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Europa är ledande inom turistsektorn. EU är fortfarande den viktigaste
destinationen för semesterfirare i hela världen. Den europeiska unionens
huvudsakliga trumfkort är den stora mångfalden. En resa i Europa kan ta dig från
de grekiska stränderna och byarna till de snötäckta områdena i Lappland, förbi
de österrikiska bergskedjorna. Att byta miljö utan att byta kontinent.
Turismen befinner sig med rätta i centrum för åtskilliga EU-politiska åtgärder.
Denna sektor utgör i själva verket mer än 5 % av EU:s bruttonationalprodukt och
angår många av EU:s behörighetsområden som den territoriella planeringen och
miljön. Turistnäringen är av avgörande betydelse för sysselsättningen och utgör
en viktig drivkraft för tillväxten. Den ger arbete åt över 9,7 miljoner personer i
Europa och har därför en viktig plats inom Europa 2020-strategin.

Den europeiska turismen i siffror
s %UROPA ËR FORTFARANDE DET VIKTIGASTE SEMESTERMÍLET OCH FÚREDRAS
av 79 % av européerna.
s   EURO DET ËR GENOMSNITTSBUDGETEN FÚR SEMESTERN FÚR EN
EUROPEISK FAMILJ   EURO JËMFÚRT MED  
Källa: Ipsos (2011)

2EDAN  NËR DET ËNNU INTE FANNS NÍGON GEMENSAM TURISTPOLITIK INFÚRDE
Maastricht-fördraget möjligheten för EU att vidtaga åtgärder på detta område,
för att uppnå målsättningarna för ekonomisk tillväxt och sysselsättning,
ekonomisk och social sammanhållning och hållbar utveckling, i enlighet med
subsidiaritetsprincipen.
De ändringar som gjorts av Lissabon-fördraget gör det nu möjligt att fatta beslut om turism med kvalificerad majoritet. EU har därför befogenhet att stödja,
samordna och komplettera medlemsstaternas åtgärder beträffande turismen.

$ET lNNS   MILJONER FÚRETAG INOM TURISTNËRINGEN I %UROPA $E HAR
samma struktur i alla medlemsstater, både i de gamla och i de nytilLKOMNA MER ËN   AV TURISTFÚRETAGEN GER ARBETE ÍT  TILL  PERsoner per företag. Det rör sig om lokala aktörers mikroföretag.
Källa: Eurostats regionala årsbok (2010).
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Regionernas roll
För att behålla sin position som den främsta turistdestinationen i världen måste
Europa i högre grad modernisera och diversifiera turistutbudet. Ur denna
synpunkt utgör det europeiska kulturarvet en avsevärd fördel för turistutbudet
vid jämförelse. Tematurismen och kulturturismen utgör dock fortfarande
en nisch som till stor del är outnyttjad och regionerna är nyckeln till denna
utvecklingspotential.
Att idag bygga upp ett turistutbud innebär att konfronteras med många olika regler: hållbar utveckling och miljöpåverkan, hänsyn till den sociala strukturen och
bevarande av kulturarvet. Denna olikhet, som är den europeiska turistnäringens
styrka, blir ett problem när den konfronteras med dessa regler om inte lämpliga
beslut fattas, dvs. på lokal och regional nivå. Det är därför som regionerna är morgondagens aktörer inom turistnäringen.

PRESERVE
3OM ETT SVAR PÍ DESSA PROBLEMSTËLLNINGAR HAR  REGIONALA PARTNER FRÍN 
europeiska länder bildat en sammanslutning, PRESERVE (Peer Reviews för de gröna
OCH HÍLLBARA REGIONERNA ÚVER %UROPA ETT PROJEKT SOM STÚDS AV ).4%22%' )6#
Syftet med PRESERVE är att bidra till utarbetandet av regionala strategier för en
hållbar turism. Utbyte av god praxis, organisering av seminarier, konferenser och
arbetsgrupper, spridning av resultaten till största möjliga antal aktörer, publicering
av rekommendationer och vägbeskrivningar, enligt peer review-metoden som
antagits av Europeiska regionförsamlingen, utgör baselementen i denna strategi.
Av detta utbyte av erfarenheter väntar man sig följande resultat: att öka de lokala
aktörernas expertkunskaper inom turistsektorn, att identifiera problemen och
gemensamt dela med sig av lösningarna och, slutligen, att utveckla hållbara,
regionala strategier inom turistnäringen.
Tack vare kommunikationsmedierna konferenser, webbplats, nyhetsbrev och
genom de åtskilliga meningsutbyten som skett, har partnerna och deras beslutsfattare kunnat förstå de utmaningar och principer som styr den hållbara turismen.
De är nu bättre rustade för att bestämma riktlinjerna för morgondagens turistnäring.



