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European Tourism Manifesto for Growth & Jobs  

 

Turisme er en vigtig drivkraft for økonomisk og social udvikling. Sektoren stimulerer den økonomiske 

vækst ved at generere indtægter, beskæftigelse og investeringer i Europa og gennem sin eksport til 

oprindelsesmarkeder verden over. Den bidrager til at bevare vores kultur- og naturarv, skaber 

indtægter, der finansierer faciliteter og infrastruktur, som både besøgende og fastboende har glæde 

af, og skaber bevidsthed om et EU-borgerskab og en fælles europæisk identitet, der udmærker sig ved 

sin mangfoldighed. 

Europe Europa er verdens største turistdestination og tegnede sig i 2016 for en markedsandel på 50 %1. 

Turistsektoren står (direkte og indirekte) for 10,2 % af EU-28's samlede BNP, og dette tal forventes at 

stige til 11,2 % af BNP i 20272.  

Rejse- og turistsektoren i EU forsørger næsten 26,5 millioner personer, og udenlandske turister bruger 

375,1 mia. EUR i EU-landene. Turismen spiller en stadig større rolle, når vi tænker på, at den af natur er 

en arbejdskraftintensiv sektor, som primært omfatter SMV'er, og har mange kvindelige og unge 

medarbejdere.  

I en tid, hvor arbejdsløsheden er steget dramatisk, er der meget, som tyder på, at rejse- og 

turistsektoren fortsat er en af de brancher, hvor der skabes arbejdspladser, både i Europa og i resten af 

verden. 

Med udgangspunkt i disse forhold, er europæiske offentlige og private aktører i turistsektoren samt 

aktører med stor interesse i turisme, gået sammen om at fremlægge dette europæiske 

turismemanifest. Dokumentet beskriver EU's politiske prioriteter for sektoren i de kommende år. 

 

VORES BUDSKAB 

In For at kunne udforme effektive politikker på turistområdet er der behov for en helhedsorienteret 

europæisk tilgang, som tager hensyn til de mange følger, sektoren har, og til den brede vifte af berørte 

aktører, der er en del af sektoren eller berøres af den. Dette anerkendes af Lissabontraktaten, som 

ifølge artikel 195 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver Den Europæiske Union 

ansvar for at fremme den europæiske turistsektors konkurrenceevne ved at tilvejebringe et gunstigt 

klima for dens vækst og udvikling og ved at udvikle en helhedsorienteret strategi for rejse- og 

turistsektoren. 

                                                           
1  World Tourism Organization (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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VORES PRIORITETER 

 

Konkurrenceevne 

1. Gennemføre mere intelligente visumpolitikker og procedurer for Schengenområdet med henblik på at 

afskrække lovlige rejsende, det være sig turister eller forretningsrejsende, mindst muligt. 

2. Mindske de administrative og skattemæssige byrder, støtte etablering af nye virksomheder og 

fremme grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser. 

3. Fremme mere intelligente politikker for skatter og afgifter og opnå bedre koordination mellem EU og 

de nationale, regionale og lokale myndigheder med henblik på at sikre, at Europa også fremover vil være 

en konkurrencedygtig destination at besøge, og hvor man kan gøre forretninger. Moms, afgifter og 

lokale skatter samt afgifter på flybilletter bør indgå i revisionen af den retlige ramme. 

4. Sikre lige vilkår og fair konkurrence for alle udbydere af turismetjenester. 

 

 
 Digitalisering 

5. Udvikle økonomisk støtte fra EU til digitalisering af turistsektoren og oprette ekspertfora med henblik 

på at fremme bedste praksis. 

6. Sikre gennemsigtighed og neutralitet for onlineforbrugere og virksomheder. Onlinesøgninger og peer-

to-peer-platforme bør indgå i revisionen af den retlige ramme. 

7. Tilskynde til yderligere prislofter på roamingtaksterne, gratis wi-fi for besøgende og mere flersproget 

indhold vedrørende attraktioner og arrangementer på de forskellige destinationer. 

 

God forvaltningspraksis 

8. Udvikle en målrettet EU-strategi for turisme med klare mål, målsætninger, indikatorer og tiltag for 

turisme i EU med inddragelse af alle aktører i turistsektoren. 

9. Undgå overlapninger i lovgivningen og fjerne lovgivningsmæssige uoverensstemmelser i det indre 

marked for turisttjenester ved at sikre bedre koordination af politikker og bestemmelser med betydning 

for turisme generaldirektoraterne imellem. 

