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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat op grond van artikel 195 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, de EU nieuwe bevoegdheden op het gebied van toerisme heeft, in het 
bijzonder doordat zij, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, de maatregelen 
van de lidstaten kan aanvullen om het concurrentievermogen en het vermogen tot 
dynamische en duurzame groei van deze sector te versterken; benadrukt dat het toerisme 
moet worden ontwikkeld om de regionale dimensie van de EU en het besef van Europees 
burgerschap te versterken;

2. brengt in herinnering dat in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de bescherming en de bevordering van het 
natuurlijke en culturele erfgoed tot de prioriteitsacties worden gerekend gezien de 
mogelijke positieve gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van een duurzaam 
kwaliteitstoerisme dat een toegevoegde waarde oplevert; benadrukt het belang van een 
geïntegreerde, coherente aanpak, waardoor economische groei en werkgelegenheid kan 
worden gecreëerd en Europa een topbestemming kan worden, zowel voor EU-burgers als 
voor mensen van buiten de EU, en wijst op de buitengewone culturele rijkdom van Europa 
zoals blijkt uit de Unesco-werelderfgoedlijst en de uitzonderlijke natuurlijke rijkdommen 
van de Natura 2000-gebieden her en der in de EU; dringt er in dit verband op aan dat ook 
in de komende financieringsperiode zonder omwegen wordt ingezet op een sterkere 
bevordering van het toerisme met behulp van het cohesiebeleid;

3. benadrukt dat het toerisme duidelijke gevolgen heeft voor de economische, sociale en 
territoriale samenhang in alle lidstaten; benadrukt eveneens dat het toerisme in bepaalde 
regio's in de Europese Unie – bijvoorbeeld eilanden, berggebieden, afgelegen grenssteden, 
dunbevolkte regio's, plattelandsgebieden en ultraperifere gebieden – met een 
ontwikkelingsachterstand, de belangrijkste hulpbron vormt of zou kunnen vormen en 
direct van invloed is op de ontwikkeling van andere sectoren, en beklemtoont dat het 
toerisme daarom niet van het cohesiebeleid mag worden losgemaakt; benadrukt in dit 
verband dat het toerisme tot een economische opleving zou kunnen leiden, in het 
bijzonder in regio's waar de bevolking afneemt of wegtrekt, en dat er aandacht moet 
worden besteed aan de bereikbaarheid van deze regio's, met name door de doelstellingen 
van het trans-Europese vervoersnetwerk ook op deze gebieden van toepassing te 
verklaren;

4. benadrukt dat er behoefte is aan een actief mededingingsbeleid om concentratietendensen 
in de toerismesector en misbruik van dominante marktposities in het oog te houden;

5. herinnert eraan dat het culturele erfgoed van Europa, zijn regionale verschillen en zijn 
verscheidenheid aan talen op de toeristische wereldmarkt een belangrijk comparatief 
voordeel opleveren; wenst dat deze factoren in economische analyses van de 
toerismesector naar behoren worden onderkend, vooral bij de verdeling van middelen om 
bestemmingen van cultureel belang in stand te houden en te promoten;
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6. benadrukt dat sociale, economische en ecologische duurzaamheid essentiële voorwaarden 
zijn voor de ontwikkeling en handhaving van elke vorm van toeristische activiteit; 
verzoekt de Commissie met klem om, indien noodzakelijk, na een openbare raadpleging 
en een effectbeoordeling, en op basis van de beste praktijken in de lidstaten, een 
"Europees keurmerk" te ontwikkelen, om uitmuntende producten en diensten herkenbaar 
te maken en tegelijkertijd het imago van Europa in de wereld te versterken, en dit initiatief 
op het "Europees erfgoedlabel" en de Unesco-werelderfgoedlijst af te stemmen;

7. dringt er bij de Commissie op aan dat zij ernaar streeft dat de volksculturen van de 
lidstaten, waaronder de culinaire tradities, tot werelderfgoed worden bestempeld zodat 
deze voor het nageslacht bewaard blijven, en dat er een Europese strategie voor de 
bevordering van de volkscultuur tot stand komt, zowel op Europees als op internationaal 
niveau;

8. herhaalt dat een duurzaam en maatschappelijk verantwoord toerisme voor de plaatselijke 
economie een bron van inkomsten op de langere termijn vormt en een bijdrage levert aan 
stabiele banen, terwijl tegelijkertijd het landschappelijke, culturele, ambachtelijke, 
historische en sociale erfgoed van alle regio's wordt beschermd en bevorderd, waarbij 
eveneens rekening wordt gehouden met de kansen die Natura 2000 biedt; steunt dan ook 
de benutting van synergieën tussen bevordering van het toerisme en het specifieke 
karakter van de regio's, waarvan een bijdrage tot de opleving van de plaatselijke en 
regionale economie te verwachten is; is verheugd over het initiatief van de Commissie 
gericht op een strategie voor duurzaam kust- en zeetoerisme en hoopt dat specifieke 
strategieën eveneens zullen worden ontwikkeld voor eilanden, berggebieden een andere 
kwetsbare gebieden;

