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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism
(2010/2206(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande Grundläggande riktlinjer för en hållbar 
europeisk turism (KOM(2003)0716),

– med beaktande av kommissionens meddelande En ny turistpolitik för EU – Mot ett stärkt 
partnerskap för turismen i Europa (KOM(2006)0134),

– med beaktande av kommissionens meddelande Agenda för en hållbar och 
konkurrenskraftig europeisk turism (”Agenda 21”) (KOM (2007)0621),

– med beaktande av kommissionens meddelande Europa, världens främsta resmål – en ny 
politisk ram för europeisk turism (KOM(2010)0352),

– med beaktande av kommissionens meddelande Europa 2020. En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla (KOM(2010)2020),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… 
om europeisk statistik om turism (KOM(2010)0117),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 12 oktober 2010 om Europa, världens främsta 
resmål – en ny politisk ram för europeisk turism (14944/10),

– med beaktande av rådets rekommendation av den 22 december 19861 Fire safety in 
existing hotels (86/666/EEG),

– med beaktande av rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 19902 om paketresor, 
semesterpaket och andra paketarrangemang,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG3 av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden,

– med beaktande av rådets direktiv 2009/47/EC4 av den 5 maj 2009 om ändring av 
direktiv 2006/112/EG vad gäller reducerade mervärdesskattesatser,

– med beaktande av kommissionens beslut av den 9 juli 20095 om fastställande av 
ekologiska kriterier för EU:s miljömärkning av logitjänster (2009/578/EG),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/20101 av 
den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke,

                                               
1 EGT L 384, 31.12.1986 s. 60–68. 
2 EGT L 158, 23.6.1990, s. 59–64. 
3 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36–68.
4 EUT L 116, 9.5.2009, s. 18. 
5 EUT L 198, 30.7.2009, s. 57–79.
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– med beaktande av sin resolution av den 8 september 20052 om nya utsikter och 
utmaningar för en hållbar europeisk turism,

– med beaktande av sin resolution av den 29 november 20073 om En ny turistpolitik för EU: 
Mot ett stärkt partnerskap för turismen i Europa,

– med beaktande av sin resolution av den 16 december 20084 om turismens inverkan i 
kustregionerna – de regionala utvecklingsaspekterna,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från 
utskottet för inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling och utskottet för kultur och utbildning (A7-0000/2011), och av följande skäl:

A. Turismen svarar för 10 procent av EU:s BNP och 12 procent av den totala 
sysselsättningen. Sektorn utgörs till stor del av mikroföretag och små och medelstora 
företag, och den spelar en nyckelroll för EU:s ekonomiska utveckling och 
sammanhållning och för att vi ska nå målen för Europa 2020-strategin.

B. Europeiska unionen är världens största resmål vad gäller antalet internationella turister 
och det är nödvändigt att förstärka dess ledande ställning och möta utmaningarna från å 
ena sidan en ökande global konkurrens och en efterfrågan som hela tiden ändras och, å 
den andra, behovet av att garantera ökad hållbarhet.

C. Turismen bidrar till att främja bilden av Europa och dess kulturella och språkliga arv med 
respekt för mångfalden. Den bidrar också till att stärka EU:s gemensamma värderingar
och upplevelsen av identitet, tillhörighet och europeiskt medborgarskap.

D. Genom Lissabonfördraget (artikel 195) blir turismen en särskild behörighet för EU, som 
kan stödja och komplettera medlemsstaternas åtgärder.

E. Mot bakgrund av denna nya behörighet är det nödvändigt att utarbeta en integrerad 
europeisk strategi med tydliga och ambitiösa mål och med full respekt för 
subsidiaritetsprincipen.

F. Gemenskapens turistpolitik kräver lämpliga resurser inom ramen för EU:s ekonomiska
planering för perioden 2014–2020.

1. Europaparlamentet stöder den politiska strategi som kommissionen lagt fram och som 
innehåller 21 åtgärder för att åter få fart på turistsektorn. Parlamentet anser att denna text, 
med tillhörande genomförandeplan, utgör en konkret utgångspunkt för arbetet med att 

                                                                                                                                                  
1 EUT L 027, 30.1.2010, s. 1.
2 EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 325.
3 EUT C 297 E, 20.11.2008, s.184.
4 Antagna texter, P6_TA(2008)0597.
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utveckla en europeisk politik för en turism som är konkurrenskraftig, modern, av god 
kvalitet, hållbar och tillgänglig för alla.

2. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att skapa en europeisk strategi för turismen 
som å ena sidan bygger på ett paket av riktade åtgärder som enbart avser turistsektorn och, 
å den andra, på en detaljerad utvärdering av vilka effekter åtgärder som avser andra 
sektorer får för turismen.

3. Europaparlamentet understryker behovet av ett nära samarbete mellan å ena sidan de 
europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheterna och, å den andra, mellan 
institutionerna och sektorns aktörer. Parlamentet påminner om att många europeiska 
regioner har direkt behörighet när det gäller turismen och därmed en central betydelse när 
det gäller att genomföra konkreta projekt och åtgärder. Parlamentet hoppas på ett direkt 
och effektivt deltagande från regionerna i samband med framtida förslag från EU om att 
främja turismen och en interregional samordning för att stödja sådana förslag.

En turism som är konkurrenskraftig, modern och av god kvalitet

4. Europaparlamentet anser att turismen bör betraktas som en integrerad del av den 
europeiska industripolitiken och framhåller att en satsning på turismen utgör en viktig 
stimulans för sysselsättningen i de olika medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet instämmer i kommissionens förslag att tillsammans med 
medlemsstaterna och de nationella byråerna utveckla ”varumärket Europa” i syfte att 
främja Europa i världen som ett gemensamt resmål, med respekt för den territoriella 
mångfalden.

6. Europaparlamentet ser positivt på initiativet ”Europeiska kulturarvsmärket” som ett
instrument för att främja vissa platser som är viktiga för den europeiska integrationens
historia. Parlamentet insisterar på behovet av att samordna detta initiativ med de platser 
som erkänns av Unesco i syfte att undvika en dubblering utan något mervärde.

7. Parlamentet understryker vikten av att samarbeta med utomeuropeiska länder, framför allt 
Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (Brik) som utgör en marknad med åtskilliga miljoner 
nya potentiella turister. Samarbetet kan till exempel ske i form av partnerskap.

8. Europaparlamentet anser att det mot den bakgrunden och med respekt för EU:s rätt och 
skyldighet att kontrollera tillträdet över EU:s gränser är lämpligt att göra EU:s 
institutioner och medlemsstaterna medvetna om behovet av att samordna och förenkla 
förfarandet för visering av turister och att undersöka möjligheten att inrätta gemensamma 
konsulat på EU-nivå som garanterar en korrekt tillämpning av dessa förfaranden och lägre 
administrativa kostnader.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka alternativa möjligheter att 
förenkla utfärdandet av turistvisum, till exempel ”gruppvisering för turister” för 
organiserade grupper.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka möjligheten att utarbeta 
enhetliga förfaranden för att utfärda meddelanden om att ”avråda” från en viss resa i 
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samband med olika nödsituationer som kan medföra risker för turister i utlandet och att 
skapa en enhetlig europeisk kod för att ange hur allvarligt ett visst ”avrådande” är. I de 
allvarligaste fallen ska operatörerna kunna få hjälp från gemenskapen i den utsträckning 
det finns tillgång till finansiering genom EU-medel.

11. Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att främja små och medelstora 
företagens tekniska utveckling för att effektivisera saluförandet av produkter och främja
olika resmål. Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa en plattform för ”IKT och 
turism” och starta ett särskilt pilotprojekt före utgången av 2011 för att uppmuntra 
mikroföretag och små och medelstora företag att delta i den ”digitala leveranskedjan” 
enligt exempel från andra sektorer, till exempel textil-, transport- och logistiksektorn samt 
bilindustrin.

12. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att i nära samarbete med branschens 
operatörer undersöka innovativa sätt att främja särskilda paketresor till Europa med 
anledning av de stora internationella evenemang som Europa ska stå värd för (till exempel 
olympiska spelen i London 2012, Världsutställningen i Madrid 2015) för att främja 
”destination Europa” med dess rika mångfald.

13. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att utveckla portalen www.visiteurope.com, 
som drivs av ETC (European Travel Commission), för att maximera utnyttjande och 
tillgänglighet (texter på alla EU:s officiella språk och de viktigaste språken utanför EU, 
användning av format som är tillgängliga för personer med sensoriska funktionshinder) 
och göra den till en äkta europeisk turistplattform med smidig tillgång till de olika 
medlemsstaternas nationella, regionala och lokala turistportaler.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
undersöka möjligheten att skapa ett ”europeiskt turistkort” i syfte att öka tryggheten för 
turister som reser i Europa och som kommer från en medlemsstat eller från tredje land 
genom att erbjuda information, förmåner och riktade tjänster.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa en ”europeisk märkning för 
kvalitetsturism” och ange gemensamma minimikriterier för kvalitet. Parlamentet anser att 
detta bör ske genom att man samordnar de bästa erfarenheter som redan gjorts i de olika 
medlemsstaterna och branschföreningarna för att skapa en paraplymärkning som kan 
komplettera de nationella märkningssystemen och som erkänns på basis av en frivillig
ackreditering (”opt-in”).

