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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te
nemen:

1. wijst erop dat het concurrentievermogen van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als gebruik wordt gemaakt van de beste beschikbare technologieën; vraagt 
de lidstaten en de Commissie te bevorderen dat de toeristische sector strategieën vaststelt 
op het gebied van energie-efficiëntie en invoering van energie uit hernieuwbare bronnen; 
juicht het toe dat de Commissie een platform "ICT en toerisme" opzet, dat voor 
toeristische ondernemingen, en met name kmo's, als katalysator zou kunnen dienen bij de 
ontwikkeling van nieuwe en innoverende instrumenten en diensten; is van mening dat een 
interne markt voor onlinediensten het concurrentievermogen van de toeristische sector in 
Europa zal versterken en dat ICT moet bijdragen aan een duurzaam beheer, mede gelet op 
de klimaatstrategie van de EU en de bijzondere behoeften van plattelands-, berg- en 
kustgebieden; is van oordeel dat de coördinatie van alle toeristische activiteiten via ICT 
moet worden verbeterd onder auspiciën van de Commissie, omdat toeristen steeds meer 
reizen via elektronische platforms en met behulp van niet-Europese zoekmachines 
boeken; is van mening dat de Commissie eerlijke en legale concurrentiepraktijken op dit 
gebied moet garanderen;

2. is van mening dat vaardigheden, ervaringen en beste praktijken in de toeristische sector 
moeten worden uitgewisseld, en bepleit daarom "slimme specialisatie", waarbij regio's 
zich vooral op hun in vergelijking met andere regio's sterke punten richten waarop zij 
kunnen uitblinken; verzoekt de Commissie en de lidstaten om verdere bevordering en 
uitbreiding van de uitwisselingsprogramma's van de Commissie, zoals Leonardo, die zijn 
toegesneden op de wensen en behoeften van de sector; onderstreept het belang van zeer 
goed opgeleide werknemers en dringt aan op meer beroepsopleidingen in de toeristische 
sector; verzoekt de Commissie een speciale eenheid toerismeontwikkeling op te zetten om 
te komen tot gespecialiseerde universitaire en opleidingsprogramma's inzake duurzaam 
toerisme in Europa; onderstreept het belang van een snelle wederzijdse erkenning van 
diploma's en kwalificaties in de toeristische sector in geheel Europa, dit in 
overeenstemming met de Europese en nationale voorschriften en normen;

3. is van mening dat de duurzaamheid van de toeristische sector erbij gebaat is dat beter 
gebruik wordt gemaakt van innovatieve producten en diensten; wenst dat innovatief en 
milieuvriendelijk toerisme als horizontaal thema wordt opgenomen in het programma 
voor concurrentievermogen en innovatie; onderstreept dat het van groot belang is in het 
Europese toerisme een steeds grotere rol toe te kennen aan verantwoordelijkheid en 
duurzaamheid, teneinde het milieu, lokale culturen en bevolkingsgroepen te ontzien; 
stimuleert derhalve de initiatieven van de Commissie op het gebied van duurzaamheid, 
zoals de ontwikkeling van indicatoren voor duurzaam beheer, een handvest voor 
duurzaam en verantwoord toerisme, rekening houdend met de beleidsaanbevelingen van 
de Internationale werkgroep voor duurzaam toerisme (GTI-DTD) in het kader van het 
proces van Marrakesh, synergieën met het Mondiaal Partnerschap voor duurzaam 
toerisme en een strategie voor duurzaam kust- en zeetoerisme, waarbij benadrukt moet 
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worden dat meer duurzaamheid ook meer kwaliteit en een grotere tevredenheid van de 
klant betekent; dringt aan op een meer holistische benadering op dit gebied en wijst met 
name op de mogelijk negatieve gevolgen van vastgoedspeculatie voor het milieu in 
toeristische gebieden;

4. onderstreept dat, om meer vertrouwen te wekken in het online universum en om de 
Europese toerismesector meer te laten profiteren van alle mogelijkheden die hierdoor 
worden geboden, alle Europeanen op de hoogte moeten worden gebracht van hun 
fundamentele rechten en verplichtingen in de digitale wereld door middel van een 
Europees handvest van de rechten van burgers en consumenten in een digitale omgeving, 
waarbij het communautaire acquis geconsolideerd en zo nodig geactualiseerd wordt; is 
van oordeel dat dit handvest de regelgeving van de Unie moet consolideren en vooral ook 
de rechten van de gebruikers met betrekking tot de bescherming van hun privésfeer, 
kwetsbare gebruikers en digitale inhoud moet bevatten;