10. Sørge for et passende varsel (minimum 24 måneder) vedrørende ændringer af relevante regler 

(afgifter o.a.), som har betydning for turistsektoren. 
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11. Sikre gennemsigtighed i forbindelse med opkrævningen og den efterfølgende anvendelse af 

skatteindtægter fra besøgsøkonomien*. 

12. Forenkle skatte- og forbrugerbeskyttelseslovgivningen og sikre konsekvent håndhævelse. 

13. Identificere og fremme god praksis inden for turisme, der afspejler de mål og tiltag, der foreslås i 

dette manifest (f.eks. forvaltning af bestemmelser om turisme og virksomhedernes sociale ansvar). 

14. Sikre systematisk inddragelse af de private aktører i turistsektoren samt af turismemyndigheder på 

alle forvaltningsniveauer. 

15. Løbende overvåge og evaluere hvordan besøgsøkonomien klarer sig, og hvilke virkninger den har 

(f.eks. på EU's økonomiske resultater for så vidt angår nøjagtige data om bæredygtighed og 

beskæftigelse).  

16. Fremme adgangen til intelligent og bæredygtig EU-finansiering med hensyn til vækst og jobskabelse 

for aktørerne i turistsektoren.  

17. Projektfinansiering bør tage højde for behovene hos de europæiske borgere, hos besøgende, 

ansatte, virksomheder og europæiske organisationer. 

 

 
Fælles salgsfremstød 

18. Støtte udviklingen og den løbende markedsføring af de mange forskellige tilbud til turister i Europa, 

herunder fælleseuropæiske tematiske turismeprodukter (f.eks. cykelruter, gastronomi, kultur, natur, 

udøvende kunstarter, spa & wellness osv.). 

19. Stille finansiering til rådighed for langsigtede fælles salgsfremstød for Europa som rejsemål på 

oprindelsesmarkederne og derved tilføje merværdi til den indsats, der gøres af de nationale og regionale 

turistkontorer og andre relevante organisationer.  

20. Fremme samarbejdet i den private sektor, fremme offentlig-private initiativer (f.eks. matchning af 

finansierings- og markedsføringsprogrammer) og støtte tværsektorielle partnerskaber. 

21. Støtte og fremme europæiske kvalitetsordninger for tredjeparter, hvor dette giver tydelige almene 

fordele (f.eks. indkvartering, gastronomi, kunst & kulturarv, destinationer, tematiske produkter osv.). 

 
 

Sæsonudsving 

22. Fremme god praksis med hensyn til at forlænge sæsonen og udvide kapaciteten (f.eks. bedre 

spredning af skoleferier, længere åbningstider) og diversificering (f.eks. udvikling af muligheder for flere 
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typer af besøgende, f.eks. besøgende med lave indkomster og besøgende, som ikke er bundet af 

skoleferier). 

23. Tilskynde til udvikling af turisme hele året rundt ved at diversificere tilbuddene, navnlig på 

destinationer, der traditionelt er bedst kendt for deres sæsonbetingede tilbud (det kunne f.eks. være 

vandreferier om vinteren i Sydeuropa, cykelferier på skisportssteder) eller destinationer, som besøges 

året rundt som følge af deres naturressourcer i form af f.eks. landlige omgivelser og muligheder for aktiv 

turisme.  

24. Støtte kreativ markedsføring af det tilgængelige udbud af turistaktiviteter hele året rundt. 

 

Kompetencer og kvalifikationer 

25. Fremme anderkendelse af relevante kvalifikationer, viden, kompetencer og erfaringer gennem det 

indre marked. 

26. Øge opmærksomheden omkring karrierer inden for besøgsøkonomien*. 

27. Tilskynde til et mere produktivt forhold mellem udbydere af almen og faglig uddannelse og 

turistbranchen. 

28. Gøre øget brug af eksisterende EU-dækkende programmer for ungdomsbeskæftigelse og udvikle nye 

programmer. 

29. Forbedre ordningerne for livslang læring for personer, der arbejder i turistsektoren, og gøre dem 

tilgængelige online. 

30. Støtte forbedringen af sprogfærdigheder blandt ansatte i turistbranchen og fremme deres frie 

bevægelighed. 