16. Europaparlamentet anser att det kan vara lämpligt att begränsa antalet märken för att 
undvika risken för förvirring hos konsumenterna och alltför tunga bördor för företagen 
och så att märkena blir lättare att känna igen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att i framtiden utvärdera möjligheten att gradvis kombinera den europeiska märkningen 
för kvalitetsturism och EU:s system för miljömärkning av turisttjänster till en enda 
märkning.
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17. Europaparlamentet ber kommissionen främja ett konkret initiativ för en gradvis 
harmonisering av systemen för klassificering av hotell genom att fastställa gemensamma 
minimikriterier med beaktande av de positiva erfarenheter som redan gjorts av 
branschföreningarna och genom ett nära samarbete med standardiseringsorganen.

18. Europaparlamentet understryker betydelsen av att ägna uppmärksamhet åt frågan om 
hotellens säkerhet, framför allt brandskyddsbestämmelserna. Parlamentet anser att man i 
det sammanhanget ska uppmuntra en frivillig anslutning till MBS-metoden (Management, 
Building and System) som förespråkas av den europeiska hotell- och 
restaurangorganisationen Hotrec, med reservation för gällande nationella regler i linje med 
rådets rekommendationer från 1986. Parlamentet understryker dessutom betydelsen av att 
alltid beakta behoven för funktionshindrade och personer med nedsatt rörlighet.

19. Europaparlamentet anser att kommissionen, i samarbete med branschföretagen, bör 
utarbeta en beskrivning av befintliga behörigheter (Tourism Skill Competence 
Framework) för att skapa en bas utifrån vilken man sedan kan agera konkret för att se till 
att efterfrågan och utbud möts på marknaden.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
utnyttja och främja de olika yrkes- och universitetsutbildningar som redan finns inom 
turistsektorn, skapa ett nätverk för dessa och stimulera till nya utbildningar i nära kontakt 
med forskning och näringsliv.

21. Europaparlamentet anser att gemenskapsprogram som Erasmus för unga företagare och 
Leonardo da Vinci är enastående program för att förvärva yrkes- och utbildningsmeriter 
och att de därför bör utvecklas och stödjas ytterligare.

22. Europaparlamentet begär att man ska förbättra det ömsesidiga erkännandet av 
yrkeskvalifikationer inom turistnäringen, så att man kan göra det möjligt för den som 
redan arbetar i branschen och den som planerar att göra det att förbättra sina möjligheter 
på arbetsmarknaden.

23. Europaparlamentet pekar på det nära sambandet mellan turism och transporter och 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra alla ansträngningar för att 
modernisera infrastrukturer, uppmuntra intermodala transporter och vidta åtgärder för att 
hantera flödena av turister, framför allt under högsäsong och olika typer av nödsituationer.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja användning av hållbarare 
transportmedel och att framför allt ägna uppmärksamhet åt anslutningarna med öar, 
landsbygdsområden och bergsområden och med svårtillgängliga områden i allmänhet.

25. Europaparlamentet understryker behovet av att främja system för elektronisk försäljning 
av biljetter för olika transportmedel för att därigenom uppmuntra systemets intermodalitet.

26. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse EU:s lagstiftning i fråga om 
passagerarnas rättigheter, framför allt vad gäller passagerare med nedsatt rörlighet, och 
hoppas att man på medellång sikt ska kunna komma fram till en gemensam uppsättning 
regler för de olika transportsätten.
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Hållbar och diversifierad turism

27. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse kommissionens vilja att diversifiera 
turistutbudet. Parlamentet understryker framför allt betydelsen av det samarbete som 
redan inletts med Europarådet för att främja kulturell, historisk, religiös och ekologisk 
turism genom tematiska turistprodukter som inte endast utnyttjar vår kontinents kulturella 
och historiska rötter utan som dessutom bidrar till att utveckla en alternativ turism som är 
hållbar och tillgänglig för alla. Parlamentet anser att utnyttjandet av hållbara transporter, 
bland annat cykel, bör uppmuntras i samband med turism.

28. Europaparlamentet anser att kommissionen och Europarådet bör fortsätta att främja 
utvecklingen av resmål som syftar till att utnyttja den europeiska identiteten genom 
särskilda resvägar som binder samman olika symboliska platser i Europa, bland annat 
katedraler, universitet och industrianläggningar.

