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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en ny turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål
(2010/2206(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om grundlæggende retningslinjer for 
bæredygtig europæisk turisme (KOM(2003)0716),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en ny turismepolitik i EU - mod et 
stærkere partnerskab inden for europæisk turisme (KOM(2006)0134),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om agenda for en bæredygtig og 
konkurrencedygtig europæisk turisme (KOM(2007)0621),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en ny turismepolitik for Europa – verdens 
førende rejsemål (KOM(2010)0352),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om Europa 2020: En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010)2020),

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske 
statistikker om turisme (KOM(2010)0117),

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. oktober 2010 om "En ny turismepolitik for 
Europa – verdens førende rejsemål" (14944/10),

– der henviser til Rådets henstilling af 22. december 19861 om brandsikring af eksisterende 
hoteller (86/666/EØF),

– der henviser til Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 19902 om pakkerejser, herunder 
pakkeferier og pakketure,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 
20063 om tjenesteydelser i det indre marked,

– der henviser til Rådets direktiv 2009/47/EF af 5. maj 2009 om ændring af direktiv 
2006/112/EF4 hvad angår de nedsatte satser for merværdiafgiften,

– der henviser til Kommissionens beslutning af 9. juli 20095 om opstilling af miljøkriterier 
for tildeling af Fællesskabets miljømærke til serviceydelsen overnatning (2009/578/EF),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/20106 af 25. 
                                               
1 EFT L 384 af 31.12.1986, s. 60.
2 EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59. 
3 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
4 EUT L 116 af 9.5.2009, s. 18.
5 EUT L 198 af 30.7.2009, s. 57.
6 EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.
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november 2009 om EU-miljømærket,

– der henviser til sin beslutning af 8. september 20051 om nye perspektiver og nye 
udfordringer for bæredygtig turisme i EU,

– der henviser til sin beslutning af 29. november 20072 om en ny turismepolitik i EU: mod 
et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme.

– der henviser til sin beslutning af 16. december 20083 om regionale udviklingsaspekter ved 
turismens indvirkning på kystområder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget 
om det Indre Marked, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, 
Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samt 
til Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at turistsektoren tegner sig for 10 % af BNP og 12 % af den samlede 
beskæftigelse, i vidt omfang består af mikro-, små og mellemstore virksomheder og spiller 
en central rolle for EU's økonomiske udvikling og samhørighed og for opnåelsen af 
målsætningerne for Europa 2020-strategien,

B. der henviser til, at Den Europæiske Union er verdens førende rejsemål i henseende til 
ankomster, og at det er nødvendigt at styrke denne førerrolle ved at tage de udfordringer 
op, som dels skyldes en stigende global konkurrence og en markedsefterspørgsel, som til 
stadighed ændrer sig, dels nødvendigheden af at sikre øget bæredygtighed,

C. der henviser til, at turismen bidrager til at fremme Europa og Europas kultur- og sprogarv 
i respekt for forskelle og til at fastholde de fælles værdier og styrke følelsen af europæisk 
identitet, tilhørsforhold og unionsborgerskab, 

D. der henviser til, at turisme med Lissabontraktaten (artikel 195) er blevet et ansvarsområde 
for EU, hvilket giver EU mulighed for at støtte og supplere medlemsstaternes indsats,

E. der henviser til, at det på grundlag af denne nye kompetence er nødvendigt at udarbejde en 
EU-strategi med klare og ambitiøse mål, i fuld respekt for nærhedsprincippet,

F. der henviser til, at der vil være behov for passende midler til EU's turismepolitik i EU's 
finansieringsprogram 2014-2020,

1. glæder sig over den politiske strategi, som Kommissionen har forelagt, og som indeholder 
21 specifikke foranstaltninger, der skal puste nyt liv i sektoren;  mener, at dette dokument 
og gennemførelsesplanen for det udgør et solidt udgangspunkt for udviklingen af en EU-
politik for en konkurrencedygtig, moderne, kvalitetsbetonet og bæredygtig turisme, som 

                                               
1 EUT C 193E af 17.8.2006, s. 325.
2 EUT C 297E af 20.11.2008, s. 184
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0597.
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alle har adgang til; 

2. mener, at der er behov for en EU-turiststrategi, der bygger dels på en pakke specifikke 
foranstaltninger, der udelukkende vedrører turistsektoren, dels på en præcis vurdering af, 
hvordan foranstaltninger inden for andre sektorer påvirker turismen;

