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Amendement 1
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het concurrentievermogen 
van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als gebruik wordt gemaakt 
van de beste beschikbare technologieën, en 
hiervoor is de uitwisseling van
vaardigheden, ervaringen en beste 
praktijken onontbeerlijk; onderstreept het 
belang van wederzijdse erkenning van 
diploma's en kwalificaties in de toeristische 
sector in geheel Europa;

1. wijst erop dat het concurrentievermogen 
van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als gebruik wordt gemaakt 
van de beste beschikbare technologieën.
Deze technologieën zullen zich 
ontwikkelen dank zij snelle 
internetverbindingen die in alle regio's 
moeten worden aangelegd en waarvan het 
gebruik ten goede moet komen aan alle 
structuren van het toerisme, ongeacht 
hun omvang. Andere nieuwe 
technologieën zullen een duurzaam 
beheer van gebouwen en punten met 
aantrekkingskracht voor het toerisme 
mogelijk maken, zodat bijgedragen kan 
worden aan de opbouw van een toerisme 
zonder schadelijke gevolgen voor milieu 
en plaatselijke activiteiten; verzoekt de 
lidstaten en plaatselijke overheden om 
vaardigheden, ervaringen en beste 
praktijken uit te wisselen; onderstreept het 
belang van wederzijdse erkenning van 
diploma's en kwalificaties in de toeristische 
sector in geheel Europa;

Or. fr

Amendement 2
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het concurrentievermogen 1. wijst erop dat het concurrentievermogen 
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van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als gebruik wordt gemaakt 
van de beste beschikbare technologieën, en 
hiervoor is de uitwisseling van 
vaardigheden, ervaringen en beste 
praktijken onontbeerlijk; onderstreept het 
belang van wederzijdse erkenning van 
diploma's en kwalificaties in de toeristische 
sector in geheel Europa;

van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als gebruik wordt gemaakt 
van de beste beschikbare technologieën, en 
hiervoor is de uitwisseling van 
vaardigheden, ervaringen en beste 
praktijken onontbeerlijk; herinnert eraan 
dat voor een toeristische kwaliteitsmarkt 
die gespecialiseerd is in de nieuwe 
vraagsectoren hooggekwalificeerd 
personeel nodig is met een opleiding die 
op de nieuwe toeristische eisen is 
afgestemd; onderstreept het belang van 
wederzijdse erkenning van diploma's en 
kwalificaties in de toeristische sector in 
geheel Europa en van een betere 
afstemming van de huidige 
opleidingsprgramma's op de vraag van de 
sector; moedigt de Commissie aan de 
deelname van de toeristische sector aan 
het Leonardo-programma te bevorderen;

Or. es

Amendement 3
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het concurrentievermogen 
van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als gebruik wordt gemaakt 
van de beste beschikbare technologieën, 
en hiervoor is de uitwisseling van
vaardigheden, ervaringen en beste 
praktijken onontbeerlijk; onderstreept het 
belang van wederzijdse erkenning van 
diploma's en kwalificaties in de 
toeristische sector in geheel Europa;

1. wijst erop dat het concurrentievermogen 
van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als de professionele 
vaardigheden zodanig verbeterd worden 
dat de aanpassing daarvan aan de nieuwe 
technologieën wordt vergemakkelijkt;
onderstreept de noodzaak de programma's 
van de Unie op zodanige wijze te 
bevorderen en aan te vullen dat de 
beroepsopleiding in de toeristische sector 
wordt begunstigd;

Or. it
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Amendement 4
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het concurrentievermogen 
van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als gebruik wordt gemaakt 
van de beste beschikbare technologieën, en 
hiervoor is de uitwisseling van 
vaardigheden, ervaringen en beste 
praktijken onontbeerlijk; onderstreept het 
belang van wederzijdse erkenning van 
diploma's en kwalificaties in de toeristische 
sector in geheel Europa;

1. wijst erop dat het concurrentievermogen 
van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als gebruik wordt gemaakt 
van de beste beschikbare technologieën, en 
hiervoor is de uitwisseling van 
vaardigheden, ervaringen en beste 
praktijken onontbeerlijk; onderstreept het 
belang van wederzijdse erkenning van 
diploma's en kwalificaties in de toeristische 
sector in geheel Europa, maar behoudt 
lidstaten immer de vrijheid voor 
buitenlandse diploma's en kwalificaties 
naar binnenlandse maatstaven te duiden 
en dientengevolge al dan niet te 
erkennen;

