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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

1. erkent het belang van het toerisme voor de EU en haar interne markt, en benadrukt het 

potentieel ervan als motor voor sociaaleconomische groei, nieuwe banen voor met name 

jongeren, en nieuwe commerciële mogelijkheden; dringt er in het licht van bovenstaande 

bij de Commissie op aan een geïntegreerde aanpak te hanteren bij de ontwikkeling van 

beleid dat van invloed is op de toeristische sector; erkent het belang van toerisme voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, in het bijzonder met 

betrekking tot de uitroeiing van armoede en het scheppen van banen; 

2. vestigt de aandacht op de cruciale rol van de digitale revolutie in de toeristenindustrie; 

vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat in alle toeristische sectoren en door alle 

toerismeondernemingen, met name door kleine en middelgrote ondernemingen (kmo´s), 

de via het internet geboden nieuwe technologieën zo goed mogelijk worden benut, opdat 

zij hun elektronische zakelijke activiteiten op de interne markt kunnen uitbreiden en 

hoogwaardigere digitale producten en processen kunnen ontwikkelen, waarbij 

tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat burgers en consumenten toegang hebben tot 

hoogwaardige en veilige diensten die eerlijk en betaalbaar zijn; 

3. beklemtoont dat het van groot belang is nieuwe vormen van thematisch toerisme te 

ontwikkelen, eventueel in het kader van transnationale of zelfs interregionale 

samenwerking, zodat het Europees toeristisch aanbod zich onderscheidt van dat van 

andere landen en continenten; is van oordeel dat de stelselmatige bevordering van 

themagerichte toeristische producten het niet alleen mogelijk maakt het gehele Europese 

toerisme-aanbod op een andere leest te schoeien, maar ook een beslissende bijdrage kan 

leveren aan de bestrijding van de effecten van seizoensinvloeden; 

4. herinnert eraan dat de EU moet gaan investeren teneinde gereed te zijn om mogelijkheden 

te stimuleren in derde landen met een grote bevolking en een opkomende economie, in het 

bijzonder de BRIC-landen, waar het aantal naar het buitenland reizende toeristen 

toeneemt; wijst op de behoefte aan initiatieven ter bevordering van het toerisme en aan 

meer flexibiliteit en consistentie met betrekking tot toeristenvisumregelingen en 

grensovergangen; benadrukt dat bevordering van een groter aantal platforms voor 

visumtoerisme, in combinatie met een zorgvuldige benadering van de vereenvoudiging 

van de visumcode, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de toename van het aantal 

toeristen van buiten Europa en aan een grotere zichtbaarheid van Europese toeristische 

bestemmingen; onderstreept het potentieel van rondreisvisa voor groepen toeristen die al 

in een bepaald land zijn geweest, en het belang van het sluiten van meer 

visumvrijstellingsovereenkomsten, teneinde optimaal gebruik te maken van de komst van 

internationale toeristen; acht het aanbevelenswaardig, met inachtneming van de rechten en 

plichten van de lidstaten inzake het toezicht op de toegangswegen aan hun grenzen, dat de 

Europese instellingen en de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk visumbeleid 

een langetermijnstrategie ontwikkelen voor betere coördinatie en vereenvoudiging van de 

visumprocedures; 
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5. wijst op de rol van de European Travel Commission (ETC) en haar leden bij het promoten 

van Europa als toeristische bestemming; vraagt de Commissie nauwer samen te werken 

met de ETC en de breder georiënteerde World Tourism Organization op het gebied van 

gezamenlijke maatregelen voor het toerisme in Europa; 

6. is verheugd over het "Digital Tourism Platform" van de Commissie en de doelstellingen 

ervan om i) de innovatiecapaciteit en de digitalisering van kmo's in de toerismesector te 

vergroten om deze sector actiever te maken en om ii) voorstellen te verzamelen voor de 

aanpassing en ontwikkeling van duurzaam, concurrerend en consumentgericht beleid ter 

verdere ontwikkeling van het toerisme; spoort aan tot het gebruik van innovatieve 

technologieën, het delen van beste praktijken en de verdieping van de samenwerking op 

regionaal niveau, teneinde het toerisme in Europa aantrekkelijker en concurrerender te 

maken; is van mening dat bevordering van e-learning en een bredere benutting van 

digitale technologieën een bijdrage hiertoe zullen leveren; 

