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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om turismens inverkan i kustregionerna - de regionala utvecklingsaspekterna
(2008/2132(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 
juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1783/19991,

– med beaktande av kommissionens meddelande om integrerad förvaltning av 
kustområden: en gemenskapsstrategi (KOM(2000)0547),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Agenda för en hållbar och 
konkurrenskraftig europeisk turism” (KOM(2007)0621),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En ny turistpolitik för EU: Mot ett stärkt 
partnerskap för turismen i Europa” (KOM(2006)0134), och Europaparlamentets 
resolution av den 29 november 2007 om denna fråga2,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En integrerad havspolitik för Europeiska 
unionen” (KOM(2007)0575), och Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2008 om 
denna fråga3,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets ordförandeskap av den 
14 december 2007,

– med beaktande av trepartsmötet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 
Havets dag i Europa, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
utskottet för transport och turism (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. I EU finns det sex kustmakroregioner, dvs. områdena i anslutning till Atlanten, Östersjön, 
Svarta havet, Medelhavet, Nordsjön och de yttersta randområdena, var och en med skilda 
territoriella förutsättningar och olika uppfattningar om turism.

B. Den definition av kustregioner som används i EU:s havspolitik är godtagbar, dvs. 
regioner eller områden som ligger längs kusten eller inom en sträcka på fem mil 
fågelvägen från kusten.

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0575.
3 Antagna texter, P6_TA(2008)0213.
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C. Även om turismen i allmänhet är den främsta verksamheten i dessa regioner med en 
positiv inverkan på den socioekonomiska utvecklingen, kan den ibland även påverka 
regionen i negativ riktning till följd av säsongsanställningar och lågkvalificerade arbeten, 
bristande integrering mellan kust och inland, dålig ekonomisk diversifiering och 
utarmning av natur- och kulturarvet.

D. Då det saknas jämförbara och tillförlitliga uppgifter om kustturism kan näringens 
ekonomiska värde vara underskattat, vilket kan leda till en underskattning av det 
ekonomiska värdet av att skydda den marina miljön och ett underutnyttjande av 
investeringarna för att fullfölja denna plan.

E. Kustregionerna påverkas kraftigt av sitt geografiska läge, och de behöver en strukturerad 
strategi som tar hänsyn till deras särdrag och till subsidiaritetsprincipen, och till behovet 
av en beslutsprocess som garanterar att det råder överensstämmelse mellan sektorer.

F. Om man inrättar specifika instrument kommer detta att bidra till bättre integrerade och 
mer hållbara utvecklingsstrategier, vilket förbättrar den ekonomiska konkurrenskraften 
tack vare att natur- och kulturresurser bevaras och modeller för en ansvarsfull turism 
främjas.

G. Mål 3 ”Europeiskt territoriellt samarbete” skulle effektivt kunna bidra till ovan nämnda 
prioriteringar, genom finansieringen av samarbetsprojekt och utvecklingen av 
partnerskapsnätverk mellan aktörer och kustregioner.

1. Europaparlamentet betonar att turismen är en viktig faktor för den socioekonomiska 
utvecklingen i EU:s kustregioner, eftersom den är nära förbunden med målen för 
Lissabon- och Göteborgsstrategierna.

2. Europaparlamentet rekommenderar ett integrerat synsätt mellan kustturismen och 
gemenskapens sammanhållnings-, havs-, fiske-, miljö- och socialpolitik för att skapa 
synergier och undvika oförenliga insatser. Parlamentet rekommenderar kommissionen att 
inom ramen för detta integrerade synsätt betrakta en hållbar tillväxt inom kustturismen 
som ett strategiskt mål för sitt arbetsprogram för perioden 2010–2015 och i 
halvtidsöversynen av budgetramen 2007–2013.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att de regionala och lokala 
myndigheter som är behöriga i turist- och regionala utvecklingsfrågor i kustregionerna 
helt och fullt involveras i alla permanenta strukturer som inrättats inom ramen för denna 
politik.

4. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att anta ett holistiskt synsätt på frågor 
som rör turismen i kustregioner när den genomför sin strategi för en integrerad 
havspolitik, närmare bestämt för öar, de yttersta randområdena och för övriga 
kustregioner, inte minst mot bakgrund av hur kraftigt beroende dessa områden är av 
turismen.

5. Europaparlamentet rekommenderar således kommissionen att inrätta ett Interreg-program 
som är anpassat till kustregionerna, och att behandla turismen tillsammans med övriga 
frågor som rör dessa regioner.
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6. Europaparlamentet delar Regionkommitténs åsikt när det gäller inrättandet av europeisk 
kustfond, och uppmanar kommissionen att granska detta förslag i samband med 
halvtidsöversynen av budgetramen 2007–2013 samt inom ramen för EU:s budgetstruktur 
för 2013.

