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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Med hänsyn till samtliga multiplikatoreffekter representerar turismbranschen mer än 
10 procent av EU:s sammanlagda bruttonationalprodukt.

B. Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande har Europeiska unionen för första gången 
befogenhet att, med vederbörlig hänsyn till subsidiaritetsprincipen, samordna och 
komplettera medlemsstaternas åtgärder avseende turism.

C. Merparten av aktörerna inom turismsektorn utgörs av små och medelstora företag, vilka 
på grund av sina strukturer och säsongsbetonade verksamheter påverkas mer direkt av
den ekonomiska konjunkturen och av naturliga faktorer.

D. Turismen måste i mycket större utsträckning ses som en bransch som utgör ett tvärsnitt, 
och kopplingarna till andra politiska och ekonomiska områden måste stärkas.

E. En ny turismpolitik bör ta hänsyn till den allt äldre befolkningen, klimatförändringen och 
ny informations- och kommunikationsteknik.

F. Inom turismbranschen kan man se att sektorer som inte är säsongsbetonade 
underutnyttjas och att det finns ett behov av att utöka och upprätthålla utbudet på 
kvalificerat yrkesfolk och lärlingar.

G. Europas turism måste även i fortsättningen inriktas på den internationella turismen och på 
turism för tredjelandsmedborgare.

H. En stark inre marknad är viktig för en verklig europeisk turismnäring. Även inom 
turismsektorn får den elektroniska handeln en allt viktigare funktion.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta och främja utbildning och 
lärlingsplatser för arrangörer inom turism, ge stöd åt diversifiering och specialisering av 
europeisk turism och tillsammans med kommissionen uppmuntra turismorganisationer att 
utbyta god praxis. Parlamentet efterlyser förbättringar inom det ömsesidiga erkännandet 
av yrkeskvalifikationer inom turismbranschen för att underlätta för både utbildad
arbetskraft och människor som byter yrke att året runt få anställning inom branschen. 
Parlamentet stöder med kraft kommissionens insatser för att införa ett yrkeskort som 
skulle kunna förbättra rörligheten och anställbarheten för kvalificerad arbetskraft inom 
denna sektor. Ett första sådant yrkeskort skulle kunna införas för reseledare.

2. Europaparlamentet hävdar att ett korrekt genomförande av tjänstedirektivet skulle bidra 
till att avsevärt minska de rättsliga, administrativa och byråkratiska hinder och flaskhalsar 
som konsumenter och företag stöter på i turismsektorn. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas därför att se till att tjänstedirektivet tillämpas på 
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ett verkningsfullt sätt, vilket kommer att ge samtliga aktörer inom denna sektor betydligt
större fördelar.

3. Europaparlamentet uppmanar EU att anta ett mer integrerat förhållningssätt i fråga om 
turismen, särskilt på områdena för tjänster och konsumentskydd, och understryker vikten 
av den kommande översynen av direktiv 90/314/EEG om paketresor, som nu är helt 
i otakt med utvecklingen inom turismen och nya resvanor, särskilt när det gäller den 
ökade användningen av Internet och e-handel och dess inverkan på turismsektorns 
framtida utveckling.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser för att förbättra 
kvaliteten på och innehållet i informationen till turisterna. Turistinformationen bör vara 
lättillgänglig och tillförlitlig och ange prissättningsstrukturen för paketresans olika 
beståndsdelar.

5. En harmoniserad hotellklassificering för hela EU är en nyckelfaktor för turismens 
utveckling. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att stödja 
hotellbranschens förslag om att harmonisera klassificeringen av hotell och 
kvalitetsstandarder och att vidta lagstiftningsåtgärder om en sådan EU-omfattande 
harmonisering inte kan uppnås.

6. Europaparlamentet konstaterar att turismföretag behöver jämförbar statistik av god 
kvalitet för att långsiktigt kunna planera utbuds- och efterfrågestrukturer och utveckla
turistmål. Kommissionen uppmanas därför att, i den mån den kan, se till att sådan statistik 
finns tillgänglig för hela Europa.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
turismsektorn följer befintliga bestämmelser om säkerheten vid turistanläggningar, 
särskilt dem som rör brandsäkerhet, planer för nödsituationer, säkerheten för 
barnutrustning, personalutbildning och behoven hos personer med funktionsnedsättning,
samt att utarbeta europeiska normer där detta anses behövas.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja upprättandet av en vit lista över 
researrangörer för att på så sätt främja de företag som erbjuder kvalitetstjänster och 
förbättra konsumentskyddet.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de egna initiativen på 
turismområdet får så stor spridning som möjligt, genom att fullt ut använda samtliga 
medier som står till buds, och att finna nydanande sätt för att göra sådana initiativ 
självfinansierande.

10. Europaparlamentet betonar att man med utgångspunkt i dagens nationella erfarenheter 
bör utveckla en europeisk beteckning som står för kvalitetsturism, i syfte att öka 
konsumenternas förtroende och turismprodukternas säkerhet och samtidigt belöna 
företagarna inom denna sektor, liksom företag som bidrar till att förbättra tjänsterna och 
tillfredsställa konsumenterna. Parlamentet vidhåller att initiativet till ett starkt 
”europeiskt varumärke” i princip är mycket positivt, men att vi måste se till att det inte 
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resulterar i en urholkning av den mångfald som finns i kultur- och naturarvet i de olika 
medlemsstaterna.

11. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att genom offentlig-privata partnerskap 
föra ett närmare samarbete med privata företag när den går i bräschen för olika initiativ 
på turismområdet. Genom att den privata sektorn på bästa sätt görs delaktig i sådana 
initiativ kommer initiativen att bli effektivare och uppnå en högre grad av 
självfinansiering.

12. Europaparlamentet samtycker till kommissionens beslutsamhet att integrera de 
turismpolitiska målsättningarna i de övriga politikområden som direkt eller indirekt 
påverkar turismsektorn.

13. Europarlamentet konstaterar att turismen är en viktig inkomstkälla för ekonomierna 
i öregioner, bergsregioner och glesbefolkade regioner. Kommissionen uppmanas att 
utarbeta riktade åtgärder till stöd för turismnäringen i regioner med allvarliga och 
permanenta naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom öregioner, bergsregioner 
och glesbefolkade regioner.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja hinderfri turism, åldersanpassad 
turism och turism för människor med funktionsnedsättning genom reklamkampanjer och 
medvetandehöjande kampanjer och införandet av en europeisk kvalitetsmärkning som 
omfattar bland annat turistmål som möjliggör resor och hinderfri vistelse för människor 
med funktionsnedsättning och begränsad rörlighet, däribland äldre och barn. Parlamentet 
uppmanar särskilt hotellnäringen att, genom att utarbeta och anta en uppförandekod, 
underlätta tillträde till sina anläggningar för människor med funktionsnedsättning och 
begränsad rörlighet, i enlighet med principerna i kommissionens meddelande av den 
15 november 2010 om EU:s handikappstrategi 2010–2020 (KOM(2010)0636). Med 
tanke på detta mål konstaterar parlamentet att Calypsoprogrammet bör utvärderas under 
medverkan av berörda parter och, om så är lämpligt, få fortsätta. I detta sammanhang bör 
man dock se till att dessa program på lång sikt blir självfinansierande.

15. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen under 2009 inledde
Calypsoprogrammet, vars syfte är såväl socialt (att ge de kategorier av personer som 
sällan kan åka på semester möjlighet att resa) som ekonomiskt (att stödja turismen genom 
att främja resandet under lågsäsong). Parlamentet anser att man bör fortsätta med
programmet, under förutsättning att det görs en utvärdering av de resultat som uppnåtts
under medverkan av berörda parter. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att i sina strategier för turism lägga särskild vikt vid den 
gränsöverskridande regionala och lokala turismen.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att passagerare får bättre 
information om sina rättigheter inom alla former av kollektivtrafik, för att se till att 
européerna upplever rättssäkerhet när de reser inom Europeiska unionen.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga en förenkling av 
viseringsansökningsförfarandena för i synnerhet turistgrupper, utan att på något sätt 
äventyra de säkerhets- och tullaspekter som rör tredjelandsmedborgare.
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18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tänka ut och lansera lämpliga sätt att 
genom en kombination av privat och offentlig finansiering stödja Europas kulturarv, 
exempelvis genom att främja modeller för bästa praxis. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att som ett led i utbytet av bästa praxis samarbeta för att propagera för 
den europeiska turismen och främja alternativa former av turism.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja alternativa former av turism, 
exempelvis landsbygdsturism. Dessa utvecklingsformer kommer att hjälpa fram 
verksamheten i små och medelstora företag inom turismsektorn, särskilt hotell som drivs
som familjeföretag. Dessa företag bör ges en annan klassificering. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att föra ett närmare samarbete med kommissionen för att finna nya och 
bättre sätt att utveckla och främja europeiska resor.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga utvärdera varje ny åtgärd på 
turismområdet utifrån om åtgärden är effektiv och om den kan administreras och 
finansieras.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja miljövänligare projekt, med
beaktande av turismnäringens inverkan på miljö och klimat och vikten av att bevara 
medlemsstaternas natur- och kulturarv.

22. Europaparlamentet stöder de initiativ som kommissionen har tagit för att främja turismen 
inom EU, såsom initiativet för framstående europeiska resmål (Eden), som varje år i varje 
deltagande land och utifrån olika teman väljer ut europeiska turistmål som gynnar 
en modell för hållbar utveckling. Kommissionen uppmanas att lansera 
informationskampanjer för att ge större uppmärksamhet åt sådana initiativ.

23. Europaparlamentet anser att man i högre grad bör stödja Europas gemensamma arv, 
t.ex. i form av europeiska kulturvägar, och anser att man i detta syfte också bör 
eftersträva ett samarbete med andra institutioner, såsom Europarådet.



AD\859059SV.doc 7/7 PE454.711v02-00

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 28.2.2011

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

26
2
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza 
Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, 
Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata 
Handzlik, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Robert 
Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, 
Bernadette Vergnaud

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Damien Abad, Cornelis de Jong, Constance Le Grip, Emma 
McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Olga 
Sehnalová, Wim van de Camp