31. Tilskynde til uddannelse med fokus på at øge den kulturelle bevidsthed med henblik på at forbedre 

de tjenesteydelser, der udbydes til alle besøgende uanset oprindelsesmarked. 

  

Bæredygtighed 

32. Miljømæssig bæredygtighed: udarbejde en strategisk plan for en miljømæssigt bæredygtig 

turistindustri (herunder systemer, teknologi og infrastruktur) med henblik på at bidrage til mål for 

klimaet og antallet af bæredygtige arbejdspladser. Dette skal, hvis det skønnes passende, ske i 

samarbejde med alle relevante GD'er og internationale organer. 

33. Økonomisk og operationel bæredygtighed: sikre økonomisk støtte fra EU til turismeinitiativer på 

langt og mellemlangt sigt, som gennemføres på EU-niveau og dækker hele værdikæden. Sikre, at 
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virksomhederne i både oprindelseslandene og på destinationerne får en retfærdig del af overskuddet. 

Det gælder også lokalsamfund og de personer, som er beskæftiget i sektoren. 

34. Identificere og støtte bedste praksis med hensyn til forvaltningen af kapacitet og destinationer, 

således at udbuddet tilpasses til efterspørgslen, og sikre, at kvaliteten af de besøgendes oplevelser går 

hånd i hånd med livskvaliteten i lokalsamfundene. 

35. Social og kulturel bæredygtighed: håndtering af konsekvenserne for den lokale kultur og 

lokalsamfundene på destinationerne; fastholde beskæftigelsen i turistsektoren på langt sigt med 

retfærdige arbejdsvilkår for alle, navnlig i centrale undersektorer, hvor rekruttering og fastholdelse af 

arbejdskraft er en udfordring (f.eks. socialsikring, aflønning, lige muligheder, lige behandling osv.).  

36. Støtte idéen om, at turisme er en rettighed for alle. Give alle europæiske borgere mulighed for at 

rejse, også borgere med lav indkomst eller handicap. 

 

Transportforbindelser 

37. Fremme forbrugerorienterede offentlig-private platforme for multimodal mobilitet (gennem bedre 

samarbejde mellem GD'er og tjenesteudbydere). 

38. Forbedre infrastrukturen for turisme og transport, også i fjerntliggende områder, landdistrikter, 

bjerg-, ø- og kystområder. 

39. Udarbejde en europæisk strategi med henblik på at øge konnektiviteten for alle transportformer på 

en bæredygtig måde, herunder ved at tilpasse infrastruktur og information, så der tages højde for alle 

rejsendes særlige behov. 

40. Forbedre kvaliteten og koordinationen af korridorer for passagertransport (f.eks. jernbaner, veje, 

cykelstier, vandveje, gangstier, det fælles europæiske luftrum osv.) ved hjælp af EU-midler. 

41. Fremme fair og lige adgang til relevante data fra rejse- og transportoperatørers side med henblik på 

at lette udbredelsen af digitale, flermodale praksisser, herunder billetter som dækker hele rejsen. 

42. Tilskynde til bedre tilgængelighed og faciliteter på destinationer nær turistattraktioner med henblik 

på at fremme adgangen og mindske forstyrrelser samt nedbryde sprogbarrierer. 

43. Fremme liberale luftfartsaftaler på EU-niveau, som åbner for markedsadgangen fra EU's største 

handelspartnere, gøre noget ved de truende kapacitetsproblemer i lufthavnene og gennemføre det 

fælles europæiske luftrum med henblik på at mindske rejseafstande, -tid, -udgifter og CO2 emissioner. 

44. Sikre tilstrækkelig og forudsigelig finansiering af infrastruktur med henblik på at øge interessen for 

og kvaliteten af jernbanetjenesterne. Dette skal være en katalysator for at frigøre potentialet for 

udvikling af turismen i tråd med EU's mål for trafikoverflytning til jernbanetransport. 
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* Besøgsøkonomien omfatter den værdi, der skabes af udbuddet af turismerelaterede varer og tjenesteydelser, og 

værdien af indirekte bidrag fra andre sektorer, som er afhængige af turisme, herunder forsyningskæden. Dette 

omfatter virkningen af investeringer og offentlige udgifter relateret til turisme. 

 

For yderligere oplysninger om initiativet og hvordan man kan blive en del af det, se venligst 

www.tourismmanifesto.eu.  

http://www.tourismmanifesto.eu/

