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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om regionale udviklingsaspekter ved turismens indvirkning på kystområder
(2008/2132(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 
2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning 
1783/19991,

− der henviser til Kommissionens meddelelse om integreret kystzoneplanlægning: en 
strategi for Europa (KOM(2000)0547),

− der henviser til Kommissionens meddelelse "Agenda for en bæredygtig og 
konkurrencedygtig europæisk turisme" (KOM(2007)0621),

− der henviser til Kommissionens meddelelse om en ny turismepolitik i EU - mod et 
stærkere partnerskab inden for europæisk turisme (KOM(2006)0134) og til Europa-
Parlamentets beslutning af 29. november 2007 om samme emne2,

− der henviser til Kommissionens meddelelse om en integreret EU-havpolitik 
(KOM(2007)0575) og til Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2008 om samme 
emne3,

− der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 14. 
december 2007,

− der henviser til trepartsaftalen mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
den europæiske søfartsdag,

− der henviser til forretningsordenens artikel 45,

− der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Transport- og 
Turismeudvalget (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at der på EU's område findes seks store kystområder, nemlig 
kystområderne i Atlanterhavet, Østersøen, Sortehavet, Middelhavet, Nordsøen og 
regionerne i den yderste periferi, og at de hver har deres egne territoriale ressourcer og 
forskellige koncepter for turismen,

B. der henviser til, at den definition af kystområder, der anvendes som led i EU's havpolitik, 
nemlig områder eller kystområder, der befinder sig i 50 km afstand i en lige linje, der 
strækker sig fra kystlinjen og ind i landet, er hensigtsmæssig,

                                               
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0575.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0213.
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C. der henviser til, at mens turismen i almindelighed er den vigtigste erhvervsaktivitet i disse 
områder og har en positiv indflydelse på den socioøkonomiske udvikling, har den i nogle 
tilfælde også en negativ indvirkning på territoriet, idet den er sæsonbestemt og anvender 
ufaglært arbejdskraft, der er kun er et begrænset samspil mellem kystområdet og det indre 
af landet, diversificeringen af økonomien er begrænset, og der sker en forringelse naturen 
og kulturarven, 

D. der henviser til, at fordi der savnes sammenlignelige og pålidelige data for turismen i 
kystområderne, er det tænkeligt, at sektorens økonomiske værdi undervurderes, og at den 
økonomiske værdi af beskyttelsen af havmiljøet som følge heraf undervurderes, ligesom 
investeringerne til dette formål ikke udnyttes tilstrækkeligt,

E. der henviser til, at den geografiske placering er yderst vigtig for kystområderne, og at der 
derfor er behov for en struktureret strategi, der tager hensyn til områdernes særlige 
karakteristika, subsidiaritetsprincippet og samhørigheden mellem sektorerne som led i 
beslutningsprocessen,

F. der henviser til, at indførelsen af specifikke ordninger vil bidrage til mere integrerede og 
bæredygtige strategier, som fører til en forbedring af konkurrenceevnen, idet de naturlige 
og kulturelle ressourcer bevares, og en model for ansvarlig turisme fremmes,

G. der henviser til, at mål 3 ("europæisk territorialt samarbejde ") kan bidrage effektivt til at 
gennemføre de nævnte prioriteringer gennem finansiering af samarbejds- og 
udviklingsprojekter og udvikling af partnerskabsnetværk mellem aktørerne og 
kystområderne,

1. betoner, at turismen er en afgørende faktor for den socioøkonomiske udvikling i 
kystområderne i EU, idet den hænger nøje sammen med målsætningerne i hhv. Lissabon-
og Göteborgstrategien;

2. anbefaler en integreret tilgang til turismen i kystområder og i EU's samhørigheds-, hav-, 
fiskeri-, miljø- og socialpolitik for at skabe synergier og undgå usammenhængende 
foranstaltninger; henstiller til Kommissionen at behandle den bæredygtige udvikling af 
turismen i kystområder som led i den integrerede tilgang som en strategisk målsætning i 
sit arbejdsprogram for 2010-2015 og ved midtvejsrevisionen af den finansielle ramme 
2007-2013;

3. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de lokale og regionale myndigheder, som er 
ansvarlige for turismen i kystområder, inddrages fuldt ud i alle de permanente strukturer, 
der etableres som led i disse politikker;

4. henstiller til Kommissionen ved gennemførelsen af sin strategi for en integreret 
havpolitik at anvende en samlet tilgang til turismen i kystområder, især på grund af disse 
områders store afhængighed af turistsektoren, og helt konkret for regionerne i den yderste 
periferi og de øvrige kystområder, i første række på grund af disse områdes betydelige 
afhængighed af turismen;

