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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att konkurrensen i den europeiska turistnäringen bara kan 
garanteras genom att använda den bästa tillgängliga tekniken. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att främja strategier för energieffektivitet och 
förnybar energi inom turistbranschen. Parlamentet välkomnar kommissionens lansering av 
en plattform för IKT och turism som kan fungera som en accelerator för turistnäringen, 
särskilt små och medelstora företag, när nya och innovativa verktyg och tjänster utvecklas. 
Parlamentet anser att en fungerande inre marknad för Internettjänster skulle öka den 
europeiska turistindustrins konkurrenskraft och IKT bör bidra till en hållbar förvaltning, 
med beaktande av EU:s klimatstrategi och med hänsyn till de särskilda behoven i 
landsbygds-, bergs- och kustområden. Parlamentet anser att en förstärkt IKT-samordning 
av all turistverksamhet bör ske under kommissionens överinseende, eftersom allt fler resor 
bokas via elektroniska plattformar och utomeuropeiska sökmotorer. Parlamentet menar att 
kommissionen borde garantera rättvis och laglig konkurrens på detta område.

2. Europaparlamentet anser att man bör utbyta färdigheter, erfarenheter och bästa praxis i 
turismsektorn och uppmuntrar därför till smart specialisering där regioner inriktar sig på 
sina starka sidor varigenom de kan uppnå spetskompetens. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att än mer främja och utöka kommissionens 
utbytesprogram, såsom Leonardo, vilka är anpassade till behoven och efterfrågan inom 
sektorn. Parlamentet understryker betydelsen av en högutbildad arbetskraft och efterlyser 
mer yrkesutbildning inom turismen. Kommissionen inbjuds att inrätta en särskild enhet 
för utvecklingen inom turismen i syfte att föreslå specialiserade universitets- och 
utbildningsprogram om hållbar europeisk turism. Parlamentet betonar vikten av att snabbt 
behandla ömsesidigt erkännande av examensbevis och kvalifikationer inom turismsektorn 
över hela Europa i enlighet med europeiska och nationella bestämmelser och normer.

3. Europaparlamentet hävdar att ett bättre utnyttjande av innovativa produkter och tjänster i 
turismsektorn kommer att leda till fördelar för en hållbar utveckling inom branschen. 
Parlamentet ser gärna att innovativ och grön turism förs in som en övergripande fråga i 
programmet för konkurrenskraft och innovation. Parlamentet betonar hur viktigt det är att 
europeisk turism mer och mer inriktas mot ansvarstagande och ett hållbarhetsperspektiv i 
syfte att respektera miljö och lokala kulturer och samhällen. Därför uppmuntrar 
parlamentet kommissionens initiativ för hållbar utveckling, såsom framtagandet av 
hållbara förvaltningsindikatorer, en stadga för hållbar och ansvarsfull turism med 
beaktande av de politiska rekommendationerna från den internationella arbetsgruppen för 
en hållbar utveckling av turismen inom Marrakechprocessen, samverkansvinster från 
gemensamma åtgärder med det globala partnerskapet för hållbar turism samt en strategi 
för hållbar turism vid kust och hav, för att på så sätt betona att ökad hållbarhet leder till 
högre kvalitet och nöjdare kunder. Parlamentet uppmanar till ett mer integrerat synsätt på 
detta område och noterar den möjliga negativa inverkan av spekulativa fastighetsaffärer på 
miljön i turistregioner.
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4. Europaparlamentet betonar att för att öka förtroendet för den digitala miljön och för att 
den europeiska turistnäringen ska kunna utnyttja alla fördelar som denna erbjuder måste 
alla EU-medborgare informeras om sina grundläggande digitala rättigheter och 
skyldigheter genom en europeisk stadga om medborgarnas och konsumenternas rättigheter 
i den digitala miljön, som på lämpligt sätt befäster och uppdaterar EU:s regelverk. 
Parlamentet anser att stadgan bör befästa EU:s regelverk och i synnerhet omfatta 
användarnas rätt till integritetsskydd, utsatta användares rättigheter och digitalt innehåll.

