 90/314/EEG[1]) och
direktiv 2008/122/EG om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende.
Dessutom har det antagits bestämmelser om passagerares rättigheter inom alla transportslag
(se faktablad 5.6.2). Ett annat exempel på kopplingen mellan turismen och andra områden
där EU har befogenheter är direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av
badvattenkvaliteten, som den 31 december 2014 kommer att ersätta direktiv 76/160/EEG, vilket
gynnar vissa målgrupper och prioriterade områden.
Kommissionen har på begäran av parlamentet inlett flera initiativ om specifika aktuella frågor
som rör europeisk turism.
”Eden” är ett av flera initiativhttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_fr.htm
som fokuserar på att främja framstående resmål i Europa, nya resmål eller resmål som
fortfarande inte är särskilt kända, som verkar enligt hållbarhetsprinciperna. Finansieringen
för den förberedande åtgärden löpte ut 2011, men kommissionen har fortsatt att genomföra

[1]Den 27 oktober 2015 godkände parlamentet i andra behandlingen (utan ändringar) rådets gemensamma ståndpunkt
om antagandet av ett nytt direktiv om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om
upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG.

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/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0352
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_fr.htm
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initiativet inom ramen för programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora
företag (Cosme).
Ett annat initiativ för att främja social turism är ”Calypso”, som är inriktat på social turism
för äldre personer, ungdomar från missgynnade förhållanden, fattiga familjer samt personer
med nedsatt rörlighet. Dess mål är att ge så många människor som möjligt tillfälle att åka på
semester och att samtidigt motverka obalansen mellan låg- och högsäsong. Då det har gett
resultat under en treårsperiod medfinansierar kommissionen sedan 2014 pilotprojekt för att
komma tillrätta med säsongsbundenheten genom att inrikta sig på unga och äldre människor (det
senaste anbudsförfarandet, som hanterades av genomförandeorganet för små och medelstora
företag, är från den 30 juni 2015).
Initiativen ”Hållbar turism”, bland annat den europeiska järnridåleden, eller ”The Green
Belt” (en 680 mil lång sträcka från Barents hav till Svarta havet), syftar till att underlätta
omvandlingen av den före detta järnridån till ett gränsöverskridande nätverk av gång- och
cykelvägar. En utvärdering av ”Eurovélo”-rutterna – ett nätverk av fjorton långa cykelleder som
förvaltas av Europeiska cykelförbundet (ECF) – finns i den uppdaterade versionen (2012) av
Europaparlamentets undersökning om det europeiska cykelledsnätet.
Kommissionen medfinansierar även gränsöverskridande projekt för hållbar turism som är
inriktade på att diversifiera det europeiska turistutbudet. Ett anbudsförfarande inleddes
den 30 juni 2015 inom ramen för Cosme-programmet för att främja och utveckla produkter och
tjänster med koppling till idrott och friskvård liksom till Europas kultur- och industriarv.
Inom ramen för den förberedande åtgärden ”Turism och tillgänglighet för alla” har
kommissionen sedan februari 2014 i sammanlagt arton månader medfinansierat projekt för
tillgängliga resor som grundar sig på en uppsättning produkter och tjänster till förmån för
personer med funktionsnedsättning, äldre resenärer och personer med tillfälliga svårigheter.
Mot bakgrund av digitaliseringen inom resande och turism drog kommissionen i mars 2015
igång en plattform om digital turism i syfte att stärka de små och medelstora turistföretagens
innovations- och digitaliseringskapacitet.
2. För turistnäringen och regionerna, och för en ansvarsfull turism
Regionerna är den nationella instans som är bäst lämpad att på ett hållbart sätt utveckla
turismen och stimulera de europeiska resmålens konkurrenskraft. Kommissionen stöder
även skapandet av nätverk mellan de viktigaste europeiska turistregionerna. I juli 2009
inrättades NECSTouR, ett öppet nätverk för de europeiska turistregionerna, för att fungera
som plattform för utbyte av kunskaper och innovativa lösningar i fråga om hållbar och
konkurrenskraftig turism. När det gäller turismens bidrag till den regionala utvecklingen och
sysselsättningen i de berörda regionerna förfogar EU över andra medel för att finansiera
turismen: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för finansiering av hållbara projekt
med koppling till turism, gemenskapsinitiativet för transeuropeiskt samarbete (Interreg),
Sammanhållningsfonden för finansiering av miljö- och transportinfrastruktur, Europeiska
socialfonden (ESF) för sysselsättning, Leonardo da Vinci-programmet för yrkesutbildning,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för diversifiering av
landsbygdsekonomin, Europeiska fiskerifonden (EFF) för omvandling av fisket till ekoturism,
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) samt sjunde ramprogrammet för
forskning och utveckling (FP7). Inom den fleråriga budgetramen 2014–2020 har i detta
avseende programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme)
tagit över efter ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, och Horisont 2020 har tagit
över efter sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling.
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I den nya budgetramen förfogar kommissionen över ett anslag på totalt 105,5 miljoner euro
inom ramen för Cosme. För 2015 förfogar kommissionen över en blygsam finansieringsram; ett
belopp på 9 miljoner euro har fastställts av Cosme-programmets förvaltningskommitté. Sedan
1996 samlas det in harmoniserad turiststatistik i EU. Genom förordning (EU) nr 692/2011
av den 6 juli 2011 inrättas en gemensam ram för utveckling, framtagande och systematisk
spridning av turiststatistik som samlats in i medlemsstaterna. 2013 inrättade kommissionen
ett virtuellt turistcentrum för att samordna insamlingen och lagringen av statistik och för att
garantera bättre samverkanseffekter mellan beslutsfattandet på olika nivåer i fråga om turism.
Genom sina meddelanden (COM(96) 547) av den 27 november 1996 och (COM(1999)0262)
av den 26 maj 1999 har kommissionen offentliggjort och utvecklat en gemensam åtgärd för att
bekämpa barnsexturismen (med avseende på förebyggande och brott, se nedan).