7. Europaparlamentet förespråkar att det ska utvecklas en kunskapspelare som en del av den 
integrerade utvecklingen av kustregionerna, genom inrättandet av ett sektorsuppdelat 
europeiskt nät som lyder under Europeiska teknikinstitutet och det sjunde 
ramprogrammet för forskning och utveckling.

8. Europaparlamentet rekommenderar kustmedlemsstaterna att tillämpa detta integrerade 
synsätt på programnivå när de väljer och genomför projekt med koppling till kusten, och 
att utgå från en princip som bygger på sektorsöverskridande samarbete och prioritera 
inrättandet av offentlig-privata partnerskap.

9. Europaparlamentet beklagar att den dåliga insyn som för närvarande råder i EU:s utgifter 
för kustregioner gör det svårt att mäta de medel som avsätts för turism i dessa regioner. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivera lämpliga instrument för att göra sådana 
uppgifter tillgängliga för analys- och statistiksyften.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och regionerna att 
tillsammans utarbeta en uttömmande förteckning på Internet över projekt som 
finansierats i kustregionerna, för att på detta sätt göra det möjligt för regionerna att lära 
sig av andras erfarenheter och för universitet och högskolor, kustsamhällen och andra 
berörda parter att identifiera, sprida och maximera överföringen av bästa praxis till 
lokalsamhällena.

11. Europarlamentet uppmanar kommissionen att garantera att Eurostats fortlöpande 
utveckling av den socioekonomiska databasen i EU:s kustregioner inkluderar tillförlitliga, 
homogena och aktuella uppgifter om turism eftersom sådana uppgifter är viktiga för 
beslutsfattandet i den offentliga sektorn och för att möjliggöra jämförelser såväl mellan 
regioner som mellan sektorer. Parlamentet rekommenderar kustmedlemsstaterna att utan 
dröjsmål införa satelliträkenskaper för turismen inom sina territorier.

12. Europaparlamentet betonar att det råder en stark koppling mellan miljö och kustturism. 
Parlamentet rekommenderar således att hållbar miljö efter 2013 ska införas som en 
ledstjärna för de insatser som finansieras via strukturfonderna för kustregionerna, inte 
bara för målet konkurrenskraft och sysselsättning utan även för de regioner som omfattas 
av konvergensmålet.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera att ett aktivt genomförande i 
linje med ramdirektivet om en strategi för den marina miljön ska vara ett villkor för att 
erhålla EU-medel för kustprojekt som påverkar havet. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin politik för havskluster inbegripa 
industritjänster och industrisektorer som är av betydelse för kustturismen, för att på detta 
sätt möjliggöra en produktiv samverkan mellan de aktörer som utnyttjar havet som en 
resurs för att öka sin konkurrenskraft och hållbarhet samt sitt bidrag till kusternas 
ekonomiska utveckling. Parlamentet anser även att sjukvård, omsorg, utbildning, teknik 
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och idrottsanläggningar bör ingå som kusttjänster i havsklustren, i sin egenskap av 
avgörande beståndsdelar för utvecklingen av dessa regioner.

15. Mot bakgrund av hur förorenat havet är i många regioner och hamnstäder upprepar 
Europaparlamentet sin uppmaning till medlemsstaterna och kommissionen att avsevärt 
förbättra incitamenten för att tanka fartyg som ligger i hamn från det landbaserade nätet. 
Parlamentet efterlyser således ett förslag till översyn av rådets direktiv 2003/96/EG.

16. Europaparlamentet trycker på att instrumenten för territoriell sammanhållning kan 
förbättra kopplingen mellan kust och inland, genom att knyta kustverksamhet till 
landsbygds- och stadsturism och höja tillgängligheten under turismens lågsäsong samt 
öka statusen för och diversifiera lokala produkter. Parlamentet uppmanar således 
kommissionen att ta med kustregionerna i grönboken om territoriell sammanhållning och 
att garantera att kustturismen är kopplad till den integrerade förvaltningen av 
kustregionerna och den fysiska planeringen av haven.

17. På samma sätt uppmanar Europaparlamentet de regionala och lokala myndigheterna i 
kustregionerna att uppmuntra integrerade planer för marknadsföring av territoriet 
tillsammans med sina partner när det gäller sjö- och landbaserade grannförbindelser, i 
syfte att öka turismens konkurrenskraft utan att skada den totala konkurrenskraften. 

