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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 Lissabontraktaten giver Den Europæiske Union nye kompetencer inden 
for turisme, navnlig for at styrke sektorens konkurrenceevne og evne til at skabe 
dynamisk og bæredygtig vækst;

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;

3. understreger, at turisme påvirker alle medlemsstaters økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed direkte; understreger desuden, at turisme udgør den vigtigste 
ressource for visse regioner i Unionen, og at den har direkte indflydelse på væksten i 
andre sektorer;

4. mener, at social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed er en yderst vigtig 
betingelse for udvikling og bevarelse af aktiviteter på turistområdet; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at udvikle en europæisk mærkning, der kan gøre 
produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet genkendelige og samtidig kan styrke 
Europas image i verden;

5. gentager, at turisme, der udvikles på bæredygtig vis, 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, 
historiske og sociale værdier;

6. 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 og effektiv koordinering af EU-politikker 
og nationale, regionale og lokale politikker, der har direkte eller indirekte betydning 
for turismen, under iagttagelse af nærhedsprincippet;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne samt regionale og lokale myndigheder 
til at fremme og støtte udviklingen af netværk og etableringen af partnerskaber til 
udvikling af bedste praksis; ønsker, at der tages konkrete initiativer til fremme af 
innovation og udvikling af ny informationsteknologi samt træffes foranstaltninger, der 
letter adgangen til finansielle instrumenter, der kan bruges af operatører i 
turistsektoren og navnlig af små og mellemstore virksomheder;

8. finder det nødvendigt, at der skabes en modvægt til sæsonturisme gennem 
diversificering af turismeudbuddet, herunder gennem fremme af nye former for 
turisme, som f.eks. sundhedsturisme, navnlig kurstedsturisme, og social turisme, som 
navnlig er rettet mod bevægelseshæmmede, unge og ældre, der udgør et marked i stor 
potentiel vækst;
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9. anmoder om, at der i højere grad fokuseres på beskæftigelseskvalitet i turistsektoren, 
dvs. på uddannelse med stor vægt på teknologiske aspekter og på sproglige 
uddannelser, samt på støtte til kvindelige og unge iværksættere, arbejdskraftens 
mobilitet takket være forskellige EU-programmer og kampen mod sort arbejde; 
opmuntrer medlemsstaterne og de 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;

10. opfordrer medlemsstaterne til at gøre optimal brug af de europæiske finansielle 
instrumenter, der er til rådighed inden for den nuværende finansielle programmering, 
for at udvikle sektorens og turistdestinationernes konkurrenceevne;  håber, at 
turismens rolle i forbindelse med revisionen af samhørighedspolitikken 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 tjenesteydelser af høj standard og kvalitet;


