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TURISM

Turismen har haft en egen rättslig grund sedan december 2009. Den har dock
fortfarande ingen egen budgetpost i den innevarande fleråriga budgetramen för
2021–2027.

RÄTTSLIG GRUND

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

MÅL

I snäv bemärkelse (traditionella researrangörer och tillhandahållare av turisttjänster)
omfattar EU:s turistnäring 2,3 miljoner företag, huvudsakligen små och medelstora
företag, som sysselsätter uppskattningsvis 12,3 miljoner människor. Rese- och
turistnäringen bidrog 2018 direkt med 3,9 % till BNP i EU och stod för 5,1 % av
sysselsättningen bland den aktiva befolkningen (vilket motsvarar ungefär 11,9 miljoner
arbetstillfällen). Om man dessutom ser till näringens nära koppling till andra
ekonomiska sektorer blir siffran ännu högre (10,3 % av BNP och 11,7 % av den totala
sysselsättningen, vilket motsvarar 27,3 miljoner arbetstagare).
År 2019 registrerades det inom den internationella turismen 1,5 miljarder ankomster
(+4 %) i hela världen, vilket för Europas del innebar 745 miljoner ankomster,
dvs. 50 % av marknaden. Utbrottet av covid-19-pandemin i mars 2020, som har medfört
osäkerhet beträffande reseförbud och hälsoföreskrifter, utgör i dagsläget den största
utmaningen för turistnäringens framtid.
Ur ett EU-perspektiv är turistpolitiken även ett sätt att uppnå allmänna sysselsättnings-
och tillväxtmål. Turismens miljöaspekter kommer att bli allt viktigare med tiden.
Detta avspeglas redan inom projekt för hållbar, ansvarsfull och etisk turism.
Europaparlamentet publicerade 2018 en studie om följderna av överturism
Overtourism: impact and possible policy responses (inte översatt till svenska).

RESULTAT

A. Allmän politik
Sedan Europeiska rådets möte den 21 juni 1999, som ägnades åt 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) föreslog kommissionen en handlingsram och åtgärder för
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att stimulera turistnäringen i EU. Rådets resolution av den 21 maj 2002 om turismens
framtid bekräftade kommissionens strategi och ledde snabbt till ett förstärkt samarbete
mellan offentliga och privata aktörer inom EU:s turistnäring för att göra Europa till ett
ledande resmål.
På grundval av detta genomförde kommissionen sedan en rad åtgärder. Följande är
exempel på resultat av denna strategi:
— Satelliträkenskaper för turism (Tourism Satellite Accounts, TSA) i varje

medlemsstat, i syfte att i slutändan introducera de första europeiska
satelliträkenskaperna.

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

— Ett europeiskt forum för turism, som sedan 2002 anordnas varje år i samarbete
med den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens
råd under årets andra hälft. Det artonde forumet ägde rum 2019 i Helsingfors,
Finland, på temat ”Digital omvandling som en motor för hållbar tillväxt inom EU:s
turistnäring”. Det europeiska forumet för turism 2020 hölls virtuellt från Berlin och
var inriktat på olika möjligheter för att lösa krisen och ändra inriktning på turismen
i Europa.

Sedan 2001 har kommissionen offentliggjort flera meddelanden, det senaste 2014, om
de politiska riktlinjerna för utveckling av turistnäringen. Dessa är följande:
— (COM(2007)0621) av den 19 oktober 2007 – Agenda för en hållbar och

konkurrenskraftig europeisk turism – i vilket hållbar utveckling anges som en
möjlighet för att garantera turismens konkurrenskraft på lång sikt och i vilket
treåriga förberedande åtgärder tillkännages.

— (COM(2010)0352) av den 30 juni 2010 – Europa, världens främsta resmål – en
ny politisk ram för europeisk turism – som analyserar de faktorer som gör EU:s
turistnäring konkurrenskraftig och de hinder som ligger i vägen för en hållbar
utveckling av den.

— 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 turister från tredjeländer som besöker EU med hjälp av en gemensam
viseringspolitik.

— (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)
Dessa åtgärder omfattar bl.a. insatser som gör det lättare att resa över gränserna
och som skyddar turisternas hälsa och säkerhet samt deras materiella intressen.
Här kan man nämna rådets rekommendation 86/666/EEG om brandskyddsföreskrifter
för hotell, direktiv 2008/122/EG om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om
tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte samt direktiv
(EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang. Dessutom
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har det antagits bestämmelser om passagerares rättigheter inom alla transportslag
(se faktablad 2.2.3). Direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av
badvattenkvaliteten är ett exempel på kopplingen mellan turismen och andra områden
där EU har befogenheter. Det upphävde även direktiv 76/160/EEG av den 8 december
1975, med verkan från den 31 december 2014.
Kommissionen har på begäran av parlamentet inlett initiativ i form av fem förberedande
program om specifika aktuella frågor som rör europeisk turism.
Eden är ett initiativ som fokuserar på att främja eminenta resmål i Europa (”destinations
of excellence”), dvs. nya resmål eller resmål som är förhållandevis okända som följer
hållbarhetsprinciperna. Finansieringen för detta förberedande program upphörde 2011,
men kommissionen har fortsatt att genomföra initiativet inom ramen för programmet för
företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme).
Initiativet Calypso främjar social turism för äldre personer, ungdomar från missgynnade
förhållanden, familjer med sämre förutsättningar samt personer med nedsatt rörlighet.
Genom initiativet har det varit möjligt att medfinansiera flera transnationella partnerskap
som är inriktade på att skapa samarbete och utbyten avseende social turism. EU har
bl.a. stött inrättandet av en e-Calypsoplattform, som kopplar ihop utbud och efterfrågan
vad gäller socialt inkluderande semesterresor.
Initiativet Hållbar turism, som bl.a. omfattar det så kallade Green Belt (680 mil leder
från Barents hav till Svarta havet), syftar till att underlätta omvandlingen av den före
detta järnridån till ett gränsöverskridande nätverk av vandrings- och cykelleder. En
utvärdering av EuroVelo-rutterna – ett nätverk av fjorton längre cykelleder som förvaltas
av Europeiska cykelförbundet (ECF) – finns i den uppdaterade versionen (2012) av
parlamentets studie om det europeiska cykelledsnätet.
Programmet DiscoverEU, som är ett av flera program för främjande av turism, gör det
möjligt för europeiska artonåringar att resa runt i EU och lära sig mer om Europas
mångfald.
EU medfinansierar även gränsöverskridande projekt för hållbar turism som är inriktade
på att diversifiera det europeiska turistutbudet. Inom ramen för Cosme inleddes
den 19 juli 2018 ett anbudsförfarande för att stödja utvecklingen och främjandet av
transnationella tematiska turistprodukter och utnyttja synergier mellan turismen och
de kulturella och kreativa näringarna. Flera andra initiativ har inletts inom ramen för
Cosme, bland annat följande:
— Stöd till konkurrenskraftig och hållbar tillväxt i turistnäringen (2017).

— Främjande och utveckling av produkter och tjänster inom idrotten och friskvården
liksom stöd till Europas kultur- och industriarv (2015).

— Underlättande av det gränsöverskridande resandet inom EU för äldre och yngre
personer under låg- och mellansäsong (2014).

