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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at den europæiske turistbranches konkurrenceevne kun kan sikres ved, at der 
anvendes den bedste til rådighed stående teknologi; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til at anspore turistsektoren til at indføre strategier for energieffektivitet og 
anvendelse af vedvarende energikilder; glæder sig over, at Kommissionen har iværksat en 
platform for ikt og turisme, der kan fungere som en drivkraft for turistvirksomheder, især 
SMV'er, i udviklingen af nye innovative redskaber og tjenesteydelser; er af den opfattelse, 
at et indre marked for onlinetjenester vil øge konkurrenceevnen for turistbranchen i 
Europa, og at ikt bør bidrage til en bæredygtig styring, ikke mindst i betragtning af EU's 
klimastrategi og under hensyntagen til de særlige behov i landdistrikter og bjerg- og 
kystområder; mener, at bedre koordinering af alle turistaktiviteter ved hjælp af ikt bør 
udbygges i Kommissionens regi, eftersom turister bestiller stadig flere rejseydelser 
gennem elektroniske platforme og internetsøgemaskiner baseret uden for Europa; mener, 
at Kommissionen bør sikre rimelig og legal konkurrence på dette område;

2. mener, at færdigheder, erfaring og bedste praksis inden for turistsektoren bør deles, og 
tilskynder derfor til en "intelligent specialiseringstilgang", hvorved regionerne fokuserer 
på de relative forcer, som giver dem mulighed for at opnå fremragende resultater; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at fremme og udvikle 
Kommissionens udvekslingsprogrammer, såsom Leonardo, der er tilpasset sektorens 
behov og krav; understreger betydningen af en veluddannet arbejdsstyrke og opfordrer til 
mere erhvervsuddannelse inden for turisme; opfordrer Kommissionen til at oprette en 
særlig turistudviklingsenhed med henblik på at foreslå specialiserede universitets- og 
erhvervsuddannelsesprogrammer om bæredygtig europæisk turisme; understreger 
betydningen af hurtig sagsbehandling vedrørende gensidig anerkendelse af 
eksamenspapirer og kvalifikationer inden for EU's turistsektor i overensstemmelse med 
europæiske og nationale regler og normer;

3. mener, at en bedre anvendelse af innovative varer og tjenesteydelser inden for 
turistsektoren vil være til gavn for dens bæredygtighed; opfordrer til inddragelse af 
innovativ og miljøvenlig turisme som et horisontalt element i programmet for
konkurrenceevne og innovation; understreger det store behov for at gøre den europæiske 
turisme mere ansvars- og bæredygtighedsorienteret med henblik på at respektere miljø, 
lokale kulturer og befolkninger; støtter derfor op om Kommissionens initiativer 
vedrørende bæredygtighed, såsom udvikling af indikatorer for bæredygtig styring, et 
charter for bæredygtig og ansvarlig turisme under hensyntagen til de politiske 
anbefalinger fra GTI-DTD (den internationale arbejdsgruppe for en bæredygtig 
turistudvikling) inden for rammerne af Marrakesh-processen, synergi mellem tiltag inden 
for det globale partnerskab for bæredygtig turisme og en strategi for bæredygtig kyst- og 
havturisme, idet det fremhæves, at øget bæredygtighed betyder mere kvalitet og større 
kundetilfredshed; opfordrer til en mere holistisk tilgang inden for dette område og, tager 
især notits af de mulige negative indvirkninger, som udviklingen inden for spekulation i 
fast ejendom har på miljøet i turistområder;
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4. fremhæver, at med henblik på at højne færdighederne på det digitale område, og for at 
EU's turistsektor kan få gavn af alle de muligheder, som herved opstår, bør alle EU-
borgere informeres om deres grundlæggende digitale rettigheder og pligter ved hjælp af et 
EU-charter om borgernes og forbrugernes rettigheder på det digitale område, der i 
behørigt omfang konsoliderer og opdaterer den etablerede fællesskabsret; mener, at dette 
charter bør konsolidere den etablerede fællesskabsret og navnlig omfatte brugernes 
rettigheder vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred, sårbare brugeres rettigheder og 
digitalt indhold;