3. understreger nødvendigheden af et tæt samarbejde dels mellem EU-, nationale, regionale 
og lokale myndigheder, dels mellem institutionerne som helhed betragtet og sektorens 
aktører; erindrer, at mange europæiske regioner har direkte beføjelser i forhold til turisme 
og derfor spiller en central rolle for gennemførelsen af konkrete projekter og aktioner;  
håber, at regionerne vil spille en direkte og effektiv rolle i forbindelse med fremtidige EU-
forslag om turisme og interregional koordinering til fremme heraf;

Konkurrencedygtig, moderne og kvalitetspræget turisme

4. mener, at turismen bør betragtes som en integrerende del af EU's industripolitik, og 
understreger endnu en gang, at revitalisering af turismen vil kunne stimulere 
beskæftigelsen i de respektive medlemsstater betydeligt;  

5. tilslutter sig Kommissionens forslag om at udvikle et varemærke for Europa i samarbejde 
med medlemsstaterne og de nationale turistkontorer med det formål at fremme Europa i 
hele verden som samlet rejsemål, samtidig med at de territoriale forskelle respekteres;

6. glæder sig over initiativet angående et europæisk kulturarvsmærke, der skal bidrage til at 
øge opmærksomheden omkring nogle af de steder, der har særlig betydning for den 
europæiske integrations historie;  understreger behovet for at samordne dette initiativ med 
de steder, der er anerkendt af UNESCO, for at undgå en overlapning, som ikke tilfører 
nogen merværdi;

7. understreger betydningen af samarbejde, bl.a. gennem partnerskaber, med ikke EU-lande 
og navnlig med BRIC-landene, som udgør et  marked på adskillige millioner potentielle 
nye turister; 

8. finder i denne forbindelse - under behørig respekt for EU's ret og pligt til at kontrollere 
indrejse over sine egne grænser - at de europæiske institutioner og medlemsstaterne bør 
gøres opmærksom på, at procedurerne for udstedelse af turistvisa bør koordineres og 
forenkles, og at det bør overvejes, om der på EU-plan skal oprettes fælles konsulater, som 
kan sikre, at disse procedurer følges punktligt og de bureaukratiske omkostninger 
nedbringes;  

9. opfordrer Kommissionen til at undersøge alternative løsninger til forenkling af 
udstedelsen af turistvisa, f.eks. gruppeturistvisa for arrangører af grupperejser;

10. anmoder medlemsstaterne om med henblik på forskellige nødsituationer, som kan 
indebære en fare for turister i udlandet, at overveje muligheden af at indføre en ensartet 
procedure for udsendelsen af meddelelser, der fraråder rejse, og at fastlægge fælles 
europæiske regler for de forskellige grader af sådanne advarsler, som i de mest alvorlige 
tilfælde bør give rejsearrangørerne mulighed for at søge om EU-støtte, for så vidt som 
EU's midler rækker hertil;



PE450.742v01-00 6/15 PR\834392DA.doc

DA

11. understreger behovet for at fremme den teknologiske udvikling i SMV med henblik på at 
gøre markedsføringen af produkter og rejsemål mere effektiv; opfordrer Kommissionen til 
at skabe en IKT- og turismeplatform og iværksætte et særligt pilotprojekt inden udgangen 
af 2011, som skal øge mikrovirksomhedernes og SMV's deltagelse i den digitale 
forsyningskæde, hvilket skal ske på grundlag af de erfaringer, der er gjort i andre sektorer 
såsom tekstil, transport og logistik og bilindustri; 

12. opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med sektorens aktører at undersøge 
innovative metoder til fremme af europæiske ad hoc-pakkeferier i forbindelse med store 
internationale begivenheder, som Europa er vært for i de kommende år (f.eks. De 
Olympiske Lege i 2010 i London), Verdensudstillingen i 2015 i Milano mv.) med henblik 
på af fremme Europa som rejsemål i al dets mangfoldighed;  

13. finder det nødvendigt at udvikle mulighederne i Den Europæiske Rejsekommissions 
(European Travel Commission, ETC)  portal www.visiteurope.com for at gøre den mere 
brugervenlig (oplysninger på alle officielle EU-sprog og de vigtigste ikke-EU-sprog, 
formater, som personer med sensoriske handicap kan benytte) og gøre den til en egentlig 
europæisk turismeplatform med let adgang til de enkelte medlemsstaters nationale, 
regionale og lokale turismeportaler; 

14. opfodrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at undersøge muligheden 
af at skabe et europæisk turistkort med det formål at knytte turister til sig, der rejser i 
Europa, uanset om de kommer fra medlemsstaterne eller lande uden for EU, ved at tilbyde 
oplysninger, prisnedslag og særlige ydelser;