7. onderstreept de noodzaak om de concepten toerisme, sportief toerisme, avontuurlijk 

toerisme, educatief toerisme, agrotoerisme en creatief toerisme beter te bevorderen; 

benadrukt de noodzaak om speciale aandacht te besteden aan plattelandstoerisme als 

motor van duurzame groei in plattelandsgebieden, waarmee werkgelegenheid en kansen 

worden gecreëerd in afgelegen gebieden; 

8. steunt het concept van de Commissie om duurzaam "toerisme voor iedereen"; te 

promoten; 

9. wijst erop dat de rol van de consument tegenwoordig verder gaat dan zoekacties bij het 

boeken van reizen en aanverwante diensten en het inwinnen van informatie over een 

bestemming, en tevens activiteiten op het gebied van recensies, beoordelingen en reclame 

omvat; wijst erop dat internetervaring bijgevolg steeds belangrijker wordt; 

10. benadrukt dat Europa zijn positie als populairste toeristische bestemming ter wereld moet 

behouden; is verheugd over het feit dat er evenementen en communicatiecampagnes 

worden georganiseerd waarin Europa als toeristische bestemming wordt aangeprezen, met 

name gericht op markten in derde landen, en roept alle betrokken partijen op Europa niet 

alleen als toeristische bestemming aan te prijzen, maar ook als topbestemming met een 

uitgebreid scala aan nationale bestemmingen, culturen en toeristische diensten, zonder de 

onderlinge concurrentie te verstoren; 

11. erkent dat de toeristische sector wordt gedomineerd door kleine en middelgrote 

ondernemingen, samen met een groot aantal micro-ondernemingen; meent in dit verband 

dat inspanningen voor de invoering van betere regelgeving, de verlaging van de 

administratieve lasten en de bevordering van het concurrentievermogen van Europese 

ondernemingen niet alleen binnen de sector zelf moeten worden voortgezet, maar ook als 

onderdeel van al het EU-beleid dat van invloed is op de toeristische sector; 

12. verwelkomt de onlangs door het netwerk van Europese consumentencentra ontwikkelde 

"ECC-Net Travel App"; 

13. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om een Europese 

Toerismekalender op te stellen ter coördinatie van de informatie over Europese 
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toeristische bestemmingen in alle lidstaten in alle officiële talen, teneinde de 

voorlichtingsdiensten voor consumenten te verbeteren en consumenten ondersteuning te 

bieden bij het vinden van informatie en bijzonderheden over onder andere evenementen, 

plaatsen en festivals; 

14. merkt op dat het Europese toerisme zich moet aanpassen aan de digitale markt en nieuwe 

digitale instrumenten en informatiebronnen moet ontwikkelen voor potentiële toeristen 

naar Europa; beveelt aan een gebruikersvriendelijke, interoperabele mobiele applicatie in 

het leven te roepen met interactieve landkaarten, gidsen en andere relevante informatie 

over reisbestemmingen in de EU, die zou kunnen bijdragen aan het promoten van Europa 

als toeristische bestemming en het uitbreiden en verbeteren van voor consumenten 

beschikbare informatie; benadrukt dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling en 

het onderhoud van deze applicatie tot een minimum beperkt moeten blijven; erkent dat 

digitalisering van diensten en producten in de toeristische sector nieuwe mogelijkheden en 

potentieel biedt; benadrukt het belang van de totstandbrenging van een volledig 

functionerende interne markt voor deze diensten en producten, die inclusief moet zijn voor 

alle betrokkenen, met name kmo´s en consumenten, en hun rechtszekerheid moet bieden; 

15. benadrukt dat aanbieders van toeristische diensten rekening dienen te houden met de 

behoeften van personen met een handicap en/of verminderde mobiliteit, met name wat 

betreft de toegankelijkheid, teneinde personen met een motorische of zintuiglijke 

handicap, personen met voedselallergieën en ouderen toegang te bieden tot het volledige 

Europese toeristische aanbod, door de bevordering van maatregelen gericht op de 

aanpassing van reeds bestaande voorzieningen en op de opleiding van het personeel; acht 

het wenselijk om op Europees niveau innovatieve programma's, mechanismen en 

producten te bevorderen die de autonome toegang van mensen met mobiliteitsproblemen 

vereenvoudigen; benadrukt dat het van belang is toeristische informatie toegankelijk te 

maken voor toeristen met een handicap; verzoekt alle toeristische organisaties en 

logiesverstrekkers om bij het actualiseren van hun websites of andere informatiebronnen 

rekening te houden met de toegankelijkheid, waaronder de toegankelijkheid via het web; 