— Maximalt utnyttjande av möjligheterna till samarbete mellan turismen, lyxindustrin
och de kreativa näringarna (2014).
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2. För turistnäringen och regionerna, och för en ansvarsfull turism
Kommissionen stöder även skapandet av nätverk mellan de viktigaste turistregionerna
i EU. I juli 2009 inrättades NECSTouR, ett öppet nätverk för EU:s turistregioner.
Det fungerar som en plattform för utbyte av kunskaper och innovativa
lösningar i fråga om hållbar och konkurrenskraftig turism. EU erbjuder många
finansieringskällor för att hjälpa turismen att bidra till regional utveckling och
sysselsättning: Europeiska regionala utvecklingsfonden för finansiering av hållbara
projekt med koppling till turism, gemenskapsinitiativet för transeuropeiskt samarbete
(Interreg), Sammanhållningsfonden för finansiering av miljö- och transportinfrastruktur,
Europeiska socialfonden för sysselsättning, Leonardo da Vinci-programmet för
yrkesutbildning, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för diversifiering
av landsbygdsekonomin, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP)
samt sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling. Inom den fleråriga
budgetramen för perioden 2021–2027 har i detta avseende programmet för den inre
marknaden tagit över efter CIP och Horisont Europa har tagit över efter Horisont 2020.
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 systematisk
utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik om turism som samlats
in i medlemsstaterna. Kommissionen inrättade 2013 ett virtuellt centrum för turism
för att samordna insamlingen och lagringen av statistik och för att garantera större
samverkanseffekter mellan de nivåer där beslut som är relevanta för turismen fattas.
I sina meddelanden av den 27 november 1996 (COM(1996)0547) och av den 26 maj
1999 (COM(1999)0262) offentliggjorde och utvecklade kommissionen en EU-kampanj
för att motverka barnsexturism (vad gäller förebyggande och brott, se nedan).
3. Andra riktade åtgärder
EU beslutade att utse 2018 till året för turism mellan EU och Kina. Kina är en
av de marknader som genererar flest besökare till EU och som växer snabbast.
Syftet med detta initiativ var att främja mindre kända resmål, förbättra rese- och
turistupplevelserna, främja ekonomiskt samarbete och verka för framsteg i frågor som
rör viseringslättnader och flygförbindelser.
Den 19 mars 2019 anordnade kommissionen även en konferens om turism i Bryssel:
Showcase Conference on Tourism.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Redan i december 1996 gav parlamentet sitt stöd till en EU-åtgärd för turismen genom
att godkänna det första fleråriga programmet Philoxenia (1997–2000), som senare
övergavs på grund av oenighet i rådet.
I sin resolution av den 30 mars 2000 om genomförandet av åtgärderna för att motverka
barnsexturism uppmanade parlamentet medlemsstaterna att införa allmänt bindande
extraterritoriella lagar som skulle göra det möjligt att utreda, vidta rättsliga åtgärder
mot och straffa personer som under en utlandsvistelse gör sig skyldiga till sexuellt
utnyttjande av barn. Den 27 oktober 2011 antog parlamentet en lagstiftningsresolution
(P7_TA(2011)0468) om förslaget till direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp
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mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. I enlighet med direktiv
2011/93/EU av den 13 december 2011 utgör barnsexturism ett brott i hela EU. Inte minst
fastställs det i artikel 21 i detta direktiv att medlemsstaterna ska besluta om 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 och initiativ för turismen, inte minst
resolutionerna 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 tog således upp
viseringspolitikens effekter för turismen och stödde främjandet av europeiska resmål.
Parlamentet föreslog också att det skulle inrättas en europeisk kulturarvsmärkning
och att det skulle uppföras en gränsöverskridande cykelled längs hela den tidigare
järnridån. Det uppmuntrade även näringen att diversifiera utbudet av tjänster för att
motverka turismens säsongsbundenhet.
Efter Lissabonfördragets ikraftträdande antog parlamentet den 27 september 2011 en
resolution på grundval av initiativbetänkandet om Europa, världens främsta resmål.
I denna resolution uttryckte parlamentet sitt stöd för kommissionens politiska 21-
punktsstrategi, men betonade också att det vill utveckla en konkurrenskraftig, modern,
högkvalitativ och hållbar turism som är tillgänglig för alla och som utgår från EU:s
mångkulturella dimension. Parlamentet betonade vikten av åtgärder som vidtas inom
andra områden, t.ex. sysselsättning, beskattning och konsumenträttigheter, som på ett
avgörande sätt kan påverka turismen.
Parlamentet förespråkade ett specifikt program för turism inom den fleråriga
budgetramen 2014–2020, men detta avvisades av rådet. På liknande sätt tvingades
kommissionen i december 2014 dra tillbaka en rekommendation om en uppsättning
europeiska icke-bindande kvalitetsprinciper för turismen, som den hade presenterat
för rådet i februari 2014. Detta skedde trots att kommissionen hade parlamentets
stöd för en ”europeisk märkning för kvalitetsturism” (punkt 25 i resolutionen av
den 27 september 2011 och punkt 53 i resolutionen av den 29 oktober 2015 om nya
utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa.
Den 27 oktober 2015 antog parlamentet i andra behandlingen en lagstiftningsresolution
inför antagandet av ett nytt direktiv som stärker resenärernas skydd i samband med
paketresor och sammanlänkade researrangemang och som upphäver direktiv 90/314/
EEG (P8_TA(2015)0366). Den 29 oktober 2015 antog parlamentet en resolution
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, förändrade konsumentbeteenden, behovet av att hitta och behålla
kunnig personal, demografiska förändringar och säsongsbundenhet. I resolutionen
uppmanar parlamentet 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”. Dessutom förordar parlamentet att det ska inrättas en budgetpost
för turism i den kommande fleråriga budgetramen. Parlamentet uppmuntrar även
kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen se till att Europa
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behåller sin framträdande plats inom turismen, eventuellt med hjälp av varumärket
Destination Europa 2020.
Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för turism, dess utskott för transport och
turism och dess arbetsgrupp för turism för emellanåt diskussioner med representanter
för internationella turistorgan. Vid mötet med Världsturismorganisationens (UNWTO)
generalsekreterare i februari 2018 undertecknade parlamentet och UNWTO ett
samarbetsavtal om att främja hållbar turism i Europa. Arbetsgruppen för turism
har också förordat en mer konsekvent turistpolitik och tagit upp frågan om en
separat post för turism i EU:s budget. I sin resolution av den 29 oktober 2015
uppmanade parlamentet kommissionen att fortsätta att fördjupa marknadsföringen av
Europa som världens främsta resmål. Det betonade även vikten av ett varumärke
för europeisk turism och efterlyste utökat samarbete med internationella organ.
Parlamentet publicerade nyligen en studie om den senaste utvecklingen av och de
framtida utmaningarna för turismen i EU ”European tourism: recent developments and
future challenges”.