15. opfordrer Kommissionen til at udvikle et europæisk mærke for kvalitetsturisme og 
fastlægge fælles kvalitetskriterier i forbindelse hermed; mener, at man i denne forbindelse 
bør koordinere de bedste erfaringer, der er gjort i medlemsstaterne og hos sektorens 
erhvervsorganisationer, med henblik på at skabe et paraplymærke, der skal være et 
supplement til de nationale mærker og tildeles på grundlag af en frivillig akkreditering 
("opt-in"), 

16. mener, at antallet af mærker bør begrænses for at undgå forvirring blandt forbrugerne og 
urimelige byrder på virksomhederne og for at gøre det lettere at genkende;  opfordrer med 
henblik herpå Kommissionen til på et senere tidspunkt at overveje, om det fælles 
europæiske kvalitetsmærke og Fællesskabets miljømærke til serviceydelsen overnatning 
gradvis vil kunne lægges sammen til et mærke;

17. anmoder Kommissionen om at tage skridt til et konkret initiativ, der gradvis skal 
harmonisere klassifikationssystemerne for indkvartering via fastlæggelse af fælles 
minimumskriterier, under hensyntagen til de positive erfaringer, der allerede er gjort af de 
relevante erhvervsorganisationer, og i tæt samarbejde med standardiseringsorganer; 

18. understreger, at det er vigtigt med mere opmærksomhed omkring sikkerheden i 
indkvarteringsfaciliteter, navnlig hvad angår brandsikkerhedsforskrifter; mener i den 
forbindelse, at der bør gøres en indsats for at fremme den frivillige anvendelse af BMS-
metoden (Building Management System), som HOTREC har udbredt, med forbehold for 
gældende nationale bestemmelser i overensstemmelse med Rådets henstillinger fra 1986; 
understreger desuden betydningen af altid at tage højde for handicappedes og 
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bevægelseshæmmedes behov;  

19. mener, at Kommissionen i samarbejde med turismeindustrien bør udarbejde en oversigt 
over de eksisterende kvalifikationer (Tourism Skill Competence Framework) for at råde 
over et udgangspunkt for imødekommelse af markedets udbud og efterspørgsel;   

20. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udnytte og fremme de 
erhvervs- og universitetsuddannelser, der allerede findes i turistsektoren, med henblik på 
at skabe netværk mellem dem og udvikle dem yderligere i tæt samarbejde med 
forskningsverdenen og erhvervslivet;

21. mener, at EU-programmer som Erasmus for unge iværksættere og Leonardo da Vinci 
giver en enestående mulighed for at opnå erhvervs- og uddannelseskvalifikationer og 
derfor bør udvikles og fremmes yderligere;

22. efterlyser bedre gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer i turistindustrien, således 
at både de, der allerede arbejder i sektoren, og de, der ønsker at gøre det, kan få lettere ved 
at finde job; 

23. understreger den tætte forbindelse mellem turisme og transport og anmoder 
Kommissionen og medlemsstaterne om at gøre, hvad der er muligt for at modernisere 
infrastrukturerne, fremme samordnede transportformer og vedtage foranstaltninger, der 
kan regulere turiststrømmene, navnlig i højsæsoner og  i tilfælde af nødsituationer af 
forskellig art; 

24. opfordrer Kommissionen til at fremme anvendelsen af mere bæredygtig transportformer 
og til særligt at fokusere på forbindelserne til øer, landdistrikter og bjergegne og mere 
generelt til mere vanskeligt tilgængelige rejsemål;

25. understreger behovet for at fremme de elektroniske billetsalgssystemer til de forskellige 
transportformer for derved at styrke sammenkoblingen af systemet;

26. glæder sig over EU's lovgivning om passagerrettigheder, navnlig for bevægelseshæmmede 
passagerer, og håber, at der på mellemlang sigt vil blive vedtaget en samlet regulering for 
de forskellige transportformer;

Bæredygtig og diversificeret turisme

27. glæder sig over, at Kommissionen ønsker at diversificere turismeudbuddet;  understreger 
navnlig betydningen af det samarbejde, der allerede er indledt med Europarådet til fremme 
kulturel, historisk, religiøs og miljømæssig turisme ved hjælp af temaruter, som ikke kun 
bygger på vort kontinents historiske og kulturelle rødder, men også bidrager til 
udviklingen af en alternativ form for turisme, som alle har adgang til, og som er 
bæredygtig;  mener, at anvendelsen af bæredygtige transportformer som cykling bør
fremmes i forbindelse med de forskellige ruter;