Or. nl

Amendement 5
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het concurrentievermogen 
van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als gebruik wordt gemaakt 
van de beste beschikbare technologieën, en 
hiervoor is de uitwisseling van 
vaardigheden, ervaringen en beste 
praktijken onontbeerlijk; onderstreept het 
belang van wederzijdse erkenning van 
diploma's en kwalificaties in de toeristische 
sector in geheel Europa;

1. wijst erop dat het concurrentievermogen 
van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als gebruik wordt gemaakt 
van de beste beschikbare technologieën, en 
hiervoor is de uitwisseling van 
vaardigheden, ervaringen en beste 
praktijken onontbeerlijk; bepleit daarom 
een "slimme specialisatie-benadering" 
waarbij de regio's zich speciaal op hun in 
vergelijking sterke punten richten waarop 
zij kunnen gaan uitblinken; onderstreept 
het belang van wederzijdse erkenning van 
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diploma's en kwalificaties in de toeristische 
sector in geheel Europa;

Or. en

Amendement 6
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat online diensten 
ertoe kunnen bijdragen dat Europa 
volledig gebruik maakt van de interne 
markt, waardoor voor de Europese 
toeristensector kansen ontstaan; dringt 
aan op een doeltreffend beleid voor een 
digitale interne markt die online diensten 
in Europa concurrerender, beter 
toegankelijk, grensoverschrijdend en 
transparanter maakt door het hoogst 
mogelijke niveau van 
consumentenbescherming te bieden; 
verzoekt de EU-instellingen de 
belangrijkste regelgevings- en 
administratieve belemmeringen voor 
grensoverschrijdende online transacties 
tegen 2013 te verwijderen; verzoekt de 
Commissie door te gaan met haar 
permanente evaluatie van het acquis 
communautaire dat van invloed is op de 
digitale interne markt en gerichte 
wetgevingsmaatregelen inzake belangrijke 
belemmeringen voor te stellen;

Or. es

Amendement 7
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 



AM\855647NL.doc 7/35 PE456.996v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt de oprichting voor van een 
waarnemingscentrum voor het toerisme in 
Europa en aan de Middellandse Zee dat 
de prestaties van het Europese toerisme 
meet en zich in het bijzonder bezighoudt 
met optimale praktijken in verband met 
nieuwe vormen van ecotoerisme, dat 
respect toont voor ons milieu, regionale 
waarden, de plaatselijke cultuur en de 
lokale bevolking; acht het absoluut 
noodzakelijk systemen te bevorderen als 
gastenkamers, boerderijtoerisme, 
ecolodges, tijdelijke woningruil, couch 
surfing, cultuurtoerisme, enz.;

Or. fr

Amendement 8
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. spoort de lidstaten ertoe aan een 
ruimtelijkeordeningsbeleid uit te werken 
dat verhindert dat projecten tot stand 
komen die gericht zijn op een 
massatoerisme met een speculatief 
karakter, met alle ernstige negatieve 
gevolgen van dien voor de instandhouding 
van het milieu en het historische en 
culturele erfgoed, en die niet geïntegreerd 
zijn in de plaatselijke gemeenschappen 
noch deze erbij betrekken;

Or. pt
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Amendement 9
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vraagt om opneming van een 
substantieel hoofdstuk "toerisme" in het 
toekomstige programma 
"concurrentievermogen en innovatie" 
waarmee de volgende punten kunnen 
worden bevorderd: nieuwe technologieën 
die zuinig met energie omspringen en 
gunstig voor het milieu zijn, evenals 
informaticadiensten, het testen van 
nieuwe benaderingen van het duurzame 
toerisme in specifieke geografische zones 
om een evenwicht voor het kusttoerisme te 
vinden, invoering van toeristische 
"clusters", financiering voor het uittesten 
van nieuwe bestemmingsgebieden, met 
name gebieden aan weerszijden van 
landsgrenzen, met steun aan de betrokken 
plaatselijke overheden;

Or. fr

Amendement 10
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. staat positief tegenover het voorstel 
van de Commissie in verband met het 
"ICT toerismeplatform" ter 
vergemakkelijking van de aanpassing van 
de toerismesector en zijn bedrijven aan de 
ontwikkeling van de markt van nieuwe 
informatie- en 
communicatietechnologieën;
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Or. es

Amendement 11
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. 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 acquis 
communautaire 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, de 
rechten van kwetsbare gebruikers en de 
digitale inhoud moet bevatten;

