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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. konstaterer, at turismen i EU gennem de sidste 20 år har været udsat for øget konkurrence, 
hvilket har ført til et fald i EU's markedsandel, og at den skal imødegå en række 
udfordringer: utidssvarende faciliteter, sektorens kompleksitet, der skyldes dens 
tværgårende karakter, turistproduktets forholdsvise ensartethed og begrænsning til enkelte 
regioner og årstider, skadevirkningerne på ofte sårbare lokaliteter, manglen på uddannelse 
og markedsføringen af sektorens image;

2. insisterer på, at turismen, når den udvikles bevidst, bør være en bæredygtig indkomstkilde 
for de lokale økonomier og samtidig medvirke til, at de landskabelige, kulturelle, 
historiske og miljømæssige rigdomme bevares og forbedres;

3. mener, at EU's turistsektor bidrager væsentligt til væksten og beskæftigelsen på regionalt 
plan, og insisterer på, at EU-lovgivningen gennem harmonisering af lovgivningen og 
skattereglerne på EU-plan skal skabe et gunstigt miljø for denne sektor for at hjælpe den 
til at imødegå den internationale konkurrence;

4. beklager, at der ikke er et specifikt retsgrundlag i traktaterne, men glæder sig over det 
store fremskridt, som forfatningen betyder, på grund af bestemmelsen om, at EU kan gribe 
ind på dette område og supplere medlemsstaternes indsats;

5. understreger, at Kommissionen kan hjælpe turistsektoren med at imødegå disse 
udfordringer ved at forbedre sammenhængen mellem sin indsats til fordel for turismen 
med de øvrige beslægtede fællesskabspolitikker (regional udvikling, forbrugere, det indre 
marked, transport, beskæftigelse, uddannelse, samt forskning og udvikling);

6. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin indsats til fordel for små og mellemstore 
virksomheder, som udgør den altovervejende hovedpart af sektorens virksomheder, og 
opfordrer den også til at træffe nye foranstaltninger for at fremme branchen;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at begunstige nye destinationer som 
f.eks. isolerede regioner med stort turismepotentiale (herunder regioner i den yderste 
periferi), hvor turismen er den vigtigste sektor og har en afgørende betydning for den 
økonomiske og sociale udvikling;

8. opfordrer turistbranchen i EU til at være bevidst om kundegrundlagets ændrede og 
multikulturelle karakter, at tilpasse udbuddet for at kunne skille sig ud fra konkurrenterne 
og at forbedre kvaliteten af den service, de yder (uddannelse, bevægelighed af 
arbejdskraft, opfølgning på reklamationer og kundekendskab);

9. mener, at Kommissionen, i samarbejde med medlemsstaterne, bør medvirke til at fremme 
nye former for turisme, som gør det muligt at mindske de sæsonmæssige udsving, f.eks. 
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turisme i landdistrikter eller turisme rettet mod unge, handikappede og pensionister;

10. opfordrer Kommissionen til, i samarbejde med medlemsstaterne, at fortsætte indsamlingen
af oplysninger med henblik på udarbejdelse af pålidelige og harmoniserede statistikker.
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