28. mener, at Kommissionen og Europarådet bør fortsætte med at støtte udviklingen af ruter, 
som fokuserer på den europæiske identitet, i form af ruter, der forbinder symbolske steder 
i Europa såsom katedraler, borge, slotte, universiteter og industrianlæg;
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29. understreger betydningen af netværk som NECSTouR og EDEN med henblik på 
udveksling af bedste praksis mellem europæiske regioner og fremme af bæredygtige 
rejsemål; understreger desuden behovet for i tæt samarbejde med Gruppen for Bæredygtig 
Turisme og lokale og regionale myndigheder at skabe en ordning med fælles indikatorer 
for bæredygtig forvaltning af rejsemålene; 

30. mener, at bondegårdsturisme og agroturisme bør støttes på passende vis, eftersom disse 
sektorer, som forbedrer livskvaliteten, diversificerer økonomien i landdistrikterne og 
indgå i en tæt forbindelse med promovering af traditionelle, økologiske og naturlige  
fødevarer; bemærker, at det i denne forbindelse er vigtigt at sikre fuld adgang til 
internettet og IT-infrastrukturer i de pågældende områder;

31. understreger, at naturturisme bidrager til en bæredygtig udvikling i sektoren;  mener, at 
det er vigtigt at koncentrere sig om naturparker og beskyttede områder og gøre dem mere 
tilgængelige for turister, bl.a. gennem udviklingen af tværnationale ruter, der tager hensyn 
til miljøarven;

32. opfordrer Kommissionen til at tage skridt til et horisontalt EU-initiativ vedrørende 
turismens miljøindvirkning med særlig fokus på affaldscyklus og energi- og 
vandspareforanstaltninger og til at inddrage de forskellige sektorer i processen, navnlig 
fødevaresektoren, med henblik på at udbrede oplysninger og materialer og skabe større 
opmærksom i befolkningen;

33. understreger, at det i forbindelse med en strategi for kystturisme, øturisme og maritim 
turisme er nødvendigt at foretage de fornødne investeringer til beskyttelse af de 
europæiske kyster mod erosion, beskyttelse af miljø- og faunaarven og forbedring af 
vandkvaliteten for at kunne udvikle en bæredygtig og kvalitetspræget bade- og 
undervandsturisme; 

34. fastholder betydningen af badeturismen, der er et særtræk ved nogle af de europæiske 
kystregioner, og opfordrer Kommissionen til under hensyntagen til EU-retten at udarbejde 
foranstaltninger til beskyttelse af de investeringer, som aktører har foretaget til 
modernisering af strukturer og forbedring af kundebetjeningen, og til at undersøge 
muligheden af en særlig undtagelse fra direktiv 2006/123/EF; 

35. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med en integreret havpolitik 
at støtte udviklingen af havneinfrastrukturer, som er et vigtigt aspekt ved krydstogts- og 
lystsejladsturismen, som til trods for den seneste krise udgør en sektor i vækst;

36. bemærker den fortsatte vækst i sundhedsturismen og navnlig i kurstedsturisme; bemærker, 
at der findes en række forskellige EU-bestemmelser for aspekter i tilknytning til 
kurstedsturisme, og opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge muligheden af at 
foreslå et samlet lovforslag om kurstedsturisme, således at sektoren kan få en 
sammenhængende, reguleret struktur, som kan fremme dens konkurrenceevne;  
understreger betydningen af nye regler for grænseoverskridende sundhedsydelser for 
udviklingen af sundhedsturismen;

37. erindrer, at en etisk ansvarlig turisme er et uomgængeligt mål; glæder sig over de etiske 
regler, som Verdensturismeorganisationen har opstillet, og håber, at de snarest vil blive 
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overtaget af Kommissionen og medlemsstaterne;  glæder sig i denne forbindelse over 
Kommissionens forslag om at udvide medlemsstaternes nationale jurisdiktion til at dække 
seksuelt misbrug af mindreårige i udlandet for at sætte ind over for sexturisme;

Turisme for alle

38. opfodrer Kommissionen til at fremme en gradvis mindskelse af turismens 
sæsonafhængighed ved at videreudvikle de hidtil positive resultater af den forberedende 
foranstaltning Calypso; opfordrer desuden Kommissionen til at gå videre med et 
udvekslingsprogram, som skal give bestemte personkategorier, med udgangspunkt i de 
mest ugunstigt stillede, adgang til turisme, navnlig i lavsæsonen og også på tværs af 
grænserne;

39. understreger, at det er vigtigt, at der inden for rammerne af en ny EU-strategi for handicap 
tages højde for handicappedes adgang ikke kun til transportmidler, men også til 
indkvartering, bespisning og turistydelser generelt;

40. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i anledning af, at 2011 er europæisk år 
for frivilligt arbejde, at fremme deltagelsen af unge frivillige i programmer vedrørende 
restaurering, bevaring og beskyttelse af steder af historisk eller miljømæssig betydning 
med det formål at forbedre turisternes adgang til dem;

Turisme og ressourcer

41. opfordrer Kommissionen til at koordinere og øge synligheden af de finansielle 
instrumenter til styrkelse af turismens konkurrenceevne, der forvaltes af forskellige 
generaldirektorater, samt til at efterprøve, om de, navnlig EFRU, ELFUL og ESF, 
anvendes korrekt

42. opfordrer desuden medlemsstaterne og de lokale og regionale organer til at gøre fuld brug 
af de erhvervsuddannelsesredskaber, der tilbydes af ESF, og af andre EU-, nationale, 
regionale og lokale redskaber; finder det vigtigt, at medlemsstaterne og andre 
myndigheder tilskyndes til at indlede udbudsrunder inden for turistsektoren på grundlag af 
de prioriteringer, der er opstillet af strukturfondene; 

43. anmoder om, at der inden for rammerne af de finansielle overslag for 2014-2020 udvikles 
et særligt turistprogram specielt rettet mod SMV, som opmuntrer virksomhederne til 
partnerskaber om paneuropæiske turistprojekter;

44. fastholder, at det er nødvendigt at sikre kontinuitet i støtten til pilotprojekter inden for 
turistsektoren efter 2011 og eventuelt at overveje nye til at bistå gennemførelsen af den 
nye strategi; 

Andre spørgsmål af betydning for turistsektoren

45. anmoder Kommissionen om inden udgangen af september 2011 at fremsætte et forslag om 
ændring af direktiv 90/314/EØF om pakkerejser for at sikre forbrugere og virksomheder i 
sektoren et klart retsgrundlag i standardsituationer og navnlig i ekstraordinære situationer, 
som skyldes naturfænomener;
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46. påpeger, at en gradvis harmonisering af medlemsstaternes moms på turistydelser er en 
forudsætning for en gennemsigtig konkurrence mellem turistvirksomheder i EU og i 
forholdet til tredjelande; glæder sig i denne forbindelse over den debat, som 
offentliggørelsen af grønbogen om momssystemets fremtid har affødt;

47. opfordrer Rådet for Den Europæiske Union til at fremskynde vedtagelsen af et forslag til 
direktiv om modernisering af den særlige TOMS-momsordning, som skal indebære en 
tilvalgsmekanisme (opt-in), som kan fjerne konkurrencefordrejningen mellem de 
forskellige kategorier af aktører i sektoren, eftersom de uensartede nationale bestemmelser 
i øjeblikket har alvorlige konsekvenser;

48. mener, at der bør nedsættes en særlig faglig taskforce for turisme i Europa-Parlamentet, 
som skal have til opgave på nært hold at følge gennemførelsen af de af Kommissionen 
foreslåede aktiviteter og Parlamentets forslag;

49. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Som EU's tredjestørste samfundsøkonomiske aktivitet, der repræsenterer 10 % af BNP og 
bidrager med 12 % af den samlede beskæftigelse, er turismen en sektor af afgørende 
betydning, som ud over at bidrage til integration og udvikling af de mindre udviklede områder 
formår at forene vækst med etisk og bæredygtig udvikling i EU's medlemsstater.  Dertil 
kommer, at den er et vigtigt redskab til at styrke, udbrede og fremme vores image ude i 
verden. 

Turisme har altid haft en plads i Fællesskabets politikker.  Siden december 2009 har EU-
institutionerne været i færd med et nyt forløb i forbindelse med de nye beføjelser i 
Lissabontraktaten, ifølge hvilke EU skal supplere og samordne medlemsstaternes indsat i 
turistsektoren.  I Madriderklæringen fra april 2010 tilkendegav medlemsstaterne, at de er rede 
til at gennemføre særlige foranstaltninger og fremme værdier såsom etisk turisme, beskyttelse 
af miljø og kultur og økonomisk bæredygtighed i sektoren; Kommissionens meddelelse fra
juni 2010 indeholder 21 foranstaltninger;   i konklusionerne fra samlingen i Rådet 
(konkurrenceevne) i oktober 2010 anerkendte medlemsstaterne turismens betydning for 
økonomien og forpligtede sig til at udvikle sektoren;  på Det Europæiske Turistforum i Malta
i november 2010 forelagde Kommissionen et udkast til en gennemførelsesplan og afholdt en 
paneldiskussion med henblik på at foretage prioriteringer blandt de 21 foranstaltninger, der er 
foreslået i dens meddelelse, og endelig kan der til denne liste føjes Europa-Parlamentet 
initiativbetænkning. 