9. is van oordeel dat een duurzame ontwikkeling van het toerisme op zodanige wijze gestalte 
moet krijgen dat de natuurlijke en culturele rijkdommen en het erfgoed zowel vandaag de 
dag waardering krijgen als voor het nageslacht bewaard blijven;

10. wijst op de essentiële rol die voor het EFRO en het ELFPO is weggelegd bij de 
ontwikkeling van het plattelandstoerisme en de diversifiëring van de economische 
bedrijvigheid op het platteland;

11. benadrukt de rol van sport in het stimuleren van het toerisme en is verheugd over 
initiatieven zoals het project "Watersport in het Atlantisch gebied"; herinnert eraan dat 
sport zowel een culturele als een activiteitsgerichte bezigheid is, die toeristen kan 
prikkelen om de randgebieden van Europa te bezoeken;

12. is verheugd over het voorstel van de Commissie om de acties ter bevordering van het 
toerisme in vier prioriteiten onder te verdelen; is echter van mening dat voor de 
ontwikkeling van een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa, een geïntegreerde 
aanpak moet worden ontwikkeld, in nauwe samenhang met het specifieke karakter van 
elke regio, en het communautaire, nationale, regionale en plaatselijke beleid op 
doeltreffende wijze op elkaar moeten worden afgestemd, waardoor profijt kan worden 
getrokken van de synergieën tussen verschillende activiteiten die direct of indirect van 
invloed zijn op het toerisme, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel; verzoekt 
de lidstaten met klem om de desbetreffende regionale en plaatselijke autoriteiten van meet 
af aan bij de onderhandelingen te betrekken;
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13. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten de 
ontwikkeling van geïntegreerde netwerken en plannen op het gebied van het toerisme, met 
inbegrip van alle infrastructuurelementen, aan te moedigen en te ondersteunen, om een 
ongecoördineerde ontwikkeling te voorkomen, en de oprichting van partnerschappen voor 
de uitwisseling van beste praktijken aan te moedigen; dringt aan op een actieve inbreng 
van de lagere overheden overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit en partnerschap; 
benadrukt dat concrete initiatieven moeten worden genomen ter bevordering van innovatie 
en de ontwikkeling van nieuwe informatietechnologieën en communicatiemiddelen; dringt 
aan op initiatieven om op de juiste wijze gebruik te maken van financieringsinstrumenten, 
e-handel te bevorderen en de resterende belemmeringen voor de interne markt op te 
heffen; verzoekt om een vereenvoudiging van de regels om de toegang tot de financiële 
instrumenten in kwestie, zoals microkrediet, te vergemakkelijken voor de spelers in het 
toerisme, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf, voor zelfstandigen en voor de 
cultuurindustrie en de creatieve bedrijfstakken;

14. acht een Europees beleid voor de bescherming van de rechten van toeristen en hun 
veiligheid noodzakelijk;

15. benadrukt dat de verscheidenheid van het toerismeaanbod in Europa beschermd en 
bevorderd moet worden aan de hand van economische en sociale criteria en vanuit een 
oogpunt van milieu en territoriale cohesie;

16. benadrukt de bijzondere kwetsbaarheid van kustgebieden, eilanden, ultraperifere gebieden 
en berggebieden, waarvan de economie vaak van het toerisme afhankelijk is, voor de 
milieueffecten van het toerisme en de mondiale klimaatverandering, waarmee eveneens 
rekening moet worden gehouden in het nieuwe beleidskader voor toerisme; beklemtoont 
dat de investeringen ter plaatse daarom duurzaam van aard moeten zijn;

17. acht het noodzakelijk de gevolgen van het seizoensgebonden toerisme te compenseren 
door het toeristische aanbod te diversifiëren en specifieker van aard te maken, en alle 
vormen van niet-seizoensgebonden toerisme, toeristische reiswegen en sociaal en 
ecotoerisme te ondersteunen, in het bijzonder het toerisme gericht op schoolkinderen, 
jongeren, personen met beperkte mobiliteit en ouderen, die een markt met een sterk 
groeipotentieel vormen; is verheugd over de positieve resultaten van de voorbereidende 
actie Calypso en verzoekt de Commissie door te gaan met haar werkzaamheden voor de 
ontwikkeling ervan en steun te geven aan de invoering van een mechanisme ter 
bevordering van toeristenuitwisseling in het laagseizoen tussen de lidstaten ten behoeve 
van senioren, jongeren, personen met een handicap en andere achterstandsgroepen;

