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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at artikel 195 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver 
Den Europæiske Union nye kompetencer inden for turisme, navnlig ved at supplere 
medlemsstaternes foranstaltninger under overholdelse af nærhedsprincippet, for at styrke 
sektorens konkurrenceevne og evne til at skabe dynamisk og bæredygtig vækst; 
understreger betydningen af at udvikle turismen for at styrke den regionale dimension 
inden for EU og konsolidere en følelse af europæisk medborgerskab;

2. minder om, at forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling blandt sine prioriterede foranstaltninger opregner beskyttelse og 
styrkelse af natur- og kulturarven som udviklingsmulighed for bæredygtig turisme af høj 
kvalitet med henblik på skabelse af merværdi, og understreger betydningen af en 
integreret og sammenhængende strategi, idet man derved fremmer økonomisk vækst og 
jobskabelse og bidrager til at præsentere Europa som et foretrukket mål for besøgende 
både fra EU's egne lande og tredjelande, og fremhæver den enestående kulturelle rigdom, 
som er eksemplificeret i UNESCO's liste over verdens kulturarv, og den enestående 
naturskønhed, som man kan finde i Natura 2000-lokaliteterne i hele EU; opfordrer i denne 
forbindelse til, at der i næste programmeringsperiode indgås en klar forpligtelse til 
yderligere at fremme turismen gennem samhørighedspolitikken;

3. understreger, at turismen har en mærkbar virkning på alle medlemsstaters økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed; understreger desuden, at turismen udgør eller kunne 
være den vigtigste ressource for visse regioner – for eksempel øer, bjergområder, 
fjerntliggende grænsebyer, tyndt befolkede regioner, landområder og regionerne i den 
yderste periferi – som halter bagefter økonomisk, og at den har direkte indflydelse på 
væksten i andre sektorer, og understeger følgelig betydningen af, at det undlades at 
adskille turismen fra samhørighedspolitikken; fremhæver, at turismen i denne 
sammenhæng også indebærer en mulighed for økonomisk genopretning i egne, der er ramt 
af demografisk tilbagegang og affolkning, og at der er behov for at tage disses 
tilgængelighed op til overvejelse, primært gennem en udvidelse af målene for det 
transeuropæiske transportnet til disse regioner;

4. understreger behovet for, at der føres en aktiv konkurrencepolitik for at overvåge 
tendensen i retning af koncentration inden for sektoren og alle former for misbrug af en 
dominerende position;

5. minder om, at Europas kulturarv og regionale og sproglige diversitet indebærer en 
betydelig konkurrencemæssig fordel på det globale turismemarked; opfordrer til behørig 
anerkendelse af disse faktorer i økonomiske analyser af turismesektoren, særlig i 
forbindelse med tildelingen af ressourcer til opretholdelse og opgradering af destinationer 
af kulturel betydning;

6. understreger, at social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed er en yderst vigtig 
betingelse for udvikling og bevarelse af aktiviteter på turistområdet; opfordrer – hvis det 
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efter iværksættelsen af en offentlig høring og en konsekvensanalyse er hensigtsmæssigt og 
under hensyntagen til bedste praksis i medlemsstaterne – indtrængende Kommissionen til 
at udvikle en europæisk mærkning, der kan gøre produkter og tjenesteydelser af høj 
kvalitet genkendelige og samtidig styrke Europas image i verden, idet man koordinerer 
dette initiativ med det europæiske kulturarvsmærke og UNESCO-lokaliteterne;

7. opfordrer Kommissionen til at yde støtte til, at man på verdensarvlisten medtager folkelige 
traditioner, herunder kulinariske traditioner, i medlemsstaterne med henblik på at 
bevarelse heraf dem for kommende generationer og fastlæggelse af en europæisk strategi 
for fremme af folkelige traditioner på europæisk og internationalt plan;

8. gentager, at udvikling af bæredygtig og socialt ansvarlig turisme udgør en varig 
indtægtskilde for lokale økonomier og et middel til fremme af stabil beskæftigelse, som 
samtidig giver mulighed for at sikre og udnytte alle områders landskabsmæssige, 
kulturelle, håndværksmæssige, historiske og sociale værdier, og at der også skal tages 
særligt hensyn til de muligheder, der ligger i Natura 2000; støtter derfor udnyttelsen af alle 
former for synergi mellem fremme af turismen og alle former for regionale særpræg, 
hvilket kan bidrage til en revitalisering af lokale og regionale økonomier; glæder sig over 
Kommissionens initiativ om planlægning af en strategi for bæredygtig turisme i kyst- og 
havområder og håber, at der også vil blive planlagt særlige strategier for øer, bjergegne og 
andre følsomme områder;