Peer review
&ÚR 02%3%26% PROJEKTETS BEHOV HAR  VËRDREGIONER UTVËRDERATS !VILA % "ANSKÉ
"YSTRICA 3+ +ËRNTEN ! %SZAK !LFÚLD ( «REBRO 3 OCH 3TEREA %LLADA '2 
De resultat som erhållits tack vare PRESERVE har erhållits tack vare den metod som
tillämpats under utvärderingen. För att garantera utvärderingens objektivitet har
de olika grupperna av internationella experter rest runt med en checklista, en mall
med utgångspunkt från vilken alla medlemmar i projektet har kunnat uttrycka ett
relevant omdöme beträffande turistsektorn i värdregionen.
.ËR EXPERTERNA KOMMIT TILL PLATSEN GJORDE DE SEN UNDER EN VECKA ÍTSKILLIGA
intervjuer och besök för att göra en första avvägning av prestationerna i
förhållande till checklistan. De har haft möjlighet att möta åtskilliga företrädare
för turistnäringen och politiska beslutsfattare för att på bästa sätt identifiera
starka och svaga sidor inom turistsektorn.
En första utvärderingsrapport med en serie rekommendationer har sammanställts av experterna efter deras besök. Det är utgående från denna bas som alla
aktörer inom turistnäringen i regionen har arbetat för att fastställa en strategisk
handlingsplan som ska innehålla en rad åtgärder på medellång och lång sikt. Alla
parterna har samarbetat i denna process för att handlingsplanen skulle kunna dra
nytta av så många deltagare som möjligt.

Handlingsplanen
Syftet med handlingsplanerna är att fastställa på vilket sätt utvärderarnas
rekommendationer ska tillämpas och hur uppföljningen av projektet ska ske. Tack
vare PRESERVE-projektet har de olika partnerna faktiskt kunnat använda den egna
handlingsplanen som vägbeskrivning. Olika grundbegrepp har dock på förhand
fastställts:
Först och främst erfarenhetsutbyte. Varje deltagare i utvärderingen bidrar med
sin erfarenhet och sina lösningar och väntar sig, med rätta, att även få lära sig
AV DE ANDRA )NOM ANDRA OMRÍDEN BLIR ERFARENHETSUTBYTENA GANSKA OFTA MYCKET
generella, utan att gå in på specifika detaljer, då varje deltagare redogör för sin
egen situation. Men här börjar det riktiga samarbetet när deltagarna diskuterar en
SPECIlK PROBLEMATIK OCH TILLSAMMANS SÚKER LÚSNINGAR FÚR EN VISS FRÍGA ) STËLLET FÚR
att behandla de olika ämnesområdena globalt har diskussionerna inom ramen för
utvärderingarna systematiskt baserats på en viss problematik eller på hur denna
goda praxis skulle kunna tillämpas inom andra områden. Exemplen har dessutom
illustrerats med besök “på fältet”.
Resultaten uttrycks på två olika nivåer. En del slutsatser gäller själva PRESERVE5

projektet som förbättring av kommunikationen kring projektet på institutionsnivå.
Dessa är “allmänna” resultat som är till fördel för alla partner, i motsats till de
“individuella” resultaten. De individuella resultaten gäller endast partnerna i
deras respektive regioner för åtgärder som är avsedda att förbättra den lokala
politiken. Denna dubbla nivå för resultaten gör det möjligt att samtidigt få både
en global översikt av problemen och ett lokalt perspektiv på de lösningar som ska
presenteras.
EU:s finansiering har som mål att etablera ett nätverk, med åtgärder som vidtagits
under projektets gång och som ger kortsiktiga resultat. Men andra långsiktiga initiativ är beroende av om nätverket PRESERVE lyckas och om de initiativ som tagits
GENOMFÚRTS UNDER PROJEKTPERIODEN NËR lNANSIERINGEN FRÍN ).4%22%' UPPHÚR $E
handlingsplaner som bestämts för varje region som har deltagit i utvärderingarna
får här sin mening: en långsiktig vägbeskrivning ska ha skrivits ner för varje sektor
som behandlas.