Or. es

Amendement 12
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. onderstreept de noodzaak banen 
in het toerisme te behouden en ze naar 
waarde te schatten; beveelt aan in het 
bijzonder aandacht te besteden aan de 
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opleiding van specialisten voor deze sector 
op het gebied van talen, internetgebruik 
en toepassing van elektronische 
informatieverwerkingssystemen; bepleit 
de instelling van gespecialiseerde 
studierichtingen voor het toerisme, zoals 
die van de Euromediterrane universiteit 
EMUNI en van ketens van 
opleidingsinstituten die op de behoeften 
van de bedrijven zijn toegesneden;

Or. fr

Amendement 13
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. 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;

2. 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 
met niet alleen contacten met 
onderzoekinstellingen, maar ook met 
ondernemingen en overheidsinstanties 
teneinde marktonderzoek te bevorderen 
met gebruikmaking van systemen met 
gegevens over de concurrentie en de te 
verwachten ontwikkeling van vraag en 
aanbod en om de ondernemingen en de 
overheidssector een betere strategische 
positie te geven;

Or. es



AM\855647NL.doc 11/35 PE456.996v01-00

NL

Amendement 14
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. 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;

2. 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; stelt vast dat het raadplegen van 
aanbiedingen op het internet het 
belangrijkste middel is geworden om een 
toeristische bestemming te zoeken en te 
kiezen; betreurt de dominerende positie 
van de grote buitenlandse inkoopcentrales 
en de achterstand van Europa op dit 
terrein; stelt voor te onderzoeken of 
invoering mogelijk is van een Europese 
toeristische meta-zoekmachine en het 
onderzoek naar veilig elektronisch betalen 
voort te zetten;

Or. fr

Amendement 15
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. 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;

2. 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; steunt de invoering van 
platforms voor informatie- en 
communicatietechnologieën op het gebied 
van het toerisme om de aanpassing van de 
ondernemingen in deze sector aan de 
ontwikkeling van deze technologieën te 
vergemakkelijken, om de ondernemingen 
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in deze sector, en het MKB, de 
mogelijkheid te geven de verspreiding van 
de gereedschappen en diensten van de 
informatiemaatschappij sneller te laten 
verlopen en om een bijdrage te leveren 
aan het concurrentievermogen van deze 
sector; 

Or. lt

Amendement 16
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. 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;

2. 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; onderstreept dat het toerisme 
moet worden gezien als een economische, 
sociale en ecologische 
ontwikkelingsfactor die aan de 
samenhang van een regio kan bijdragen;

Or. pt

Amendement 17
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. 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;

2. is van mening dat de duurzaamheid van 
de toeristische sector gebaat is bij een
betere toepassing van innovatieve 
producten en diensten, vooral waar het 
gaat om het verband tussen ICT en 
toerisme;
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Or. it

Amendement 18
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel 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 wegens de 
onverbrekelijk aan het vervoer van en het 
aanbieden van verblijf aan de toeristen 
verbonden emissies van broeikasgassen; 
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 strategieën 
worden vastgesteld betreffende de 
energie-efficiëntie van en invoering van 
energie uit hernieuwbare bronnen door de 
toeristische sector;

Or. es

Amendement 19
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat activiteiten in 
verband met duurzaam toerisme voor de 
lokale economieën en in het bijzonder 
voor de achtergebleven gebieden een 
blijvende bron van inkomsten en een 
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factor voor de bevordering van stabiele 
werkgelegenheid met rechten moeten zijn, 
en 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;

Or. pt

Amendement 20
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat meer duurzaamheid 
ook meer kwaliteit en een grotere 
tevredenheid van de klant betekent. is 
derhalve verheugd over de initiatieven van 
de Commissie voor de ontwikkeling van 
duurzame beheersindicatoren, een 
handvest voor duurzaam en verantwoord 
toerisme en een strategie voor duurzaam 
kust- en zeetoerisme;

Or. en

Amendement 21
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van oordeel dat de toeristische 
sector dient bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de regionale industrie 
die ermee samenhangt door de 
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economische ontwikkeling en de 
werkgelegenheid op regionaal niveau te 
sturen en onderstreept dat het 
noodzakelijk is to een horizontale 
benadering van de sector te komen bij het 
communautaire beleid en de 
communautaire fondsen, zoals voor de 
verwezenlijking van een specifiek 
gemeenschappelijk programma ter 
aanvulling van de maatregelen van de 
lidstaten zelf, zodat de sector en 
synergieën tussen de verschillende 
betrokken economische en sociale actoren 
worden gestimuleerd;

Or. pt

Amendement 22
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. constateert dat innoverende 
ontwikkelingen binnen de sector vaak te 
danken zijn aan samenwerking, allianties 
en het inrichten van netwerken op 
gebieden als technologie, marketing 
alsmede de verdeling en mobiliteit van het 
menselijk potentieel; vraagt de Commissie 
de deelname van de toeristische sector 
aan het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie op 
voortvarende wijze te bevorderen;

