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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:

A. der henviser til, at turistsektoren under hensyntagen til samtlige multiplikatoreffekter 
udgør mere end 10 % af den samlede europæiske økonomi,

B. der henviser til ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten, som for første gang tildeler Den 
Europæiske Union beføjelser til at koordinere og supplere de foranstaltninger, 
medlemsstaterne træffer inden for turisme, med behørig hensyntagen til 
nærhedsprincippet,

C. der henviser til, at hovedparten af aktører inden for turisme er SMV'er, og til, at de i kraft 
af deres strukturer og sæsonudsving i deres aktiviteter er mere direkte berørt af udsving i 
økonomien og af naturlige faktorer,

D. der henviser til, at turismen i langt højere grad skal forstås som en tværsnitsbranche, og at 
integrationen med andre politiske og økonomiske områder skal styrkes,

E. der henviser til, at en ny turismepolitik bør tage hensyn til den aldrende befolkning, 
klimaændringer og nye informations- og kommunikationsteknologier,

F. der henviser til, at der allerede nu kan konstateres underudnyttelse af ikke-sæsonbestemte 
sektorer og et behov for at øge og bevare udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og 
uddannelsessøgende inden for turistbranchen,

G. der henviser til, at den europæiske turismepolitik fortsat skal sigte mod intern turisme 
samt turisme bestående af tredjelandsstatsborgere,

H. der henviser til, at et stærkt indre marked er afgørende for en ægte europæisk 
turistindustri, der henviser til, at e-handel får stigende betydning inden for turismen som 
på andre områder,

1. opfordrer medlemsstaterne til at lette og fremme uddannelse og lærepladser inden for 
turisme, yde støtte til diversificering og specialisering af udbuddet inden for europæisk 
turisme og i samarbejde med Kommissionen tilskynde turistorganisationer til at udveksle 
god praksis; kræver, at den gensidige anerkendelse af faglige kvalifikationer inden for 
turisthvervet forbedres for at gøre det nemmere for faguddannede, men også for personer 
med anden uddannelse, at finde arbejde inden for turistsektoren året rundt; støtter 
uforbeholdent Kommissionens bestræbelser på at indføre et erhvervspas, der kunne 
forbedre mobiliteten og ansættelsesmulighederne for kvalitetsarbejdstagere i denne sektor, 
og mener, at det første af sådanne erhvervspas kunne være for rejseledere;

2. fastholder, at en korrekt gennemførelse af servicedirektivet ville bidrage til at reducere de 
juridiske, administrative og bureaukratiske hindringer og flaskehalse, der opleves af 
forbrugere og virksomheder i turistsektoren; opfordrer derfor Kommissionen og 
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medlemsstaterne til at sikre en effektiv anvendelse af servicedirektivet, hvilket vil 
optimere fordelene for alle involverede i denne branche;

3. opfordrer EU til at vedtage en mere integreret tilgang til turisme, især inden for 
tjenesteydelser og forbrugerbeskyttelse, og understreger betydningen af den kommende 
revision af pakkerejsedirektivet (90/314/EØF), som nu er helt ude af trit med udviklingen 
inden for turisme og de nye rejsevaner, især hvad angår den øgede anvendelse af 
internettet, e-handel og konsekvenserne for turistsektorens fremtidige udvikling;

4. opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at forbedre kvaliteten og 
indholdet af de oplysninger, der leveres til turister, som bør være let tilgængelige og 
pålidelige, og som bør omfatte prisstrukturer for de forskellige komponenter, som udgør 
rejsepakken;

5. mener at en harmoniseret hotelklassificering i hele EU er et nøgleelement i udviklingen af 
turismen, og opfordrer derfor Kommissionen til at støtte hotelbranchens initiativ til 
harmonisering af hotelklassificeringen og kvalitetsnormerne og til at træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, såfremt dette ikke kan gennemføres i hele EU;

6. bemærker, at turistvirksomheder har behov for sammenlignelige statistiske data af høj 
kvalitet med henblik på en langsigtet planlægning af udbuds- og efterspørgselsstrukturer 
og for at udvikle turistmål; opfordrer derfor Kommissionen til, for så vidt som det ligger 
inden for dens beføjelser, at sikre, at disse data er tilgængelige for hele Europa;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at turistsektoren overholder de 
eksisterende bestemmelser vedrørende sikkerheden i turistfaciliteter, navnlig vedrørende 
brandsikring, nødberedskab, børnesikringsudstyr, uddannelse af personale og 
handicappedes behov, og til at fastlægge fælles normer, hvor dette findes nødvendigt;

8. opfordrer Kommissionen til at støtte udarbejdelsen af en hvidliste over rejsearrangører for 
at støtte virksomheder, der tilbyder tjenester af høj kvalitet, og for at forbedre 
forbrugerbeskyttelsen;

9. opfordrer Kommissionen til at maksimere udbredelsen af egne turismeinitiativer ved i 
fuldt omfang at udnytte alle de disponible medier og finde innovative metoder til at gøre 
sådanne initiativer selvfinansierende;