Ion Dumitrel

ordförande i regionen Alba (RO)
På vilket sätt har peer review-processen
visat sig vara till nytta för er region?
Detta projekt har utgjort en unik erfarenhet
för oss och har givit oss möjligheten att
upptäcka bästa praxis och de bästa idéerna
som tillämpas av framstående företrädare
för turistnäringen från hela Europa. De har
visat oss inspirerande exempel och har givit
oss lösningar på våra viktigaste problem.
Peer review-processen har blivit en påtryckning för oss alla att analysera både värDREGIONEN OCH VÍR EGEN REGION )DENTIlERINGEN AV DE PROBLEM SOM EN REGION
kan ha mött och sökandet efter lösningar har visat sig vara en mycket nyttig och
intressant övning. Vi kommer nu att använda detta hjälpmedel för att lösa de
problem som vi ska ta itu med i vår region.
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Rita Di Matteo
regionen Abruzzo (I)

Kan ni ge oss ett exempel på god
praxis som ni tillägnat er under
utvärderingen?
Vi har till exempel inspirerats av nätverket
Landlust i den österrikiska regionen
Steiermark, där ett nätverk för inkvartering
av turister håller på att utvecklas.
'ËSTFRIHETEN OCH KËRLEKEN TILL GAMLA
hus står i centrum för detta initiativ. Alla
inkvarteringsställen i regionen Steiermark ligger mitt i naturen. De är inredda med
antika, restaurerade möbler och erbjuder vänligt bemötande och en hög nivå av
BEKVËMLIGHET (USEN HËRRÚR ALLA FRÍN BÚRJAN AV  TALET OCH HAR RESTAURERATS
mycket omsorgsfullt.
4ACK VARE DENNA FÚREBILD FÚDS NU I !BRUZZO ETT NYTT SËTT ATT TËNKA NËR DET GËLLER
inkvartering av turister som fått namnet Albergo diffuso. ) VÍR REGION lNNS TALRIKA
mycket gamla och pittoreska byar som är övergivna eller delvis förstörda. En
del av invånarna har uttryckt en bestämd önskan att fortsätta att bo kvar i detta
lilla paradis av berg, skogar och byar med stenhus vilket har givit upphov till
BEGREPPET !LBERGO DIFFUSO ORDAGRANT ÚVERSATT hUTSPRITT HOTELLv 
)DÏN ËR ATT RESTAURERA OCH DEKORERA I EN FÚR REGIONEN TYPISK STIL mERA OLIKA GAMLA
hus i samma by, som ofta övergivits av den yngre befolkningen. Dessa hus är
bebodda och endast en del av huset är inrättad för turistinkvartering, i syfte
att locka den delen av befolkningen som söker efter något annat än vanlig
hotellsemester. Detta är en form av inkvartering som har visat sig vara särskilt
effektiv för att ge högre värde åt byar som faller utanför den gängse ramen ur
arkitektonisk och konstnärlig synpunkt.
¿TSKILLIGA INITIATIV AV DENNA TYP HAR TILLKOMMIT I !BRUZZO I #ORVARA 3ANTO 3TEFANO
DI 3ESSANIO 2OBUS MARSORUM )N VACANZA SULLA -AJELLA È MEN DET RÚR SIG OM INDIviduella initiativ, utan gemensamma hänvisningar eller strategier. Vi har därför
tänkt oss att gruppera dem inom samma struktur, och tagit vad som håller på att
FÚRVERKLIGAS I REGIONEN 3TEIERMARK SOM EXEMPEL ) DECEMBER ÍR  BILDADE mERA
KOMMUNER EN FÚRENING FÚR MARKNADSFÚRING AV DEN LOKALA TURISMEN 'RAN 3ASSO
D)TALIA FÚR ATT GARANTERA EN MERA OMFATTANDE MARKNADSFÚRING AV TERRITORIET &ÚREningens målsättning är att utforma en politik för hållbar turism med tonvikt på de
kulturella och religiösa traditionerna för7att på så sätt bevara traktens identitet.

