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FÖRSLAG
Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1.

Europaparlamentet påminner om att Lissabonfördraget tillskriver EU nya
befogenheter i frågor som rör turism, i första hand för att stärka turismnäringens
konkurrenskraft och dess kapacitet att växa på ett kraftfullt och hållbart sätt.

2.

Europaparlamentet påminner om att det i förordning (EG) nr 1080/2006 om
Europeiska regionala utvecklingsfonden fastställs flera prioriterade insatser, bl.a.
skydd och förbättring av natur- och kulturtillgångarna med tanke på deras
utvecklingspotential inom ramen för en hållbar turism.

3.

Europaparlamentet understryker att turismen konkret påverkar den ekonomiska,
sociala och territoriella sammanhållningen i alla medlemsstater. Parlamentet påpekar
vidare att för vissa EU-regioner som släpar efter i utvecklingen utgör turismen den
främsta resursen och har direkt inverkan på tillväxten i andra sektorer.

4.

Europaparlamentet hävdar att den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten
utgör en mycket viktig förutsättning för utvecklingen och upprätthållandet av all sorts
turistverksamhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en
”europeisk märkning” i syfte att göra det möjligt att känna igen förstklassiga produkter
och tjänster och att samtidigt stärka bilden av Europa i världen.

5.

Europaparlamentet bekräftar att en hållbart utvecklad turism utgör en varaktig
inkomstkälla och ett sätt att främja stabil sysselsättning för de lokala ekonomierna,
samtidigt som den gör det möjligt att bevara och förbättra naturmiljön samt de
kulturella, historiska och sociala tillgångarna i samtliga regioner.

6.

Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att samla turismåtgärderna i
fyra huvudpunkter. Parlamentet anser emellertid att utarbetande av en ny politisk ram
för den europeiska turismen kräver ett integrerat tillvägagångssätt och en effektiv
samordning av den politik på EU-nivå samt nationell, regional och lokal nivå som
direkt eller indirekt påverkar turismen, med iakttagande av subsidiaritetsprincipen.

7.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de regionala och
lokala myndigheterna att främja och stödja utvecklingen av nätverk och inrättandet av
partnerskap för utbyte av god praxis. Parlamentet efterlyser konkreta initiativ för att
stödja innovation och utveckling av ny informationsteknik samt för att förenkla
tillgången till relevanta finansiella instrument för aktörerna i turismnäringen, inte
minst små och medelstora företag.

8.

Europaparlamentet anser att effekterna av turismens säsongsinriktning måste
kompenseras genom att turistutbudet diversifieras, bl.a. genom stöd till nya former av
turism, såsom hälsoturism – framför allt spaturism – och social turism, framför allt
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riktad till personer med nedsatt rörlighet, ungdomar och äldre människor som utgör en
marknad med stor tillväxtpotential.
9.

Europaparlamentet begär att man ska fästa större vikt vid sysselsättningens kvalitet
inom turismnäringen genom att koncentrera sig på i första hand teknisk utbildning och
språkutbildning, stöd till kvinnors och unga människors företagande, arbetskraftens
rörlighet med hjälp av olika gemenskapsprogram samt bekämpning av svartarbete.
Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och de lokala myndigheterna att se till att de
drar nytta av de fortbildningsinstrument som Europeiska socialfonden erbjuder och av
andra instrument som tillhandahålls av EU och av medlemsstaterna.

10.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i största möjliga utsträckning
utnyttja de finansiella EU-instrument som är tillgängliga för innevarande
programplaneringsperiod, i syfte att utveckla turismnäringens och turistmålens
konkurrenskraft. Inom ramen för översynen av sammanhållningspolitiken förespråkar
parlamentet att turismens roll bättre ska utnyttjas som en faktor för att nå social,
ekonomisk och territoriell balans. Parlamentet förespråkar att ett villkor för
utbetalning av EU-medel till turismen ska vara att de tjänster som erbjuds är
förstklassiga och håller hög kvalitet.
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