Meddelelse fra Europa-Kommissionen 
Med sin meddelelse fra juni 2010 og de nye prioriteringer i Europa 2020-strategien ønsker 
Kommissionen at fremme en samordnet tilgang og fastlægge en ny handlingsplan, der skal 
styrke turismens konkurrenceevne og evne til bæredygtig vækst (jf. artikel 195 TEUF). 
En handlingsplan, der hviler på fire søjler, kan skitseres: For det første finder Kommissionen 
det nødvendigt at stimulere sektorens konkurrenceevne ved at fremme et mere diversificeret 
udbud, støtte innovation, forbedre de faglige kvalifikationer og tilskynde til forlængelse af 
turistsæsonen. Dernæst har EU forpligtet sig til at fremme en turisme, der er bæredygtig, 
ansvarlig og kvalitetspræget, og til at fremme sund forvaltning i virksomhederne gennem 
indførelse af europæiske mærker (varemærket for Europa, miljømærke, 
kvalitetsturismemærke) og ved at fremme projekter som EDEN og netværk som NECSTouR.  
Dernæst ønsker man også at styrke bevidstheden om EU på internationalt plan som en række 
bæredygtige og kvalitetsprægede rejsemål.   Og endelig ønsker man i betragtning af, at 
turismepolitikken er kendetegnet ved sin tværgående karakter, at udnytte potentialet i de 
forskellige relevante politikker og finansielle instrumenter til støtte for turistsektorens 
konkurrenceevne.

Initiativbetænkning - ordførerens holdning
Ordføreren mener, at debatten om Parlamentets initiativbetænkning bør tjene to formål: For 
det første grundigt at undersøge de 21 foranstaltninger, Kommissionen foreslår, og den 
tilknyttede gennemførelsesplan, der blev forelagt på Malta, med særlig fokus på at pege på 
prioriterede foranstaltninger og deres konkrete gennemførelse. Og for det andet at opfordre 
Kommissionen og medlemsstaterne til rettidigt og med effektive løsninger at tage fat på andre 
ubesvarede spørgsmål, som det er afgørende at finde et svar på, for at Europa kan bevare sin 
rolle som verdens førende turistmål. 
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Blandt de foranstaltninger, Kommissionen foreslår, mener ordføreren, at der især skal lægges 
vægt på dem, som i særlig grad stemmer overens med prioriteringerne i Europa 2020-
strategien:

Uddannelse
Ordføreren er enig, at der skal lægges stor vægt på uddannelse og faglige kvalifikationer. 
Investere i menneskelig kapital og uddannelse, ikke blot af personale, der er i direkte kontakt 
med kunderne, men især af nye ledere, administratorer og entreprenører er helt afgørende for 
at skabe en effektiv turistindustripolitik. Det er derfor nødvendigt at udnytte og fremme de 
erfaringer, der gøres med allerede eksisterende erhvervs- og universitetsuddannelser, og 
knytte dem sammen i netværk samt at fremme nye uddannelser i tæt samarbejde med 
virksomhederne. Ordføreren mener, at der bør udarbejdes en oversigt over eksisterende 
kvalifikationer i sektoren som en forudsætning for at få forstå, hvilke konkrete 
foranstaltninger der bør træffes inden for turismeuddannelsessektoren. Programmer som 
Erasmus for unge iværksættere er også vigtige for udviklingen af nye erhvervskompetencer 
hos de unge, kompetencer og kvalifikationer, som bør anerkendes behørigt i de berørte 
medlemsstater.  

Innovation og IKT 
Ordføreren er overbevist om, at det er nødvendigt med betydelige investeringer i innovation 
og IKT, som er afgørende for at øge turismevirksomhedernes konkurrenceevne ikke kun i 
forhold til et kundegrundlag, der er stadig mere orienteret mod brug af internettet og andre 
nye teknologier, men også i forhold til turistvirksomhederne selv, som i dag i stadig højere 
grad er de største brugere af online-turistprodukter. Forslag om at udvikle en europæisk 
platform er derfor en udfordring, som man ikke må sidde overhørig. Et andet vigtigt aspekt er, 
at der bør sikres fuld internetadgang i alle områder i Den Europæiske Union, også i ugunstigt 
stillede. Ordføreren foreslår, at Kommissionen iværksætter et pilotprojekt, der skal fremme 
mikrovirksomheders og SMV's deltagelse i den digitale forsyningskæde, således at disse 
virksomheder også kan få adgang til nye avancerede teknologier, der kan øge deres 
konkurrenceevne.  