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Redan i december 1996 hade parlamentet gett sitt stöd till en gemenskapsåtgärd för turismen
genom att ställa sig positivt till det första fleråriga programmet 1997–2000, ”Philoxenia”, som
sedan övergavs på grund av oenighet i rådet.
I sin resolution av den 30 mars 2000 om genomförandet av åtgärderna för att motverka
barnsexturism (COM(1999)0262) krävde parlamentet att medlemsstaterna skulle införa
extraterritoriella lagar för att göra det möjligt att vidta rättsliga åtgärder mot och straffa
människor som under en utlandsvistelse gör sig skyldiga till sexuellt utnyttjande av barn.
Den 27 oktober 2011 antog parlamentet en lagstiftningsresolution om förslaget till direktiv om
bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi
(P7_TA(2011)0468). I enlighet med direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011[2] utgör
barnsexturism ett brott i hela EU. Inte minst föreskrivs det i artikel 21 i detta direktiv nationella
åtgärder för att förhindra eller förbjuda anordnandet av resor i syfte att begå denna typ av brott.
Långt innan Lissabonfördraget trädde i kraft hade parlamentet antagit en rad resolutioner
om kommissionens riktlinjer eller initiativ för turismen. De viktigaste av dessa är de av
den 8 september 2005 om nya utsikter och utmaningar för en hållbar europeisk turism,
den 29 november 2007 om en ny turistpolitik för EU: mot ett stärkt partnerskap för turismen
i Europa och den 16 december 2008 om turismens inverkan i kustregionerna – de regionala
utvecklingsaspekterna. Parlamentet har även tagit upp viseringspolitikens effekter för turismen
och har stött främjandet av europeiska resmål.
Parlamentet har också föreslagit att det ska inrättas en europeisk kulturarvsmärkning och att
det ska uppföras en cykelled längs hela den gamla järnridån. Det har uppmuntrat näringen att
diversifiera utbudet av tjänster för att motverka turismens säsongsbundenhet.
Efter Lissabonfördragets ikraftträdande antog parlamentet den 27 september 2011 resolution
P7_TA(2011)0407, på grundval av initiativbetänkandet om Europa, världens främsta resmål.
Samtidigt som parlamentet stödde kommissionens politiska strategi som bygger på 21 åtgärder
hade det för avsikt att utveckla en konkurrenskraftig, modern och hållbar turism som håller
en hög kvalitet och som utgår från EU:s mångkulturella dimension och är tillgänglig för
alla. Parlamentet har också betonat vikten av åtgärder som vidtagits inom andra områden,
t.ex. sysselsättning, skatter och konsumenträttigheter, som på ett avgörande sätt kan påverka
turismen.
Rådet har dock inte tillmötesgått parlamentets krav på att det inom budgetramen 2014–2020
ska inrättas ett specifikt program för turismen. I december 2014 tvingades kommissionen att dra

[2]Direktivets nummer har rättats, och ska i stället för 2011/92/EU vara 2011/93/EU (EUT L 18, 21.1.2012).

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//SV
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tillbaka en rekommendation om en uppsättning icke bindande kvalitetsprinciper för turismen,
som den hade presenterat för rådet i februari 2014. Detta skedde trots att kommissionen
hade parlamentets stöd för ”europeisk märkning för kvalitetsturism” (punkt 25 i resolutionen
P7_TA(2011)0407 och punkt 53 i resolutionen T8_0391/2015).
Den 27 oktober 2015 antog parlamentet i andra behandlingen en lagstiftningsresolution
(T8-0366/2015) om ett nytt direktiv som stärker resenärernas skydd i samband med
paketresor och sammanlänkade researrangemang och som upphäver direktiv 90/314/EEG
på detta område. Den 29 oktober 2015 antog parlamentet en resolution (T8-0391/2015)
om nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa. I resolutionen nämns
bl.a. digitaliseringen av distributionskanaler och utvecklingen av den nya delningsekonomin,
förändringar i konsumenternas beteenden, behovet av att locka till sig och behålla
kunnig personal, demografiska förändringar och säsongsberoende. I resolutionen uppmanar
parlamentet dessutom kommissionen att lägga fram en ny strategi om turismen i EU, för att
ersätta eller uppdatera meddelandet från den 30 juni 2010 Europa, världens främsta resmål.
Parlamentet förordar att det ska inrättas ett avsnitt för turism inom nästa fleråriga budgetram.
Parlamentet uppmuntrar kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen
se till att Europa behåller sin framträdande plats inom turismen, eventuellt med hjälp av
konceptet Destination Europe 2020, som omfattar en rad åtgärder avseende marknadsföring,
varumärkesstrategi och främjande av Europa, och att på detta sätt genomföra den långsiktiga
strategi, som strandade i rådet, som kommissionen lanserade i februari 2014 (se ovan).
Christina Ratcliff
06/2017

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