Or. es

Amendement 23
Peter Skinner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 
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Ontwerpadvies Amendement

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren; pleit voor bevordering van 
het toerisme in de EU op Europese schaal 
en voor meer samenwerking tussen 
lidstaten bij de bevordering van het 
toerisme;

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren; pleit voor bevordering van 
het toerisme in de EU op Europese schaal 
en voor meer samenwerking tussen 
lidstaten bij de bevordering van het 
toerisme; vestigt er ook de aandacht op dat 
het voor Europa, wil het zijn 
vooraanstaande positie als toeristische 
bestemming behouden en concurrerend 
blijven, van belang is ervoor te zorgen dat 
in de Europese toeristendiensten een 
aanvaardbaar gemeenschappelijk 
minimaal veiligheids-, betrouwbaarheids-
en toegankelijkheidsniveau wordt bereikt, 
vooral als het om 
brandveiligheidssystemen gaat;

Or. en

Amendement 24
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren; pleit voor bevordering van 
het toerisme in de EU op Europese schaal 
en voor meer samenwerking tussen 
lidstaten bij de bevordering van het 
toerisme;

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren; bepleit opnieuw de 
uitschakeling van seizoeninvloeden als 
element dat bepalend is voor de 
concurrentiepositie van de Europese 
toeristensector; pleit voor uitvoering van 
een grote campagne voor de bevordering 
van het Europese toerisme in Europa en
op wereldschaal en voor meer 
samenwerking tussen lidstaten bij de 
bevordering van het toerisme en daarbij 
rekening te houden met het feit dat 
sommige nationale en lokale 
bestemmingen publiciteit voor eigen 
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rekening willen maken;

Or. fr

Amendement 25
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren; pleit voor bevordering van 
het toerisme in de EU op Europese schaal 
en voor meer samenwerking tussen 
lidstaten bij de bevordering van het 
toerisme;

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren;

Or. it

Amendement 26
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren; pleit voor bevordering van 
het toerisme in de EU op Europese schaal 
en voor meer samenwerking tussen 
lidstaten bij de bevordering van het 
toerisme;

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren; pleit voor bevordering van 
het toerisme in de EU op Europese schaal 
en voor meer samenwerking tussen 
lidstaten bij de bevordering van het 
toerisme; acht het belangrijk dat Europa 
als toeristische bestemming duidelijk op 
de wereldkaart wordt gezet wegens de 
rijkdom van zijn cultureel, historisch en 
folkloristisch erfgoed;

Or. el
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Amendement 27
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren; pleit voor bevordering van 
het toerisme in de EU op Europese schaal 
en voor meer samenwerking tussen 
lidstaten bij de bevordering van het 
toerisme;

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren; pleit voor bevordering van 
het toerisme in de EU op Europese schaal 
en voor meer samenwerking tussen 
lidstaten bij de bevordering van het 
toerisme, wijst op de grote toeristische 
kansen in regio's met mogelijkheden voor 
goedkope vakanties, waarvan zowel 
consumenten als de bedrijfstak kunnen 
profiteren;

Or. en

Amendement 28
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren; pleit voor bevordering van 
het toerisme in de EU op Europese schaal 
en voor meer samenwerking tussen 
lidstaten bij de bevordering van het 
toerisme;

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod 
van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren en de ontwikkeling van een 
duurzaam, van 
verantwoordelijkheidsbesef getuigend 
kwaliteitstoerisme te bevorderen; pleit 
voor bevordering van het toerisme in de 
EU op Europese schaal en voor meer 
samenwerking tussen lidstaten bij de 
bevordering van het toerisme;

Or. lt



AM\855647NL.doc 19/35 PE456.996v01-00

NL

Amendement 29
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. 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;

Or. en

Amendement 30
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is zich ervan bewust dat met het oog 
op de essentiële uitdagingen in verband 
met het duurzaamheidsaspect van het 
toerisme het volgende vereist is: 
vermindering van de 
seizoensgebondenheid van de vraag, 
verhoging van de welvaart en de 
levenskwaliteit van plaatselijke 
gemeenschappen, vermindering van de 
effecten van het gebruik van hulpbronnen 
en de productie van afval, en behoud en 
verzorging van het natuurlijk en cultureel 
erfgoed;
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Or. pt

Amendement 31
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. 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 eerst getroffen 
wordt door de klimaatverandering in het 
Middellandse Zeegebied;