5. mener, at bedre koordinering af forskning og udvikling inden for turisme vil styrke 
turistsektorens bæredygtighed; anmoder derfor Kommissionen om at etablere et virtuelt 
overvågningscenter for turisme, der skal stå i forbindelse med forskningsinstitutter såvel 
som med virksomheder og myndigheder med henblik på at fremme markedsundersøgelser 
foretaget ved hjælp af konkurrenceorienterede efterretningssystemer og give 
virksomheder og offentlige forvaltningsorganer prognoser om udviklingen inden for 
udbud og efterspørgsel og bidrage til, at virksomhederne og den offentlige sektor kan 
positionere sig bedre strategisk;

6. påpeger, at turismen er en sektor, der i udpræget grad er afhængig af klimaet, idet dette 
afgør varigheden og kvaliteten af turistsæsonerne, og at turismen samtidig bidrager til 
klimaforandringerne som følge af drivhusgasudledning, der grundlæggende set skabes ved 
transport og indkvartering af turister; gør opmærksom på, at sektoren kan spille en vigtig 
rolle for opnåelsen af EU's mål via en energipolitik med fokus på bygninger; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at anspore turistsektoren til at indføre strategier for 
energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energikilder;

7. fastholder, at bæredygtigt udviklede turismerelaterede aktiviteter, skal give de lokale 
økonomier (især i ugunstigt stillede regioner) en bæredygtig indtægtskilde, bidrage til at 
fremme en stabil og rettighedssikret beskæftigelse og støtte andre økonomiske aktiviteter, 
både i de forudgående og efterfølgende markedsled, idet de dog samtidig skal bevare og 
udbygge den kulturelle, historiske landskabsmæssige og miljømæssige arv;

8. finder, at turistsektoren bør bidrage til udviklingen af den hermed forbundne regionale 
industri ved at skabe økonomisk udvikling og beskæftigelse på regionalt plan, og 
understreger nødvendigheden af en horisontal tilgang til sektoren, for så vidt angår 
fællesskabspolitikkerne og -fondene, f.eks. ved etablering af et specifikt 
fællesskabsprogram, der supplerer medlemsstaternes indsats og derved fremmer sektoren 
og synergierne mellem de forskellige berørte økonomiske og sociale aktører;

9. fremhæver behovet for at skabe variation i udbuddet af turistydelser i EU og betoner, at 
turistsæson-tilpasning er en afgørende faktor for den EU-baserede turistsektors 
konkurrenceevne; opfordrer til øget samarbejde mellem medlemsstaterne i indsatsen for at 
promovere EU som turistmål, men understreger samtidig lokale myndigheders rolle; 
opfordrer til en EU-kommunikationsstrategi og en kampagne i EU og på verdensplan, der 
skal fastholde Europas position som verdens førende turistmål, baseret på kontinentets 
righoldige natur- og kultur- og historiske og etniske arv; finder, at den bureaukratiske og 
administrative byrde vedrørende serviceydelser i turistbranchen bør lempes både for 
kunder og virksomheder, og erkender, at høj kvalitet har sin pris;
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10. er opmærksom på de store afstande inden for EU, især mellem de afsidesliggende 
medlemsstater i nord og syd, og understreger derfor lufttrafikkens betydning for turismen 
inden for EU, såvel som for turisme fra tredjelande; opfordrer derfor Kommissionen til at 
afstå fra at pålægge de europæiske luftfartsselskaber voldsomme lovpligtige afgifter, der 
øger deres vanskeligheder i forhold til konkurrencen på verdensplan;

11. bemærker, at der på grund af de kommende års klimaforandringer må forventes betydelige 
forandringer af miljøet, såsom stigende vandstand i havene, temperaturstigninger og mere 
udbredt tørke, og at turistsektoren vil blive en af de første sektorer, som vil blive berørt af 
klimaforandringerne i Middelhavsområdet;

12. bemærker nødvendigheden af, at der gøres en øget indsats for at skabe variation i 
turismen, og gør opmærksom på den tiltagende betydning af specialiseret turisme, såsom 
forretningsrejser, shoppingturisme, kulturturisme, social turisme, økoturisme og 
sportsturisme, og opfordrer til flere støtteforanstaltninger til fremme af den europæiske 
turisme på disse områder på baggrund af den globale konkurrence;