Nyckeldatum
02%3%26% PROJEKTET SOM OFlCIELLT LANSERADES VID KONFERENSEN DEN  FEBRUARI
 I "RYSSEL HAR GJORT UTVËRDERING MÚJLIG I  REGIONER
$EN FÚRSTA GJORDES I DEN SVENSKA «REBRO REGIONEN I JUNI  5NDER DE  DAGARNA
kunde partnerna tillsammans bekanta sig med AER:s utvärderingsmetod och de
blev naturligtvis entusiastiska inför denna möjlighet “till utbyte av goda idéer, men
också dålig praxis att undvika”. De kunde dessutom få större insikt i vikten av det
förberedande arbete som en utvärdering med en exakt metod kräver: att finna
lämpliga samtalspartner och beslutstagare och låta dem mötas; att finna platser
att besöka som tydligt illustrerar de problem som framkommit i regionen.
Utvärderarna blev också medvetna om den uppgift som väntade dem: efter att ha
tagit del av dokumentationen och granskat den information som sammanställts
om en region och dess problematik beträffande turismen kunde de jämföra sin
EGEN UPPFATTNING MED ETT FÚRDJUPAT SYNSËTT UNDER DE  DAGARNA AV INTENSIVT
arbete, då de fick möta mer än 30 lokala aktörer.
) OKTOBER  BESÚKTES DEN SLOVAKISKA REGIONEN "ANSKÉ "YSTRICA AV 02%3%26%
projektets utvärderare, mindre än ett år efter lanseringen. Experterna upptäckte
då den oändliga utvecklingspotentialen för denna region som kan erbjuda en
turism som är inriktad både på naturupplevelser och rika kulturupplevelser. SkiDANLËGGNINGARNA HËLSOBRUNNARNA OCH DE  KULTURMINNESMËRKENA I REGIONEN
är alla trumfkort för att utveckla turistverksamheten. Utvärderarna har kunnat
KARTLËGGA mERA OLIKA SEKTORER ATT UTVECKLA FÚR ATT GE HÚGRE VËRDE ÍT TURISTUTBUDET
som t.ex. utvecklingen av en tendens att erbjuda regionala rätter baserade på
lokala, närproducerade produkter inom restaurangsektorn. Eller skapandet av ett
centraliserat informationsnät för att lättare kunna ge rådgivning och handledning
till turisterna i regionen i motsats till den nuvarande situationen där databaserna
inte är anslutna sinsemellan.

Halvvägs
02%3%26%S PARTNER KUNDE MÚTAS I MARS  FÚR EN HALVVËGSKONFERENS I !LBA I
Rumänien och kunde då ge en första redovisning av de möjligheter som projektet
öppnat. Men de delade särskilt sinsemellan en gemensam känsla av oro inför den
svåra ekonomiska situationen, svårigheterna inom turistsektorn och följaktligen
nödvändigheten att tillsammans finna innovativa lösningar.