29. Europaparlamentet understryker betydelsen av nätverk såsom Necstour och Eden för att 
utbyta goda metoder mellan olika europeiska regioner och främja hållbara resmål. 
Parlamentet insisterar dessutom på behovet av att skapa ett system med gemensamma 
indikatorer för en hållbar förvaltning av destinationer i nära samarbete med 
Tourism Sustainability Group (TSG) och regionala och lokala myndigheter.

30. Europaparlamentet anser att landsbygdsturism och jordbruksturism ska få lämpligt stöd, 
eftersom det rör sig om sektorer som förbättrar livskvaliteten, diversifierar 
landsbygdsområdenas ekonomi och är direkt knutna till ett främjande av traditionella
ekologiska och naturliga livsmedelsprodukter. Parlamentet påpekar att det därvid är 
viktigt att garantera möjligheten att få tillgång till Internet och informationsinfrastruktur i 
sådana områden.

31. Europaparlamentet framhåller att naturturismen bidrar till en hållbar utveckling av
sektorn. Parlamentet anser det vara viktigt att koncentrera sig på nationalparker och 
skyddade områden för att göra dem tillgängligare för turisterna, bland annat genom att 
utveckla gränsöverskridande resvägar som respekterar miljön.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja ett horisontellt 
gemenskapsinitiativ avseende turismens miljöpåverkan med särskild inriktning på 
avfallshantering, energisparande och vattenhushållning och att engagera olika branscher, 
framför allt jordbruks- och livsmedelssektorn, för att sprida information och material som 
kan bidra till att öka allmänhetens medvetenhet.

33. Europaparlamentet understryker behovet av att inom ramen för en turism inriktad på 
kustområden, öar och hav avsätta adekvata resurser för att skydda de europeiska kusterna 
från erosion, bevara deras miljö- och djurarv och förbättra vattenkvaliteten i syfte att 
utveckla en hållbar bad- och undervattensturism av god kvalitet.

34. Europaparlamentet understryker badturismens betydelse som en specialitet för vissa 
europeiska kustregioner och uppmanar kommissionen att med respekt för 
gemenskapsrätten ta fram åtgärder för att skydda operatörernas investeringar för att 
förbättra anläggningar och tillhandahålla tjänster av god kvalitet åt kunderna, samt att 
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därvid överväga möjligheterna att bevilja undantag från bestämmelserna i 
direktiv 2006/123/EG.

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja
hamninfrastrukturens utveckling inom ramen för en integrerad havspolitik, eftersom detta
är en viktig fråga för kryssningsbranschen, som är en sektor i stark tillväxt trots den 
nuvarande krisen, och för fritidsbåtsturismen.

36. Europaparlamentet noterar hälsoturismens och framför allt kurortsturismens fortsatta 
tillväxt. Parlamentet konstaterar att det finns olika gemenskapsregler i frågor som är 
knutna till kurorter och uppmanar kommissionen att utvärdera möjligheten att lägga fram 
ett samlat lagförslag om kurorter för att ge denna sektor en organisk och reglerad struktur 
och stimulera konkurrensen. Parlamentet understryker betydelsen av nya regler för 
gränsöverskridande hälsovård för att ytterligare stimulera hälsoturismen.

37. Europaparlamentet påminner om att en etiskt ansvarig turism är ett nödvändigt mål. 
Parlamentet tar med tillfredsställelse del av innehållet i den etiska kod som utarbetats av 
Världsturismorganisationen och hoppas att den snart ska antas av kommissionen och 
medlemsstaterna. Parlamentet ansluter sig därför också till kommissionens förslag att 
utsträcka medlemsstaternas jurisdiktion till de brott i samband med sexuellt utnyttjande av 
minderåriga som begåtts i utlandet för att på så vis kunna bekämpa sexturismen.

En turism för alla

38. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att främja ett gradvis minskat beroende av 
turismens säsongskaraktär och ytterligare utveckla den förberedande åtgärden Calypso på 
grundval av hittills uppnådda positiva resultat. Parlamentet uppmuntrar också 
kommissionen att gå vidare med att utveckla ett utbytesprogram för att ge olika kategorier 
av personer, till att börja med de mest missgynnade, tillgång till turism, framför allt under 
lågsäsong och även på gränsöverskridande nivå.

39. Europaparlamentet understryker vikten av att inom ramen för en ny europeisk strategi för 
funktionshinder uppmärksamma möjligheterna för funktionshindrade personer att få 
tillgång till transportmedel men även till hotell, restauranger och turisttjänster i allmänhet.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samband med 
Europeiska året för frivilligarbete 2011 främja möjligheterna för unga frivilliga att delta i 
program för återställning, bevarande och skydd av områden med historiskt/miljömässigt 
intresse så att de i högre grad kan utnyttjas av turister.