16. benadrukt de behoefte aan een sterker gecoördineerde aanpak van de lidstaten teneinde 

administratieve en meer regionaal georiënteerde samenwerking te bevorderen op met het 

toerisme samenhangende beleidsterreinen, zoals innovatie, vervoer, kwaliteit van 

diensten, de visumregeling, het milieu, consumentenbescherming, communicatie en 

betalingen met internationale betaalkaarten, daarbij rekening houdend met de specifieke 

problemen waar kmo´s in de toeristische sector mee kampen; onderstreept dat naleving 

van de regelgeving moet worden vergemakkelijkt met het oog op de groei van de 

deeleconomie en met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel; merkt op dat de 

onderling verschillende regelgevingskaders van de lidstaten direct van invloed zijn op 

ondernemingen in de toeristische sector en marktverstorend kunnen werken; 

17. acht het noodzakelijk een verbetering van het concurrentievermogen te ondersteunen in de 

gebieden waar het toeristisch potentieel onvoldoende is aangeboord, door middel van 

eerlijke reclame en met steun van lokale kmo´s die actief zijn in de toeristenindustrie; 

18. vraagt om betere wederzijdse erkenning door de lidstaten van beroepskwalificaties in de 

toeristenindustrie teneinde zowel degenen die reeds in de sector werkzaam zijn, als 
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degenen die van plan zijn dit te doen, de beste mogelijkheden voor beroepsuitoefening te 

bieden en zo de mobiliteit van werknemers binnen deze sector te bevorderen; is van 

mening dat dit zou helpen de problemen aan te pakken van enerzijds het 

seizoensgebonden karakter van het werk in deze bedrijfstak en anderzijds het zwartwerk; 

19. herinnert aan het belang van de ontwikkeling van een vervoersnet dat doeltreffender 

verbindingen tot stand brengt met perifere toeristische gebieden; 

20. herinnert aan het belang van de deeleconomie bij de bevordering van toerisme alsook aan 

het belang van de bijdrage ervan aan de toename van het aantal toeristen naar talrijke 

toeristische bestemmingen; benadrukt dat dit niet als oneerlijke concurrentie moet worden 

beschouwd; benadrukt de rol van de deeleconomie in de toeristische sector en dringt aan 

op een passend regelgevingskader dat groei en innovatie ondersteunt en tegelijkertijd de 

belangen van de consument beschermt; benadrukt dat de veiligheid en bescherming van 

de gebruiker, evenals de kwaliteit van de geleverde diensten, moeten worden 

gewaarborgd; 

21. herinnert aan de noodzaak een concurrerende vervoers- en toeristeninfrastructuur te 

ontwikkelen; 

22. benadrukt het belang van een duurzame en verantwoordelijke Europese toeristische sector 

die de concurrentie tussen de ondernemingen in die sector bevordert; vestigt de aandacht 

op de constante stijging van het aantal reizigers en dringt aan op de ontwikkeling van 

meer duurzame en energie-efficiënte reis- en verblijfsmogelijkheden teneinde te zorgen 

voor ecologisch en economisch duurzame bestemmingen, daarbij rekening houdend met 

het feit dat ecologische duurzaamheid ook het behoud van lokale culturen en tradities en 

de bescherming en het in ere houden van het cultureel erfgoed omvat, evenals de 

bevordering van goede praktijken en inspanningen om tot een vorm van toerisme te 

komen die voldoet aan de behoeften van zowel de reizigers als de lokale gemeenschap, en 

die beide ten goede komt; spoort de Commissie aan om de uitvoering van het initiatief 

"Nearly Zero Energy Hotels" (neZEH) te bespoedigen, met als doel hotels 

zelfvoorzienend en energie-efficiënt te maken; 

23. benadrukt dat er behoefte is aan een strategie om de verkoop van het aantal 

overnachtingen in het midden- en laagseizoen te verhogen, onder meer in het 

plattelandstoerisme, en die erop is gericht het seizoensgebonden karakter aan te pakken; 

benadrukt dat het belangrijk is de marketing van toeristische producten en diensten toe te 

spitsen op kwaliteit, waardoor klantentrouw wordt aangemoedigd en wordt beoogd de 

