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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:

A. overwegende dat de toeristische sector, alle multiplicatoreffecten meegerekend, goed is 
voor meer dan 10% van het bbp van de EU,

B. overwegende dat de Europese Unie met de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon voor het eerst bevoegdheden toegewezen heeft gekregen om het optreden van de 
lidstaten op het gebied van toerisme te coördineren en aan te vullen, onder inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel,

C. overwegende dat de meeste exploitanten in de toeristische sector mkb-bedrijven zijn en 
dat deze gezien hun structuren en het seizoensgebonden karakter van hun activiteiten 
directer de gevolgen ondervinden van conjunctuurschommelingen en natuurlijke factoren,

D. overwegende dat het toerisme veel meer als een sectoroverschrijdende branche moet 
worden gezien en dat er een nauwer onderling verband moet worden gelegd tussen deze 
sector en andere beleidsterreinen en economische sectoren,

E. overwegende dat bij de herziening van het toerismebeleid rekening moet worden 
gehouden met de vergrijzing, de klimaatverandering en de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën,

F. overwegende dat er in de toeristische sector duidelijk sprake is van onderbenutting van 
niet-seizoensgebonden voorzieningen en dat het aanbod van gekwalificeerde vakmensen 
en stagiairs moet worden uitgebreid en gehandhaafd,

G. overwegende dat de toeristische sector in Europa zich zowel op Europese toeristen als op 
toeristen uit derde landen moet blijven richten,

H. overwegende dat een sterke interne markt essentieel is om te komen tot een werkelijk 
Europese toeristische sector; voorts overwegende dat elektronische handel ook in de 
toeristische sector steeds belangrijker wordt,

1. dringt er bij de lidstaten op aan opleidingen en stages voor organisatoren van toeristische 
activiteiten te faciliteren en te bevorderen ter ondersteuning van de diversificatie en 
specialisatie van het Europese toerisme en om toeristische organisaties er samen met de 
Commissie toe aan te moedigen goede praktijken uit te wisselen; verlangt daarnaast dat de 
wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties in de toeristische sector wordt verbeterd, 
zodat het voor vakmensen, maar ook voor zij-instromers gemakkelijker wordt het hele jaar 
door werk in deze sector te vinden; steunt de Commissie in haar streven tot invoering van 
een beroepskaart, waardoor de mobiliteit en inzetbaarheid van hooggekwalificeerde 
werknemers in deze sector zou kunnen worden verbeterd, en is van mening dat deze 
beroepskaart om te beginnen zou kunnen worden geïntroduceerd voor reisleiders;
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2. stelt zich op het standpunt dat de correcte uitvoering van de dienstenrichtlijn de juridische, 
administratieve en bureaucratische belemmeringen en beperkingen waarmee consumenten 
en bedrijven in de toeristische sector te maken hebben drastisch zou helpen beperken; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve ervoor te zorgen dat de dienstenrichtlijn 
daadwerkelijk wordt toegepast, aangezien alle belanghebbenden in de sector daarvan in 
sterke mate zullen profiteren;

3. roept de EU op tot het volgen van een meer geïntegreerde aanpak van het toerisme, met 
name op het gebied van diensten en consumentenbescherming, en onderstreept het belang 
van de komende herziening van Pakketreizenrichtlijn 90/314/EEG, die momenteel 
volledig uit de pas loopt met de ontwikkelingen in de toeristische sector en de nieuwe 
reisgewoonten, met name in termen van toegenomen gebruik van internet en e-commerce 
en de impact daarvan op de toekomstige ontwikkeling van de toeristische sector;

4. verzoekt de Commissie intensiever te werken aan de verbetering van de kwaliteit en 
inhoud van aan toeristen verstrekte informatie, die gemakkelijk toegankelijk en 
betrouwbaar moet zijn en waarin de prijsstructuur moet zijn opgenomen van de 
verschillende onderdelen die samen het reispakket vormen;

5. beschouwt de invoering van een geharmoniseerde classificatie van hotels in de gehele EU 
als een sleutelelement in de ontwikkeling van het toerisme, en dringt er daarom bij de 
Commissie op aan het voorstel van de hotelbranche te steunen om de classificatie van 
hotels en kwaliteitsnormen te harmoniseren, en met wetgevingsmaatregelen te komen 
mocht deze harmonisatie niet in alle lidstaten tot een goed einde kunnen worden gebracht;

