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B9-0166/2020

Europaparlamentets resolution om ett successivt återupptagande av turisttjänster i EU
(2020/2649(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 6 d och avdelning XXII, artikel 195, i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av kommissionens vägledning om hur man på ett säkert sätt kan 
återuppta den europeiska turismen under 2020 och framåt,

– med beaktande av Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 
om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU 
samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 
2013/0246(COD))1,

– med beaktande av sin resolution av den 29 oktober 2015 om nya utmaningar och 
koncept för främjande av turism i Europa2,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Turistbranschen i EU omfattar 2,3 miljoner, framför allt små och medelstora, företag 
och sysselsätter cirka 12,3 miljoner människor.

B. Rese- och turistbranschen står för 3,9 % av BNP i EU och 5,1 % av den totala 
arbetskraften (vilket motsvarar ungefär 11.9 miljoner arbetstillfällen). Om man även tar 
hänsyn till dess nära förbindelser med andra ekonomiska sektorer så stiger branschens 
andel betydligt, till 10,3 % av BNP och 11.7 % av den totala sysselsättningen 
(motsvarande 27,3 miljarder arbetstagare).

C. Reserestriktioner under coronapandemin har lett till kraftiga nedgångar i turistbranschen 
som har en viktig roll i EU:s ekonomi. Inkomsterna förväntas minska med 50 % för 
hotell och restauranger, 70 % för researrangörer och resebyråer samt 90 % för 
kryssningsföretag och flygbolag. Europa står för hälften av världens inkommande 
turister och situationen är särskilt svår för europeiska länder som är beroende av turism. 
Minst 6,4 miljoner arbetstillfällen är hotade i EU.

D. De kraftiga rörelse- och reserestriktioner som har införts på grund av coronautbrottet 
har lett till mellan 60 % och 80 % färre internationella ankomster, vilket globalt sett har 
inneburit förlorade exportinkomster på mellan 840 och 1 100 miljarder euro. Sommaren 
är mycket viktig för turismen i Europa.

1 Antagna texter, P8_TA(2015)0366.
2 EUT C 355, 20.10.2017, s. 71.
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1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande Covid 19: EU-vägledning 
om successivt återupptagande av turisttjänster och hälsoprotokoll på etablissemang i 
besöksnäringen av den 13 maj 2020 (COM(2020)3251).

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en europeisk sanitetsmärkning 
för att garantera högsta hygien- och säkerhetsstandarder på EU:s turistanläggningar och 
därigenom vinna turisternas förtroende samt stödja återhämtningen i branschen.

3. Europaparlamentet understryker att det behövs en mer konkret och detaljerad 
handlingsplan för att övervaka och utvärdera den föreslagna strategin för att komma ur 
covid-19-krisen.

4. Europaparlamentet understryker att alla åtgärder måste bygga på trovärdig och enhetlig 
statistik samt utbyte av denna, liksom på medlemsstaternas engagemang. Parlamentet 
betonar att man vid alla åtgärder som vidtas måste beakta överenskomna, objektiva och 
icke-diskriminerande principer och kriterier som syftar till obegränsad rörelsefrihet och 
en välfungerande inre marknad.

5. Europaparlamentet begär att man inför en mekanism på EU-nivå för att upprätthålla en 
säkerhetströskel när det gäller att upphäva och införa resebegränsningar, samt att man 
etablerar en lämplig övervakningsnivå och förbereder en handlingsplan ifall epidemin 
skulle utvecklas negativt.

6. Europaparlamentet vill se en mekanism på EU-nivå för att fastställa vad som är en 
tillräckligt låg smittonivå, samt att man ser till att denna nivå tillämpas enhetligt i hela 
EU.

7. Europaparlamentet betonar att reserestriktioner och gränskontroller bör upphävas för 
regioner. områden och medlemsstater vars epidemiologiska situation har förbättrats och 
ligger på samma nivå, samt när gemensamma kriterier har införts för att bedöma detta. 
Parlamentet betonar att det är avgörande att den epidemiologiska situationen förbättras 
för att återupprätta säkra resor och transporter samt återstarta turismen.

8. Europaparlamentet anser att det är välkommet med allmänna principer för att 
återupprätta förbindelser och skydda passagerare och transportarbetare, men att man 
snarast måste upprätta internationellt accepterade standarder och detaljerade protokoll 
om gemensamma hygienåtgärder inom alla transportslag. Parlamentet anser att varje 
transportaktör bör tillämpa enhetliga åtgärder på ett harmoniserat sätt så att man uppnår 
förutsägbarhet och tydlighet. Tekniska driftprotokoll bör vara ett krav för att säkerställa 
ett säkert resande.

