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TURISME

Turismepolitikken har siden december 2009 haft sit eget retsgrundlag. Området har
dog stadig ikke sin egen separate budgetpost i den nuværende flerårige finansielle
ramme (FFR) for 2021-2027.

RETSGRUNDLAG

Artikel 6, litra d), og artikel 195 i afsnit XXII 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. 2,3 millioner virksomheder, hovedsagelig små og mellemstore
virksomheder (SMV'er), der beskæftiger omkring 12,3 millioner personer. I 2018
bidrog »rejse- og turismesektoren« direkte med 3,9 % til EU's BNP og udgjorde
5,1 % af den samlede arbejdsstyrke (hvilket svarer til omkring 11,9 millioner job).
Tages turisterhvervets tætte tilknytning til andre økonomiske sektorer i betragtning,
bliver turismesektorens tal endnu højere (10,3 % af BNP og 11,7 % af den samlede
beskæftigelse, hvilket svarer til 27,3 millioner arbejdstagere).
I 2019 nåede besøgstallet for internationale turister op på 1,5 milliarder på verdensplan
(+4 %), og heraf var de 745 millioner i Europa, hvilket svarer til 50 % af markedet.
Udbruddet af covid-19-pandemien i marts 2020 og den deraf følgende usikkerhed
med hensyn til rejseforbud og sanitære forpligtelser udgør i dag den mest afgørende
udfordring for turistsektorens fremtid.
Fra et EU-perspektiv er turismepolitikken også en måde at arbejde for de generelle
beskæftigelses- og vækstmål. Turismens miljømæssige dimension vil blive vigtigere
med tiden. Dette afspejles allerede nu i projekter vedrørende bæredygtig, ansvarlig
og etisk turisme. Europa-Parlamentet har for nylig offentliggjort en undersøgelse med
titlen »Overtourism: impact and possible policy responses«.

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 med titlen »Samarbejde om europæisk turismes
fremtid« (COM(2001)0665) en operationel ramme for og foranstaltninger til fremme
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af EU's turistindustri. I Rådets resolution af 21. maj 2002 om europæisk turismes
fremtid bekræftedes Kommissionens tilgang, og resolutionen, der fokuserede på at
gøre Europa til verdens førende turistmål, gav hurtigt anledning til et øget samarbejde
mellem offentlige og private aktører i EU's turistindustri.
Kommissionen har på grundlag heraf efterfølgende iværksat en bred vifte af
foranstaltninger. Som eksempel på direkte følger af denne strategi kan nævnes:
— satellitregnskaber for turisme pr. medlemsstat med det endelige mål at fremlægge

det første europæiske satellitregnskab

— oprettelsen af en portal til fremme af Europa som turistdestination

— afholdelsen af et årligt europæisk turismeforum siden 2002 i samarbejde med det
land, der har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union i anden halvdel
af året. I 2019 blev det 18. forum afholdt i Helsinki i Finland om digital omstilling som
drivkraft for bæredygtig vækst i EU-turistsektoren. Det europæiske turistforums
møde i 2020 blev afholdt via videokonference i Berlin og fokuserede på metoder
til at løse krisen og omlægge turismen i Europa.

Kommissionen har siden 2001 offentliggjort adskillige meddelelser, hvoraf den seneste
blev offentliggjort i 2014, om sine politiske retningslinjer for udviklingen af turistsektoren.
Det drejer sig om:
— (COM(2007)0621) af 19. oktober 2007 — Agenda for en bæredygtig og

konkurrencedygtig europæisk turisme — hvori bæredygtig udvikling angives som
et middel, der kan sikre turismens konkurrenceevne på lang sigt, og hvori det
meddeles, at der hvert tredje år vil blive vedtaget forberedende foranstaltninger

— (COM(2010)0352) af 30. juni 2010 — En ny turismepolitik for Europa — verdens
førende rejsemål — som analyserer de faktorer, der gør den europæiske
turismeindustri konkurrencedygtig, og hindringerne for den bæredygtige udvikling
heraf

— (COM(2012)0649) 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 oprettelsen af en fælles visumpolitik