6. wijst erop dat ondernemingen in de toeristische sector behoefte hebben aan vergelijkbare 
statistische gegevens van hoge kwaliteit met het oog op de langetermijnplanning van 
vraag- en aanbodstructuren en de ontwikkeling van toeristische bestemmingen; verzoekt 
de Commissie derhalve er binnen de grenzen van haar mogelijkheden voor te zorgen dat 
deze gegevens in heel Europa beschikbaar zijn;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat de toeristische sector de 
bestaande voorschriften naleeft op het gebied van de veiligheid van toeristische 
voorzieningen, inzonderheid met betrekking tot brandveiligheid, rampenplannen, de 
veiligheid van kindervoorzieningen, personeelsopleiding en de behoeften van mensen met 
een handicap, en – waar zulks nodig wordt geacht – Europese normen op te stellen;

8. verzoekt de Commissie mee te werken aan de opstelling van een witte lijst van 
touroperators ter ondersteuning van bedrijven die diensten van hoge kwaliteit aanbieden 
en ter verbetering van de consumentenbescherming;

9. verzoekt de Commissie haar eigen toerisme-initiatieven zo breed mogelijk onder de 
aandacht te brengen door alle beschikbare media ten volle te benutten, en innoverend te 
werk te gaan zodat dergelijke initiatieven zichzelf betalen;

10. onderstreept dat, uitgaande van de tot dusverre nationaal opgedane ervaringen, een 
Europees keurmerk voor "kwaliteitstoerisme" moet worden ontwikkeld om de veiligheid 
en het vertrouwen van de consumenten in toeristische producten te vergroten en om 
tegelijk ondernemers in deze branche en ondernemingen te belonen die de dienstverlening 
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helpen verbeteren en hun klanten tevredenstellen; stelt zich op het standpunt dat het 
initiatief tot ontwikkeling van een geconsolideerd "Europees merk" in principe als zeer 
positief moet worden aangemerkt; merkt echter op dat wij er wel op moeten toezien dat de 
verscheidenheid aan cultureel en natuurlijk erfgoed in de respectieve lidstaten niet wordt 
aangetast;

11. moedigt de Commissie ertoe aan door middel van publiek/private partnerschappen nauwer 
met de privésector samen te werken bij het lanceren van initiatieven in de toeristische 
sector; beseft dat dergelijke initiatieven efficiënter zullen worden en zichzelf beter in 
stand kunnen houden wanneer de privésector er op een intelligente manier bij wordt 
betrokken;

12. juicht het toe dat de Commissie vastbesloten is de doelstellingen van het toerismebeleid te 
integreren in haar diverse andere beleidsvormen die direct of indirect van invloed zijn op 
de toeristische sector;

13. wijst op het belang van het toerisme als bron van inkomsten voor de economie van 
eilanden, berggebieden en dunbevolkte regio's; verzoekt de Commissie gerichte 
maatregelen te ontwikkelen ter ondersteuning van de toeristische sector in gebieden die te 
maken hebben met ernstige en permanente nadelen van natuurlijke of demografische aard, 
zoals eilanden, berggebieden en dunbevolkte regio's;

14. roept de Commissie op tot ondersteuning van onbelemmerd en voor leeftijd aangepast 
toerisme en van toerisme voor mensen met een handicap door middel van promotie- en 
bewustmakingscampagnes en van de invoering van een Europees kwaliteitslabel dat o.a. 
geldt voor toeristische bestemmingen die onbelemmerd reizen en logeren mogelijk maken 
voor mensen met een handicap en mensen met beperkte mobiliteit, inclusief ouderen en 
kinderen; verzoekt met name de hotelbranche een code van goede praktijken op te stellen 
en in te voeren en zo voor mensen met een handicap en een verminderde mobiliteit de 
toegang tot hotelvoorzieningen te vergemakkelijken overeenkomstig de beginselen die 
worden vermeld in de mededeling van de Commissie van 15 november 2010 over de 
Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 (COM(2010)0636); merkt op dat met dit 
doel voor ogen ook, in overleg met de belanghebbenden, een evaluatie moet worden 
opgemaakt van het Calypso-programma, en dat dit – voor zover dienstig – moet worden 
voortgezet; daarbij moet er echter wel voor worden gezorgd dat deze programma's 
zichzelf op de lange termijn kunnen bedruipen;