5. anmoder derfor Kommissionen om at udarbejde et Interreg-program, som er tilpasset 
kystområderne, idet turismen behandles sammen med andre spørgsmål, der er relevante 
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for dem;

6. tilslutter sig Regionsudvalgets holdning til oprettelsen af en europæisk fond for 
kystområderne, og opfordrer Kommissionen til at behandle dette forslag som led i 
midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 og i forbindelse med 
udformningen af EU's budget for 2013;

7. anbefaler, at der indføres en søjle for viden i forbindelse med den integrerede udvikling af 
kystområderne gennem oprettelse af et europæisk sektornet under tilsyn af det 
europæiske teknologiske institut og det syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling;

8. opfordrer kystmedlemsstaterne til at gøre brug af den integrerede tilgang i forbindelse 
med programmerne, når de udvælger og gennemfører projekter med relevans for 
kystområderne ud fra princippet om en tværsektoriel tilgang, og navnlig ved at støtte 
oprettelsen af offentligt-private partnerskaber;

9. beklager, at den nuværende mangel på gennemsigtighed i EU's midler til kystområderne 
gør det vanskeligt at få præcist kendskab til, hvilke midler der afsættes til turismen i disse 
områder; anmoder Kommissionen om at anvende de relevante ordninger for at skaffe 
adgang til sådanne data med henblik på analyse og statistik;

10. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til i fællesskab at udarbejde et 
udtømmende katalog på internettet over de projekter, der finansiere i kystområderne, for 
at regionerne kan drage fordel af andres erfaringer, og for at den akademiske verden, 
kystsamfundene og andre berørte parter kan fastlægge, formidle og optimere anvendelsen 
af bedste praksis i lokalsamfundene;

11. opfordrer Kommissionen til at sikre, at Eurostats fortsatte udbygning af databasen med 
socioøkonomiske oplysninger vedrørende kystområderne også kommer til at indeholde 
pålidelige, ensartede og ajourførte data om turismen, idet disse er afgørende for, at den 
offentlige sektor bedre kan træffe afgørelser og foretage sammenligninger mellem både 
regioner og sektorer; opfordrer kystmedlemsstaterne til hurtigt at indføre et 
satellitregnskab for turismen på deres territorium;

12. betoner den klare sammenhæng mellem miljø og turisme i kystområder; henstiller derfor, 
at der efter 2013 indføres miljømæssig bæredygtighed som et grundlæggende princip ved 
anvendelsen af strukturfondene i kystområderne, ikke kun i forbindelse med målet om 
konkurrenceevne og beskæftigelse, men også for de regioner, der er omfattet af 
konvergensmålet;

13. anmoder Kommissionen om at sikre, at en aktiv gennemførelse i overensstemmelse med 
rammedirektivet om en strategi for havmiljøet er en forudsætning for at få tildelt EU-
midler til projekter i kystområder, der indvirker på havet;

14. anmoder Kommissionen om i sin politik for maritime klynger at integrere de tjenester og 
industrisektorer, der er af betydning for turismen i kystområderne for at muliggøre et 
effektivt samspil mellem dem, der benytter havet som en ressource til forbedring af 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden, og den økonomiske udvikling i kystområderne; 
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mener desuden, at sundhedspleje, velfærd, uddannelse, teknologi og sportsfaciliteter bør 
indgå i tjenesterne i kystområder i de maritime klynger som afgørende elementer af 
betydning for udviklingen i disse områder;

15. gentager sin opfordring til medlemsstaterne og til Kommissionen om i betragtning af 
forureningen i mange regioner og havnebyer at foretage en betydelig forbedring af 
incitamenterne til, at de skibe, der ligger til i havnene, skal forsynes fra land; kræver 
derfor en ændring af Rådets direktiv 2003/96/EF;

16. fremhæver, at instrumenterne til tilvejebringelse af territorial samhørighed kan forbedre 
forbindelserne mellem kystområderne og baglandet ved at skabe sammenhæng mellem 
aktiviteterne i kystområderne og turismen i landdistrikter og i byer og dermed øge 
udbuddet uden for højsæsonen og ved at fremhæve og gøre de lokale produkter mere 
alsidige; opfordrer derfor Kommissionen til at behandle kystregionerne i grønbogen om 
territorial samhørighed og sikre den ønskede sammenknytning mellem turisme i 
kystområder og en integreret kystforvaltning, herunder fysisk planlægning for 
havområder;

17. henstiller desuden til myndighederne i kystområderne og de regionale og lokale 
myndigheder at fremme integrerede planer for territorial markedsføring sammen med 
aktørerne i kyst- og landområderne for at forbedre turistsektorens konkurrenceevne, uden 
at det berører den generelle konkurrenceevne;