Turistvisa 
Spørgsmålet om visa, navnlig over for BRIC-landene, er et centralt emne i forbindelse med 
turisme i Europa, specielt i forhold til de millioner af potentielle nye besøgende fra 
tredjelande.  Ordføreren håber, at Europas legitime ret/pligt til at kontrollere indrejse til 
europæisk område ikke vil gøre vore turistmål mindre attraktive, og at institutionerne og 
medlemsstaterne bør være opmærksomme på behovet for at koordinere og forenkle 
procedurerne for udstedelse af turistvisa og desuden bør overveje muligheden af at oprette 
fælles konsulater for at mindske forskellene i de bureaukratiske procedurer samt 
administrationsomkostningerne.  

EU-mærker 
Med hensyn til spørgsmålet om mærker mener ordføreren, at det for det første er nødvendigt 
at finde en ikke helt enkel balance mellem tilsyneladende modstridende behov, og for det 
andet, at det er nødvendigt at undgå, at der indføres alt for mange mærker, da dette bare vil 
skabe forvirring blandt forbrugerne. 
Hvad angår varemærket for Europa, er det vigtigt, at ønsket om at promovere Europa som 
samlet rejsemål kædes sammen med målet om at fremme de enkelte områders særtræk. 
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I forbindelse med det europæiske kulturarvsmærke er der behov for en konstruktiv dialog med 
andre internationale organisationer som UNESCO for at undgå overlapning mellem 
kulturarvsmærkerne. 
I forbindelse med kvalitetsmærket derimod står vi over for den udfordring, at det på den ene 
side er nødvendigt, at der indføres fælles minimumskvalitetsstandarder for at understøtte 
virksomhedernes konkurrenceevne, og på den anden side at dette mål skal nås i et indre 
marked, som slet ikke er harmoniseret, idet der stadig findes skatteregler og -ordninger, der er 
meget forskellige fra hinanden. Ordføreren støtter ideen om et paraplymærke, der supplerer de 
nationale og regionale mærker, og som tildeles på grundlag af en frivillig akkreditering (opt--
in). Ordføreren er desuden overbevist om, at det for at undgå forvirring blandt forbrugerne, på 
lang sigt vil være ønskeligt gradvis at lægge det europæiske kvalitetsmærke og miljømærket 
til serviceydelsen overnatning sammen til et mærke.
Med hensyn til klassifikationssystemerne for indkvartering mener ordføreren, at der er behov 
for en gradvis harmonisering med fælles minimumskriterier, som bør fastlægges i tæt 
samarbejde med sektorens aktører og standardiseringsorganer. 

Turisme og transport 
Ordføreren understreger transportens betydning for turisternes mobilitet og ønsker en 
modernisering af infrastrukturer, anvendelse af mere bæredygtige transportmidler,
forbindelser til mere vanskeligt tilgængelige rejsemål og i særlig grad lovgivning om 
passagerrettigheder. 

Europas synlighed
Ordføreren ser også nærmere på spørgsmålet om bæredygtighed i forbindelse med flere 
vigtige emner såsom mindskelse af sæsonafhængigheden, udviklingen af et diversificeret 
turismeudbud, der er bæredygtigt, og som alle har adgang til, udbygning af erfaringerne med 
kulturelle og religiøse turistruter samt af netværk som NECsTOUR og EDEN og udnyttelse af 
store europæiske begivenheder som anledning til at promovere Europa som rejsemål. I denne 
forbindelse er ordføreren overbevist om, at portalen www.visiteurope.com, der administreres 
af Den Europæiske Rejsekommissions, hvis den forbedres og gøres mere interaktiv og 
udbygges med informationer på alle de officielle EU-sprog og de vigtigste ikke-EU-sprog, og 
hvis der anvendes formater, som personer med sensoriske handicap kan benytte, kan blive en 
egentlig turismeplatform, som skaber forbindelse til nationale, regionale og lokale 
turismeplatforme og gør det muligt at promovere Europa både med henblik på intern turisme 
og turisme fra tredjelande. Portalen kunne desuden være forbundet med turistruter og 
pakkeferier, som den kunne gøre mere attraktive og give mulige besøgende lettere adgang til. 

Ordføreren understreger betydningen af visse typer turisme såsom landboturisme og 
agroturisme, naturturisme, bade- og kystturisme, krydstogtsturisme, kursteds- og 
sundhedsturisme samt etisk turisme. 

