
AM\862905NL.doc PE458.571v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie vervoer en toerisme

2010/2206(INI)

31.3.2011

AMENDEMENTEN
1 - 262

Ontwerpverslag
Carlo Fidanza
(PE450.742v01-00)

Europa, toeristische topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor 
het toerisme in Europa
(COM(2010)0352 – 2010/2206(INI))



PE458.571v02-00 2/131 AM\862905NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\862905NL.doc 3/131 PE458.571v02-00

NL

Amendement 1
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de EU-strategie voor de 
Donauregio met actieplan en de Strategie 
van de EU voor de Baltische Zee met 
actieplan, waarin het toerisme een 
belangrijke rol speelt;

Or. ro

Amendement 2
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de verklaring van Madrid getiteld 
"Naar een sociaal verantwoord model 
voor toerisme", die is aangenomen tijdens 
de informele bijeenkomst van ministers op 
15 april 2010,

Or. es

Amendement 3
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies van het Comité van de 
Regio's getiteld "Europa, toeristische 
topbestemming in de wereld: een nieuw 
beleidkader voor het toerisme in Europa"
(CdR 342/2010 fin)

Or. el
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Amendement 4
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie over 
de praktische aspecten met betrekking tot 
de herziening van EU-instrumenten om 
mkb-financiering in de komende 
programmeringsperiode te ondersteunen,

Or. it

Amendement 5
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de toerismesector 
10 % van het bbp en 12 % van de totale 
werkgelegenheid voor zijn rekening neemt, 
dat hij grotendeels bestaat uit kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen en 
een sleutelrol speelt in de economische 
ontwikkeling en de samenhang van de EU, 
evenals in de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie,

A. overwegende dat de toerismesector 
10 % van het bbp en 12 % van de totale 
werkgelegenheid voor zijn rekening neemt, 
dat hij grotendeels bestaat uit kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen, dat 
hij voor een aantal regio's in de EU, zoals 
de eilanden, de belangrijkste bron van 
inkomsten is en een sleutelrol speelt in de 
economische ontwikkeling en de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang van de EU, evenals in de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie,

Or. es

Amendement 6
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de toerismesector A. overwegende dat de toerismesector 
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10 % van het bbp en 12 % van de totale 
werkgelegenheid voor zijn rekening neemt, 
dat hij grotendeels bestaat uit kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen en 
een sleutelrol speelt in de economische 
ontwikkeling en de samenhang van de EU, 
evenals in de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie,

10 % van het bbp en 12% van de totale 
werkgelegenheid voor zijn rekening neemt 
en dat hij de op twee na belangrijkste 
sociaaleconomische sector van de EU is, 
die grotendeels bestaat uit kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen en 
een sleutelrol speelt in de economische 
ontwikkeling en de sociale, economische 
en territoriale samenhang van de EU, 
evenals in de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie,

Or. pt

Amendement 7
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat toerisme ook 
bijdraagt tot menselijke verrijking, 
uitwisseling, welzijn, welbevinden, cultuur 
en sociale samenhang. In die zin moet een 
kwalitatieve benadering centraal staan,

Or. nl

Amendement 8
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Unie de 
toeristische topbestemming in de wereld is 
wat het aantal internationale aankomsten 
betreft en dat het noodzakelijk is deze 
toppositie verder te versterken door de 
uitdagingen aan te pakken die voortvloeien 
uit enerzijds een grotere mondiale 
concurrentie en een markt met een continu 
fluctuerende vraag en anderzijds de 
noodzaak om meer duurzaamheid te 

B. overwegende dat de Europese Unie de 
toeristische topbestemming in de wereld is 
wat het aantal internationale aankomsten 
betreft en dat het noodzakelijk is deze 
toppositie verder te versterken door de 
uitdagingen aan te pakken die voortvloeien 
uit enerzijds een grotere mondiale 
concurrentie en een markt met een continu 
fluctuerende vraag en anderzijds de 
noodzaak om meer en permanentere 
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waarborgen, duurzaamheid te waarborgen, 