— (COM(2014)0086) 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)
Disse foranstaltninger omfatter tiltag, som gør det lettere at krydse grænserne,
og som beskytter turisternes sundhed, sikkerhed og materielle interesser.
Blandt disse er Rådets henstilling 86/666/EØF om brandsikring af eksisterende
hoteller, direktiv 2008/122/EF om timeshareaftaler og direktiv (EU) 2015/2302 om
pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. Desuden er der vedtaget regler
om passagerrettigheder på alle transportområder (2.2.3). Direktiv 2006/7/EF af
15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet er et eksempel på forbindelsen
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mellem turisme og andre områder under EU-kompetence. Det ophæver desuden
direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 med virkning fra den 31. december 2014.
Kommissionen har efter opfordring fra Europa-Parlamentet iværksat en række
initiativer i form af fem forberedende programmer inden for aktuelle emner med fokus
på den europæiske turisme.
Initiativet »Eden« fokuserer på at fremme fremtrædende europæiske turistmål, dvs.
nye eller kun lidt kendte turistmål, som respekterer principperne for bæredygtighed.
Finansieringen af dette forberedende program udløb i 2011, men Kommissionen
har fortsat gennemførelsen af initiativet inden for rammerne af programmet for
virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme).
»Calypso« er et initiativ, som fokuserer på social turisme for ældre, ikkeprivilegerede
unge, dårligt stillede familier og bevægelseshæmmede personer. Programmet gav
mulighed for at medfinansiere en række tværnationale partnerskaber med sigte på
at skabe samarbejde om social turisme og udvekslingsmekanismer. Blandt andre
foranstaltninger støttede EU oprettelsen af en e-Calypso-platform, som forbinder
udbuddet af og efterspørgslen efter socialt inklusive turistferier.
Programmet »bæredygtig turisme« omfatter det »grønne bælte« (en vejstrækning på
6 800 km fra Barentshavet til Sortehavet), som har til formål at fremme omdannelsen
af det tidligere jerntæppe til et grænseoverskridende netværk med cykel- og gangstier.
For en vurdering af nettet af europæiske cykelruter — et net af 14 internationale
langdistancecykelruter, der forvaltes af Det Europæiske Cyklistforbund — henvises til
den ajourførte version (2012) af Europa-Parlamentets undersøgelse af det europæiske
net af cykelruter.
»DiscoverEU«-programmet, der er ét af adskillige programmer til fremme af turisme,
giver 18-årige europæere mulighed for at rejse rundt i EU og lære mere om Europas
mangfoldighed.
EU medfinansierer ligeledes projekter på tværs af grænserne vedrørende bæredygtig
turisme, der har til formål at diversificere det europæiske turistudbud. F.eks. blev der for
nylig offentliggjort en opfordring til at afgive tilbud (den 19. juli 2018) under Cosme for
at støtte udvikling og fremme af tværnationale tematiske turismeprodukter og udnytte
synergier mellem turisme og kulturelle og kreative industrier. Inden for rammerne af
Cosme er der iværksat forskellige andre initiativer. Disse omfatter:
— støtte til en konkurrencedygtig og bæredygtig vækst i turistsektoren (2017)

— fremme og udvikling af produkter og tjenesteydelser inden for sport og wellness
og støtte til Europas kulturelle og industrielle arv (2015)

— fremme af EU's tværnationale turismestrømme for ældre og unge i lav- og
mellemsæsonen (2014) og

— maksimering af samarbejdet mellem turisme og luksusindustrier og kreative
industrier (2014).