5. Europaparlamentet anser att en bättre samordning av forskning och utveckling skulle 
främja hållbar utveckling inom turistbranschen. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att inrätta ett virtuellt övervakningscentrum för turism som inte bara ska stå 
i förbindelse med forskningsinstituten utan också med företag och myndigheter, för att få 
till stånd marknadsundersökningar genom konkurrenskraftiga informationssystem, ge 
företag och offentliga myndigheter prognoser om utbud och efterfrågan och främja en 
bättre strategisk ställning för företag och den offentliga sektorn.

6. Turistbranschen är starkt beroende av vädret som bestämmer turistsäsongens längd och 
kvalitet, och bidrar på samma gång till klimatförändringarna på grund av utsläppen av 
växthusgaser som väsentligen genereras av turisternas transporter och bostäder. Branschen 
kan spela en viktig roll i uppfyllandet av EU:s mål med hjälp av en energipolitik som 
fokuserar på byggnader. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att främja strategier för energieffektivitet och förnybar energi inom 
turistbranschen.

7. Europaparlamentet vidhåller att hållbart utvecklad turistverksamhet bör utgöra en varaktig 
inkomstkälla för de lokala ekonomierna, och särskilt för missgynnade regioner, och ett 
sätt att främja stabil sysselsättning med tillhörande rättigheter samt stödja övriga näringar 
i tidigare och senare led, samtidigt som den gör det möjligt att bevara och understryka 
värdet av landskapet samt det kulturella, historiska och miljömässiga arvet.

8. Europaparlamentet anser att turistnäringen bör bidra till utvecklingen av det regionala 
näringslivet, med vilket turistnäringen är förbundet genom att den genererar ekonomisk 
utveckling och sysselsättning på regional nivå, och betonar att det behövs ett 
gränsöverskridande angreppssätt när det gäller turistnäringen i gemenskapens politik och 
medel, såsom inrättandet av ett gemensamt specifikt program som ska komplettera 
medlemsstaternas insatser, för att främja näringen och samverkansvinsterna mellan de 
olika berörda ekonomiska och sociala parterna.

9. Europaparlamentet framhäver behovet av att bredda utbudet av turisttjänster i Europa och 
betonar att säsongsanpassning är avgörande för den europeiska turismsektorns 
konkurrenskraft. Parlamentet vill se ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna när EU 
främjas som turistmål, men understryker också de lokala myndigheternas roll. Parlamentet 
efterlyser en europeisk kommunikationsstrategi och en kampanj i EU och världen över för 
att Europa även i framtiden ska förbli världens främsta turistmål, grundat på sitt rika 
natur- och kulturarv och sitt historiska och etniska arv. Parlamentet intar ståndpunkten att 
byråkratin och den administrativa bördan för tjänster i turismbranschen bör minskas både 
för kunder och för företag och menar att hög kvalitet måste få kosta.
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10. Europaparlamentet konstaterar att avstånden är långa inom EU, särskilt mellan 
medlemsstaterna längst i norr och söder, och understryker därför vikten av flygtrafik för 
turism både inom EU och från tredjeländer. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att inte fastställa alltför stora lagstadgade avgifter för de europeiska flygbolagen, vilket 
skulle öka deras svårigheter i en konkurrensutsatt värld.

11. Europaparlamentet noterar att vi till följd av klimatförändringarna under de närmaste åren 
kan förvänta oss stora förändringar i miljön, såsom höjd havsnivå, höjda temperaturer och 
förvärrad torka, och turismen kommer att vara den bransch som främst drabbas av 
klimatförändringarna i Medelhavsområdet.

12. Europaparlamentet konstaterar behovet av att ägna mer uppmärksamhet åt diversifiering 
inom turismen och den ökade betydelsen av specialiserad turism såsom affärsturism, 
shoppingturism, kulturarvsturism, social turism, ekoturism och idrottsturism, och 
uppmanar till fler stödåtgärder för främjandet av europeisk turism på de områdena mot 
bakgrund av den globala konkurrensen.