Or. el

Amendement 9
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Unie de 
toeristische topbestemming in de wereld is 
wat het aantal internationale aankomsten 
betreft en dat het noodzakelijk is deze 
toppositie verder te versterken door de 
uitdagingen aan te pakken die voortvloeien 
uit enerzijds een grotere mondiale 
concurrentie en een markt met een continu 
fluctuerende vraag en anderzijds de 
noodzaak om meer duurzaamheid te 
waarborgen,

B. overwegende dat de Europese Unie de 
toeristische topbestemming in de wereld is 
wat het aantal internationale aankomsten 
betreft en dat het noodzakelijk is deze 
toppositie verder te versterken door de 
uitdagingen aan te pakken die voortvloeien 
uit enerzijds een grotere mondiale 
concurrentie en een markt met een continu 
fluctuerende vraag, in verband met de 
gevolgen van de klimaatverandering, de 
energievoorziening, de waterschaarste en 
de vergrijzing, en anderzijds de noodzaak 
om meer duurzaamheid en een gevarieerd 
en kwalitatief hoogstaand aanbod aan 
toeristische producten te waarborgen,

Or. pt

Amendement 10
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het toerisme bijdraagt 
aan de promotie van Europa en zijn 
cultureel en taalkundig erfgoed zonder de 
verschillen uit het oog te verliezen, aan de 
bevestiging van zijn gemeenschappelijke 
waarden en aan de versterking van het 
gevoel van Europese identiteit, toebehoren 
aan Europa en Europees burgerschap,

C. overwegende dat het toerisme bijdraagt 
aan de promotie van Europa en zijn 
cultureel en taalkundig erfgoed zonder de 
verschillen uit het oog te verliezen, aan de 
bevestiging van zijn gemeenschappelijke 
waarden en aan de versterking van het 
gevoel van Europese identiteit, toebehoren 
aan Europa en Europees burgerschap; 
benadrukt het belang van de ontwikkeling 
van de toerismesector voor de versterking 
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van de regionale dimensie binnen de 
Europese Unie,

Or. pt

Amendement 11
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het toerisme in 
Europa geconfronteerd wordt met talrijke 
uitdagingen: de wereldwijde economische 
crisis, de concurrentie van bestemmingen 
buiten de EU, de diversificatie van het 
toeristisch aanbod, de gevolgen van 
klimaatverandering, de seizoengebonden 
fluctuaties in de toeristische activiteiten, 
de demografische ontwikkeling in 
Europa, de steeds groter wordende 
weerslag van de informatie en 
communicatietechnologie, en vele andere 
onvoorziene omstandigheden waarmee de 
sector van tijd tot tijd te kampen heeft, 

Or. el

Amendement 12
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de pluriformiteit, 
de diversiteit en het multicultureel 
karakter van Europa kunnen zorgen voor 
een optimale ontwikkeling van elke vorm 
van thematisch toerisme, dat de 
ontwikkeling en promotie van 
gedifferentieerde vormen van toerisme 
misschien het enige effectieve antwoord is 
op de scheeftrekkingen, de problemen en 
de door een ongeregeld en destructief 
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model van massatoerisme veroorzaakte 
achteruitgang, 

Or. el

Amendement 13
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het sociaal 
toerisme niet enkel een bijdrage levert aan 
de verwezenlijking van de traditionele 
doelstellingen van de toeristische sector, 
maar dat het tevens direct bijdraagt aan 
een verbetering van de kwaliteit van leven 
en de gezondheid van burgers, met name 
gezinnen en ouderen, zoals het 
pilotproject "Calypso" heeft aangetoond, 
dat door het Parlement is gelanceerd,

Or. es

Amendement 14
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon (artikel 195) toerisme een 
specifieke bevoegdheid is geworden voor 
de EU, die het optreden van de lidstaten 
kan ondersteunen en aanvullen,

D. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon (artikel 195) toerisme een 
specifieke bevoegdheid is geworden voor 
de EU, die het optreden van de lidstaten 
kan ondersteunen en aanvullen teneinde 
het concurrentievermogen van bedrijven 
in deze sector in de EU te bevorderen, met 
uitsluiting van harmonisatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten,

Or. es
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Amendement 15
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon (artikel 195) toerisme een 
specifieke bevoegdheid is geworden voor 
de EU, die het optreden van de lidstaten 
kan ondersteunen en aanvullen,

D. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon (artikel 195) toerisme een 
specifieke bevoegdheid is geworden voor 
de EU, die het optreden van de lidstaten 
kan ondersteunen en aanvullen door de 
totstandkoming van een voor het 
betrokken bedrijfsleven gunstige 
omgeving te stimuleren en de 
samenwerking tussen de lidstaten te 
bevorderen, 

Or. it

Amendement 16
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon (artikel 195) toerisme een 
specifieke bevoegdheid is geworden voor 
de EU, die het optreden van de lidstaten 
kan ondersteunen en aanvullen,

D. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon (artikel 195) toerisme een 
specifieke bevoegdheid is geworden voor 
de EU, die het optreden van de lidstaten 
kan ondersteunen en aanvullen, waarbij de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid volledig worden 
geëerbiedigd,

Or. pt

Amendement 17
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het op grond van deze E. overwegende dat het op grond van deze 



PE458.571v02-00 10/131 AM\862905NL.doc

NL

nieuwe bevoegdheid noodzakelijk is een 
geïntegreerde Europese strategie uit te 
werken die duidelijke en ambitieuze 
doelstellingen nastreeft en het 
subsidiariteitsbeginsel volledig eerbiedigt,

nieuwe bevoegdheid noodzakelijk is een 
geïntegreerde Europese strategie uit te 
werken die duidelijke en ambitieuze 
doelstellingen nastreeft, het 
subsidiariteitsbeginsel volledig eerbiedigt 
en niet tot overregulering in deze sector 
leidt,

Or. es

Amendement 18
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het op grond van deze 
nieuwe bevoegdheid noodzakelijk is een 
geïntegreerde Europese strategie uit te 
werken die duidelijke en ambitieuze 
doelstellingen nastreeft en het 
subsidiariteitsbeginsel volledig eerbiedigt,

E. overwegende dat het op grond van deze 
nieuwe bevoegdheid en gezien de 
aanhoudende economische en financiële 
crisis dringend noodzakelijk is een 
uitgesproken proactieve, geïntegreerde 
Europese strategie uit te werken die 
duidelijke en ambitieuze doelstellingen 
nastreeft en het subsidiariteitsbeginsel 
volledig eerbiedigt,

Or. es

Amendement 19
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het communautair
toerismebeleid adequate middelen vereist
binnen het financiële kader van de EU voor 
de periode 2014-2020,

F. overwegende dat er, ten einde ervoor te 
zorgen dat de nieuwe bevoegdheden en
het toekomstig toerismebeleid van de EU 
doeltreffend en zichtbaar zijn, zoals de 
Europese burgers en degenen die een 
bezoek aan ons brengen eisen, niet 
uitsluitend een strategie en een actieplan 
vereist zijn, maar dat er er tevens 
voldoende middelen ter beschikking 
moeten worden gesteld binnen het 
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financiële kader van de EU voor de periode 
2014-2020,

Or. es

Amendement 20
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de economieën 
van de ultraperifere gebieden en bepaalde 
eilandgebieden in de EU nagenoeg 
uitsluitend afhankelijk zijn van het 
luchtvervoer op grond van hun grote 
afstand en insulaire karakter, zodat het 
noodzakelijk is om maatregelen te nemen 
die gericht zijn op hun afhankelijkheid 
van deze vorm van vervoer,

Or. es

Amendement 21
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de door de Commissie 
gepresenteerde beleidsstrategie waarin 21 
specifieke acties voor de wederopleving 
van de sector zijn vastgesteld; meent dat 
deze tekst met bijbehorend actieplan een 
concrete grondslag vormt voor de 
ontwikkeling van een Europees beleid voor 
een concurrerend, modern, kwalitatief, 
duurzaam en voor iedereen toegankelijk 
toerisme;

