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FORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og 

Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. anerkender turismesektorens betydning for EU og dets indre marked og understreger 

sektorens potentiale som drivkraft for samfundsøkonomisk vækst, jobskabelse – især for 

unge – og nye forretningsmuligheder; opfordrer i lyset af det forannævnte indtrængende 

Kommissionen til at vedtage en samlet tilgang, når den udvikler politikker, som påvirker 

turismesektoren; anerkender turismens betydning for at nå målene i Europa 2020-

strategien, især hvad angår fattigdomsudryddelse og jobskabelse; 

2. henleder opmærksomheden på den afgørende rolle, som den digitale revolution spiller i 

turismesektoren; opfordrer Kommissionen til at sikre, at samtlige turismeerhverv og -

virksomheder, og især SMV'er, gør bedst mulig brug af de nye teknologier, som 

internettet byder på, for at udvide deres nethandel på det indre marked og bevæge sig i 

retning af digitaliserede produkter og processer af højere værdi, samtidig med at det 

sikres, at borgerne og forbrugerne har fair og økonomisk overkommelig adgang til sikre 

tjenester af høj kvalitet; 

3. understreger, at det, for at det europæiske turismeprodukt bliver forskelligt fra andre 

landes og kontinenters, er meget vigtigt at udvikle nye former for tematurisme, som kan 

fungere på grundlag af transnationalt og endda transregionalt samarbejde; mener, at en 

systematisk promovering af tematiske turismeprodukter ud over at muliggøre en 

nydefinering af det samlede europæiske turismeudbud kan være af afgørende betydning 

for at bekæmpe virkningerne af sæsonafhængige udsving; 

4. minder om, at EU bør begynde at investere for at være parat til at udnytte det potentiale, 

som tredjelande med store befolkninger og voksende økonomier udgør, herunder især 

BRIK-landene, hvor antallet af borgere, der foretager turistrejser ud af landet, er stigende; 

påpeger behovet for initiativer med henblik på at fremme turismen og for mere 

fleksibilitet og konsekvens i reglerne for turistvisa og for grænsepassage; understreger, at 

fremme af et større antal platforme for turister, der er underlagt visumkrav, sammen med 

en forsigtig tilgang til forenkling af visumkodeksen er et vigtigt element i bestræbelserne 

for at forøge antallet af turister fra lande uden for Europa samt forøge europæiske 

turistdestinationers synlighed; fremhæver potentialet i rundrejsevisa til grupper af turister, 

som allerede har været i landet, samt vigtigheden af at gennemføre flere 

visumfritagelsesaftaler med henblik på optimal udnyttelse af den internationale 

tilstrømning af turister; finder det tilrådeligt, at de europæiske institutioner og 

medlemsstaterne, med behørigt hensyn til medlemsstaternes ret og pligt til at kontrollere 

indrejse over deres egne grænser, inden for rammerne af den fælles visumpolitik udvikler 

en langsigtet strategi for bedre koordinerede og forenklede visumprocedurer; 

5. noterer sig den rolle, som European Travel Commission (ETC) og dens medlemmer 

spiller med hensyn til at fremme Europa som turistdestination; opfordrer Kommissionen 

til at engagere sig yderligere i ETC og den mere omfattende Verdensturistorganisation 

(UNWTO) med henblik på at træffe fælles foranstaltninger for turisme i Europa; 
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6. glæder sig over Kommissionens digitale turismeplatform og dens mål om 1) at styrke 

turismerelaterede SMV'ers innovationsevne og digitalisering med henblik på at aktivere 

turismesektoren og 2) fremkomme med bud på, hvordan man kan tilpasse og udforme 

bæredygtige, konkurrencedygtige og forbrugervenlige politikker med henblik på 

yderligere udvikling af turismesektoren; opfordrer til brugen af innovative teknologier, 

deling af bedste praksis og udbygning af regionalt samarbejde med henblik på at gøre 