18. Europaparlamentet uppmanar kustregionerna att delta i interregionala samarbetsprojekt, 
t.ex. enligt tema IV i initiativet "Regionerna och den ekonomiska förändringen", i syfte 
att skapa nya tematiska nät för kustturism och vidareutveckla befintliga sådana nät samt 
utbyta kunskap och bästa praxis.

19. Europaparlamentet rekommenderar behöriga nationella, regionala och lokala offentliga 
myndigheter att inom ramen för sina samarbetsprogram främja strategiska projekt 
avseende kustturism och att ställa lämpliga ekonomiska medel till förfogande för sådana 
insatser. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att planera minst ett specifikt evenemang 
som är inriktat på kustturism, i syfte att underlätta kommunikation och upprättande av 
kontakter mellan partner och utbyte av bästa praxis, t.ex. vid tillämpningen av EU:s 
integrerade modell för kvalitetsstyrning. 

21. Europaparlamentet uppmanar även kommissionen att utarbeta en praktisk handledning 
om EU:s finansiering av kustturism, i syfte att ge berörda parter råd om hur de ska gå 
tillväga för att ansöka om finansiering.

22. Europaparlamentet uppmanar kustregionerna att inrätta regionala eller lokala 
utvecklingskontor som skulle hjälpa till att skapa nätverk mellan branschfolk, 
institutioner, experter och förvaltningar i samma område eller mellan olika länder. Dessa 
kontor skulle informera och ge råd till potentiella förmånstagare från både den offentliga 
och den privata sektorn.

23. Europaparlamentet rekommenderar kustmedlemsstaterna att beakta samarbetsprojektens 
hållbarhet efter att de finansierats, inte bara i ekonomiska termer utan också i termer av 
fortsatt samarbete mellan partner och fortsatt samverkan med relevanta lokala sektorer.
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24. Europaparlamentet rekommenderar kustmedlemsstaterna att garantera att valda projekt är 
väl synliga och att förenkla förfaranden för tillgång till finansiering, i syfte att dra in 
privata medel till kustturismen och göra det enklare att inrätta partnerskap mellan 
offentliga myndigheter och privata aktörer, i synnerhet små och medelstora företag. 
Parlamentet förespråkar att man lyfter fram de rekreativa fördelarna av en hållbar havs-
och kustturism, som också bidrar till en sund fauna och flora. Parlamentet anser att dessa 
mål skulle kunna föras fram i samband med Havets dag i Europa, som firas varje år den 
20 maj.

25. Europaparlamentet uppmanar miljöorganisationer, ekonomiska aktörer i sjöfartssektorn, 
kulturaktörer, forskarsamhället, civila organ och lokalinvånare att bidra i samtliga faser 
av ett projekt, bl.a. övervakningsfasen, i syfte att garantera dess långsiktiga hållbarhet.

26. Europaparlamentet uppmanar slutligen kommissionen att regelbundet utvärdera hur 
gemenskapens finansiering i kustregionerna påverkar den regionala utvecklingen i dessa 
regioner, i syfte att sprida bästa praxis och stödja partnerskapsnätverk mellan de olika 
aktörerna genom ett centrum för övervakning av en hållbar kustturism.

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

Allmänt

Europeiska unionens 27 medlemsstater har mer än 89 000 kilometers kust. Men dessa 
europeiska kustregioner omfattar många skilda verkligheter med stora tätorter och europeiska 
huvudstäder som Lissabon, Aten, Köpenhamn och Stockholm, eller små öar där man 
huvudsakligen lever av turism och fiske.
Europeiska unionens intresse för havet, med djupa historiska rötter och traditioner i några 
medlemsstater, var den främsta orsaken till att den gamla kontinenten sökte sig utåt mot nya 
världar, vilket förde med sig rikedom och gjorde att kustens betydelse för kustländernas 
utveckling befästes.
Medan vissa regioner är helt förbundna med den kust som omger dem, som de yttre 
randområdena som i huvudsak lever av turism och havsrelaterad verksamhet, är kustområdena 
i andra regioner av sådan geografisk karaktär att de inte alls är beroende av turismen för sin 
ekonomiska utveckling eller där turismen utgör en mycket liten del av BNP.
Enligt vissa prognoser kommer ungefär 75 procent av befolkningen 2010 att bo i 
kustområdena. Denna stora koncentration av medborgare till kusterna visar tillräckligt tydligt 
att det är bråttom att genomföra en pragmatisk studie av turismens betydelse för 
kustregionerna och särskilt dess betydelse för den europeiska ekonomin på nationell, regional 
och lokal nivå.