Turism och resurser

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna och öka kunskaperna om olika 
finansieringsinstrument inom de olika generaldirektoraten för att främja en ökad 
konkurrenskraft för den befintliga turismen samt att kontrollera att de instrumenten 
utnyttjas på rätt sätt, framför allt vad gäller Eruf, EJFLU och ESF.

42. Europaparlamentet uppmuntrar dessutom medlemsstaterna och de lokala och regionala 
myndigheterna att fullt ut utnyttja de instrument för yrkesutbildning som erbjuds av ESF 
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och andra instrument inom EU och på nationell, regional och lokal nivå. Parlamentet anser 
att det är viktigt att medlemsstaterna och de olika organen stimuleras att utveckla 
upphandlingsförfarandet inom turismen på grundval av de prioriteringar som gäller enligt 
strukturfonderna.

43. Europaparlamentet önskar att det utarbetas ett särskilt program för turismen inom ramen 
för budgetplanerna för perioden 2014–2020 med särskild inriktning på de små och 
medelstora företagen för att uppmuntra till partnerskap mellan olika företag i 
paneuropeiska projekt inom sektorn.

44. Europaparlamentet framhåller nödvändigheten av att säkra ett fortsatt stöd för pilotprojekt 
inom turistsektorn efter 2011, och att eventuellt utvärdera dem på nytt för att bidra till 
förverkligandet av en ny strategi. 

Övriga frågor av betydelse för turistsektorn

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast i september 2011 lägga fram ett 
förslag om ändring av direktiv 90/314/EEG om ”paketresor” för att garantera ett stabilt
regelverk för konsumenter och företag inom sektorn under normala förhållanden och 
framför allt i samband med extraordinära situationer som beror på naturfenomen.

46. Europaparlamentet pekar på möjligheten till en gradvis harmonisering av turistmomsen 
bland medlemsstaterna som en nödvändig förutsättning för en öppen konkurrens mellan 
turistföretagen inom EU och gentemot tredje land. Parlamentet hälsar i det sammanhanget 
med glädje diskussionen som inletts genom offentliggörandet av grönboken om 
mervärdesskattens framtid.

47. Europaparlamentet uppmanar rådet att påskynda antagandet av förslaget till direktiv om 
en modernisering av den särskilda momsordningen (TOMS) genom införandet av en 
mekanism för aktivt val (”opt-in”) som kan upphäva snedvridningen av konkurrenskraften
mellan olika operatörer inom sektorn, eftersom icke enhetliga tillämpningar på nationell 
nivå i dagsläget skulle få mycket allvarliga konsekvenser.

48. Europaparlamentet anser det vara lämpligt att skapa en särskild teknisk arbetsgrupp för 
turism inom Europaparlamentet med uppgift att på nära håll följa genomförandet av de 
åtgärder som föreslås av kommissionen och Europarlamentets synpunkter.

49. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Turismen är den tredje största socioekonomiska aktiviteten inom EU. Den svarar för 
10 procent av EU:s BNP och bidrar med 12 procent av den totala sysselsättningen. Det är en 
sektor av absolut avgörande betydelse, eftersom den, förutom att främja integration och
utveckling i de mindre utvecklade regionerna, lyckas förena tillväxt, hållbar utveckling och 
etik i unionens länder. Den är dessutom ett avgörande instrument för att förstärka, sprida och 
främja bilden av EU i världen. 

Turismen har alltid beaktats i gemenskapspolitiken. Från december 2009 till i dag har EU:s 
institutioner initierat en ny strategi för att genomföra de nya behörigheter som tillkommit
genom Lissabonfördraget och som föreskriver att EU ska ha behörighet att komplettera och 
samordna medlemsstaternas åtgärder inom turistsektorn. I Madriddeklarationen från 
april 2010 visade medlemsstaterna sin vilja att vidta särskilda åtgärder inom turism, men 
också att främja värden som etik och skydd av miljö, kultur och hållbar ekonomi i sektorn. I 
kommissionens meddelande från juni 2010 beskrevs 21 åtgärder. I slutsatserna från rådet 
(konkurrensfrågor) i oktober 2010 framhöll medlemsstaterna turismens betydelse för 
ekonomin och lovade att utveckla sektorn. Under Europeiskt forum för turism i Malta 
i november 2010 lade kommissionen fram ett förslag till genomförande. Genom en 
konstruktiv dialog mellan institutioner och operatörer försökte man prioritera bland de 
21 åtgärder som föreslogs i meddelandet. Till dessa olika steg ska slutligen läggas 
Europaparlamentets initiativbetänkande. 