Europese toeristenindustrie op een sterk concurrerende markt te positioneren; 

24. benadrukt de behoefte aan betere en toegankelijkere EU-financiering voor infrastructurele 

projecten, met name op het gebied van openbare diensten die tijdens het toeristenseizoen 

met een enorme consumptietoename te maken hebben, waar zowel de toeristen als de 

plaatselijke bevolking van kunnen profiteren; 

25. moedigt duurzame stedenbouwkundige planning aan om ervoor te zorgen dat het cultureel 

erfgoed van Europese toeristische bestemmingen behouden blijft; 

26. onderstreept het belang van een betere wederzijdse erkenning door de lidstaten van 
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beroepskwalificaties in het toerisme om zo tot de best mogelijke beroepsperspectieven te 

komen en aldus de mobiliteit van werknemers in deze sector te bevorderen; 

27. is van mening dat aanbieders van toeristische diensten ervoor moeten zorgen dat de aan 

consumenten verstrekte informatie met betrekking tot die diensten nauwkeurig en 

eenvoudig te begrijpen is, en dat consumenten niet worden misleid of verkeerd worden 

geïnformeerd; benadrukt dat informatie goed leesbaar en in begrijpelijke termen 

geformuleerd moet zijn, en dat aanbieders geen gebruik dienen te maken van praktijken of 

contractuele voorwaarden die discriminatie tussen consumenten in de hand werken of 

wantrouwen bewerkstelligen ten aanzien van de interne markt van de EU, en in het 

bijzonder ten aanzien van aankopen via internet; is van mening dat er 

communicatienetwerken moeten worden opgezet om de zakelijke mogelijkheden in de 

regio's te verbeteren en om consumenten beter te beschermen; 

28. benadrukt dat consumentenvertrouwen in ondernemingen die diensten verlenen in de 

toeristische sector eveneens afhankelijk is van de vraag of ondernemingen de consument 

eenvoudige, doeltreffende en snelle alternatieve mogelijkheden bieden voor het beslechten 

van consumentengeschillen, en of zij de financiële en persoonsgegevens van consumenten 

beschermen; 

29. is verheugd over de recente afronding van de trialoogonderhandelingen over de herziening 

van de richtlijn pakketreizen; dringt aan op de tijdige en doeltreffende omzetting en 

toepassing van deze richtlijn met het oog op de transformatie van de sector en de 

bescherming van de consument in de digitale omgeving; 

30. onderstreept dat reisagenten en -organisaties via hun websites, op e-tickets en op de 

belangrijkste toeristische bestemmingen bekendheid moeten geven aan het Europese 

alarmnummer 112; 

31. acht het zinvol te onderzoeken of het mogelijk is om kmo's en eenmanszaken in de 

toeristische sector te ondersteunen door middel van financieringsmechanismen die zijn 

ontworpen om de liquiditeit van deze bedrijven tegen redelijke kosten te versterken, 

investeringsprikkels te geven voor de ontwikkeling van infrastructuur en diensten die zij 

nodig hebben, alsook de administratieve rompslomp in verband met hun ontwikkeling 

zoveel mogelijk te beperken; 

32. is van mening dat het initiatief van de Europese hotelsector om de verschillende Europese 

accommodatieclassificatiesystemen geleidelijk te harmoniseren meer moet worden 

gestimuleerd, opdat de aangeboden accommodaties in Europa beter met elkaar kunnen 

worden vergeleken en er kan worden bijgedragen aan de totstandkoming van 

gemeenschappelijke criteria voor kwaliteitsdiensten; 

33. benadrukt dat reizigers nog steeds te maken hebben met variërende prijzen, bepalingen en 

voorwaarden bij het online reserveren van een accommodatie of reis met een 

vervoersmiddel; is daarom verheugd over de mededeling van de Commissie getiteld 

"Strategie voor een digitale interne markt voor Europa"; verzoekt de Commissie een 

alomvattend voorstel goed te keuren dat een einde maakt aan het onterecht blokkeren van 

de toegang tot goederen, diensten en het best beschikbare tarief op basis van iemands 

geografische locatie of het land waar hij woont; 
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34. is van mening dat de gecoördineerde stimulering van geïntegreerde elektronische 

ticketverkoopsystemen voor verschillende vervoersmiddelen het reizen zal 

vergemakkelijken en belemmeringen voor de voltooiing van de interne markt weg zal 

nemen. 
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