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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om upprättandet av en EU-strategi för hållbar turism
(2020/2038(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artikel 195,

– med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2020 om transport och turism under 
2020 och framåt1, 

– med beaktande av antagandet den 13 maj 2020 av kommissionens meddelande 
Turism och transport under 2020 och framåt (COM(2020)0550) och av turism- och 
transportpaketet, 

– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2019 om de negativa 
konsekvenserna av Thomas Cooks konkurs för EU:s turism2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 27 maj 2019 om turistnäringens 
konkurrenskraft som drivkraft för hållbar tillväxt, sysselsättning och social 
sammanhållning i EU under nästa årtionde,

– med beaktande av sin resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå 
en överenskommelse3, 

– med beaktande av kommissionens meddelande från oktober 2017 Ett starkare och 
förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden (COM(2017)0623),

– med beaktande av sin resolution av den 29 oktober 2015 om nya utmaningar och 
koncept för främjande av turism i Europa (2014/2241(INI))4, 

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

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism5, 

– med beaktande av kommissionens meddelande En europeisk strategi för ökad tillväxt 
och sysselsättning inom kust- och havsturism (COM(2014)0086),

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0169.
2 Antagna texter, P9_TA(2019)0047.
3 Antagna texter, P8_TA(2019)0449.
4 Antagna texter, P8_TA(2015)0391.
5 EUT C 56 E, 26.2.2013, s. 41.
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– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av 
personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–20206, 

– med beaktande av kommissionens rapport av den 11 juni 2020 om den blå ekonomin 
i EU, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 18 september 2020 Mot en mer 
hållbar turism för EU:s städer och regioner, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande över 
Turism och transport under 2020 och framåt, 

– med beaktande av yttrandena från utskottet för kultur och utbildning och utskottet för 
jordbruk och landsbygdens utveckling,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0000/2020), 
och av följande skäl:

A. Turismen är en sektorsövergripande näring med stor påverkan på den ekonomiska 
tillväxten, sysselsättningen och den sociala och hållbara utvecklingen i regionerna.

B. Turismen sysselsätter 22,6 miljoner personer, vilket motsvarar 11,2 % av den totala 
sysselsättningen i EU. År 2019 bidrog näringen med 9,5 % till EU:s BNP. 

C. Turismens värdekedja är mycket komplex. Den består av fyra centrala komponenter, 
nämligen transporter, inkvartering, upplevelser och förmedling, och hur väl dessa 
komponenter samverkar med varandra är avgörande för näringens framgång. 

D. År 2018 påträffades 51,7 % av EU:s logianläggningar för turister i kustområden. 

E. Turist- och transportnäringen är en av de näringar som påverkats mest av covid-19. 
Minst 6 miljoner arbetstillfällen är hotade i EU.

F. Enligt artikel 195 i EUF-fördraget ska EU samordna och komplettera medlemsstaternas 
insatser inom turistsektorn.

G. Det brister i samordningen inom EU vad gäller resor, och de nationella och regionala 
åtgärderna skiljer sig åt.

H. Inom näringen pågår arbetet med att påskynda och genomföra åtgärder och insatser som 
ska garantera större hållbarhet och bidra till uppnåendet av målen om en minskning av 
det ekologiska fotavtrycket.

Återhämtning: Insatsplaner mot följderna av covid-19 

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål tillämpa gemensamma 
kriterier för resor, i synnerhet smittspårningsblanketter som säkerställer 

6 EUT C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
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driftskompatibilitet mellan de olika smittspårningsplattformarna, och kriterier vid 
transportknutpunkterna, och förespråkar att Europeiska centrumet för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar snabbt ska publicera kartan över länder och regioner i EU, i syfte 
att på ett samordnat och effektivt sätt tillmötesgå resenärerna.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa möjligheten att testa sig 
i samband med utresan, i syfte att undvika karantänperioder.