13. minder om den usædvanlige indvirkning, som vulkanen Eyjafjallajökulls udbrud i april 
2010 havde på luftfartstjenesterne og -branchen, som led betydelige tab gennem flere 
uger, og understreger betydningen af hurtige beslutninger fra EU's og lufttrafikstyringens 
side i lignende situationer med henblik på at sikre en ordentlig og glidende afvikling af 
luftfarten;

14. mener, i betragtning af det aldrende samfund, at sundheds- og wellnessturisme har det 
største potentiale til at få betydelig vækst i fremtiden; mener, at en EU-godkendt ordning 
for kvalitetsnormer og -kontrol på dette område, såsom en "blå kors-ordning" for 
medicinske faciliteter og wellnessfaciliteter, f.eks. på hoteller der tilbyder 
sundhedsrelaterede behandlinger såsom sundhedstjek, i høj grad vil forbedre europæisk 
sundhedsturismes konkurrenceevne; foreslår i denne forbindelse, at der udvikles spa-
aktiviteter for at gøre dette til en europæisk specialitet;

15. fremhæver, at de lokale myndigheder og virksomheder, navnlig SMV'er, udfylder en rolle, 
som bør nyde bred anerkendelse i forbindelse med udviklingen af turismepolitik i Europa; 
mener, at de lovgivnings- og skattemæssige rammer bør være mere erhvervsvenlig og tage 
hensyn til turistbranchens virksomheders og arbejdstageres specifikke behov, såsom 
fleksible arbejdstidsordninger i overensstemmelse med arbejdstagernes rettigheder;

16. understreger, at regioner i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier som 
følge af deres geografiske beliggenhed er EU's udstillingsvinduer over for resten af verden 
og svarer perfekt til visse af de valgmuligheder, som Kommissionen har foreslået, især 
udvikling at turisme uden for sæsonen for EU-borgerne; bemærker, at regionerne i den 
yderste periferi også giver landene i deres nærområde, såsom USA, Canada og BRIK-
landene, især Brasilien, muligheden for at opleve særtrækkene ved turisme på europæisk 
territorium, hvor rejsesikkerhed, gode sanitets- og hotelforhold og gastronomisk kvalitet 
forenes;

17. minder om, at denne sektor genererer mere end 5 % af EU's BNP, og anser det således for 
absolut nødvendigt at styrke konsekvensundersøgelsen af EU-lovgivningens indvirkning 
på turistsektoren;
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18. finder det hensigtsmæssigt at harmonisere standarderne for klassifikation af 
hotelforetagender i henhold til evalueringsmodeller og -kriterier, der er fælles for hele EU;

19. opfordrer Kommissionen til at opstille EU-lovgivningsmæssige rammer for sikkerhed og 
tilgængelighed vedrørende turistservicer; konstaterer det stærke bånd mellem 
turistudviklingen og transportinfrastrukturen; bemærker, at en tredjedel af kundeklagerne 
indgivet via Solvit-systemet angår passagerrettigheder, og tilskynder derfor 
Kommissionen til at forbedre håndhævelse af forbruger- og passagerrettigheder; beklager, 
at færdselsulykker er den hyppigste dødsårsag blandt rejsende; opfordrer derfor til 
harmonisering af færdselslovgivninger og sikkerhedsstandarder, f.eks. harmonisering af 
færdselsregler for trafik i rundkørsler;

20. foreslår at afsøge muligheden for at oprette en Euro-Middelhavsorganisation for 
samarbejde og udvikling på turistområdet med det formål at gøre Middelhavet til et samlet 
statistisk område, udarbejde analyser til hjælp for virksomheder og myndigheder i deres 
beslutningstagning, promovere rejsemål og skabe et netværk mellem centre for 
uddannelse inden for turisterhvervet;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende EU-midler afsat til turisme 
effektivt, både for at skabe nye arbejdspladser og for at øge konkurrenceevnen for SMV'er 
i turistsektoren;
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