Or. el

Amendement 32
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wenst dat er in de toeristische sector 
nog meer gedaan wordt voor het 
vaststellen van ijkpunten, normen en 
certificeringen, waarbij ook milieu- en 
sociale criteria de aandacht moeten 
krijgen, terwijl tevens hun acceptatie door 
bedrijven in de sector van het toerisme 
moet worden bevorderd;

Or. en
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Amendement 33
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept de noodzaak de 
toeristische sector te ontwikkelen volgens 
duurzaamheidscriteria in sectoren die 
verband houden met het toerisme en 
wenst dat tussen de lidstaten netwerken 
voor informatie-uitwisseling worden 
ingesteld, evenals netwerken voor de 
uitwisseling van technologieën en 
optimale praktijken;

Or. it

Amendement 35
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert aan de uitbarstingen van 
de Eyjafjallajökull in IJsland van het 
afgelopen jaar, die aanleiding waren tot 
de sluiting van het luchtruim op diverse 
plaatsen, wat weer tot een enorme 
ontwrichting voor 
luchtvaartmaatschappijen en reizigers 
leidde; wijst op de enorme gevolgen op 
kostengebied voor de luchtvaartsector en 
de EU-economie in het algemeen, die niet 
alleen op veiligheidsgronden te 
verantwoorden zijn; beveelt daarom aan 
dat de EU zijn procedures naar het 
voorbeeld van de voorschriften in de rest 
van de wereld herziet en de 
verantwoordelijkheid voor het opvangen 
van de potentiële gevaren van vulkaanas 
aan de luchtvaartmaatschappijen 
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overlaat, die in het kader van hun 
veiligheidsbeheersystemen het best 
toegerust zijn om hierop te reageren, 
evenals op blikseminslag, zware 
weersomstandigheden, enz.;

Or. en

Amendement 36
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. constateert dat het European air 
traffic management (ATM) systeem al 
tientallen jaren onder versnippering en 
inefficiëntie gebukt gaat en dat bij een 
doeltreffender functionerend systeem de 
kosten voor de luchtvaartmaatschappijen 
ongeveer 3,3 miljard EUR per jaar lager 
zouden zijn, waardoor hun 
concurrentiepositie zou verbeteren, de 
veiligheid zou toenemen en de overbodige 
uitstoot van 16 miljoen ton CO2 zou 
kunnen worden vermeden; is verheugd 
over het Single European Sky Second 
Package (SES II), dat de instrumenten 
levert die essentieel zijn voor de 
verwezenlijking van één Europees 
luchtruim vanaf 2012; vraagt de 
Commissie derhalve ervoor te zorgen dat 
voor SESAR, gelanceerd als het 
technologische element van SES dat 
verdergaande voordelen dan SES moet 
opleveren, de vereiste 
overheidsfinanciering beschikbaar wordt 
gesteld om invoering als publiek-private 
partnerschap te ondersteunen, zodat de 
voordelen gerealiseerd zullen worden 
zonder dat de luchtvaartmaatschappijen 
alléén extra financiële risico's behoeven 
te nemen;
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Or. en

Amendement 37
Peter Skinner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is gezien de demografische 
veranderingen van oordeel dat 
gezondheidstoerisme de beste groeikansen 
biedt voor de toekomst; gelooft dat een 
Europees stelsel van gegarandeerde 
kwaliteitsnormen en -controles op dit 
gebied, zoals een "blue cross" stelsel voor 
medische en welzijnsvoorzieningen, 
bijvoorbeeld in hotels die 
gezondheidsbehandelingen aanbieden, 
zoals gezondheidstests, sterk zou bijdragen 
tot verbetering van het 
concurrentievermogen van het Europese 
gezondheidstoerisme;

4. is gezien de demografische 
veranderingen van oordeel dat 
gezondheidstoerisme de beste groeikansen 
biedt voor de toekomst; gelooft dat een 
Europees stelsel van gegarandeerde 
kwaliteitsnormen en -controles op dit 
gebied, zoals een "blue cross" stelsel voor 
medische en welzijnsvoorzieningen,
bijvoorbeeld in hotels die 
gezondheidsbehandelingen aanbieden, 
zoals gezondheidstests, sterk zou bijdragen 
tot verbetering van het 
concurrentievermogen van het Europese 
gezondheidstoerisme; onderstreept dat het, 
om een dergelijke verbetering te bereiken, 
noodzakelijk is duidelijke 
minimumvereisten vast te stellen voor 
controle van de anamnese, 
informatieverstrekking aan de patiënt, 
reclame en marketing voor plastische 
chirurgiediensten, opleidingseisen voor de 
verstrekker van gezondheidszorg/chirurg 
(binnen de grenzen van de bestaande 
wetgeving), voor eventuele follow-up 
diensten en advies, evenals een 
transparante en eerlijke 
klachtenafhandeling en mechanismen 
voor geschillenbeslechting;

