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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska turismen sedan ett tjugotal år tillbaka 
utsätts för en allt större konkurrens, vilket leder till att Europas marknadsandel minskar 
och att turistnäringen måste hantera en rad utmaningar: omoderna anläggningar, en 
komplex sektor som omfattar ett antal olika branscher, ett relativt likformigt turistiskt 
utbud som är begränsat till vissa regioner och säsonger, skadliga effekter på ofta sårbara 
platser liksom brist på utbildning och publicitet kring sektorns profil.

2. Europaparlamentet betonar att turismen, om den utvecklas på ett förnuftigt sätt, bör kunna 
bli en hållbar inkomstkälla för de lokala ekonomierna och samtidigt skydda och ta till vara 
de värden som ligger i landskapet, kulturen, historien och miljön.

3. Europaparlamentet anser att den europeiska turistsektorn i stor utsträckning bidrar till 
tillväxt och sysselsättning på regional nivå och betonar att EU:s regelverk bör bidra till att 
skapa gynnsamma förutsättningar för denna sektor. För att hjälpa turistnäringen att möta 
den internationella konkurrensen bör därför lagstiftning och skatteregler harmoniseras på 
EU-nivå.

4. Europaparlamentet beklagar att det inte finns någon särskild rättslig grund i fördragen 
men välkomnar att konstitutionen innebär ett steg framåt, eftersom den ger EU möjlighet 
att vidta åtgärder på detta område för att komplettera medlemsstaternas insatser.

5. Europaparlamentet betonar att kommissionen kan hjälpa turistsektorn att möta dessa 
utmaningar genom att se till att åtgärderna för turistnäringen stämmer bättre överens med 
EU:s politik på andra, närliggande områden (regional utveckling, konsumentpolitik, inre 
marknaden, miljö, transport, sysselsättning, utbildning, forskning och utveckling).

6. Europaparlamentet är medvetet om att de små och medelstora företagen helt dominerar 
sektorn och uppmanar därför kommissionen att fortsätta sina insatser till förmån för dessa 
företag samt att vidta nya åtgärder för att främja sektorn.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föra fram nya 
turistmål, t.ex. isolerade regioner med stor turistpotential (framför allt de yttersta 
randområdena), där turismen är den viktigaste verksamhetssektorn och har avgörande 
betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen.

8. Europaparlamentet uppmanar aktörerna inom den europeiska turistnäringen att skaffa sig 
insikt om kundkretsens föränderliga och mångkulturella karaktär, att anpassa sina tjänster 
för att särskilja sig från konkurrenterna och att höja tjänsternas kvalitet (genom t.ex. 
yrkesutbildning, ökad arbetskraftsrörlighet, uppföljning av reklamationer och bättre 
kunskap om kunderna).

9. Europaparlamentet anser att kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, bör 
uppmuntra till nya former av turism som gör att säsongseffekterna dämpas, t.ex. 
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landsbygdsturism eller turism som vänder sig till ungdomar, funktionshindrade eller 
pensionärer.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
fortsätta att samla in uppgifter för att kunna få fram tillförlitlig och harmoniserad statistik.
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