2. For turisterhvervet og regionerne og for en ansvarsbevidst turisme
Kommissionen støtter ligeledes oprettelsen af netværk mellem de vigtigste europæiske
turistregioner. I juli 2009 blev NECSTouR, et åbent netværk for europæiske
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turistregioner, oprettet for at fungere som platform for udveksling af erfaringer og
innovative løsninger i spørgsmål om bæredygtig og konkurrencedygtig turisme. EU
tilbyder en række finansieringskilder for at hjælpe turismesektoren med at bidrage
til regional udvikling og beskæftigelse: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
til finansiering af bæredygtige projekter inden for turisme, Interregprogrammet,
Samhørighedsfonden til finansiering af infrastrukturer inden for miljø og transport,
Den Europæiske Socialfond om beskæftigelse, programmet Leonardo da
Vinci for erhvervsuddannelse, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne til diversificering af økonomien i landdistrikterne, rammeprogrammet
for konkurrenceevne og innovation og det syvende forskningsrammeprogram. Under
den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 har programmet for det indre
marked taget over fra rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, og
Horisont Europa har taget over fra Horisont 2020.
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 europæiske statistikker
om turisme, der indsamles i medlemsstaterne. I 2013 oprettede Kommissionen et
virtuelt turismeovervågningscenter for at koordinere indsamlingen og lagringen af
oplysninger og for at sikre større synergi mellem de forskellige niveauer, hvorpå
beslutninger inden for turismepolitikken træffes. I sine meddelelser af 27. november
1996 (COM(1996)0547) og af 26. maj 1999 (COM(1999)0262) bebudede og
udarbejdede Kommissionen en EU-kampagne om bekæmpelse af børnesexturisme
(for forebyggelse og overtrædelser, se nedenfor).
3. Andre fokuserede foranstaltninger
For nylig besluttede EU at erklære 2018 for turismeåret EU-Kina. Kina er et af
EU's største og hurtigst voksende oprindelsesmarkeder. Formålet med dette initiativ
er at fremme mindre kendte destinationer, forbedre erfaringerne med rejser og
turisme, fremme det økonomiske samarbejde og tilskynde til fremskridt med hensyn til
visumlempelse og luftfartsforbindelser.
Europa-Kommissionen afholdt også en konference om turisme, som fandt sted i
Bruxelles den 19. marts 2019.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet gav allerede i december 1996 sin støtte til en EU-foranstaltning 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 krævede Parlamentet, at medlemsstaterne skulle indføre bindende
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
forslag til direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn og seksuel udnyttelse af
børn. Ifølge direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 er børnesexturisme nu strafbart

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
https://ecty2018.org/
https://europa.eu/newsroom/events/showcase-conference-tourism_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1639042180871&uri=CELEX%3A52000IP0052%2801%29
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0468_DA.html


Emneblade om Den Europæiske Union - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/da