10. understreger behovet for at udvikle et europæisk mærke for "kvalitetsturisme" baseret på 
nationale erfaringer til dato med det formål at øge forbrugernes tillid og sikkerhed med 
hensyn til turistprodukter, og på samme tid belønne iværksættere i denne sektor og 
virksomheder, der er med til at forbedre servicen og sikre tilfredse kunder; fastholder, at 
initiativet til et konsolideret "europæisk varemærke" i princippet er meget positivt; 
bemærker imidlertid, at det bør sikres, at kultur- og naturarvens diversitet i de forskellige 
medlemsstater ikke bliver undergravet;

11. opfordrer Kommissionen til at arbejde tættere sammen med private virksomheder gennem 
offentlig-private partnerskaber, når turismeinitiativer fremlægges; erkender, at intelligent 
inddragelse af den private sektor i disse initiativer vil føre til mere effektivitet samt sikre, 
at initiativerne ikke behøver anden støtte;
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12. bifalder Kommissionens vilje til at integrere målene for turistpolitik i de forskellige andre 
politikker, som har en direkte eller en indirekte indvirkning på turistsektoren;

13. understreger turismens betydning som en indtægtskilde for øer, bjergområder og tyndt 
befolkede områder; opfordrer Kommissionen til at udarbejde målrettede foranstaltninger 
for at støtte turisterhvervet i regioner, der lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper, såsom øer, bjergområder og tyndt befolkede områder;

14. opfordrer Kommissionen til at støtte en barrierefri og alderstilpasset turisme og turisme 
for handicappede ved hjælp af reklame- og oplysningskampagner og indførelse af et 
kvalitetsmærke, der bl.a. skal dække turistdestinationer, der giver mulighed for barrierefri 
ferie for handicappede og bevægelseshæmmede, herunder ældre mennesker og børn; 
opfordrer navnlig hotelbranchen til at udarbejde og vedtage en kodeks for god praksis og 
dermed lette adgangen til faciliteterne for handicappede og bevægelseshæmmede i 
overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse af 15. november 2010 
om den europæiske handicapstrategi 2010-2020 (KOM (2010) 0636); konstaterer i den 
forbindelse, at Calypso-programmet bør evalueres i samarbejde med de berørte kredse og 
eventuelt videreføres; mener dog, at det i den forbindelse bør sikres, at disse programmer 
er selvfinansierende på lang sigt;

15. glæder sig over, at Kommissionen i 2009 lancerede Calypsoprogrammet, hvis formål er 
både socialt (at gøre det muligt for bestemte kategorier af personer, der ellers ikke ville 
kunne rejse på ferie, at gøre det alligevel) og økonomisk (støtte til turismen ved at 
tilskynde folk til at rejse på ferie i "lavsæsonen"); mener, at det bør fortsætte, med 
forbehold af en evaluering – med deltagelse af alle aktører – af de opnåede resultater; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i deres turiststrategier, at lægge særlig 
vægt på grænseoverskridende regional og lokal turisme;

16. opfordrer Kommissionen til at sikre, at passagerer informeres bedre om deres rettigheder i 
forbindelse med alle former for offentlig transport, så det sikres, at de europæiske borgere 
får fornemmelse af retssikkerhed, når de rejser inden for Den Europæiske Union;

17. opfordrer Kommissionen til at overveje at forenkle visumansøgningsprocedurerne, især 
for "grupper af turister", uden dog på nogen måde at sætte spørgsmålstegn ved sikkerheds-
og toldaspekter for tredjelandsstatsborgere;

18. opfordrer Kommissionen til at udarbejde og fremme intelligente metoder til kombination 
af privat og offentlig finansiering med henblik på at bevare Europas kulturarv, f.eks. ved 
at fremme bedste praksis-modeller; opfordrer medlemsstaterne til, som led i udvekslingen 
af bedste praksis, at samarbejde med henblik på at fremme europæisk turisme og fremme 
alternative former for turisme;

19. opfordrer medlemsstaterne til at fremme alternative former for turisme, som f.eks. 
agroturisme; er af den opfattelse, at disse former for udvikling vil øge aktiviteterne i små 
og mellemstore virksomheder, og herunder især inden for familiehoteller, i turistsektoren; 
understreger, at sådanne foretagender bør klassificeres særskilt; opfordrer 
medlemsstaterne til at arbejde tættere sammen med Kommissionen for at finde nye og 
bedre metoder til udvikling og fremme af europæiske ture;
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20. opfordrer Kommissionen til at evaluere hver ny foranstaltning inden for turistsektoren 
grundigt for at sikre, at den er effektiv og kan administreres og finansieres;

21. opfordrer Kommissionen til at støtte mere miljøvenlige projekter, idet der tages hensyn til 
miljøets og klimaets indvirkning på turisterhvervet og betydningen af at bevare natur- og 
kulturarven i medlemsstaterne;

22. støtter Kommissionens initiativer til fremme af turismen i EU, som f.eks. EDEN-
initiativet (fremtrædende europæiske rejsemål), der hvert år i hvert deltagende land og i 
overensstemmelse med et specifikt tema udpeger europæiske turistdestinationer, som 
prioriterer en bæredygtig udviklingsmodel; opfordrer Kommissionen til at iværksætte 
informationskampagner for at gøre opmærksom på sådanne initiativer;

23. mener, at den fælles europæiske kulturarv bør fremmes mere, for eksempel i form af 
europæiske kulturelle ruter; er af den opfattelse, at der bør søges et samarbejde med andre 
institutioner, såsom Europarådet, på dette område;
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