Turisme for alle
Ordføreren understreger, at det er nødvendigt med en indsats over for turismens stadig 
stigende sæsonafhængighed, og mener, at den forberedende foranstaltning Calypso kan være 
en løsning. Calypso har hidtil opvist positive resultater, og Kommissionen bør nu 
videreudvikle denne forberedende foranstaltning i et tværnationalt perspektiv med henblik på 
at give visse kategorier af personer såsom unge, ældre, handicappede og ugunstigt stillede 
familier adgang til turisme, bl.a. og især i lavsæsonen. 
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Ordføreren er desuden overbevist om, at de unge udgør et ikke uvæsentligt potentiale for 
udviklingen af turismen, og opfordrer til, at det europæiske år for frivilligt arbejde 2011 
udnyttes fuld ud til at fremme deltagelsen af unge frivillige i programmer vedrørende 
restaurering, bevaring og beskyttelse af steder af historisk eller miljømæssig betydning med 
det formål at forbedre turisternes adgang til dem. 

Turisme og ressourcer
Ordføreren er overbevist om, at det er nødvendigt med passende finansielle midler og 
menneskelige ressourcer, hvis der skal skabes en ny og ambitiøs turismepolitik. Emnet er 
delikat, navnlig i denne fase af EU's historie, men det kan ikke lades ude af betragtning. 

Ordføreren mener, at man bør bevæge sig fremad ad to spor: Dels bør de allerede eksisterende 
finansieringsmuligheder, der er placeret i forskellige generaldirektorater, og som indgår under 
strukturfondene, koordineres bedre og gøres mere synlige, og nationale, regionale og lokale 
myndigheder bør tilskyndes til at tilrettelægge udbudsrunder vedrørende turisme på grundlag 
af retningslinjerne for de enkelte fonde.  Og dels bør der i de finansielle overslag 2014-2020 
indføjes et specielt program for turisme, som skal tildeles eget budget, og som skal indeholde 
en særlig henvisning til SMV og oprettelse af partnerskaber mellem virksomheder med 
henblik på gennemførelse af paneuropæiske projekter i sektoren. Ordføreren mener desuden, 
at det i betragtning af den nye beføjelse i Lissabontraktaten og det deraf følgende behov for 
menneskelige ressourcer er nødvendigt at omorganisere beføjelserne og styrke 
Kommissionens turismestruktur. 

Andre prioriterede spørgsmål 
Ordføreren mener, at der er behov for at stimulere debatten om visse spørgsmål, der har 
betydning for turistsektoren, og hvor det er nødvendigt med målrettede foranstaltninger.  
En prioritet mener han er en ændring af direktivet om pakkerejser, som stammer fra 1990, og 
som ikke længere afspejler forbrugernes adfærd i et samfund under forandring.  Ordføreren 
håber, at Kommissionen vil forelægge en forslag til retsakt om ændring af direktivet inden 
udgangen af september 2011, således at der sikres turistsektorens forbrugere og virksomheder 
et klarere og sikrere retsgrundlag. 

Et andet centralt emne er efter ordførerens opfattelse spørgsmålet om moms i turistsektoren. 
Ifølge ordføreren er en gradvis harmonisering af momsen på turisme en nødvendig betingelse 
for en gennemsigtig konkurrence mellem turistvirksomhederne og et ensartet udgangspunkt 
for dem. Den aftale, der blev indgået af Rådet (Økofin) i marts 2009 om udformningen af 
direktiv 2009/47/EF, indebærer, at medlemsstaterne permanent kan anvende en nedsat 
momssats på en række arbejdskraftintensive aktiviteter, heriblandt restaurationsydelser. Dette 
er et meget vigtigt skridt fremad, men der er stadig alt for mange forskelle, som forårsager 
konkurrencefordrejninger mellem medlemsstaterne.   

Moderniseringen af den særlige TOMS-momsordning for rejsebureauer og rejsearrangører er 
et andet spørgsmål, som fortjener særlig opmærksomhed.  Ordføreren anmoder Rådet om at 
fremskynde vedtagelsen af dette direktiv og sørge for at indføje en tilvalgsmekanisme 
(opt-in), om kan fjerne konkurrencefordrejningen mellem de forskellige kategorier af aktører i 
sektoren, eftersom de uensartede nationale bestemmelser i øjeblikket har alvorlige 
konsekvenser. 
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Endelig er ordføreren overbevist om, at det er nødvendigt at følge de af Kommissionen 
foreslåede foranstaltninger og de af Parlamentet fremsatte forslag nøje og at kontrollere den 
konkrete gennemførelse af forslagene. Med henblik herpå opkaster han den idé at oprette en 
taskforce i EP-regi med deltagelse af sagkyndige fra turistsektoren, som skal bidrage til at 
sikre kontinuitet i de foreslåede aktioner og til at konkretisere den nye turismestrategi for Den 
Europæiske Union.  