18. tilskynder kystområderne til at deltage i tværregionale samarbejdsprojekter, f.eks. i 
henhold til tema IV i initiativet "Regioner for økonomisk forandring" med henblik på at 
etablere temanetværk for turisme i kystområder og udvikle de eksisterende netværk samt 
udveksle erfaringer og bedste praksis;

19. henstiller til de kompetente nationale, regionale og lokale myndigheder at støtte 
strategiske projekter inden for kystturismen gennem deres samarbejdsprogrammer og at 
stille de nødvendige økonomiske til rådighed til denne indsats;

20. opfordrer Kommissionen til at planlægge mindst en særlig indsats med særligt fokus på 
en kystturisme, der kan fremme kommunikationen og kontakterne mellem partnerne og 
udvekslingen af bedste praksis, f.eks. EU's integrerede model for kvalitetsforvaltning;

21. opfordrer desuden Kommissionen til at udarbejde en praktisk vejledning om EU's 
finansiering i forbindelse med kystturisme for at orientere de berørte parter i den fase, 
hvor de søger finansiering;

22. opfordrer kystregionerne til at oprette regionale eller lokale udviklingskontorer for at 
tilvejebringe netværk mellem erhvervsdrivende, institutioner, eksperter og forvaltninger 
inden for samme geografiske område, også mellem forskellige lande, der skal have 
rådgivnings- og informationsfunktioner over for potentielle offentlige og private 
støttemodtagere;

23. henstiller til kystmedlemsstaterne at overvåge, at samarbejdsprojekterne er bæredygtige i 
fasen efter finansieringen, ikke kun økonomisk, men også med hensyn til det fortsatte 
samarbejde mellem partnerne og forbindelserne med de relevante lokale sektorer;
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24. opfordrer kystmedlemsstaterne til at sikre en høj grad af gennemsigtighed i de udvalgte 
projekter og til at forenkle procedurerne for finansiering for at tiltrække private 
investeringer til kystturismen og at lette etableringen af partnerskaber mellem offentlige 
myndigheder og private aktører, især de små og mellemstore virksomheder; opfordrer til 
en bedre udnyttelse af en bæredygtig sø- og kystturismes rekreative muligheder, og til, at 
den bidrager til en sund fauna og flora; mener, at disse målsætninger kan formuleres som 
led i den europæiske søfartsdag, der fejres hvert år den 20. maj;

25. opfordrer miljøorganisationerne, de erhvervsgrene, der har tilknytning til havet, aktørerne 
inden for kulturlivet, forskerne, organisationerne i civilsamfundet og de lokale beboere til 
at deltage i alle projektets faser, inklusive overvågningen, for at sikre bæredygtighed på 
lang sigt;

opfordrer endelig Kommissionen til regelmæssigt at evaluere, i hvilket omfang EU's 
finansiering i kystområderne reelt har indvirkning på udviklingen i disse områder med 
henblik på at formidle bedste praksis og støtte netværk af partnere gennem et 
observationscenter for en bæredygtig turisme i kystområderne

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaterne og Regionsudvalget.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

I EU's 27 medlemsstater er der over 89 000 km kystzone. Imidlertid omfatter de europæiske 
kystzoner mange forskellige forhold med store byområder og europæiske hovedstæder, f.eks. 
Lissabon, Athen, København og Stockholm eller mindre øer, der overvejende er afhængige af 
turisme og fiskeri.
EU's søfartstraditioner, der i nogle medlemsstater har dybe historiske rødder og en lang 
tradition, førte til den gamle verdensdels ekspansion i den nye verden. Den skabte velstand og 
øgede kystområdernes betydning for kyststaternes udvikling. 

Nogle regioner er en uadskillelig del af det kystområde, der omgiver dem, f.eks. regionerne i 
den yderste periferi, der overvejende er afhængige af turisme og aktiviteter, som er knyttet til 
havet, mens den økonomiske udvikling i andre regioner i kraft af de geografiske forhold på 
ingen måde afhænger af turismen eller kun er beskeden målt i BNP. 

Ifølge nogle prognoser vil ca. 75 % af verdens befolkning i 2010 være bosat i kystområder.
Denne voldsomme koncentration af mennesker i disse områder taler sit eget tydelige sprog 
om det påtrængende behov for en pragmatisk tilgang til en undersøgelse af turismens 
indvirkning i kystområderne og især dens betydning for økonomien i Europa på nationalt, 
regionalt og lokalt niveau.
EU og turismen

Turismen er ikke på nuværende tidspunkt et af EU's kompetenceområder eller en EU-politik, 
men i EF-traktatens artikel 3 nævnes det, at der kan indføres en række "foranstaltninger", i 
forbindelse med turisme, og at EU dermed kan føre en række politikker og gennemføre 
programmer og aktioner på området vedrørende turisme.
Der kan nu forudses problemer på grund af EU's opdelte og sektorbestemte indsats i form af 
manglende konsekvens ved gennemførelsen af de forskellige politikker og en broget blanding 
af programmer og muligheder for støtte til turismen, der i sidste ende modarbejder hinanden, 
da der ikke findes en overordnet og sammenhængende politik for at nå de opstillede mål på en 
positiv måde.