3. Europaparlamentet välkomnar webbplatsen ”Re-open EU”, och uppmanar 
medlemsstaterna att veckovis översända information till kommissionen om 
tillämpningen eller hävandet av framtida begränsningar av den fria rörligheten.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillämpa ramen 
med gemensamma färgkoder och kriterier för tredjeländer i samband med 
icke nödvändiga resor, genom ömsesidigt erkännande av åtgärderna för skydd mot 
covid-19, särskilt inom luftfartssektorn och kryssningssektorn.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra ett hälsocertifieringssigill 
som ett hälsosäkerhetsintyg för EU.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta rekommendationer för hur 
man ska förfara efter vaccineringen och att undersöka om det behövs ett digitalt 
hälsopass i EU. 

7. Europaparlamentet beklagar att ”Next Generation EU” inte beaktar direktfinansiering 
till turistnäringen, och uppmanar medlemsstaterna att inbegripa sådan finansiering i sina 
återhämtningsplaner och i initiativet React-EU. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra den förberedande åtgärden 
om en krishanteringsmekanism för turistnäringen för att bemöta framtida kriser.

Nytt fokus: Styrningspolitiken inom ramen för EU

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en ny modell för 
interinstitutionell styrning, och att stärka organisations-, finansierings- och 
personalstrukturen vid enheten för turism, textilindustri och kreativa näringar inom 
GD GROW, för att få till stånd ett integrerat och effektivt tillvägagångssätt för 
turismen.

10. Europaparlamentet beklagar att det i den fleråriga budgetramen 2021–2027 inte finns 
en särskild budgetpost för hållbar turism, vilket skulle fungera som ett åtagande för 
genomförande av den europeiska turistpolitik som godkänts av Europaparlamentet. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en europeisk mekanism för 
övervakning av genomförandet av stöd till mikroföretag och små och medelstora 
företag, i fråga om likviditet, beviljande av lån och transparens. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet informera parlamentet om 
hur pilotprojekten och de förberedande åtgärderna fortskrider, så att 
parlamentets ansvariga utskott förblir delaktigt i processen.
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13. Europaparlamentet lovordar kommissionen för genomförandet av 
Turistkonferensen 2020 och uppmanar den att redan i år lägga fram en åtgärdsplan och 
att snabbt utarbeta en ny strategi för turismen för att ersätta den tidigare strategin från 
2010.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i finansieringsguiden inbegripa en länk 
till en nationell kontaktpunkt som förenklar tillgången till information för 
mikroföretagen och de små och medelstora företagen.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en europeisk byrå för turism. 

Förstärkning: Övergång till en hållbar, ansvarstagande och smart turism

16. Europaparlamentet noterar att den hållbara turismen måste beakta dagens och 
framtidens ekonomiska, sociala och miljömässiga verkningar och tillmötesgå 
besökarnas, näringens, miljöns och lokalsamhällenas behov7. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra det europeiska indikatorsystemet 
för turism klart att ta i bruk, med en permanent förvaltningsstruktur, och att i samarbete 
med regionerna genomföra det på resmålen, med statistiska indikatorer och uppgifter 
i realtid för hantering och utvärdering av dem. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera hindren för ett miljömärke 
och att bredda dess tillämpningsområde till andra turisttjänster, som ett komplement till 
Emas för turism, och att skapa mekanismer för stöd till genomförandet av dessa 
certifieringar.

19. Europaparlamentet lovordar kommissionen för att ha inrättat gruppen för hållbar turism8 
och förespråkar att gruppens arbete ska återupptas och att den ska se över den 
europeiska stadgan för hållbar och ansvarsfull turism från 2012, som ett incitament till 
deltagande och till antagande av bästa praxis. 

20. Europaparlamentet påminner om att bristen på mätbara uppgifter om turismens inverkan 
på hållbarheten fungerar som ett hinder för offentliga och privata aktörers 
beslutsfattande, och uppmanar Eurostat att skapa en referensram för insamling av 
uppgifter om kriterier för hållbarhet, överturism och underturism, och begär att 
förordning (EU) nr 692/2011 ska uppdateras. 

21. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har tagit med turism i EU-strategin 
för data, och uppmanar kommissionen att inbegripa turismen i ramen för hanteringen av 
de gemensamma europeiska dataområdena, för att göra det möjligt för turistföretagen 
att helhjärtat satsa på innovation och digitalisering. 

22. Europaparlamentet noterar att turismen är nära förbunden med rörligheten och att 
medlemsstaterna med hjälp av ekonomiskt stöd från EU bör investera i omställningen 

7 UNWTO and UNEP (2005) Making tourism more sustainable – A guide for policy makers.
8 Gruppen för hållbar turism. 
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till mindre förorenande bränslen och i plattformar som garanterar driftskompatibilitet 
och intermodalitet inom biljettsystemet.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redovisa resultaten av pilotprojektet 
Smarta resmål och åtgärderna för dess genomförande. 

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att permanenta 
projektet europeisk huvudstad för smart turism och att se till att kriterierna för det blir 
rättvisare och mer omfattande.

25. Europaparlamentet lovordar kommissionen för de 14 åtgärderna i strategin för kust- och 
havsturism, och uppmanar den att redovisa slutsatserna, vilka gör det möjlighet att 
inrikta finansieringen mot infrastruktur (små och stora hamnar), logistikstöd och 
driftsstöd och användningen av förnybar energi. 

Tänka i nya banor: Planera för framtidens turistnäring 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redan under 2020 presentera en analys, 
per land, av ansökningarna om statligt stöd till turismen och av den EU-finansiering 
som använts för att bekämpa följderna av covid-19, inklusive Sureprogrammets 
tillämplighet.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med 
Europeiska investeringsbanken inrätta särskilda stöd för projekt som är inriktade på att 
minska koldioxidutsläppen och öka digitaliseringen inom turismen liksom villkor för 
mikroföretags och små och medelstora företags tillgång till InvestEU, för att göra det 
möjligt att utveckla ny kompentens och skapa fler arbetstillfällen. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
stödja övergången till en hela-resan-upplevelse tack vare genomgående biljetter inom de 
olika transportslagen, i linje med befintlig bästa praxis.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra e-viseringar liksom 
viseringen för kortare vistelse och andra åtgärder som gör det möjligt för besökare att på 
laglig väg resa in i EU.

30. Europaparlamentet anser att främjandet av varumärket Europa i tredjeländer bör vara 
inriktat på en diversifiering av utbudet i fråga om EU:s natur- och kulturarv, gastronomi 
och hälsa i samarbete med resmålen och researrangörerna.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktivet om paketresor och 
förordningen om flygpassagerares rättigheter för att anpassa dem till följderna av den 
pågående krisen och förhindra att det i framtiden uppstår situationer där det råder 
osäkerhet om rättsläget.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta kompetensprogram för högre 
chefer i mikroföretag och små och medelstora företag för att ge dem färdigheter som 
gör att de bättre kan förvalta sin potential att skapa välstånd.
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33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anstränga sig för att genomföra 
EU-intyget om funktionsnedsättning och att anta rättsliga bestämmelser som gör 
turismen tillgänglig för alla.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta de yttersta randområdena vid 
utformningen av lagstiftning för turismen liksom följderna för dem av denna 
lagstiftning.

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

Efter Lissabonfördragets ikraftträdande erkänns för första gången i artikel 195 
i EUF-fördraget turismens betydelse inom EU:s institutionella ram. EU ska således 
komplettera medlemsstaternas insatser genom att främja konkurrenskraften för företagen 
i EU:s turistnäring.

EU kan därmed agera på EU-nivå för att hantera näringens gemensamma utmaningar genom 
att skapa och tillpassa ett företagsklimat som möjliggör ekonomisk och social utveckling på 
resmålen, samtidigt som subsidiaritetsprincipen och principen om medlemsstaternas 
behörighet till fullo följs och respekteras.

Covid-19-pandemin och den efterföljande krisen har dock visat att mer måste göras på 
EU-nivå och att det krävs en mer vittomfattande tolkning och tillämpning av artikel 195 
i EUF-fördraget. 