Or. en
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Amendement 38
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is gezien de demografische 
veranderingen van oordeel dat 
gezondheidstoerisme de beste groeikansen 
biedt voor de toekomst; gelooft dat een 
Europees stelsel van gegarandeerde 
kwaliteitsnormen en -controles op dit 
gebied, zoals een "blue cross" stelsel voor 
medische en welzijnsvoorzieningen, 
bijvoorbeeld in hotels die 
gezondheidsbehandelingen aanbieden, 
zoals gezondheidstests, sterk zou bijdragen 
tot verbetering van het 
concurrentievermogen van het Europese 
gezondheidstoerisme;

4. is gezien de demografische 
veranderingen van oordeel dat 
gezondheidstoerisme en wellnesstoerisme
de beste groeikansen bieden voor de 
toekomst; gelooft dat een Europees stelsel 
van gegarandeerde kwaliteitsnormen en -
controles op dit gebied, zoals een "blue 
cross" stelsel voor medische en 
welzijnsvoorzieningen, bijvoorbeeld in 
hotels die gezondheidsbehandelingen 
aanbieden, zoals gezondheidstests, sterk 
zou bijdragen tot verbetering van het 
concurrentievermogen 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;

Or. fr

Amendement 39
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is gezien de demografische 
veranderingen van oordeel dat 
gezondheidstoerisme de beste groeikansen 
biedt voor de toekomst; gelooft dat een 
Europees stelsel van gegarandeerde 
kwaliteitsnormen en -controles op dit 
gebied, zoals een "blue cross" stelsel voor 
medische en welzijnsvoorzieningen, 
bijvoorbeeld in hotels die 

4. is gezien de vergrijzing van de 
samenleving van oordeel dat 
gezondheidstoerisme de beste groeikansen 
biedt voor de toekomst; gelooft dat een 
Europees stelsel van gegarandeerde 
kwaliteitsnormen en -controles op dit 
gebied, zoals een "blue cross" stelsel voor 
medische en welzijnsvoorzieningen, 
bijvoorbeeld in hotels die 
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gezondheidsbehandelingen aanbieden, 
zoals gezondheidstests, sterk zou bijdragen 
tot verbetering van het 
concurrentievermogen van het Europese 
gezondheidstoerisme;

gezondheidsbehandelingen aanbieden, 
zoals gezondheidstests, sterk zou bijdragen 
tot verbetering van het 
concurrentievermogen van het Europese 
gezondheidstoerisme;

Or. en

Amendement 40
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept de noodzaak het 
Europese zakentoerisme in de EU en in de 
wereld te bevorderen met het oog op het 
economisch belang hiervan voor sommige 
bestemmingen in Europa en het aantal 
diensten dat verband houdt met de 
ontvangst en organisatie van beurzen, 
salons, congressen en andere 
professionele evenementen (horeca, 
winkels, vervoer, publiciteits- en 
evenementenbureaus, enz.);

Or. fr

Amendement 41
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. acht de ontwikkeling en 
diversifiëring noodzakelijk van het 
toeristische aanbod op basis van het 
"label van het Europees erfgoed", en ook 
de aanvulling van de toeristische 
strategieën in verband met het 
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natuurerfgoed door middel van de 
invoering en toekenning van 
kwaliteitslabels waarmee Europese 
bestemmingen zich van andere 
internationale bestemmingen kunnen 
onderscheiden;

Or. it

Amendement 42
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van oordeel dat er bij de opstelling 
van een Europees handvest voor 
duurzaam en verantwoord toerisme 
rekening moet worden gehouden met de 
beleidsaanbevelingen van de 
Internationale werkgroep voor duurzaam 
toerisme die in het kader van het proces 
van Marrakesh werd ingesteld, in het 
bijzonder de invoering van manieren van 
duurzame verbruiks- en 
productiemethoden voor het toerisme en 
de levenscyclus-benadering van de 
waardeketen van het toerisme; spreekt de 
wens uit dat de Europese strategie voor 
duurzaam en concurrerend toerisme een 
aanvulling zal zijn op de acties binnen het 
Mondiale partnerschap voor duurzaam 
toerisme;

Or. fr

Amendement 43
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw) 