9. Europaparlamentet välkomnar det gemensamma dokumentet från Europeiska byrån för 
luftfartssäkerhet (Easa) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC) med ett protokoll om hälsa i luftfartbranschen i samband med 
covid-19-pandemin och riktlinjer för hur man ska hantera flygpassagerare och personal 
under pandemin. Parlamentet vill se att dessa riktlinjer införs snarast.

10. Europaparlamentet instämmer i att högsta möjliga säkerhet måste säkerställas och 
upprätthållas genom driftkompatibel digital teknik (t.ex. genom mobilspårningsappar, 
en specifik webbplats med information från kommissionen eller utnyttjande av digitala 
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innovationsknutpunkter) för att hjälpa rese- och turistbranschen och turisterna själva. 
Parlamentet understryker att man behöver utveckla ett system för tidig varning som 
effektivt varnar turister för eventuella hälsorisker på deras resmål så att karantäns- och 
evakueringsreglerna kan tillämpas omedelbart och på ett effektivt sätt.

11. Europaparlamentet insisterar på att ett återupptagande av turistbranschen måste ske på 
grundval av åtgärder som ökar branschens konkurrenskraft och fokusera på att 
säkerställa likviditet och fördelaktiga finansieringsvillkor för egenföretagare oavsett 
omsättning. Parlamentet kräver att man ger stöd till anställda inom turistbranschen som 
har förlorat sina jobb och begär därför att kommissionen ska föreslå ett sätt att kraftigt 
minska de administrativa bördor som påverkar små och medelstora företag inom turist- 
och transportbranscherna samt upprepar sin uppmaning till kommissionen om att ta 
fram en heltäckande strategi för turistbranschen, inklusive kulturbranschen, som ska 
stödjas genom en specifik budgetpost i nästa fleråriga budgetram.

12. Europaparlamentet understryker att småföretag och familjeföretag, i synnerhet inom 
landsbygdsturism och små aktörer inom besöksnäringen kommer att ställas inför större 
svårigheter än stora turistföretag och infrastruktur när det gäller att uppfylla nya 
säkerhetsstandarder. Parlamentet betonar därför att dessa företag måste ägnas extra 
uppmärksamhet och stöd. Parlamentet betonar att sådana företag är särskilt vanliga på 
öar som är beroende av turism och på så vis isoleras dubbelt, samt att de måste få 
skräddarsytt stöd för att hjälpa dem med återhämtningen.

13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rekommendation (EU) 2020/648 av den 
13 maj 2020 om värdebevis som erbjuds passagerare och resenärer som ett alternativ till 
ersättning för inställda paketresetjänster och transporttjänster mot bakgrund av covid-
19-pandemin3. Denna lösning erbjuder flexibilitet och stöd för aktörer – även i form av 
statligt stöd och garantiprogram – samt ett lämpligt skydd för konsumenter. Parlamentet 
betonar att det är avgörande att vinna konsumenternas förtroende, eftersom eventuella 
turister som saknar förtroende inte att köpa några rese- eller turisttjänster i förväg. 
Parlamentet betonar att turister måste kunna garanteras att de kommer att få 
kompensation om deras resor ställs in på grund av pandemin, samt att de bör 
rekommenderas att teckna reseförsäkring.

14. Europaparlamentet föreslår att man ökar värdebevisens tilldragningskraft genom att 
göra skuldebrev av dem, och på så sätt skapar incitament för att använda dem under 
sommaren 2020. Parlamentet föreslår att redan utfärdade värdebevis kan ge turister 
extra fördelar, såsom rabatter, möjlighet att byta ut dem mot paketresor eller möjlighet 
att ge värdebeviset till någon annan.

15. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att kommissionen ska föreslå en starkare, 
rättsligt baserad, lösning för utfärdande av värdebevis.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en kommunikationskampanj 
genom bland annat en EU-täckande informationsapp som ger information om alla 
åtgärder som har vidtagits för att säkerställa resenärernas säkerhet och göra folk mer 

3 EUT L 151, 14.5.2020, s. 10.
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medvetna samt känna större trygghet när de reser i EU.

17. Europaparlamentet anser att EU:s återhämtningsplan måste inkludera möjligheten att ge 
extra ekonomiskt stöd till turistbranschen i proportion till rese- och turistbranschernas 
bidrag till medlemsstaternas BNP, och att medlemsstaternas flexibilitet till stöd för 
turistbranschen enligt reglerna om statligt stöd måste behållas till slutet av 2021. 
Parlamentet betonar att, som en del av de samordnade åtgärderna, måste de länder som 
är särskilt beroende av turismen beaktas särskilt, och att man bör överväga att vidta 
specifika åtgärder för yttersta randområden och öregioner. Parlamentet anser att 
ultraperifera regioner, där turism spelar en stor roll, vederbörligen måste beaktas i EU:s 
återhämtningsplan.