Under perioden januari till augusti föll bokningarna med 92 % inom turist- och resenäringen 
jämfört med året före. Med avseende på hotell och annan inkvartering, restauranger, 
researrangörer och resor med fjärrtåg uppgick förlusterna till 85 % och inom flygbranschen 
och kryssningsindustrin var motsvarande siffra 90 %. Med utgångspunkt i de mest försiktiga 
scenarierna risker för närvarande 6 miljoner arbetstillfällen att gå förlorade.

Under första halvåret 2020 kom det 66 % färre internationella turister till Europa, som är 
världens största resmål, och under andra halvåret kom det 97 % färre turister. År 2019 
sysselsatte turistnäringen 22,6 miljoner personer, vilket utgör 11,2 % av EU:s totala 
sysselsättning. Samma år bidrog näringen med 9,5 % till EU:s BNP. Det kraftiga raset 2020 
har delvis berott på bristande samordning mellan medlemsstaterna i fråga om 
resebestämmelser. Avsaknaden av gemensamma kriterier och det faktum att regeringarna i de 
enskilda medlemsstaterna och de yttersta randområdena vidtog olika nationella och regionala 
åtgärder skapade förvirring och misstro bland resenärerna. 

Mot bakgrund av den rådande internationella konjunkturen och den pågående krisens 
allvarliga följdverkningar inom turist- och resenäringen är tanken med detta 
initiativbetänkande att lägga tyngdpunkten på fyra åtgärder som ska göra det möjligt att 
1) bidra till näringens återhämtning med hjälp av insatsplaner för att hantera pandemin, 
2) förnya fokus för styrningspolitiken inom ramen för EU, 3) stärka näringens initiativ för 
en hållbar, ansvarstagande och smart turism och 4) planera för näringens framtid och de 
förändringar som kommer att ske på efterfrågesidan och som kan göra det nödvändigt att 
anpassa utbudet.

EU behöver en gemensam ram för nödvändiga och icke nödvändiga resor, med tydliga och 
transparenta kriterier, så att resenärerna kan fatta välunderbyggda beslut och så att näringen 
kan anpassa sig och tillämpa följdriktiga sanitära åtgärder. Det behövs gemensamma kriterier 
för identifieringen av riskområden och tillämpningen av den av kommissionen föreslagna 
färgkoden, för genomförandet av tester i samband med utresan för att undvika karantän, för 
användningen av munskydd, för enhetliggörandet av smittspårningsblanketter inom alla 
transportslag och delningen av dessa blanketter med destinationsländerna, och eventuella 
kostnader måste hållas nere. Samtidigt bör införandet av nya restriktioner, om smittläget 
skulle försämras, inte omfatta de resenärer som redan befinner sig på resmålet. Dessa kriterier 
måste erkännas på EU-nivå för att det ska kunna ske ett öppnande för tredjeländer genom 



PE657.187v01-00 10/12 PR\1212391SV.docx

SV

ett ömsesidigt erkännande, särskilt inom luftfarts- och kryssningssektorerna. Därför är det 
viktigt att det inrättas ett hälsointyg för resmålet EU, med utgångspunkt i framgångsexempel 
i medlemsstaterna, som ska erkännas i länderna utanför EU, i en strävan efter kvalitet och 
strängare sanitära kriterier.

EU:s förslag omfattar inte direktfinansiering till turismen. Detta är något som måste åtgärdas 
i den innevarande budgetramen och dessutom är det ett åtagande som återstår att fullgöra 
sedan den förra valperioden. Det är viktigt och rimligt att sådan finansiering ställs till 
förfogande för en näring som har bidragit stort till den europeiska ekonomins tillväxt och 
utveckling och som just nu genomgår en allvarlig kris vars egenskaper och följdverkningar är 
gemensamma för hela världen. Detta är ett tillfälle som EU kommer att missa om man inte 
inrättar en europeisk turistpolitik och anslår finansiering som gör det möjligt att direkt stödja 
företag, sammanslutningar och personer. EU överlåter åt medlemsstaterna att ta ansvaret för 
stödet till näringen, genom NextGenerationEU, React-UE, Sureprogrammet och andra 
befintliga finansieringskällor i stället för att själv föregå med gott exempel. Därför uppmanas 
kommissionen att tillsammans med utskottet för transport och turism och arbetsgruppen för 
turism godkänna pilotprojekten och de förberedande åtgärderna som ett kompletterande stöd. 
För att garantera att finansieringen når företagen anser föredraganden att det måste inrättas 
en europeisk mekanism för att övervaka genomförandet av stödet. Dessutom anser hon att 
Europeiska investeringsbanken, tillsammans med kommissionen, måste inrätta särskilda 
projekt och villkor för mikroföretags och små och medelstora företags tillgång till InvestEU. 