%FTER UTVËRDERINGEN AV REGIONEN "ANSKÉ "YSTRICA STËLLDE SIG DEN UNGERSKA REGIONEN
%SZAK !LFÚLD TILL FÚRFOGANDE I APRIL  FÚRE DE BÍDA SPRIDNINGSKONFERENSERNA I
MAJ I REGIONEN #ORVARA ) OCH I JUNI I !LYTUS ,4  3YFTET MED DESSA KONFERENSER VAR
att informera medlemmarna i PRESERVE (regioner, företrädare för turistnäringen,
POLITISKA AKTÚRER OM ATT PROJEKTET UTFÚRTS OCH OM DE FÚRSTA SLUTSATSERNA FRÍN DE
utvärderingar som genomförts. Förmedlingen av resultaten är naturligtvis en
viktig aspekt av projektet.
5TVËRDERINGEN AV REGIONEN !VILA % VAR RIK PÍ LËRDOMAR $EN UTFÚRDES I JUNI 
och har givit upphov till framväxten av många olika verksamhetsområden, i
EN REGION SOM REDAN VAR MYCKET AKTIV INOM TURISMEN "EHOVET ATT DIVERSIlERA
turistutbudet för att öka vistelsernas varaktighet och locka nya besökare har
till exempel understrukits, och att sedan ur detta perspektiv utveckla nya
kommunikationsverktyg för turismen i Avila även på andra språk, förutom spanska,
och dessutom använda internet och sociala nätverk.
) ETT EKONOMISKT SAMMANHANG SOM HÚR TILL DE SVÍRASTE GER UTVËRDERINGEN AV DEN
grekiska regionen Sterea Ellada ett typiskt exempel på en region för vilken turismen är en föga utnyttjad utvecklingsväg. De sex experterna från PRESERVE reste
RUNT I REGIONEN I SEPTEMBER MÍNAD  OCH INSÍG DÍ DESS OTROLIGA POTENTIAL HISTORISKA PLATSER STRËNDER OCH BERG NËRA TILL HANDS VARMA KËLLOR È FÚR ATT BARA CITERA
något av detta. Som en följd av denna utvärdering har regionen tydligt kunnat
identifiera behovet av kommunikation och spridning av informationen om turistutbudet. Ett utbildningsprogram för företrädarna för turistnäringen kommer att
tas fram för att tillåta dem att anpassa sig till utvecklingen inom sektorn. Slutligen
erkändes vikten av miljömedveten turism, genom att en märkning antogs, “grön
turism”, som kommer att lämnas ut av regionen, och dessutom deltagandet i proGRAMMET )NTELLIGENT %NERGY HTTPECEUROPAEUENERGYINTELLIGENT .

Vilken framtid väntar PRESERVE?
Tack vare konferenserna, peer review-processen och arbetsgrupperna och med
hjälp av alla uppgjorda handlingsplaner är mängden information som samlats in
inom ramen för PRESERVE-projektet oerhört stor. Dessa data är en guldgruva för
alla de regioner i Europa som söker innovativa lösningar och praxis för att kunna
vitalisera turistsektorn.
De initiativ som tagits tack vare PRESERVE är även de briljanta exempel som nu
måste utvecklas och främjas.
02%3%26%S SLUTKONFERENS HÍLLS DEN  OCH  OKTOBER  I 3IENA ) 
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Partner
)PROJEKTET02%3%26%DELTARREGIONALAOCHLOKALAMYNDIGHETERFRÍNOLIKALËNDER
È PARTNERNA REPRESENTERAR NYA OCH GAMLA %5 MEDLEMSSTATER OCH TËCKER ETT STORT
geografiskt område. Regionerna är samlade inom Europeiska regionförsamlingen
som ansvarar för projektet.
-ED SINA  MEDLEMMAR SOM KOMMER FRÍN  LËNDER KOMMER !%2 DET STÚRSTA
interregionala nätverket i Europa, att tjäna som plattform för utbyte av erfarenheter
inom projektet och garantera omfattande spridning av resultaten i hela Europa.
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INTERREG IVC
%5 PROGRAMMET ).4%22%' )6# TILLFÚR EN MEDlNANSIERING TILL DET INTERREGIONALA
SAMARBETET I DE OLIKA LËNDERNA I %UROPA "ASERAT PÍ MÍLSËTTNINGEN ATT GENOMFÚRA
territoriellt samarbete för sammanhållningspolitiken och finansierat av den
%UROPEISKAREGIONALAUTVECKLINGSFONDEN%25& ANTOGSVERKSTËLLIGHETSPROGRAMMET
FÚR ).4%22%' )6# I SEPTEMBER  È DÍ DESS PROGRAMMERING UTSTRËCKTS ËNDA TILL

Det globala syftet med programmet är att hjälpa till att göra de regionala
strategierna effektivare, särskilt genom utbyte av erfarenheter mellan de regionala
beslutsfattarna på nyckelområdena som är innovation, ekonomi baserad på
KUNSKAP GRÚN EKONOMI OCH FÚREBYGGANDE AV MILJÚRISKER ).4%22%' )6# ANSLUTER
SIG DËRFÚR TILL DE SYFTEN SOM DElNIERATS AV ,ISSABON OCH 'ÚTEBORGSAGENDORNA
ekonomisk modernisering och konkurrenskraft.
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