Kommissionens meddelande 
Enligt kommissionens meddelande från juni 2010 vill kommissionen, bland annat genom de 
nya prioriteringar som beskrivs i strategin Europa 2020, uppmuntra till en samordnad strategi 
och beskriva en handlingsram för att förstärka konkurrenskraften och möjligheterna till 
hållbar tillväxt inom turistsektorn (mål som tas upp och beskrivs i artikel 195 EUF-fördraget). 

Det går att urskilja en handlingsplan som vilar på fyra pelare: För det första anser 
kommissionen att det är nödvändigt att stimulera konkurrenskraften i branschen genom att 
främja en diversifiering av utbudet, stödja innovationen, stärka yrkeskompetensen och 
slutligen uppmuntra till en förlängning av säsongen. För det andra sätter EU upp som mål att 
främja en hållbar och ansvarsfull turism av god kvalitet, det vill säga att underlätta en sund 
förvaltning av företagen genom att inrätta europeiska märkningssystem (Europa-märkning, 
miljömärkning, märkning för kvalitetsturism) eller genom att främja projekt som Eden eller 
nätverk som Necstour. Dessutom vill kommissionen konsolidera bilden av EU på 
internationell nivå som en gemensam samling samordnade resmål. Väl medveten om att 
turistpolitiken till sin natur är gränsöverskridande vill kommissionen avslutningsvis maximera 
möjligheterna som erbjuds genom den ekonomiska politik och de ekonomiska instrument som 
står till förfogande för att stödja sektorns konkurrenskraft.
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Initiativbetänkandet – föredragandens ståndpunkt
Föredraganden anser att diskussionen om Europaparlamentets initiativbetänkande bör ha två 
syften: å ena sidan bör man noggrant analysera de 21 åtgärder som föreslagits av 
kommissionen samt den genomförandeplan som lades fram på Malta. Uppmärksamheten bör 
inriktas på att fastställa prioriterade åtgärder och hur de ska genomföras i praktiken. Å andra 
sidan bör man försöka stimulera kommissionen och medlemsstaterna att inom rimlig tid och 
genom effektiva lösningar ta itu med andra olösta frågor vilkas lösning är avgörande för att 
EU ska kunna behålla sin plats som världens främsta resmål.

Bland de åtgärder som föreslagits av kommissionen anser föredraganden att det är extra 
viktigt att diskutera några som i särskilt hög grad ligger i linje med målsättningen för 
Europa 2020.

Utbildning
Föredraganden håller med om att frågan om utbildning och yrkeskvalifikationer är av stor 
betydelse. Det är just genom humankapitalet och genom utbildning, inte bara av 
yrkesmänniskor som kommer i direkt kontakt med kunderna, utan framför allt av nya 
personer i ledande befattningar, administratörer och företagare, som man kan klara 
utmaningen att skapa en effektiv politik för turistindustrin. I det avseendet är det av avgörande 
betydelse att utnyttja och främja de yrkesutbildningar och universitetsutbildningar som redan 
finns, bygga upp nätverk och stimulera till nya former av utbildning i nära kontakt med 
näringslivet. Enligt föredraganden är det nödvändigt att kartlägga de befintliga kompetenserna 
inom sektorn för att förstå hur man konkret kan agera när det gäller utbildningar inom turism. 
Program som Erasmus för unga företagare är också viktiga för att utveckla ny 
yrkeskompetens och nya kvalifikationer bland ungdomar som sedan måste erkännas 
ömsesidigt av medlemsstaterna. 

Innovation och IKT 
Föredraganden är övertygad om att man måste investera kraftigt i innovation och IKT, 
eftersom de är avgörande för att stärka konkurrenskraften hos våra turistföretag. Det är också 
ett sätt att bemöta inte bara en målgrupp som är allt mer inriktad på att utnyttja Internet och 
den nya tekniken utan också turistföretagen själva, som i dag alltmer förefaller vara de som i 
första hand utnyttjar turistprodukter online. Förslaget att utveckla en europeisk plattform är 
därför en utmaning som vi inte kan ignorera. En annan viktig aspekt är att se till att Internet
blir tillgängligt inom hela EU, inklusive i de mest missgynnade områdena. Föredraganden 
föreslår att kommissionen inleder ett pilotprojekt för att stimulera mikroföretagen och de små 
och medelstora företagen att delta i ”den digitala leveranskedjan” så att dessa företag får 
tillgång till ny avancerad teknik för att förstärka den egna konkurrenskraften. 