9. er af den opfattelse, at en bæredygtig udvikling af turismen bør organiseres, på en sådan 
måde at natur- og kulturværdierne samt de nedarvede værdier i lige grad værdsættes i dag 
og bevares for kommende generationer;

10. understreger den centrale rolle, som Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) 
og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) kan spille 
i udviklingen af landmiljøets turismepotentiale og i differentieringen af dets økonomiske 
aktiviteter;

11. fremhæver idrættens rolle i markedsføringen af turismen og udtrykker glæde over sådanne 
initiativer som projektet om vandsport i det atlantiske område; minder om, at idræt både er 
et kulturfænomen og en aktivitet, og at den kan tiltrække turister til Europas yderområder;

12. glæder sig over Kommissionens forslag om at samle foranstaltninger inden for turisme 
omkring fire delmål; mener imidlertid, at udviklingen af en ny turismepolitik for Europa 
nødvendiggør en integreret tilgang i tæt forbindelse med hver regions særlige natur og en 
effektiv koordinering af EU-politikker og nationale, regionale og lokale politikker, der gør 
det muligt, at drage nytte af den synergi, som opstår mellem forskellige aktivitetsområder, 
og som har direkte eller indirekte betydning for turismen, under iagttagelse af 
nærhedsprincippet; opfordrer medlemsstaterne til at inddrage de relevante regionale og 
lokale myndigheder fra de allerførste stadier af forhandlingerne;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne samt regionale og lokale myndigheder til at 
fremme og støtte udviklingen af integrerede turismenetværk og -projekter, som omfatter 
alle infrastrukturelle aspekter, for at undgå en ukoordineret udvikling samt tilskynde til 
etablering af partnerskaber til udvikling af bedste praksis; opfordrer til aktiv deltagelse fra 
regionale og lokale myndigheders side efter principperne om subsidiaritet og partnerskab; 
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påpeger behovet for, at der tages konkrete initiativer til fremme af innovation og udvikling 
af ny informationsteknologi og kommunikationskanaler; opfordrer til, at der tages 
initiativer til at fremme af anvendelsen af finansieringstekniske instrumenter og e-handel 
og fjerne de tilbageværende hindringer for det indre marked; opfordrer til forenkling af 
reglerne med henblik på at lette adgangen til relevante finansielle instrumenter, navnlig 
mikrolån, for operatører i turistbranchen, navnlig for små og mellemstore virksomheder, 
selvstændige, kulturindustrien og den kreative branche;

14. anser det for nødvendigt at indføre en europæisk politik for sikring af turisters rettigheder 
og sikkerhed;

15. understreger behovet for at beskytte og udvide den mangfoldighed af 
turismetjenesteydelser, som Europa tilbyder, ud fra kriterier, der knytter sig til økonomi, 
sociale aspekter, miljø og territorial samhørighed;

16. understreger den særlige sårbarhed, der gælder i kystområder, øer, regionerne i den 
yderste periferi og bjergområder, hvor økonomien ofte er afhængig af turisme, set i 
relation til turismens miljømæssige virkninger og den globale udfordring fra 
klimaændringerne, hvilket der også bør tages højde for i den nye turismepolitik; 
understreger derfor behovet for, at de investeringer, der foretages i disse områder, er 
bæredygtige;

17. finder det nødvendigt, at der skabes en modvægt til sæsonturisme gennem diversificering 
og specialisering af turismeudbuddet samt støtte til alle bæredygtige former for 
helårsturisme, turistruter, økologisk og socialt ansvarlig turisme, navnlig turisme rettet 
mod skolebørn, unge, bevægelseshæmmede og ældre, der udgør et marked med stort 
vækstpotentiale; glæder sig over de positive resultater, der er opnået med den 
forberedende foranstaltning Calypso, og opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at 
arbejde for, at den udvikles yderligere, og bakke op om indførelsen af en mekanisme til 
fremme af turistudvekslinger uden for højsæsonen mellem medlemsstaterne for ældre 
medborgere, unge, handicappede og andre ugunstigt stillede grupper;