Europeiska unionen och turismen

Även om turismen i dag inte är ett av Europeiska unionens politikområden, står det i artikel 3 
i EG-fördraget att den kan bli föremål för ”åtgärder”, vilket har gjort det möjligt för EU att 
vidta en rad politiska åtgärder, program och aktioner på turistområdet.
EU:s splittrade och sektoriella åtgärder gör framför allt att man kan iaktta vissa problem som 
kännetecknas av bristande samstämmighet i de strategier som använts för att tillämpa olika 
politiska åtgärder och en blandning av program och former av stöd till turismen, som till slut 
inverkar negativt på varandra genom avsaknaden av politiska riktlinjer för att med framgång 
kunna nå de uppställda målen.

Stats- och regeringscheferna har beslutat att införa en artikel i det nya Lissabonfördraget som 
ger EU, och särskilt Europaparlamentet, större behörighet inom den framtida turistpolitiken, 
vilket gör att nya strategier kan utarbetas för en effektiv och faktisk tillämpning av befintliga 
finansieringsmedel för att främja en verklig europeisk turistpolitik.

Strukturfonderna och turismen

Eftersom Europeiska unionen inte har behörighet på området turism och därmed inte några 
specifikt avsedda finansiella instrument för denna sektor, utförs de turistrelaterade åtgärderna 
på gemenskapsnivå i första hand via strukturfonderna och sammanhållningsfonden genom de 
regionala verksamhetsprogrammen och de nationella sektorsindelade 
verksamhetsprogrammen.
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Europaparlamentets utskott för regional utveckling har beslutat att godkänna ett 
initiativbetänkande och göra en utredning om turismens inverkan i kustområdena: de 
regionala utvecklingsaspekterna, för att undersöka hur strukturfonderna faktiskt används i 
kustregionernas turistsektor och dess konkreta påverkan på alla medlemsstaters ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning.
I den fördjupade och viktiga utredning som lades fram i utskottet drogs bland annat slutsatsen 
att en av de viktigaste utmaningarna för kustturismen är säsongsbetoningen, behovet av 
åtgärder för en hållbar utveckling och en diversifiering av fritidsaktiviteterna.

I rapporten medgavs att mycket stöd har getts till verksamhet inom kustregionernas 
turistnäring via åtgärder från sysselsättningsprogrammen medfinansierade av ERUF på 
områden som offentlig infrastruktur, stödprogram för turistsektorns små- och medelstora 
företag, lokal marknadsföring och PR-kampanjer.

I utredningen behandlades svårigheterna med turistsektorns tvärgående egenskaper som 
påverkar bedömningen av dessa initiativs effekter på regional nivå. Samtidigt 
uppmärksammades den kvalitativa effekten på den förstärkta institutionella kapaciteten.
Enligt författarna har EU:s medel stimulerat till partnerskap, om än i varierande grad 
beroende på projekt, och de har bidragit till att höja projektplaneringens och 
projektutformningens kvalitet. EU:s medel har också inneburit ett viktigt bidrag till ett mer 
integrerat kvalitetsarbete i kustregionerna.
Slutsats

Utfrågningen av de lokala aktörerna, när det gäller kustregionernas turism som var grunden 
för detta initiativbetänkande, var mycket berikande och synliggjorde behovet av konkreta 
åtgärder för att effektivisera de befintliga fondernas tillämpning på kustregionernas turism.
Det fanns inga särskilda behov av nya instrument. Det som däremot krävs är en mer 
integrerad och samstämmig metod för sektorn och att befintliga instrument inriktas på ett och 
samma mål med en gemensam strategi. Alla var överens om resonemanget att tillämpa en 
helhetssyn på kustregionernas turistnäring.

En diversifiering av kustregionernas turism, genom att göra den mindre beroende av 
begreppet ”hav, sol och sand”, och mer varierad i fråga om utbud är idag den viktigaste 
utmaningen som måste stödjas. Nya regionala ekonomiska segment i kustregionen måste 
utvecklas, samtidigt som Lissabon- och Göteborgstrategins mål om konkurrenskraft och 
tillväxt främjas.
Den sektorsindelade politiken, som fiske, hav, transporter, energi, miljö och sammanhållning, 
och även den europeiska jordbrukspolitikens nya strategi, mer grundad på högkvalitativa 
produkter som ständigt interagerar med kustregionernas turistprodukter, måste, i 
kommissionens kommande arbetsprogram, innehålla innovativa drag och på ett integrerat sätt 
utveckla kustregionernas turism, som är en så viktig sektor i EU:s ekonomi. En helhetssyn på 
denna politik måste få tydliga konturer i Europeiska unionen inom den närmaste framtiden, 
bland annat genom halvtidsöversynen av rambudgeten 2007-2013 i halvtid för att 
Europeiska unionen ska få en hållbar framtidsinriktad turism i kustregionerna.
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