AM\855647NL.doc 27/35 PE456.996v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst op het grote economische 
belang van het "shoppingtoerisme" 
omdat de aankoop van luxeartikelen voor 
een groot aantal met name Aziatische 
toeristen een voorname reden is voor een 
verblijf in de EU, waarvan de 
ondernemingen en merken 
toonaangevend in de sector van 
luxeproducten zijn; onderstreept dat deze 
vorm van toerisme en enorme expansie 
doormaakt, maar dat de EU een hevige 
concurrentie van andere internationale 
bestemmingen ondervindt; beveelt daarom 
aan met de sector van luxeproducten 
samen te werken aan nieuwe maatregelen 
en aanbiedingen waarmee de EU haar 
aantrekkingskracht en 
concurrentievermogen kan behouden;

Or. fr

Amendement 44
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de rol van het 
bedrijfsleven en van kleine en middelgrote 
ondernemingen brede erkenning moet 
krijgen bij de ontwikkeling van het beleid 
op toeristisch gebied in Europa; gelooft dat 
de wetgeving daarom moet zorgen voor 
een gunstiger bedrijfsklimaat en rekening 
moet houden met de specifieke behoeften 
van toeristische ondernemingen, zoals 
regelingen inzake flexibele arbeidstijden;

5. benadrukt dat de rol van het 
bedrijfsleven en van kleine en middelgrote 
ondernemingen brede erkenning moet 
krijgen bij de ontwikkeling van het beleid 
op toeristisch gebied in Europa; gelooft dat 
de wetgeving daarom moet zorgen voor 
een gunstiger bedrijfsklimaat en rekening 
moet houden met de specifieke behoeften 
van toeristische ondernemingen; 

Or. pt
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Amendement 45
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de rol van het 
bedrijfsleven en van kleine en middelgrote 
ondernemingen brede erkenning moet 
krijgen bij de ontwikkeling van het beleid 
op toeristisch gebied in Europa; gelooft dat 
de wetgeving daarom moet zorgen voor 
een gunstiger bedrijfsklimaat en rekening 
moet houden met de specifieke behoeften 
van toeristische ondernemingen, zoals 
regelingen inzake flexibele arbeidstijden;

5. benadrukt dat de rol van het 
bedrijfsleven en van kleine en middelgrote 
ondernemingen alsmede die van de 
regionale en lokale overheden brede 
erkenning moet krijgen bij de ontwikkeling 
van het beleid op toeristisch gebied in 
Europa; gelooft dat de wetgeving daarom 
moet zorgen voor een gunstiger 
bedrijfsklimaat en rekening moet houden 
met de specifieke behoeften van 
toeristische ondernemingen, zoals 
regelingen inzake flexibele arbeidstijden 
met inachtneming van het arbeidsrecht;

Or. fr

Amendement 46
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de rol van het 
bedrijfsleven en van kleine en middelgrote 
ondernemingen brede erkenning moet 
krijgen bij de ontwikkeling van het beleid 
op toeristisch gebied in Europa; gelooft dat 
de wetgeving daarom moet zorgen voor 
een gunstiger bedrijfsklimaat en rekening 
moet houden met de specifieke behoeften 
van toeristische ondernemingen, zoals 
regelingen inzake flexibele arbeidstijden;

5. benadrukt dat de rol van het 
bedrijfsleven en van kleine en middelgrote 
ondernemingen brede erkenning moet 
krijgen bij de ontwikkeling van het beleid
op toeristisch gebied in Europa; gelooft dat 
de wetgeving daarom moet zorgen voor 
een gunstiger bedrijfsklimaat, onderstreept 
de noodzaak de werkgelegenheid in deze 
sector te behouden, houdt rekening met de 
specifieke behoeften van toeristische 
ondernemingen, zoals regelingen inzake 
flexibele arbeidstijden;

Or. en
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Amendement 47
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de rol van het 
bedrijfsleven en van kleine en middelgrote 
ondernemingen brede erkenning moet 
krijgen bij de ontwikkeling van het beleid 
op toeristisch gebied in Europa; gelooft dat 
de wetgeving daarom moet zorgen voor 
een gunstiger bedrijfsklimaat en rekening 
moet houden met de specifieke behoeften 
van toeristische ondernemingen, zoals 
regelingen inzake flexibele arbeidstijden;

5. benadrukt dat de rol van het 
bedrijfsleven, en met name van micro-
ondernemingen en van kleine en 
middelgrote ondernemingen, brede 
erkenning moet krijgen bij de ontwikkeling 
van het beleid op toeristisch gebied in 
Europa; gelooft dat de wetgeving daarom 
moet zorgen voor een gunstiger 
bedrijfsklimaat en rekening moet houden 
met de specifieke behoeften van 
toeristische ondernemingen, zoals 
regelingen inzake flexibele arbeidstijden;