Turistvisering
Frågan om visering, framför allt när det gäller Brik-länderna, är en central fråga för den 
europeiska turismen, framför allt med tanke på de miljontals nya potentiella besökarna från 
tredje land. Föredraganden hoppas att EU:s legitima rätt/skyldighet att kontrollera tillträdet till 
det egna territoriet inte ska ytterligare skada attraktionskraften för våra resmål, och anser att 
institutionerna och medlemsstaterna bör göras medvetna om behovet av att samordna och 
förenkla förfarandena för utfärdande av turistvisum. Man bör även utvärdera möjligheten att 
upprätta gemensamma konsulära enheter för att minska de byråkratiska skillnaderna och 
sänka de administrativa kostnaderna. 
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Europeisk märkning
När det gäller frågan om märkning anser föredraganden att det i första hand handlar om att 
hitta en fungerande balanspunkt mellan skenbart motsatta behov, och i andra hand att undvika 
en alltför stor ökning av antalet märkningssystem, vilket skulle kunna skapa förvirring hos 
konsumenterna.

När det gäller ”varumärket Europa” är det viktigt att förena behovet av att främja Europa som 
ett enhetligt resmål med målet att ta vara på de olika områdenas karakteristiska egenskaper. 

När det gäller ”europeisk kulturarvsmärkning” måste man föra en konstruktiv dialog med 
andra internationella organisationer, bland annat Unesco, för att undvika en dubblering av 
systemen för kulturarvsmärkning. 

När det i stället gäller ”kvalitetsmärkning” står man å ena sidan inför nödvändigheten av att 
införa enhetliga minimikriterier för kvalitet för att stödja våra företags konkurrenskraft, och å 
den andra inför kravet på att uppnå dessa mål på en inre marknad som inte är helt 
harmoniserad och där det fortfarande finns regler och skattesystem som skiljer sig kraftigt åt. 
Föredraganden stöder tanken på en paraplymärkning som kompletterar de nationella och 
regionala systemen och som erkänns på grundval av en frivillig ackreditering (opt-in).
Föredraganden är dessutom övertygad om att man på lång sikt bör tänka sig en gradvis 
sammanslagning av den europeiska kvalitetsmärkningen och EU:s miljömärkning som anger 
miljökvalitet för olika tjänster inom turism, just för att undvika förvirring bland 
konsumenterna. 

När det gäller systemen för klassificering av hotell anser föredraganden att man måste 
genomföra en gradvis harmonisering genom gemensamma minimikriterier som bör utarbetas i 
nära samarbete med operatörerna i branschen och standardiseringsorganen. 

Turism och transporter 
Föredraganden understryker transporternas betydelse för turisternas rörlighet och önskar se en 
modernisering av infrastrukturen, hållbarare transportmedel, anslutningar till mer 
svårtillgängliga resmål och att passagerarnas rättigheter ägnas särskild uppmärksamhet. 

Europas profilering
Föredraganden vill dessutom utvidga frågan om hållbarhet på vissa viktiga områden. Man bör
till exempel överge en alltför stelbent säsongsindelning, utveckla ett utbud av turistprodukter 
som är diversifierat, hållbart och tillgängligt för alla, förstärka möjligheterna till kulturell och 
religiös turism, underlätta tillgången till nätverk som Necstour och Eden och utnyttja viktiga
europeiska evenemang för att främja ”destination Europa”. Föredraganden är i det 
sammanhanget övertygad om att portalen www.visiteurope.com, som drivs av Europeiska 
resekommissionen (European Travel Commission, ETC), kan förbättras och blir mer 
interaktiv. Bland annat bör portalen innehålla texter på alla EU:s officiella språk och de 
viktigaste språken utanför EU, och man bör utnyttja format som är tillgängliga för personer 
med sensoriska funktionshinder. På så vis kan den bli en riktig plattform för turism som 
knyter samman de olika nationella, regionala och lokala turistplattformarna i ett nätverk och 
som gör det möjligt att föra fram Europa som resmål, såväl för den inhemska turismen som 
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för turister från tredje land. Portalen skulle kunna vara knuten till turistresor och 
semesterpaket för att bli attraktivare och mer tillgänglig för potentiella besökare. 

Föredraganden understryker betydelsen av vissa typer av turism, till exempel landsbygds- och 
jordbruksturism, naturturism, kust- och badturism, kryssningsturism, kurorts- och hälsoturism
samt etisk turism. 