EU's turismesektor mere attraktiv og konkurrencedygtig; mener, at fremme af e-læring og 

den øgede indførelse af digitale teknologier ville bidrage yderligere til opnåelsen af dette 

mål; 

7. understreger behovet for bedre fremme af koncepterne turisme, sportsturisme, 

oplevelsesturisme, undervisningsturisme, landbrugsturisme og kreativ turisme; 

understreger behovet for at være særligt opmærksom på landbrugsturisme som en 

drivkraft for bæredygtig vækst i landdistrikter og derved for skabelsen af flere job og 

muligheder i fjerntliggende regioner; 

8. støtter Kommissionens koncept om fremme af bæredygtig "turisme for alle"; 

9. minder om, at forbrugernes rolle nu rækker videre end til at foretage undersøgelser med 

henblik på at købe rejser og andre dertil knyttede tjenesteydelser og skaffe sig forskellige 

oplysninger om en destination, men efterhånden også er kommet til at omfatte områder 

som kritik/anmeldelse og reklame; noterer sig, at den digitale oplevelse derfor bliver 

stadigt vigtigere; 

10. understreger, at Europa skal fastholde sin position som verdens førende turistdestination; 

glæder sig over, at der organiseres arrangementer og kommunikationskampagner til 

fremme af Europa som turistdestination, især på tredjelandes markeder, og opfordrer alle 

aktører til i fællesskab at fremme Europa, ikke blot som turistdestination, men også som 

en topdestination, der tilbyder en række nationale rejsemål, kulturer og 

turisttjenesteydelser uden at skævvride konkurrencen mellem dem; 

11. anerkender, at turismesektoren domineres af små og mellemstore virksomheder samt et 

stort antal mikrovirksomheder; mener i den forbindelse, at bestræbelserne på at indføre 

bedre regulering, mindske den administrative byrde og fremme europæiske virksomheders 

konkurrenceevne bør fortsættes, ikke kun inden for sektoren selv, men også som en del af 

samtlige politikker inden for EU, som berører turismesektoren; 

12. glæder sig over ECC-nettet, en rejseapplikation, som Det Europæiske Netværk af 

Forbrugercentre for nylig har produceret; 

13. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at skabe en europæisk 

turismekalender med henblik på at koordinere oplysninger om europæiske 

turistdestinationer fra alle medlemsstater på alle officielle sprog for at forbedre 

forbrugeroplysningstjenesterne og hjælpe forbrugerne med at finde vejledning og detaljer 

om f.eks. arrangementer, steder og festivaler; 

14. bemærker, at det er vigtigt, at den europæiske turisme tilpasser sig det digitale marked, og 

nødvendigt at udvikle nye digitale værktøjer og informationskilder til de turister, der måtte 

komme til Europa; anbefaler, at der skabes en brugervenlig, interoperabel 
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mobilapplikation med interaktive kort, guider og anden relevant information om 

rejsedestinationer i EU, som kunne hjælpe med at gøre reklame for Europa som 

turistdestination samt forøge mængden og forbedre kvaliteten af den information, som er 

til rådighed for forbrugerne; understreger, at udgifterne til oprettelse og opretholdelse af 

denne applikation bør holdes på et minimum; anerkender de muligheder og det potentiale, 

som digitaliseringen af tjenesteydelser og produkter udgør for turismesektoren; 

understreger det vigtige i at skabe et fuldt fungerende indre marked for disse 

tjenesteydelser og produkter, som bør sikre inklusion for samtlige aktører, ikke mindst 

SMV'er og forbrugere, og sikre dem retslig sikkerhed; 

15. understreger, at serviceudbyderne i turismesektoren bør være opmærksomme på behovene 

hos personer med handicap og/eller nedsat mobilitet, især med hensyn til tilgængelighed, 

så det sikres, at personer med motoriske eller sensoriske handicap eller 

fødevareintolerance samt ældre kan få det fulde udbytte af det europæiske turismeudbud 

ved hjælp af tilpasninger af allerede eksisterende faciliteter og uddannelse af personale; 

finder det tilrådeligt at fremme innovative programmer, mekanismer og produkter på 

europæisk plan med det formål at lette uafhængig adgang for bevægelseshæmmede 

personer; understreger, at det er vigtigt at gøre turistinformation tilgængelig for turister 

med handicap; opfordrer alle turistråd og overnatningssteder til at tage hensyn til 

adgangsforhold, herunder adgang til internettet, når de opdaterer websteder eller andre 

informationskilder; 