overalt i EU. I direktivets artikel 21 er der skabt grundlag for, at der træffes nationale
foranstaltninger til at forhindre eller forbyde tilrettelæggelse af rejser, der har til formål
at begå denne form for strafbare handlinger.
Allerede 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 med
titlen »Nye perspektiver og nye udfordringer for bæredygtig turisme i EU«,
beslutning af 29. november 2007 med titlen »En ny turismepolitik i EU: mod et
stærkere partnerskab inden for europæisk turisme« og beslutning af 16. december
2008 med titlen »Regionale udviklingsaspekter ved turismens indvirkning på
kystområder«. Parlamentet behandlede herigennem visumpolitikkens konsekvenser
for turisterhvervet og støttede promoveringen af europæiske turistdestinationer.
Parlamentet har ligeledes foreslået, at der indføres et europæisk kulturarvsmærke, og
at der etableres en cykelsti på tværs af grænserne langs hele det tidligere jerntæppe,
og 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 »Europa — verdens førende turistmål« en
beslutning. Parlamentet støtter Kommissionens politiske strategi, der bygger på i alt
21 specifikke foranstaltninger, og ønsker samtidig at fremme en konkurrencedygtig,
moderne og bæredygtig turisme af høj kvalitet, der er tilgængelig for alle, ved at
fokusere på Europas multikulturalisme. Medlemmer af Parlamentet har ligeledes
fremhævet vigtigheden af foranstaltninger, der er truffet på andre områder, og som
kan have en afgørende indvirkning på turismen, f.eks. foranstaltninger vedrørende
beskæftigelsen, skatte- og afgiftsforhold og forbrugerrettigheder.
Parlamentets anmodning om at få indføjet et særskilt program for turisme i FFR
for 2014-2020 blev dog ikke accepteret af Rådet. Kommissionen måtte ligeledes i
december 2014 tilbagetrække en henstilling om en række ikkebindende europæiske
principper for kvaliteten af turisttjenester, som den havde forelagt Rådet i februar 2014.
Dette var til trods for, at den havde Parlamentets støtte til et »europæisk kvalitetsmærke
inden for turisme« (punkt 25 i beslutning af 27. september 2011 og punkt 53 i beslutning
af 29. oktober 2015 om nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa.
Den 27. oktober 2015 vedtog Parlamentet ved andenbehandlingen en
lovgivningsmæssig beslutning med henblik på vedtagelse af et nyt direktiv, der skal
styrke beskyttelsen af passagerer under pakkerejser og ophæver direktiv 90/314/EØF
(P8_TA(2015)0366). Den 29. oktober 2015 vedtog Parlamentet en beslutning om nye
udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa. I beslutningen nævnes bl.a.
digitaliseringen af distributionskanaler, udviklingen af den nye deleøkonomi, ændringer
i forbrugernes adfærd, behovet for at tiltrække og beholde kvalificeret personale,
demografiske ændringer og sæsonbetingede udsving. Parlamentet opfordrer heri
Kommissionen til at fremlægge en ny strategi for turisme, der skal erstatte eller
ajourføre meddelelsen af 30. juni 2010 med titlen »En ny turismepolitik for Europa
— verdens førende rejsemål«, og opfordrer til, at der oprettes en budgetpost for
turisme i den næste flerårige finansielle ramme. Det tilskynder desuden EU's udøvende
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myndighed til at samarbejde med European Travel Commission for at bevare Europas
førerposition inden for turisterhvervet, eventuelt gennem oprettelsen af mærkningen
»Destination Europe 2020«.
Den Tværpolitiske Gruppe om Turisme, Transport- og Turismeudvalget og taskforcen
om turisme i Parlamentet afholder lejlighedsvise drøftelser med repræsentanter
for internationale turistorganisationer. På mødet med generalsekretæren for
Verdensturistorganisationen (UNWTO) i februar 2018 undertegnede Parlamentet og
UNWTO et memorandum om samarbejde med fokus på at fremme bæredygtig turisme
i hele Europa. Taskforcen om turisme har også opfordret til en mere sammenhængende
turismepolitik og rejst spørgsmålet om en særskilt EU-budgetpost for turisme. I sin
beslutning af 29. oktober 2015 opfordrede Parlamentet Kommissionen til fortsat at øge
indsatsen for at fremme Europa som verdens førende turistmål. Det understregede
endvidere betydningen af det europæiske turismemærke og opfordrede til et øget
samarbejde med internationale organer. Europa-Parlamentet har for nylig offentliggjort
en undersøgelse med titlen »European tourism: recent developments and future
challenges«.

FORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED COVID-19-UDBRUDDET

Europa er verdens førende turistmål. Turistindustrien er en afgørende del af EU's
økonomi og tegner sig for 10 % af BNP, hvilket er grunden til, at EU er fast besluttet på
at få denne sektor til at blomstre op på ny.
Konsekvenserne af den globale sundhedskrise er ved at blive tydelige, idet væksten i
europæisk turisme forventes at forblive under 2019-niveauet frem til 2023. I årets første
fire måneder oplevede Europa et dramatisk fald på 44 % i antallet af internationale
turister sammenlignet med samme periode i 2019 — et fald, der er i overensstemmelse
med situationen på globalt plan. Tabet af arbejdspladser inden for turisme i Europa i
2020 var enormt, idet mellem 14,2 millioner og 29,5 millioner arbejdspladser forsvandt.
Usikkerheden dominerer stadig, og varigheden af pandemiens restriktioner vil være
afgørende for at kunne fastslå tabene i sektoren.
Kommissionen har anvendt forskellige værktøjer til hurtig reaktion: et forslag
om at suspendere de regler, der forpligter luftfartsselskaberne til at anvende
deres tildelte ankomst- og afgangstidspunkter i EU's lufthavne (COM(2020)0111),
vejledning vedrørende EU's passagerrettigheder (C(2020)1830) og retningslinjer for
grænsekontrol (C(2020)1753) og bistand til hjemtransport af EU-borgere under
nedlukningen fra marts til maj 2020.
I maj 2020 fremsatte Kommissionen sin meddelelse med titlen »Turisme og
transport i 2020 og derefter« (COM(2020)0550), der indeholder retningslinjer
og henstillinger, som skal sørge for en sikker genindførelse af ubegrænset fri
bevægelighed og genåbning af de indre grænser, en sikker genindførsel af transport,
transportforbindelser og turismetjenester, navnlig i hotel- og restaurationsbranchen,
afhjælpning af likviditetsklemmen og genopbygning af forbrugernes tillid, og indeholder
også anbefalinger vedrørende vouchers. Parlamentet drøftede til gengæld covid-19-
udbruddet på sine plenarmøder den 10. marts, den 26. marts og den 17. juni 2020.
Under sit ekstraordinære plenarmøde den 26. marts 2020 vedtog Parlamentet sin
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holdning til tre lovgivningsmæssige forslag: iværksættelse af investeringsinitiativet som
reaktion på coronavirusset (P9_TA(2020)0042), udvidelse af EU's Solidaritetsfond til
også at omfatte folkesundhedskriser (P9_TA(2020)0043) og midlertidig suspension af
reglerne for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne (se COM(2020)0111
ovenfor og P9_TA(2020)0041). Desuden vedtog Parlamentet på plenarmødet den
19. juni 2020 en beslutning om turisme og transport i 2020 og derefter, hvori det
opfordrede til hurtig, kortsigtet og langsigtet støtte til transport- og turistsektorerne for
at sikre deres overlevelse og konkurrenceevne og understregede, at den nuværende
krise udgjorde en historisk mulighed for at modernisere turismen i Den Europæiske
Union og gøre den mere bæredygtig og bedre tilgængelig for personer med handicap.
I marts 2021 vedtog Parlamentet sin initiativbetænkning med titlen »Udarbejdelse af en
EU-strategi for bæredygtig turisme« (P9_TA(2021)0109), hvori Parlamentet opfordrer
medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre fælles og koordinerede kriterier for sikker
rejsetrafik hurtigst muligt. Dette omfatter en fælles vaccinationsattest og et system
for gensidig anerkendelse af vaccinationsprocedurer til medicinske formål, samtidig
med at det bliver gjort lettere at anvende EU-kontaktopsporingsformularen, om muligt
digitalt, under fuld overholdelse af databeskyttelsesreglerne.
Medlemmerne opfordres til at udarbejde en fælles og ikkediskriminerende EU-
sundhedssikkerhedsprotokol for udførelsen af test før afgang, som bør være pålidelig
og økonomisk overkommelig og omfatte teknologier for hurtigtest, PCR-test osv.
Parlamentet beklager også den manglende budgetstøtte og økonomiske støtte og
tilskynder medlemsstaterne til midlertidigt at fastsætte nedsatte momssatser for rejse-
og turisttjenester ledsaget af en særlig stimuleringspakke for alle mikrovirksomheder
og SMV'er for perioden 2020-2024.
Den 17. marts 2021 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse med titlen "En fælles
vej hen imod en sikker og varig genåbning (COM(2021)0129) og et forslag til forordning
om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for
vaccination, test og restitution med henblik på at fremme den frie bevægelighed under
covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat) (COM(2021)0130) og en lignende ramme
for tredjelandsstatsborgere, der lovligt bor eller opholder sig på medlemsstaternes
område (COM(2021)0140).
EU's digitale covidcertifikat accepteres i alle medlemsstater, hvilket bidrager til at sikre
retten til fri bevægelighed for alle EU-borgere.

Davide Pernice
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0042_DA.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0043_DA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2020)0111
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0169
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_DA.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2021:140:FIN

	Turisme
	Retsgrundlag
	Mål
	Resultater
	Europa-Parlamentets rolle
	Foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet


