
 
 
 
 

1 
 

 

European Tourism Manifesto for Growth & Jobs  

 

Turism är en viktig drivkraft för ekonomisk och social utveckling. Sektorn stimulerar ekonomisk 

tillväxt genom att generera inkomster, sysselsättning och investeringar i Europa och genom sina 

exporter till ursprungsmarknader runt om i världen. Den hjälper till att bevara vårt kultur- och 

naturarv, ger intäkter som finansierar de anläggningar och den infrastruktur som besökare och 

invånare åtnjuter och främjar en medvetenhet om en gemensam europeisk identitet och ett 

gemensamt europeiskt medborgarskap som kännetecknas av mångfald. 

  

Europa är världens främsta resmål, med en marknadsandel på 50 % år 2016.1 Turistindustrin genererar 

(direkt och indirekt) 10,2 % av den totala BNP:n för EU-28, vilket beräknas öka till 11,2% fram till 2027.2  

I EU stöder rese- och turistsektorn nästan 26,5 miljoner personer och den besökarrelaterade sexporten 

genererar 375,1 miljarder EUR. Turismen får en allt viktigare roll när man betänker att den av sin natur 

är en arbetsintensiv sektor som huvudsakligen byggs av små och medelstora företag och i hög grad 

sysselsätter kvinnor och ungdomar.  

I tider då arbetslösheten stigit dramatiskt pekar uppgifterna på att rese- och turistsektorn fortsätter att 

vara en av de ledande sektorerna när det gäller att skapa arbetstillfällen, både i Europa och i världen. 

Med beaktande av dessa omständigheter har europeiska offentliga och privata turismaktörer samt 

aktörer med ett starkt intresse i turism slagit sig samman och presenterar med en gemensam röst detta 

europeiska turismmanifest. Detta dokument betonar EU:s politiska prioriteringar för sektorn under de 

kommande åren. 

 

VÅRT BUDSKAP 

För att formulera effektiva politiska strategier för turism behövs ett holistiskt europeiskt 

tillvägagångssätt som tar hänsyn till sektorns många effekter samt det breda spektrumet av aktörer som 

är involverade i eller påverkas av turism. Detta erkändes i Lissabonfördraget, som genom artikel 195 i 

EUF-fördraget ger Europeiska unionen ansvaret att främja den europeiska turistsektorns 

konkurrenskraft genom att skapa en gynnsam miljö för dess tillväxt och utveckling och genom att 

fastställa ett integrerat tillvägagångssätt för rese- och turistsektorn. 

                                                           
1  Världsturismorganisationen (2017), Tourism Highlights 2017 Edition, UNWTO, Madrid. 
2  World Travel & Tourism Council (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union, WTTC, London. 
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VÅRA PRIORITERINGAR 

 

Konkurrenskraft 

1. Uppnå smartare bestämmelser och processer för Schengenviseringar för att minimera den 

avskräckande verkan på legitima resenärer oavsett om de reser för nöjes- eller yrkesändamål. 

2. Minska administrativa och skattemässiga bördor, stödja skapandet av nya företag och främja 

gränsöverskridande försäljning och tillhandahållande av tjänster. 

3. Främja en smartare skattepolitik och bättre samordning mellan myndigheter på EU-nivå samt 

nationell, regional och lokal nivå för att säkerställa att Europa förblir ett konkurrenskraftigt resmål att 

besöka och göra affärer i. Mervärdesskatt, tullar, lokala skatter och flygpassagerarskatter bör inkluderas 

i översynen av regelverket. 

4. Säkerställa lika villkor och rättvis konkurrens för alla leverantörer av turisttjänster. 

 

Digitalisering 

5. Utveckla ekonomiskt stöd från EU för digitalisering av turistsektorn och skapande av expertforum för 

att främja god praxis. 

6. Säkerställa öppenhet och neutralitet för konsumenter och företag på nätet. Onlinesökningar och 

peer-to-peer-plattformar bör inkluderas i översynen av regelverket. 

7. Uppmuntra ytterligare pristak på dataroamingavgifter, gratis wi-fi för besökare och mer flerspråkigt 

innehåll om sevärdheter och evenemang på resmålen. 

 

Goda styrelseformer 

8. Utveckla en dedikerad strategi för EU-turism med tydliga mål, målsättningar, indikatorer och åtgärder 

för turism i EU och som involverar alla turismaktörer. 

9. Förhindra dubbelregleringar och ta bort regleringsmässiga motsägelser på den inre marknaden för 

turisttjänster genom att säkerställa en bättre samordning bland generaldirektoraten av politiska 

åtgärder och bestämmelser som påverkar turismen. 

10. Varsla i god tid (minst 24 månader innan) om alla ändringar av relevanta bestämmelser (om skatter 

eller annat) som påverkar turismen. 
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11. Säkerställa öppenhet i insamlingen och den senare användningen av skatteintäkter som härrör från 

besökarekonomin*. 

12. Förenkla skatte- och konsumentskyddslagstiftningen och säkerställa en konsekvent tillämpning. 

13. Identifiera och främja god praxis inom turism som återspeglar de mål och åtgärder som föreslås i 

detta manifest (t.ex. hantering av bestämmelser som rör turism och företagens sociala ansvar). 

14. Säkerställa en systematisk inblandning av turismaktörer inom den privata sektorn samt 

turistmyndigheter på alla nivåer. 

15. Regelbundet övervaka och bedöma besökarekonomins resultat och effekter (t.ex. på EU:s 

ekonomiska resultat när det gäller korrekta hållbarhets- och sysselsättningsdata).  

16. Förenkla tillgången till smart och hållbar EU-finansiering för turismaktörer med avseende på tillväxt 

och skapande av arbetstillfällen.  

17. Finansieringen av projekt bör beakta europeiska medborgares, besökares, arbetares, företags samt 

de europeiska organisationernas behov. 

 

Gemensam marknadsföring 

18. Stödja utvecklingen och en kontinuerlig marknadsföring av mångfalden av europeiska 

turisterbjudanden, inklusive alleuropeiska tematiska turistprodukter (t.ex. cykelleder, gastronomi, 

kultur, natur, scenkonst, spa och hälsa o.s.v.). 

19. Tillhandahålla finansiering till långsiktiga gemensamma marknadsföringsaktiviteter för destination 

Europa på ursprungsmarknader för att på detta sätt bidra till de nationella och regionala 

turismorganisationernas och andra relevanta organisationers ansträngningar.  

20. Underlätta samarbeten med den privata sektorn, främja offentlig-privata initiativ (t.ex. matchande 

finansierings- och marknadsföringsprogram) och stödja sektorsövergripande partnerskap. 

21. Stödja och främja europeiska kvalitetssystem med tredje parter där en allmän förmån är tydlig (t.ex. 

logi, gastronomi, konst och arv, resmål, tematiska produkter o.s.v.). 

 

Säsongsvariation 

22. Främja god praxis när det gäller förlängning av säsongen och kapaciteten (t.ex. bättre spridning av 

skollov, ökade öppettider) och diversifiering (t.ex. utveckla besöksmöjligheter för fler personer, t.ex. 

dem med låga inkomster och dem som inte är bundna till skollov.) 
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23. Uppmuntra utvecklingen av en årslång turism genom att diversifiera erbjudandet, särskilt vid resmål 

som traditionellt är mer kända för sin säsongsmässiga dragningskraft (t.ex. vinterfotvandringssemestrar i 

södra Europa eller cykelsemestrar på skidorter) eller sin årslånga dragningskraft till följd av naturliga 

resurser som landsbygd och aktiv turism.  

24. Stödja en kreativ marknadsföring av det tillgängliga turisterbjudandet under hela året. 

 

Kunskaper och kvalifikationer 

25. Främja ett erkännande av relevanta kvalifikationer, kunskaper, kompetenser och erfarenheter på 

hela den inre marknaden. 

26. Höja medvetenheten om karriärer inom besökarekonomin*. 

27. Uppmuntra en mer produktiv relation mellan utbildningsleverantörer och industrin. 

28. Utnyttja befintliga Europaomfattande program för ungdomssysselsättning på ett bredare sätt och 

utveckla nya program. 

29. Förbättra systemen för livslångt lärande för personer som arbetar inom turistsektorn och göra dem 

tillgängliga på nätet. 

30. Stödja förbättringen av språkkunskaper bland personer som är yrkesverksamma inom turism och 

främja deras fria rörlighet. 

31. Uppmuntra utbildning när det gäller kulturell medvetenhet för att förbättra de tjänster som 

tillhandahålls till besökare från alla ursprungsmarknader. 

 

Hållbarhet 

32. Miljömässig hållbarhet: skapa en strategisk plan för en miljömässigt hållbar turistindustri (inklusive 

system, teknologi och infrastruktur) för att bidra till befintliga mål för klimat och skapande av hållbar 

sysselsättning och i samarbete med alla relevanta generaldirektorat och internationella organ när så är 

lämpligt. 

33. Ekonomisk och operativ hållbarhet: säkerställa ekonomiskt stöd från EU till turisminitiativ på lång 

och mellanlång sikt som genomförs på europeisk nivå och täcker hela värdekedjan. Säkerställa en rättvis 

behållning från turism för företag på ursprungs- och destinationsmarknader, inklusive för lokalsamhällen 

och dem som arbetar inom sektorn. 
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34. Identifiera och stödja god praxis inom kapacitets- och resmålshantering så att tillgången anpassas 

korrekt till efterfrågan och säkerställa att kvaliteten på besökarnas upplevelse går hand i hand med 

livskvaliteten i lokalsamhällena. 

35. Social och kulturell hållbarhet: hantera effekterna på lokal kultur och lokalsamhällen vid resmålet; 

upprätthålla en varaktig sysselsättning inom turistsektorn med rättvisa arbetsförhållanden för alla, 

särskilt i viktiga undersektorer där rekrytering och kvarhållande fortsätter att vara en utmaning (t.ex. 

socialt skydd, ersättning, lika möjligheter, lika behandling o.s.v.)  

36. Stödja idén om turism som en rättighet för alla. Ge alla europeiska medborgare möjlighet att resa, 

inklusive dem med låga inkomster eller funktionshinder.  

 

Transportförbindelser 

37. Främja konsumentinriktade offentlig-privata plattformar för multimodal rörlighet (genom förbättrat 

samarbete bland generaldirektorat och tjänsteleverantörer). 

38. Förbättra infrastrukturen för turism och transporter, inklusive i avlägsna områden, 

landsbygdsområden, bergsområden, öområden och kustområden. 

39. Utveckla en europeisk strategi för att öka förbindelserna för alla transportsätt på ett hållbart sätt, 

inklusive adaptera infrastruktur och information för att hantera alla resenärers specifika behov. 

40. Förbättra kvaliteten på och samordningen av dedikerade korridorer för passagerartransporter (t.ex. 

järnvägar, vägar, cykelleder, vattenvägar till sjöss, vandringsleder, det gemensamma europeiska 

luftrummet o.s.v.) genom EU-finansiering. 

41. Främja en rättvis och lika tillgång till relevanta uppgifter från rese- och transportföretag för att 

underlätta multimodala rutiner, inklusive biljetter som omfattar hela resan. 

42. Uppmuntra bättre tillträde och bättre anläggningar nära turistattraktioner för att underlätta 

tillträdet och minimera störningar samt för att eliminera språkbarriärer. 

43. Främja liberala luftfartsavtal på EU-nivå som underlättar marknadstillträdet för EU:s viktigaste 

handelspartner, ta itu med det hotande flygkapacitetsproblemet och uppnå det gemensamma 

europeiska luftrummet för att minska reseavstånd, tider, kostnader och koldioxidutsläpp. 

44. Säkerställa en tillräcklig och förutsägbar finansiering av rälsinfrastruktur för att öka dragningskraften 

och kvaliteten på järnvägstjänster, som en katalysator för att frigöra potentialen för turismutveckling i 

linje med EU:s trafikomställningsmål när det gäller järnvägstrafik. 
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*Besökarekonomin inkluderar värde som genereras genom att tillhandahålla turismrelaterade varor och tjänster 

samt värdet av indirekta bidrag från andra sektorer som är beroende av turism, inklusive dess leveranskedja. Detta 

inkluderar effekterna av kapitalinvesteringar och offentliga utgifter relaterade till turism. 

 

För mer information om initiativet och hur du går med, var god besök www.tourismmanifesto.eu   

http://www.tourismmanifesto.eu/