16. understreger behovet for, at medlemsstaterne vedtager en mere koordineret tilgang med 

henblik på at lette administrativt og mere regionalt baseret samarbejde på politikområder 

med forbindelse til turisme, såsom innovation, transport, servicekvalitet, visumordninger, 

miljø, forbrugerbeskyttelse, kommunikation og betaling med internationale kort, idet der 

tages højde for de særlige udfordringer, som SMV'er i turismesektoren står over for, og på 

at lette fleksibilitet i lyset af væksten i deleøkonomien, samtidig med at nærhedsprincippet 

respekteres; bemærker, at medlemsstaternes forskellige regelsæt påvirker 

turistvirksomhederne direkte og kan have en forvridende indvirkning på markedet; 

17. finder det nødvendigt at understøtte en forøget konkurrenceevne i de områder, hvor 

potentialet for turisme er blevet utilstrækkeligt udnyttet, ved hjælp af rimelig 

markedsføring og med opbakning af lokale SMV'er, der opererer inden for 

turistindustrien; 

18. efterlyser bedre gensidig anerkendelse i medlemsstaterne af erhvervskvalifikationer i 

turismeindustrien, så at både dem, der allerede arbejder i sektoren, og dem, der ønsker at 

gøre det, kan få lettere ved at finde job, og så mobiliteten inden for denne branche 

fremmes; mener, at dette kan bidrage til at løse problemerne med den sæsonbestemte 

karakter af arbejdet i denne sektor på den ene side og med sort arbejde på den anden; 

19. gentager, at det er vigtigt at udvikle et mere effektivt transportnetværk med forbindelser 

ud til perifert beliggende turistområder; 

20. minder om deleøkonomiens vigtighed med hensyn til at fremme turismen og om dens 

bidrag til at forøge antallet af turister til mange destinationer; understreger, at dette ikke 

bør betragtes som illoyal konkurrence; fremhæver den rolle, som deleøkonomien spiller i 

turismesektoren, og efterlyser en hensigtsmæssig lovgivningsmæssig ramme, som 
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understøtter vækst og innovation og samtidig beskytter forbrugernes interesser; 

understreger, at brugernes sikkerhed samt kvaliteten af de leverede tjenesteydelser skal 

sikres; 

21. minder om behovet for at udvikle konkurrencedygtig transport- og turismeinfrastruktur; 

22. understreger vigtigheden af en bæredygtig og ansvarlig europæisk turismesektor, som 

fremmer konkurrencedygtigheden for sektorens virksomheder; fremhæver den konstante 

stigning i antallet af rejsende og efterlyser udvikling af mere bæredygtige og 

energieffektive transport- og indkvarteringsformer med henblik på at skabe destinationer, 

som er miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige, idet der tages hensyn til, at 

miljømæssig bæredygtighed også indbefatter bevarelse af lokale kulturer og traditioner, 

bevarelse og styrkelse af den kulturelle arv, fremme af bedste praksis og bestræbelser på 

at finde frem til en form for turisme, som tilfredsstiller og gavner såvel de rejsende som 

lokalsamfundet på destinationen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremskynde 

gennemførelsen af initiativet Nearly Zero Energy Hotels (næsten nulenergi-hoteller), hvis 

formål er at gøre hoteller selvbærende og energieffektive; 

23. understreger behovet for at udarbejde en strategi til forøgelse af salg af indkvarteringer i 

mellem- og lavsæsonen, som indbefatter turismesektoren i landdistrikterne, og hvis formål 

er at mindske sæsonudsving; fremhæver vigtigheden af at fokusere markedsføringen af 

turismeprodukter og -tjenesteydelser på kvalitet for på den måde at opbygge loyalitet hos 

turisterne og positionere vores turismesektor på et yderst konkurrencepræget marked; 