18. opfordrer Kommissionen til at udvikle en strategisk plan for at tiltrække turister fra 
vækstlandene, særlig BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina), gennem 
samarbejdsaftaler, turismefremmende initiativer og mere fleksible regler for turistvisa; 
mener, at EU's turismefremmende initiativer bør fremstille Europa som en global 
destination, supplere medlemsstaternes og de regionale og lokale myndigheders initiativer 
og undgå at favorisere bestemte europæiske destinationer frem for andre;

19. glæder sig over Kommissionens hensyntagen til turismeerhvervets socioøkonomiske og 
miljømæssige konsekvenser og støtter bestræbelser på at forbedre konkurrenceevnen, der 
kombineres med ansvarlig forvaltning af ressourcerne (energi, vand, råstoffer osv.);

20. påpeger betydningen af, at der sikres regional mobilitet og forbindelsesmuligheder, særlig 
i de regioner, der har de dårligste adgangsveje, så det sikres, at turismestrategierne slår 
rigtigt igennem i alle EU's regioner;

21. anmoder om, at der i højere grad fokuseres på beskæftigelseskvalitet i turistsektoren med 
større vægt på specialiseret uddannelse med et højt teknologisk og sprogligt indhold, støtte 
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til SMV’er og iværksætteri, navnlig blandt kvinder og unge, arbejdskraftens mobilitet og 
ordentlige lønforhold samt kampen mod sort arbejde og forebyggelse af udnyttelse; 
opmuntrer medlemsstaterne samt de regionale og lokale myndigheder til at gøre brug af de 
instrumenter, som Den Europæiske Socialfond og andre instrumenter i EU og 
medlemsstaterne stiller til rådighed for erhvervsuddannelser; understreger betydningen af, 
at der træffes forholdsregler mod skævheder på det regionale arbejdsmarked som følge af 
sæsonbetonede turismeaktiviteter;

22. understreger, at turismeerhvervet bør blive bedre til at udnytte det fulde potentiale for 
investeringer på tværs af grænserne i konkurrencedygtige klynger både ved EU's indre og 
ydre grænser;

23. opfordrer medlemsstaterne til at forenkle reglerne og mindske de administrative byrder for 
at gøre optimal brug af de europæiske finansielle instrumenter, der er til rådighed inden 
for den nuværende finansielle programmering, og udvikle turismesektorens og 
turistdestinationernes konkurrenceevne; opfordrer til, at turismens rolle i forbindelse med 
revisionen af samhørighedspolitikken og i lyset af den nye kompetence for turisme i 
henhold til traktaten i højere grad værdsættes som en faktor, der kan udjævne sociale, 
økonomiske og territoriale forskelle; opfordrer til, at alle former for bevillinger fra EU til 
turismen gøres betinget af konkurrencedygtige tjenesteydelser af høj standard og kvalitet 
samt af bæredygtighed; opfordrer til, at de næste finansielle overslag og 
strukturfondsforordninger blandt deres prioriteringer skal medtage genopretningen af 
turistområder i forfald for at sikre disses konkurrenceevne og bæredygtighed;

24. er af den opfattelse, at en bedre koordinering mellem alle berørte parter, inklusive 
europæiske, nationale, regionale og lokale myndigheder, samt en større komplementaritet 
i de foranstaltninger og finansielle ressourcer, der ydes af strukturfondene og ELFUL, vil 
fremme en mere integreret og bæredygtig udvikling af turismeerhvervet og bidrage til at 
udfolde dettes fulde potentiale;

25. understreger betydningen af tilstrækkelige infrastrukturer for turismeerhvervet og 
opfordrer således til, at der sker fremskridt i udviklingen af det transeuropæiske 
transportnet, særlig motorvejene til søs;

26. opfordrer regioner med uudviklet turismepotentiale til at studere eksempler både i og uden 
for EU på god praksis i turistbranchen, som har ført til udvikling af betydelig aktivitet 
inden for turismen i de sidste ti år;

27. anbefaler, at EU opretter en onlineplatform for turisme for at fremme det lokale og 
regionale turismepotentiale så effektivt som muligt.
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