Or. it

Amendement 48
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de rol van het 
bedrijfsleven en van kleine en middelgrote 
ondernemingen brede erkenning moet 
krijgen bij de ontwikkeling van het beleid 
op toeristisch gebied in Europa; gelooft dat 
de wetgeving daarom moet zorgen voor 
een gunstiger bedrijfsklimaat en rekening 
moet houden met de specifieke behoeften 
van toeristische ondernemingen, zoals 
regelingen inzake flexibele arbeidstijden;

5. benadrukt dat de rol van het 
bedrijfsleven en van kleine en middelgrote 
ondernemingen brede erkenning moet 
krijgen bij de ontwikkeling van het beleid 
op toeristisch gebied in Europa; gelooft dat 
het wettelijk en fiscaal kader daarom 
moeten zorgen voor een gunstiger 
bedrijfsklimaat en rekening moeten houden 
met de specifieke behoeften van 
toeristische ondernemingen, zoals 
regelingen inzake flexibele arbeidstijden;

Or. lt
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Amendement 49
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. 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 volledig aansluiten op de 
door de Commissie voorgestelde 
ontwikkelingsmogelijkheden, met name 
die van een niet-seizoensgebonden 
toerisme voor EU-burgers; wijst er ook op 
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 
dat ook veilig vervoer, gezondheidszorg-
infrastructuur en horecakwaliteit biedt;

Or. fr

Amendement 50
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat voor beroepen die 
verband houden met de toeristische sector 
een juridisch kader moet gelden dat de 
rechten van de werknemers beschermt 
door kwaliteitswerkgelegenheid en de 
kwalificatie van werknemers in deze 
sector aan te moedigen, wat onder meer 
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betekent: een aangepaste 
beroepsopleiding, verbetering van de 
arbeidsomstandigheden, het bevorderen 
van stabiele contractuele relaties en een 
billijke en als voldoende ervaren 
beloning;

Or. pt

Amendement 51
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat de bevordering 
van het concurrentievermogen van 
ondernemingen uit de industriële tak van 
het toerisme moet worden gesteund door 
nieuwe financiële instrumenten in de 
context van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, zodat 
een toeristisch aanbod kan worden 
ondersteund dat op innovatie en 
duurzaamheid rust;

Or. it

Amendement 52
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. acht het belangrijk het ecolabel, een 
Europees duurzaamheidslabel, meer 
zichtbaarheid te verschaffen door waarde 
toe te kennen aan toeristische 
accomodatievoorzieningen die grotendeels 
gebruik maken van hernieuwbare 
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energiebronnen en technologieën, dan 
wel aan materialen die aan strenge 
normen op het gebied van energie-
efficiëntie voldoen; 

Or. it

Amendement 53
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept het belang van de 
toepassing van de nieuwe technologieën 
en de e-commerce, vooral voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
familiebedrijven en seizoenbedrijven in de 
toeristische sector, voor de exploitatie van 
en het maken van publiciteit voor hun 
toeristische producten;

Or. el

Amendement 54
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat het een sector betreft 
die 5% van het BNP 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;

Or. es
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Amendement 55
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop hoe belangrijk het is het 
vrijwillige Europese milieulabel voor 
ondernemingen in het Europese toerisme 
te promoten om duurzaamheid op milieu-
en energiegebied van de toerismesector te 
bevorderen;

Or. el

Amendement 56
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. it

Amendement 57
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. stelt de inrichting voor van een 
Europese website/Europees 
waarnemingscentrum voor het in kaart 
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brengen en promoten van het cultureel en 
natuurlijk erfgoed van Europa (met een 
overzicht van Europese monumenten of 
regio's die het label "Europees cultureel 
erfgoed" dragen, op de Unesco-
werelderfgoedlijst staan, over de aan 
stranden toegekende "blauwe vlag" 
beschikken, enz.); 

Or. el

Amendement 58
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. stelt de oprichting voor 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 
overheidsautoriteiten bij hun 
besluitvorming te leiden, bestemmingen te 
promoten en de opleidingscentra voor 
banen in het toerisme in netwerken te 
bundelen;

Or. fr

Amendement 59
Peter Skinner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst er met nadruk op dat de 
veiligheid van diensten en van sport- en 
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vrijetijdsdiensten door de Europese 
Commissie als prioriteit werd aangemerkt 
in haar verslag uit 2003 over de 
"Veiligheid van consumentendiensten", 
maar betreurt het dat er geen follow up-
maatregelen zijn genomen; doet in dit 
verband een beroep op de Commissie te 
komen met een Europees wetgevingskader 
voor de veiligheid van diensten;

Or. en