Stats- og regeringscheferne vedtog i den nye Lissabontraktat at indsætte en artikel, der 
overfører flere beføjelser til EU og især til Europa-Parlamentet med hensyn til turisme, og det 
bliver derfor nu muligt at udarbejde nye strategier for en effektiv og reel anvendelse af de 
eksisterende finansielle ressourcer for at fremme en egentlig europæisk turisme.

Strukturfondene og turismen

Eftersom EU ikke har beføjelser på området for turisme og dermed heller ikke råder over 
finansielle instrumenter, der specifikt er afsat til denne sektor, finder Fællesskabets indsats på 
dette område overvejende sted via strukturfondene og Samhørighedsfonden, gennem 
regionale operationelle programmer og via nationale operationelle sektorprogrammer,
Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg har vedtaget at udarbejde en 
initiativbetænkning og udarbejde en undersøgelse af turismens indvirkning på kystområder:
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regionale udviklingsaspekter, med henblik på at foretage en registrering af den faktiske 
anvendelse af strukturfondene i forbindelse med turisme i kystområder og dens konkrete 
indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i samtlige medlemsstater;
Det fremgik bl.a. af den omfattende og væsentlige undersøgelse, der er blevet præsenteret i 
udvalget, at blandt udfordringerne for turismen i kystområder er det vigtigt at fremhæve det 
sæsonbetonede aspekt, behovet for bæredygtige udviklingsforanstaltninger og en 
diversificering af fritidsaktiviteterne.
Det anerkendes i undersøgelsen, at der er ydet en betydelig støtte til aktionerne vedrørende 
turismen i kystområder som led i foranstaltninger under de regionale operationelle 
programmer, der er finansieret af EFRU som offentlige infrastrukturer, støtteprogrammer 
henvendt til de små og mellemstore virksomheder, territorial marketing og fremmende 
aktioner.

Der henvises også til de vanskeligheder, som turistsektorens horisontale karakter indebærer 
for evalueringen af initiativernes indvirkning på regionerne, og ifølge rapportens forfattere har 
EU-midlerne stimuleret deltagelsen i partnerskaberne, omend i varierende omfang i de 
forskellige projekter, ligesom de har bidraget til at forbedre kvaliteten af programmeringen og 
udformningen af projekterne. De henviste også til det vigtige bidrag, som midlerne har ydet til 
en mere integreret tilgang til kvalitetsforvaltningen i kystområderne.

Konklusioner

Den høring af de involverede parter om turismen i kystområder, der fandt sted som led i 
udarbejdelsen af denne initiativbetænkning, var uhyre givtig og afslørede navnlig behovet for 
at træffe konkrete foranstaltninger for at effektivisere anvendelsen af de midler, der allerede 
står til rådighed for turismen i kystområder. Der er ikke noget særligt behov for nye 
instrumenter, men for en integreret og sammenhængende tilgang til sektoren ved at 
sammenflette de nuværende ordninger til et fælles mål med en fælles strategi. Der var udbredt 
enighed om argumenterne for en integreret og holistisk tilgang til turismen i kystområder.
En diversificering af turismen i kystområderne, der ikke længere bør begrænse sig til "hav, sol 
og sand", men bør rumme et større udbud, er nu en afgørende udfordring, som det haster med 
at tage op. Der må udvikles nye segmenter af den regionale økonomi i kystområderne, 
ligesom målsætningerne i Lissabon- og Göteborgstrategierne om vækst og konkurrenceevne 
skal søges opnået.

Sektorpolitikkerne, f.eks. for fiskeriet, havene, transport, energi, miljøet, samhørigheden samt 
den nye strategi for EU's landbrugspolitik, der i højere grad bygger på kvalitetsprodukter, som 
til enhver tid skal hænge sammen med tilbuddene inden for kystindustrien, bør i 
Kommissionens næste arbejdsprogram være innovativt og rumme en integreret tilgang til en 
sektor, der er af så stor betydning for den europæiske økonomi som turismen i kystområder. 
En holistisk tilgang til denne politik bør tage konkret form i EU i nær fremtid, især gennem en 
midtvejsreform af den finansielle ramme 2007-2013 for at kunne sikre en bæredygtig og 
fremtidsorienteret turisme i kystområder i EU.
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