En turism för alla 
Föredraganden understryker att det är viktigt att ta itu med turismens allt kraftigare 
säsongsberoende och hävdar att den förberedande åtgärden Calypso kan bidra till en lösning. 
Calypso har hittills uppvisat fina resultat och kommissionen borde ytterligare utveckla den 
förberedande åtgärden för att ge den en  gränsöverskridande dimension och låta olika grupper
i samhället – ungdomar, äldre, funktionshindrade och missgynnade familjer – få tillgång till 
turism, även och framför allt under lågsäsong. 

Föredraganden är också övertygad om att ungdomar utgör en icke försumbar resurs för att 
utveckla turismen och uppmanar till att fullt ut utnyttja 2011, Europeiska året för 
frivilligarbete, till att främja unga frivilligarbetares deltagande i program för återställning, 
bevarande och skydd av områden av historiskt eller ekologiskt intresse, för att underlätta för 
turister att utnyttja sådana områden. 

Turism och resurser 
Föredraganden är övertygad om att man inte kan bortse från behovet av lämplig finansiering 
och tillräckliga mänskliga resurser när man utarbetar en ny och ambitiös turistpolitik. Detta är 
en känslig fråga, framför allt i denna fas av EU:s historia, men en fråga som inte kan 
ignoreras. 

Föredraganden anser att man bör tillämpa två parallella angreppssätt: Å ena sidan bör de 
finansieringsplaner som redan finns hos de olika generaldirektoraten inom ramen för 
strukturfonderna samordnas bättre och få ökad synlighet. Samtidigt bör de nationella, 
regionala och lokala myndigheterna uppmanas att genomföra särskilda upphandlingar för 
turism enligt de riktlinjer som styr de olika fonderna. Å andra sidan bör man införa ett särskilt 
program för turism med tillhörande budgetposter i finansplanerna för perioden 2014–2020
med särskild hänvisning till små och medelstora företag och behovet av att skapa partnerskap 
mellan företag för att förverkliga paneuropeiska projekt inom sektorn. Föredraganden anser 
det dessutom vara nödvändigt att omfördela behörigheterna och förstärka den del av 
kommissionens struktur som ägnas åt turism mot bakgrund av den nya behörighet som 
föreskrivs i Lissabonfördraget och de därav följande behoven av mänskliga resurser. 

Övriga prioriterade frågor 
Föredraganden anser det vara nödvändigt att stimulera en diskussion av vissa frågor som är 
viktiga för turismen och som kräver riktade insatser. 

Framför allt är det viktigt att revidera direktivet om paketresor som är från 1990 och som inte
längre återspeglar konsumenternas beteende i ett föränderligt samhälle. Föredraganden 
hoppas att kommissionen ska presentera ett förslag till ändring av direktivet före 
september 2011 för att garantera en tydligare och tryggare rättslig ram för konsumenterna och 
företagen inom turistsektorn. 
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En annan viktig fråga för föredraganden är frågan om turistmomsen. Enligt föredraganden 
utgör en gradvis harmonisering av turistmomsen en nödvändig förutsättning för en öppen 
konkurrens och för att skapa rättvisa förutsättningar för turistföretagen. Genom 
överenskommelsen i Ekofinrådet i mars 2009 om texten till direktiv 2009/47/EG skapades en 
permanent möjlighet för de enskilda medlemsstaterna att införa en särskild momsordning för 
en serie verksamheter som kallas ”arbetsintensiva”, bland annat restaurangtjänster. Detta är ett 
mycket viktigt framsteg, men det finns fortfarande för stora skillnader som snedvrider 
konkurrensen mellan de olika medlemsstaterna. 

En modernisering av den särskilda momsordningen (TOMS) för resebyråer och 
researrangörer är en annan fråga som kräver särskild uppmärksamhet. Föredraganden 
uppmanar rådet att påskynda antagandet av detta direktiv och införa en mekanism för ”opt-in” 
som kan motverka snedvridningen av konkurrensen mellan olika kategorier av operatörer, 
eftersom de rådande skillnaderna i nationella lagstiftningar skapar stora problem. 

Föredraganden är avslutningsvis övertygad om att det är viktigt att noggrant övervaka de 
åtgärder som föreslagits av kommissionen och de förslag som lagts fram av 
Europaparlamentet och kontrollera att de verkligen genomförs konkret. Föredraganden 
föreslår därför att Europaparlamentet inrättar en särskild arbetsgrupp med personer som är 
experter på turistsektorn för att göra det möjligt att garantera kontinuitet för de åtgärder som 
föreslagits och skapa förutsättningar för att utarbeta Europeiska unionens nya politiska 
strategi för turism. 