ÅTGÄRDER MOT BAKGRUND AV UTBROTTET AV COVID-19

Europa är världens ledande resmål. Turistnäringen är en viktig del av EU:s ekonomi
och står för ca 10 % av EU:s BNP, vilket är skälet till att EU försöker hjälpa sektorn
att återhämta sig.
Följderna av den globala hälsokrisen blir allt tydligare och tillväxten för EU:s
turism förväntas ligga kvar under 2019 års nivåer fram till 2023. Under årets
fyra första månader skedde en dramatisk nedgång med 44 % i de internationella
turistankomsterna till Europa jämfört med samma period 2019, en nedgång som följer
de globala mönstren. Under 2020 gick så många som 14,2–29,5 miljoner arbetstillfällen
förlorade inom den europeiska turistnäringen. Osäkerheten dominerar fortfarande, och
avgörande för hur stora förlusterna i näringen blir är hur länge restriktionerna till följd
av pandemin kommer att fortgå.
Kommissionen har tagit fram olika verktyg för snabba insatser: ett förslag om att
tillfälligt häva de regler som tvingar flygbolagen att använda de ankomst- och
avgångstider de tilldelats vid EU:s flygplatser (COM(2020)0111), tolkningsriktlinjer
för EU:s förordningar om resenärers/passagerares rättigheter (C(2020)1830) och
gränskontroller (C(2020)1753), och hemtransport av unionsmedborgare under
nedstängningen från mars till maj 2020.
I maj 2020 lade kommissionen fram meddelandet ”Turism och transport under 2020
och framåt” (COM(2020)0550), som omfattar vägledning och rekommendationer för
att på ett säkert sätt återinföra den fria rörligheten för personer och på nytt öppna
de inre gränserna, säkerställa en säker återgång för transporter och förbindelser
och ett säkert återupptagande av turisttjänsterna, särskilt besöksnäringen, hantera
likviditetskrisen och återställa konsumenternas förtroende. Dessutom innefattar
den rekommendationer om vouchrar. Parlamentet å sin sida diskuterade utbrottet
av covid-19 vid sina plenarsammanträden den 10 mars, den 26 mars och
den 17 juni 2020. I samband med det extra plenarsammanträdet den 26 mars
2020 antog parlamentet sin ståndpunkt om tre lagstiftningsförslag: lansering av
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investeringsinitiativet mot coronaeffekter (P9_TA(2020)0042), utvidgningen av EU:s
solidaritetsfond till att omfatta folkhälsokriser (P9_TA(2020)0043) och tillfälligt
upphävande av reglerna för fördelning av ankomst- och avgångstider vid
gemenskapens flygplatser (jfr. COM(2020)0111 ovan samt P9_TA(2020)0041). Vid
plenarsammanträdet den 19 juni 2020 antog parlamentet dessutom en resolution om
transport och turism under 2020 och framåt, i vilken man efterfrågar snabbt både
kort- och långsiktigt stöd till transport- och turistsektorerna för att säkerställa deras
överlevnad och konkurrenskraft och betonar att den innevarande krisen innebär en
historisk chans att modernisera turismen i EU och göra den mer hållbar och mer
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
I mars 2021 antog parlamentet ett initiativbetänkande om upprättandet av
en EU-strategi för hållbar turism (P9_TA(2021)0109), i vilket parlamentet
uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål fullständigt genomföra gemensamma
och samordnade kriterier för säkert resande. Detta innefattar ett
gemensamt vaccinationsintyg och ett system för ömsesidigt erkännande av
vaccinationsförfaranden för medicinska syften samt främjande av användningen av
EU-formuläret för lokalisering av passagerare – i elektroniskt format där så är möjligt –
med full respekt för reglerna om skydd av personuppgifter.
Medlemsstaterna uppmanas att fastställa ett gemensamt och icke-diskriminerande
EU-hälsosäkerhetsprotokoll för testning före avgång, vilken måste vara tillförlitlig
och ekonomiskt överkomlig och inkludera tekniker för snabbtestning, PCR-tester
m.fl. Parlamentet beklagar även det otillräckliga budgetstödet och ekonomiska stödet,
och uppmanar medlemsstaterna att tillfälligt tillämpa reducerade momssatser på rese-
och turisttjänster, tillsammans med ett särskilt stimulanspaket för alla mikroföretag och
små och medelstora företag för perioden 2020–2024.
Den 17 mars 2021 lade kommissionen fram meddelandet ”En gemensam väg
till ett tryggt och hållbart återöppnande” (COM(2021)0129) liksom ett förslag till
förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla
intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under
covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) (COM(2021)0130) samt en liknande ram för
tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters
territorier (COM(2021)0140).
EU:s digitala covidintyg godtas i alla medlemsstater och bidrar till att säkerställa rätten
till fri rörlighet för alla som är bosatta i EU.

Davide Pernice
03/2022
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