18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en återhämtningsplan för EU 
och en reviderad flerårig budgetram för 2021–2027, där man erkänner att turism är en 
viktig och strategisk näringsgren som har drabbats extra hårt av covid-19-krisen. 
Parlamentet understryker att i det nya återhämtningsinstrumentet, Next Generation EU, 
understryks att turismens omsättning riskerar att minska med över 70 % under andra 
kvartalet 2020, samtidigt som de grundläggande investeringsbehoven för turismen 
uppgår till 161 miljarder euro, vilket är störst bland de olika ekonomiska systemen.

19. Europaparlamentet beklagar att det saknas en riktig budgetpost för turism i nästa 
fleråriga budgetram och att det saknas kort, direkt och riktat ekonomiskt stöd för att 
möta de likviditetsproblem som mikroföretag och små och medelstora företag ställs 
inför. Parlamentet understryker att det för närvarande inte finns någon ram för turism 
och att företagen kommer att få svårt att förstå vilka finansieringsmöjligheter som finns 
tillgängliga för dem samt hur de får tillgång till finansieringen.

20. Europaparlamentet understryker att de yttersta randområdenas strukturella, sociala och 
ekonomiska situation gör att förbindelserna är avgörande för dem. Parlamentet betonar 
att det i artikel 349 i EUF-fördraget finns ett särskilt behov av att skydda dessa regioner 
på grund av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden samt ekonomiska beroende av ett fåtal produkter. Parlamentet 
betonar att i artikel 355 i EUF-fördraget erkänns behovet av att skydda öregioner som 
på grund av deras geografiska förhållanden kräver särskilt hänsyn, i synnerhet de öar 
som har dubbel isolering. Parlamentet betonar att det redan finns en efterfrågan på resor 
till sådana platser och uppmanar EU att se till att det är logistiskt möjligt för turisterna 
att komma dit.

21. Europaparlamentet vidhåller att inom ramen för återhämtningsstrategin måste 
kommissionen särskilt fokusera på kulturens betydelse för europeisk turism, eftersom 
68 % procent av européerna uppger att kulturarv spelar en roll när de väljer 
semesterresmål4. Parlamentet understryker att EU är ett viktigt kulturresmål, i synnerhet 
på grund av sitt oslagbara kulturarv, vilket inkluderar muséer, teatrar, historiska platser, 
festivaler och kulturvägar.

22. Europaparlamentet efterlyser i detta sammanhang ett ökat stöd till kultursektorn så att 
alla européer, men i synnerhet unga, ges möjlighet att upptäcka andra europeiska 

4 Särskild Eurobarometer 466 om kulturarv, 12/2017
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kulturer och Europas historia. Parlamentet vill se en ökad budget för DiscoverEU, ett 
program som har stor potential att främja turism bland unga.

23. Europaparlamentet understryker de specifika behov som kulturinstitutionerna har när 
det gäller att ta emot statligt stöd under denna återhämtningsperiod, eftersom de måste 
säkerställa besökarnas säkerhet och upprätthålla sin ekonomiska modell.

24. Europaparlamentet understryker den betydelsefulla roll idrotten spelar för turismen och 
påminner om att viktiga idrottsevenemang och idrottstävlingar gör Europas regioner 
attraktiva för turister. Parlamentet understryker de möjligheter som följer av att idrottare 
och åskådare reser till sportevenemang, eftersom detta kan locka turister till även de 
mest avlägsna områdena. Parlamentet understryker betydelsen av Europas gastronomi 
och hotell- och restaurangbransch för hela turistnäringen och ekonomin som helhet. 
Parlamentet betonar därför att ovanstående måste integreras i den övergripande 
turiststrategin.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en långsiktig strategi som går 
längre än att bara omfatta återstartsåtgärder efter covid-19 och syftar till att bygga en 
motståndskraftig turistbransch i EU. Parlamentet betonar att man i denna strategi måste 
ta hänsyn till den nya verkligheten efter att pandemin är över och att man måste hantera 
de varaktiga skadliga följderna. Strategin måste inkludera en plan för att digitalisera 
branschen och programmen för att återskapa turistområden. Strategin måste stödja en 
grön övergång i branschen genom att anta förfaranden och förnya infrastruktur och 
anläggningar.

26. Europaparlamentet insisterar på att en bra strategi för hållbar turism måste antas 
tillsammans av parlamentet och medlemsstaterna, och att detta inkluderar åtgärder som 
ska följas av alla medlemsstater, branscher och turister.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna.