Det är också läge att förbereda näringen inför perioden efter vaccineringen, och därför råder 
föredraganden kommissionen att undersöka möjligheten att inrätta ett digitalt hälsopass i EU, 
på grundval av olika studier som har gjorts av WTTC. Det är också viktigt att EU har 
beredskap inför framtida kriser och därför är det angeläget att stödja och genomföra den 
mekanism för hantering av kriser i EU som parlamentet har föreslagit. 

Med tanke på turist- och resenäringens sektorsövergripande struktur måste den institutionella 
styrningsstrukturen inom EU förstärkas. Man måste främja samverkanseffekter och 
en struktur för regelbunden kommunikation mellan EU:s institutioner som utgår från 
en organisationsstruktur inom enheten för turism, textilindustri och kreativa näringar med mer 
personal och större finansiella resurser. Det är också viktigt att det sker en samordning mellan 
kommissionens avdelningar så att hänsyn tas till näringens sektorsövergripande struktur i de 
olika initiativen. Det är nu hög tid att inrätta en europeisk byrå för turism som fungerar som 
stöd för näringen, genom ett verktyg för dataanalys och vid hanteringen och genomförandet 
av bestämmelser.

För att garantera att näringen ingår i den ekologiska och digitala omställningen måste man dra 
igång initiativ som kommissionen redan har beviljat ekonomiskt stöd men som inte har följts 
upp på lämpligt sätt. Det europeiska indikatorsystemet för turism (Etis) måste ges 
en permanent struktur som understöds ekonomiskt av kommissionen, med bidrag från 
resmålen. Det måste ske en extern kontroll och övervakning av systemet. Arbetet i gruppen 
för hållbar turism bör återupptas för att i praktiken omsätta den nya styrningen av Etis, hitta 
nya former för att främja Etis och andra certifieringar som inrättats och beviljats av EU, 
exempelvis miljömärket, vars tillämpningsområde bör utvidgas till att omfatta andra tjänster 
och produkter. Föredraganden anser att det för att engagera näringen är viktigt att uppdatera 
och främja den europeiska stadgan för hållbar och ansvarsfull turism från 2012. 
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För att denna dubbla omställning ska nå sina syften är det nödvändigt att samla in, analysera 
och förstå uppgifterna. Föredraganden anser därför att det är viktigt att Eurostat inrättar 
en referensram för att man ska få reda på exakt hur turismen påverkar hållbarheten med 
avseende på överturism och underturism och, vid behov, uppdaterar förordningen om 
europeisk statistik om turism med stordata. Mikroföretagen och de små och medelstora 
företagen måste få tillgång till smarta dataanalyser, och turismen bör därför ingå i ramen för 
hantering av de gemensamma europeiska dataområdena, i motsats till vad kommissionen har 
föreslagit. Turismens framtid är beroende av sådan datatillgång, något som bara är möjligt 
i form av ett integrerat kluster. För att utvärdera innovationen och digitaliseringen inom 
näringen är det i högsta grad rimligt att genomföra den förberedande åtgärden Smarta resmål 
och att göra projektet europeisk huvudstad för smart turism till ett permanent projekt i EU, 
med rättvisare och mer omfattande kriterier för att fler europeiska resmål ska kunna 
inbegripas.