5. is van mening dat de duurzaamheid van de toeristische sector gebaat is bij een betere 
coördinatie van het onderzoek en de ontwikkeling op het gebied van het toerisme; 
verzoekt de Commissie derhalve om instelling van een virtueel waarnemingscentrum voor 
het toerisme dat niet alleen contact onderhoudt met onderzoekinstellingen, maar ook met 
ondernemingen en overheidsinstanties, teneinde marktonderzoek te bevorderen met 
gebruikmaking van systemen met gegevens over de concurrentie, ondernemingen en 
overheidsorganen informatie te verstrekken over de te verwachten ontwikkeling van vraag 
en aanbod en ondernemingen en de overheidssector in staat te stellen een betere 
strategische positie in te nemen;

6. merkt op dat het toerisme een sector is die sterk afhankelijk is van het klimaat, dat 
bepalend is voor de duur en de kwaliteit van de toeristenseizoenen, en tevens een sector 
die bijdraagt aan de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen die 
voornamelijk afkomstig zijn van het vervoer en toeristische accommodaties; wijst erop dat 
de sector een belangrijke rol kan spelen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie door middel van een energiebeleid dat zich op gebouwen richt; vraagt de lidstaten 
en de Commissie te bevorderen dat de toeristische sector strategieën vaststelt op het 
gebied van energie-efficiëntie en invoering van energie uit hernieuwbare bronnen;

7. onderstreept dat activiteiten in verband met duurzaam toerisme voor de lokale economieën 
(in het bijzonder in achtergebleven gebieden) een blijvende bron van inkomsten en een 
factor voor de bevordering van stabiele werkgelegenheid met rechten moeten zijn, als 
ondersteuning moeten dienen voor andere economische activiteiten stroomop- en 
stroomafwaarts en tegelijkertijd het landschappelijke, culturele, historische en natuurlijke 
erfgoed in stand moeten houden en moeten valoriseren;

8. is van oordeel dat de toeristische sector dient bij te dragen aan de ontwikkeling van 
aanverwante regionale bedrijfstakken, waardoor economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid op regionaal niveau ontstaan, en onderstreept dat het noodzakelijk is tot
een horizontale benadering van de sector te komen bij het communautaire beleid en de 
communautaire fondsen, zoals door de opstelling van een specifiek gemeenschappelijk 
programma ter aanvulling van de maatregelen van de lidstaten zelf, zodat de sector wordt 
gestimuleerd en synergieën tussen de verschillende betrokken economische en sociale 
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actoren worden aangemoedigd;

9. beklemtoont de noodzaak om het aanbod van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren, en benadrukt dat seizoensgebonden aanpassing een bepalende factor is voor 
het concurrentievermogen van de Europese toeristische sector; pleit voor meer 
samenwerking tussen de lidstaten bij de bevordering van de EU als toeristische 
bestemming, maar onderstreept tevens de rol van de lokale overheden;  verzoekt om een 
Europese communicatiestrategie en een campagne binnen de EU en op mondiaal vlak om 
te bereiken dat Europa met zijn rijke natuurlijke, culturele, historische en etnische erfgoed 
's werelds belangrijkste toeristische bestemming blijft; is van mening dat de 
bureaucratische rompslomp en de administratieve lasten voor diensten in de toeristische 
sector zowel voor klanten als voor bedrijven moeten worden beperkt, in het besef dat aan 
hoge kwaliteit een prijskaartje hangt;

10. erkent dat er soms binnen de EU lange afstanden moeten worden afgelegd, vooral tussen 
de verafgelegen lidstaten in het noorden en in het zuiden, en onderstreept daarom het 
belang van het luchtverkeer voor het toerisme binnen de EU, en ook vanuit derde landen; 
doet in verband hiermee een beroep op de Commissie geen te zware wetgevingslasten op 
de Europese luchtvaartmaatschappijen te leggen, die hun moeilijkheden in de wereldwijde 
concurrentiestrijd alleen maar zouden vergroten;

11. constateert dat wegens de klimaatveranderingen in de komende jaren belangrijke 
veranderingen op milieugebied zijn te verwachten, zoals de stijging van het zeeniveau, 
stijging van de temperatuur en verergering van de droogteverschijnselen, en dat het 
toerisme de sector zal zijn die het meest getroffen wordt door de klimaatverandering in het 
Middellandse Zeegebied;

