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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.

brengt in herinnering dat op grond van het Verdrag van Lissabon de Europese Unie
nieuwe bevoegdheden op het gebied van toerisme heeft, in het bijzonder om het
concurrentievermogen en het vermogen tot dynamische en duurzame groei van deze
sector 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
toerisme;

3.

benadrukt dat het toerisme duidelijke gevolgen heeft voor de economische, sociale en
territoriale samenhang van alle lidstaten; benadrukt bovendien dat het toerisme in
bepaalde regio's in de Europese Unie met een ontwikkelingsachterstand de
belangrijkste hulpbron vormt en direct van invloed is op de groei van andere sectoren;

4.

is van mening dat sociale, economische en ecologische duurzaamheid een essentiële
voorwaarde is voor de ontwikkeling en handhaving van elke vorm van toeristische
activiteit; verzoekt de Commissie met klem een "Europees keurmerk" te ontwikkelen
om uitmuntende producten en diensten herkenbaar te maken en tevens het imago van
Europa in de wereld te versterken;

5.

herhaalt dat een duurzaam 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, historische en sociale erfgoed van
alle regio's wordt beschermd en bevorderd;

6.

verheugd zich over het voorstel van de Commissie 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 en het communautaire, nationale,
regionale en plaatselijke beleid dat direct of indirect van invloed op het toerisme is, op
doeltreffende wijze op elkaar moet worden afgestemd, met inachtneming van het
subsidiariteitsbeginsel;

7.

verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten de
ontwikkeling van netwerken en de oprichting van partnerschappen voor de
uitwisseling van goede praktijken aan te moedigen en te ondersteunen; hoopt dat
concrete initiatieven zullen worden genomen ter bevordering van innovatie en de
ontwikkeling van nieuwe informatietechnologieën, en dat de toegang tot de financiële
instrumenten in kwestie voor de spelers in het toerisme, in het bijzonder voor het
midden- en kleinbedrijf, zal worden vereenvoudigd;
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8.

acht het noodzakelijk de gevolgen van het seizoensgebonden toerisme te compenseren
door het toeristische aanbod te diversifiëren, onder andere door de ondersteuning van
nieuwe vormen van toerisme, zoals het gezondheidstoerisme, voornamelijk in
kuuroorden, en het sociale toerisme, in het bijzonder het toerisme gericht op personen
met beperkte mobiliteit, jongeren en ouderen die een markt met een sterk
groeipotentieel vormen;

9.

is van mening dat meer nadruk moet worden gelegd op de kwaliteit van de
werkgelegenheid in de toeristische sector, waarbij de klemtoon komt te liggen op
technologische en taalkundige opleidingen van hoog niveau, de ondersteuning van
vrouwelijke en jonge ondernemers, de mobiliteit van arbeidskrachten door middel van
de verschillende communautaire programma's en de bestrijding van zwartwerk;
moedigt de lidstaten en de plaatselijke autoriteiten aan gebruik te maken van de
instrumenten voor beroepsopleiding van het Europees Sociaal Fonds en van de andere
communautaire en nationale instrumenten;

10.

verzoekt de lidstaten optimaal gebruik te maken van de Europese financiële
instrumenten op grond van de huidige financiële programmering om het
concurrentievermogen van de sector en van de toeristische bestemmingen te
ontwikkelen; hoopt dat in het herziene cohesiebeleid de rol van het toerisme sterker
zal worden 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 dienstenaanbod van uitmuntende kwaliteit.
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