13. Europaparlamentet påminner om de oerhörda konsekvenser som utbrottet i vulkanen 
Eyjafjallajökull i april 2010 hade på flygresor och flygindustrin, som förlorade enorma 
belopp i flera veckors tid, och betonar betydelsen av snabba beslut från EU och 
flygledningstjänsten i liknande situationer för att säkerställa en ordentligt fungerande 
flygtrafik.

14. Europaparlamentet anser att hälsoturismen, med tanke på den åldrande befolkningen, har 
störst tillväxtpotential i framtiden. En europeisk certifierad standard för kvalitet och 
kontroll på området, såsom det blåa korset för hälsovårdsinrättningar eller 
friskvårdsanläggningar, exempelvis hotell som erbjuder hälsovård, t.ex. hälsokontroller, 
skulle innebära en betydande förbättring av konkurrenskraften för europeisk hälsoturism. I 
detta sammanhang föreslår parlamentet en satsning på kurortsaktiviteter, i syfte att göra 
detta till en europeisk specialitet.

15. Europaparlamentet betonar att rollen för de lokala myndigheterna och företagen, särskilt 
för små och medelstora företag, allmänt borde erkännas när strategier för europeisk turism 
dras upp. Parlamentet anser att den rättsliga och skattemässiga ramen därför bör göras 
förmånligare för dessa företag och att den bör ta hänsyn till de särskilda behov som 
företagen och arbetstagarna har inom turistnäringen, t.ex. flexibla arbetstider enligt 
arbetsrätten.

16. Europaparlamentet understryker att de yttersta randområdena och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna, på grund av sitt geografiska läge, utgör Europeiska unionens 
fönster utåt i världen och till fullo motsvarar vissa av de alternativ som kommissionen har 
lagt fram, bland annat utveckling av turism under lågsäsong för unionsmedborgarna. 
Parlamentet konstaterar att de yttersta randområdena även erbjuder närliggande länder 
som Förenta staterna, Kanada och BRIK-länderna, särskilt Brasilien, en möjlighet att 
upptäcka särdragen hos den europiska turismen, som präglas av trygga resor, en 
välutvecklad hälso- och sjukvård samt boende och mat av hög kvalitet.
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17. Europaparlamentet påminner om att det rör sig om en sektor som generar fem procent av 
unionens BNP, och anser därför att det är nödvändigt att genomföra en ordentlig 
konsekvensanalys av unionslagstiftningens inverkan på turistnäringen.

18. Europaparlamentet anser att det vore lämpligt att samordna standarderna för klassificering 
av hotell utifrån modeller och utvärderingskriterier som är gemensamma för hela EU.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett europeiskt regelverk för 
säkerheten kring och tillgången till turisttjänster. Parlamentet noterar de starka 
kopplingarna mellan turistutvecklingen och transportinfrastrukturen. Parlamentet 
konstaterar att en tredjedel av alla klagomål som anmälts till Solvit rör kränkningar av 
passagerares rättigheter, och uppmanar därför kommissionen att förbättra tillämpningen 
av konsumenternas och passagerarnas rättigheter. Parlamentet beklagar särskilt att 
trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland resenärer och vill därför se 
harmoniserade trafikregler och säkerhetsnormer, exempelvis harmoniserade trafikregler 
för rondeller.

20. Europaparlamentet föreslår att man undersöker möjligheten att inrätta en Europa-
Medelhavsorganisation för turismsamarbete och turismutveckling, i syfte att göra 
Medelhavet till ett enda statistikområde, tillhandahålla analyser för att vägleda företag och 
myndigheter i deras beslutsfattande, marknadsföra resmål och skapa ett nätverk av 
utbildningscentrum med kurser avsedda för turismrelaterade arbeten.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att effektivt utnyttja 
EU-stödet för turism, både för att skapa nya arbetstillfällen och för att öka 
konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom turistnäringen.
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