Det är viktigt att främja rörligheten, driftskompatibiliteten och biljettsystemet samt att 
bl.a. förbättra järnvägsinfrastrukturen och cykelbanor, för att göra det möjligt att främja 
inhemsk och gränsöverskridande turism. Det är dock inte så att förbudet mot ett transportslag 
på bekostnad av ett annat är lösningen, i synnerhet inte för många regioner och länder 
i EU:s utkanter. 

Kust-, havs- och sjöfartsturismen spelar en viktig roll i EU med tanke på de många haven och 
kuststräckorna i EU. År 2018 påträffades 51,7 % av EU:s logianläggningar för turister 
i kustområden och därför måste detta segment få större uppmärksamhet. Det är nödvändigt att 
se över de 14 strategiska åtgärderna från unionen för kust- och havsturism, 
finansieringsvägledningen för den framtida fleråriga budgetramen och den befintliga 
finansieringen för den gröna och digitala omställningen. Vid uppdateringen av dessa 
14 åtgärder bör man utgå ifrån pågående initiativ såsom gemensam meritförteckning för 
fartygsbefälhavare, handledning i god praxis för kryssningsfartyg (parlamentets förberedande 
åtgärder), mervärdesskattereglerna för båtar och kajplatser samt initiativ för att bekämpa 
säsongsbundenheten.

Det bedrivs omfattande forskning kring biologisk mångfald och marina skyddsområden, och 
därför bör man främja vetenskapsturism i de regioner som är av störst intresse för den 
internationella forskarvärlden. Det är mycket viktigt att identifiera trender vad gäller 
framtidens yrken inom turismen, för att forma och anpassa den traditionella verksamheten och 
investera i utbildning och kompetens för högre chefer inom mikroföretag och små och 
medelstora företag för att ge dem nödvändiga medel för att kunna optimera sin potential att 
skapa välstånd.

Redan nu måste man planera för turistnäringens framtid. Under de kommande tio åren bör EU 
prioritera utvärderingen av trender och rörelser på efterfrågesidan, resenärernas 
valmöjligheter och övergången till modeller för en mindre förorenande ekonomi. Turism och 
resor bör vara en del av lösningen för att uppnå målet med klimatneutralitet senast 2050, och 
alla insatser på detta område måste målinriktas och stödjas ekonomiskt. Det är viktigt att 
skapa nätverk mellan regioner, operatörer och offentliga och privata aktörer för att hitta 
lösningar på gemensamma problem. Det är viktigt att beakta att storleken på stödet bör 
avgöras av näringens bidrag till BNP liksom att EU:s yttersta randområden dras med en rad 
bestående och oövervinneliga hinder som det måste tas hänsyn till.



PE657.187v01-00 12/12 PR\1212391SV.docx

SV

Vi efterlyser en modernisering av lagstiftningen så att den blir bättre anpassad till framtida 
kriser och kan tillhandahålla mer målinriktade lösningar och samtidigt garanterar en balans 
mellan konsumenternas rättigheter och företagens hållbarhet.

Innovation är något som behövs överallt, vilket föranleder föredraganden att förespråka att det 
skapas möjligheter för resenären att köpa en genomgående biljett som gäller för de olika 
transportslagen, vilket även ökar hela-resan-upplevelsen på själva resmålet. 

Vi tror att det behövs en europeisk e-visering och anser dessutom att det är angeläget att 
undersöka möjligheten att diskutera viseringen för kortare vistelse som kommissionen tidigare 
har presenterat. 

Framför allt behövs det politisk vilja och en strategisk framtidsvision för turist- och 
resenäringen. 

Föredraganden anser det vara av yttersta vikt att det före årets slut läggs fram en åtgärdsplan 
med konkreta mål och att det utarbetas en europeisk turiststrategi som skapar gemensamma 
lösningar som kan garantera den sociala och ekonomiska utvecklingen i regionerna och på 
resmålen i EU. 

Det är oerhört viktigt att betona turismens enorma potential när det gäller respekten för andra 
människors värden, traditioner och kultur och därmed dess förmåga att agera som garant för 
stabilitet och fred mellan folken, värden som Europeiska unionen bygger på.