24. fremhæver behovet for bedre og mere tilgængelig EU-finansiering af 

infrastrukturprojekter, især almennyttige tjenesteydelser, som står over for en enorm 

stigning i forbruget i turistsæsonen, til gavn for både turister og den lokale befolkning; 

25. tilskynder til bæredygtig byplanlægning for at sikre bevaringen af europæiske 

turistdestinationers kulturarv; 

26. understreger vigtigheden af at forbedre medlemsstaternes gensidige anerkendelse af 

erhvervskvalifikationer inden for turismesektoren, så dens medarbejdere bliver i stand til 

at finde de bedst mulige karrieremuligheder og dermed tilskyndes til mobilitet; 

27. finder, at udbydere af turismeydelser skal sikre, at de oplysninger, forbrugerne modtager 

om ydelserne, er præcise og forståelige, og at forbrugerne ikke bliver vildledt eller 

misinformeret; understreger, at oplysningerne bør være læselige og skrevet i et forståeligt 

sprog, og at der ikke bør anvendes praksis eller aftalevilkår, som er diskriminerende over 

for forbrugerne, eller som skaber mistro på EU's indre marked, især ikke i forbindelse med 

onlinekøb; mener, at der bør udvikles kommunikationsnet med henblik på at forbedre 

forretningsmulighederne i regionerne og styrke forbrugerbeskyttelsen; 

28. understreger, at forbrugernes tillid til firmaer, som leverer tjenesteydelser inden for 

turismesektoren, også afhænger af, at firmaerne giver forbrugerne enkle, effektive og 

hurtige alternative muligheder for at løse forbrugertvister, og at de beskytter forbrugernes 

personlige og finansielle oplysninger; 

29. hilser den nylige afslutning af trilogforhandlingerne om det reviderede direktiv om 
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pakkerejser velkommen; opfordrer til, at det gennemføres og anvendes rettidigt og 

effektivt med henblik på at ændre sektoren og beskytte forbrugerne i det digitale miljø; 

30. fremhæver behovet for, at rejsebureauer og turarrangører fremmer det europæiske 

nødkaldsnummer 112 på relevante websteder og e-billetter samt på vore største 

turistdestinationer; 

31. mener, at det er tilrådeligt at undersøge, hvordan man kan støtte SMV'er og 

enkeltmandsfirmaer i turismesektoren ved hjælp af økonomiske støttemekanismer, der er 

udformet til med rimelige omkostninger at styrke deres likviditet, give incitamenter til at 

investere i udvikling af den infrastruktur og de tjenesteydelser, firmaerne har brug for, og 

nedbringe den administrative byrde i forbindelse med deres udvikling; 

32. mener, at den europæiske hotelbranches initiativ med henblik på en gradvis harmonisering 

af klassifikationssystemerne for indkvartering overalt i Europa bør fremmes yderligere, 

således at indkvarteringsmulighederne i Europa bedre kan sammenlignes, og der dermed 

ydes et bidrag til fælles kvalitetskriterier for tjenesteydelser; 

33. understreger, at rejsende fortsat oplever forskellige priser og vilkår, når de reserverer 

indkvartering eller transport på internettet; hilser derfor Kommissionens meddelelse om 

"En strategi for et digitalt indre marked i EU" velkommen; opfordrer Kommissionen til at 

vedtage et omfattende forslag for at sætte en stopper for uberettiget geografisk blokering 

af adgang til varer, tjenesteydelser og den bedst mulige pris på grundlag af geografisk 

placering eller bopælsland; 

34. mener, at koordineret fremme af integrerede elektroniske billetsalgssystemer til 

forskellige transportmidler ville gøre det enklere at rejse og fjerne hindringer for 

fuldendelsen af det indre marked. 
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