12. merkt op dat er meer aandacht moet komen voor de diversifiëring van het toerisme en het 
toenemende belang van gespecialiseerd toerisme, zoals zakelijk toerisme, 
shoppingtoerisme, cultuurtoerisme, sociaal toerisme, ecotoerisme en sporttoerisme, en 
dringt aan op meer ondersteunende maatregelen om het Europese toerisme op die 
gebieden, waarop wereldwijd wordt geconcurreerd, te bevorderen;

13. herinnert aan de buitengewone gevolgen van de uitbarsting van de Eyjafjallajökull in april 
2010 voor het vliegverkeer en de luchtvaartsector, die wekenlang enorme verliezen leed, 
en wijst op het belang van snelle besluitvorming door de EU en het luchtverkeersbeheer in 
soortgelijke situaties om te garanderen dat het luchtverkeer soepel kan verlopen;

14. gelooft dat gezien de vergrijzing van de samenleving gezondheids- en wellnesstoerisme de 
beste groeikansen biedt voor de toekomst; gelooft dat een Europees stelsel van 
gegarandeerde kwaliteitsnormen en -controles op dit gebied, zoals toekenning van een 
"blauw kruis" aan medische en wellnessvoorzieningen, bijvoorbeeld hotels die 
gezondheidsbehandelingen aanbieden, zoals gezondheidstests, sterk zou bijdragen tot de 
verbetering van de concurrentiepositie van het Europese gezondheidstoerisme; stelt in dit 
verband voor activiteiten op het gebied van thermale baden te ontwikkelen om hiervan een 
Europese specialiteit te maken;

15. benadrukt dat de rol van lokale overheden en het bedrijfsleven, en met name kmo's, brede 
erkenning moet krijgen bij de ontwikkeling van het beleid op toeristisch gebied in Europa; 
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gelooft dat het wettelijk en fiscaal kader moet zorgen voor een gunstiger klimaat voor 
deze ondernemingen en rekening moet houden met de specifieke behoeften van 
toeristische ondernemingen en hun werknemers, zoals regelingen inzake flexibele 
arbeidstijden die in overeenstemming zijn met de rechten van de werknemers;

16. benadrukt dat de ultraperifere regio's en de overzeese landen en gebieden op grond van 
hun geografische situatie etalages van de Europese Unie in de wereld zijn en perfect 
ingaan op de door de Commissie voorgestelde ontwikkelingsmogelijkheden, met name die 
van een niet-seizoensgebonden toerisme voor EU-burgers; wijst erop dat de ultraperifere 
regio's ook aan nabijgelegen landen, zoals de VS, Canada en de BRIC-landen (Brazilië, 
Rusland, India en China), en dan met name Brazilië, de gelegenheid bieden tot het 
ontdekken van de toeristische mogelijkheden op Europees grondgebied, waar veilig 
vervoer en goede gezondheidszorgvoorzieningen worden gecombineerd met een hoge 
horecakwaliteit;

17. wijst erop dat het een sector betreft die 5% van het bbp van de Europese Unie opbrengt, 
en acht het daarom essentieel de effecten van de wetgeving van de Unie op de toeristische 
sector serieuzer te beoordelen;

18. acht het noodzakelijk de normen voor de classificatie van hotelvoorzieningen volgens 
dezelfde, voor geheel Europa geldende beoordelingsmodellen en –criteria te 
harmoniseren;

19. doet een beroep op de Commissie te komen met een Europees wetgevingskader voor de 
veiligheid en toegankelijkheid van toeristische diensten; wijst op het nauwe verband 
tussen ontwikkeling van het toerisme en vervoersinfrastructuur; merkt op dat een derde 
van de klachten van consumenten binnen het SOLVIT-systeem betrekking heeft op 
passagiersrechten, en dringt er daarom bij de Commissie op aan dat de handhaving van de 
consumenten- en passagiersrechten wordt verbeterd; betreurt het met name dat 
verkeersongevallen de meest voorkomende doodsoorzaak onder reizigers zijn; pleit 
daarom voor harmonisatie van de verkeersregels en veiligheidsnormen, bijvoorbeeld 
uniforme regels voor het verkeer op rotondes;

20. stelt voor na te denken over de oprichting van een Euromediterrane organisatie voor 
toeristische samenwerking en ontwikkeling, teneinde van het Middellandse Zeegebied 
voor statistische doeleinden één gebied te maken, analyses op te stellen om bedrijven en 
overheidsinstanties bij hun besluitvorming te leiden, reisbestemmingen te promoten en de 
opleidingscentra voor banen in de toeristische sector in een netwerk te bundelen;

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten de Europese middelen voor toerisme efficiënt te 
benutten om zowel nieuwe banen te creëren en het concurrentievermogen van kmo's in de 
toeristische sector te versterken.
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