18. verzoekt de Commissie een strategisch plan te ontwikkelen om toeristen uit de 
opkomende landen en in het bijzonder de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China) 
aan te trekken door middel van samenwerkingsovereenkomsten, initiatieven ter 
bevordering van het toerisme en flexibeler toeristenvisumregelingen; is van mening dat 
EU-initiatieven ter bevordering van het toerisme Europa als bestemming voor de hele 
wereld moeten aanprijzen, een aanvulling moeten vormen op de initiatieven van de 
lidstaten en de lagere overheden, en niet bepaalde Europese bestemmingen mogen 
voortrekken;
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19. is ingenomen met de aandacht van de Commissie voor de sociaal-economische en milieu-
implicaties van het toerisme en moedigt inspanningen aan gericht op een versterking van 
het concurrentievermogen die gepaard gaat met een verantwoord beheer van hulpbronnen 
(energie, water, grondstoffen, enz.);

20. wijst op het belang van mobiliteit en goede verbindingen tussen regio's, vooral ten aanzien 
van de moeilijkst bereikbare regio's, om ervoor te zorgen dat het toerismebeleid in alle 
regio's van de EU daadwerkelijk een succes wordt;

21. is van mening dat meer nadruk moet worden gelegd op de kwaliteit van de 
werkgelegenheid in het toerisme, waarbij de klemtoon komt te liggen op gespecialiseerde 
technologische en taalkundige opleidingen van hoog niveau, de ondersteuning van het 
MKB en ondernemerschap, in het bijzonder van vrouwen en jongeren, de mobiliteit van 
arbeidskrachten en behoorlijke lonen, evenals op de bestrijding van zwartwerk en het 
voorkomen van uitbuiting; moedigt de lidstaten en de lagere overheden aan gebruik te 
maken van de instrumenten voor beroepsopleiding waarin het Europees Sociaal Fonds en 
andere communautaire en nationale instrumenten voorzien; onderstreept het belang van 
maatregelen ter voorkoming van scheefgroei op de regionale arbeidsmarkt ten gevolge 
van seizoensgebonden toeristische activiteiten;

22. benadrukt dat de toerismesector het volle potentieel van grensoverschrijdende 
investeringen in concurrerende clusters aan zowel de binnen- als de buitengrenzen van de 
Europese Unie, beter zou moeten benutten;

23. verzoekt de lidstaten de regels te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlagen, 
zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de Europese financiële instrumenten op 
grond van de huidige financiële programmering, en het concurrentievermogen van de 
sector en van de toeristische bestemmingen te ontwikkelen;verlangt nadrukkelijk dat in 
het herziene cohesiebeleid en in het licht van de nieuwe bevoegdheid voor toerisme 
waarin het Verdrag voorziet, de rol van het toerisme sterker wordt benadrukt als middel 
om het sociale, economische en territoriale evenwicht te herstellen; hoopt dat elke 
EU-steun op het gebied van toerisme afhankelijk wordt gemaakt van een concurrerend 
dienstenaanbod van uitmuntende kwaliteit en van duurzaamheid; dringt erop aan dat in de 
nieuwe financiële vooruitzichten en structuurfondsregelingen het volgende als prioriteit 
wordt opgenomen: herstel van noodlijdende toeristengebieden om hun 
concurrentievermogen en duurzaamheid te waarborgen;

24. is van mening dat betere coördinatie tussen alle belanghebbenden, met inbegrip van de 
Europese, nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten, alsook een hogere mate van 
complementariteit van acties en middelen uit hoofde van de structuurfondsen en het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, zal aanzetten tot een meer 
geïntegreerde en duurzamere ontwikkeling van het toerisme en zal bijdragen tot de 
benutting van het volledige potentieel ervan;

25. beklemtoont het belang van goede infrastructuur voor het toerisme en dringt daarom aan 
op vooruitgang bij de ontwikkeling van de trans-Europese vervoersnetwerken, en met 
name de "snelwegen op zee";
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26. suggereert regio's met nog onbenutte toeristische mogelijkheden hun voordeel te doen met 
voorbeelden van een goede aanpak zowel binnen als buiten de EU waardoor de afgelopen 
tien jaar belangrijke toeristische activiteiten zijn ontplooid;

27. stelt voor dat er op EU-niveau een internetplatform voor het toerisme wordt opgezet om 
tot een zo efficiënt mogelijke bevordering van het plaatselijke en regionale potentieel op 
het gebied van toerisme te komen.
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