15. is verheugd over het feit dat de Commissie in 2009 het Calypso-programma heeft 
gelanceerd, dat zowel een sociaal doel heeft (groepen mensen die niet gauw op vakantie 
zouden gaan, in staat stellen dat toch te doen) als een economisch doel (steun voor het 
toerisme door mensen aan te moedigen in het laagseizoen op vakantie te gaan); is van 
mening dat dit programma moet worden voortgezet, met dien verstande dat de behaalde 
resultaten – met de medewerking van de belanghebbenden – aan een evaluatie moeten 
worden onderworpen; roept de Commissie en de lidstaten ertoe op in hun toerismebeleid 
bijzondere aandacht te besteden aan grensoverschrijdend regionaal en lokaal toerisme;

16. roept de Commissie op ervoor te zorgen dat passagiers beter worden geïnformeerd over 
hun rechten in alle vormen van openbaar vervoer, zodat de Europese burger 
rechtszekerheid heeft bij reizen op het grondgebied van de Europese Unie;
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17. verzoekt de Commissie zich te beraden over de mogelijkheid tot vereenvoudiging van 
visumaanvraagprocedures voor met name "toeristengroepen", zonder dat daardoor de
veiligheids- en douaneaspecten voor onderdanen van derde landen op enigerlei wijze in 
het gedrang komen;

18. verzoekt de Commissie intelligente manieren te verzinnen en te bevorderen voor het 
bijeenbrengen van particuliere en overheidsgelden voor de instandhouding van het 
Europees cultureel erfgoed, bijvoorbeeld door optimale praktijkmodellen te promoten; 
verzoekt de lidstaten samen te werken bij de uitwisseling van optimale praktijken, 
teneinde het Europees toerisme te stimuleren en alternatieve vormen van toerisme te 
bevorderen;

19. dringt erop aan dat de lidstaten alternatieve vormen van toerisme zoals agritoerisme 
aanmoedigen; is van mening dat dergelijke vormen van ontwikkeling de bedrijvigheid van 
mkb'ers in de toeristische sector, en met name van familiehotels, ten goede zullen komen; 
onderstreept dat deze ondernemingen onder een andere classificatieregeling moeten 
vallen; verzoekt de lidstaten nauwer met de Commissie samen te werken bij het zoeken 
naar nieuwe en betere manieren om Europese rondreizen te ontwikkelen en te promoten;

20. verzoekt de Commissie elke nieuwe maatregel in de toeristische sfeer grondig te toetsen 
op efficiëntie, administreerbaarheid en financierbaarheid;

21. roept de Commissie ertoe op om meer milieuvriendelijke projecten te ondersteunen, onder 
inachtneming van de milieu- en klimaateffecten van de toeristische industrie en van de 
noodzaak tot behoud van het natuurlijk en cultureel erfgoed van de lidstaten;

22. steunt de initiatieven van de Commissie ter bevordering van het toerisme in de EU, zoals 
het EDEN-project ("European Destinations of Excellence" – "Europese 
topbestemmingen"), in het kader waarvan elk jaar in elk deelnemend land, uitgaande van 
een specifiek thema, Europese toeristische bestemmingen worden onderscheiden die
prioriteit toekennen aan een duurzaam ontwikkelingsmodel; verzoekt de Commissie 
voorlichtingscampagnes op te zetten om dergelijke initiatieven onder de aandacht te 
brengen;

23. is van mening dat het gemeenschappelijk Europees erfgoed krachtiger moet worden 
bevorderd, bijvoorbeeld in de vorm van Europese cultuurroutes; is van mening dat daarbij 
ook moet worden gestreefd naar samenwerking met andere instellingen zoals de Raad van 
Europa.



AD\859059NL.doc 7/7 PE454.711v02-00

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 28.2.2011

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

26
2
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza 
Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, 
Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata 
Handzlik, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Robert 
Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, 
Bernadette Vergnaud

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Damien Abad, Cornelis de Jong, Constance Le Grip, Emma 
McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Olga 
Sehnalová, Wim van de Camp