1. is verheugd over de door de Commissie 
gepresenteerde beleidsstrategie waarin 21 
specifieke acties voor de wederopleving 
van de sector zijn vastgesteld; meent dat 
deze tekst met bijbehorend actieplan een 
grondslag vormt voor de ontwikkeling van 
een Europees beleid voor een 
concurrerend, modern, kwalitatief, 
duurzaam en voor iedereen toegankelijk 
toerisme; roept de Commissie op om het 
actieplan vooral te focussen op 
prioriteiten die innovatieve meerwaarde 
brengen, conform artikel 195 van het 
Verdrag; meent dat ook een evaluatie van 
de resultaten van voorafgaande 
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mededelingen in die zin essentieel is;

Or. nl

Amendement 22
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de door de Commissie 
gepresenteerde beleidsstrategie waarin 21 
specifieke acties voor de wederopleving 
van de sector zijn vastgesteld; meent dat 
deze tekst met bijbehorend actieplan een 
concrete grondslag vormt voor de 
ontwikkeling van een Europees beleid voor 
een concurrerend, modern, kwalitatief, 
duurzaam en voor iedereen toegankelijk 
toerisme;

1. is verheugd over de door de Commissie 
gepresenteerde beleidsstrategie waarin 21 
specifieke acties voor de wederopleving 
van de sector zijn vastgesteld; moedigt de 
Commissie ertoe aan een tijdpad op te 
stellen voor de uitvoering hiervan, en 
roept de lidstaten op hieraan mee te 
werken middels rapportages over de 
voortgang die op nationaal niveau bij elk 
van deze acties wordt geboekt; meent dat 
deze tekst met bijbehorend actieplan een 
concrete grondslag vormt voor de 
ontwikkeling van een Europees beleid voor 
een concurrerend, modern, kwalitatief, 
duurzaam en voor iedereen toegankelijk 
toerisme;

Or. pt

Amendement 23
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de door de Commissie 
gepresenteerde beleidsstrategie waarin 21 
specifieke acties voor de wederopleving 
van de sector zijn vastgesteld; meent dat 
deze tekst met bijbehorend actieplan een 
concrete grondslag vormt voor de 
ontwikkeling van een Europees beleid voor 
een concurrerend, modern, kwalitatief, 
duurzaam en voor iedereen toegankelijk 

1. is verheugd over de door de Commissie 
gepresenteerde beleidsstrategie waarin 21 
specifieke acties voor de wederopleving 
van de sector zijn vastgesteld en verzoekt 
de Commissie om een routekaart op te 
stellen met een specifiek tijdschema voor 
de toepassing van de acties in kwestie en 
om de inhoud ervan nader uit te werken; 
meent dat deze tekst met bijbehorend 
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toerisme;· actieplan een concrete grondslag vormt 
voor de ontwikkeling van een Europees 
beleid voor een concurrerend, modern, 
kwalitatief, duurzaam en voor iedereen 
toegankelijk toerisme; 

Or. el

Amendement 24
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
Europese toerismestrategie gebaseerd op 
enerzijds een pakket specifieke, uitsluitend 
voor de toeristische sector bestemde 
maatregelen en anderzijds een beoordeling 
van de gevolgen voor het toerisme van 
wetsteksten in andere sectoren;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
Europese toerismestrategie gebaseerd op 
enerzijds een pakket specifieke, uitsluitend 
voor de toeristische sector bestemde 
maatregelen en anderzijds een beoordeling 
van de gevolgen voor het toerisme van 
wetsteksten in andere sectoren; roept 
derhalve op tot het volgen van een 
geïntegreerde benadering van het 
toerismebeleid, zodat synergieën tot stand 
kunnen komen zowel tussen de 
verschillende sectorale beleidslijnen als 
tussen de verschillende financiële 
instrumenten die betrekking hebben op 
het toerisme en aanverwante sectoren;

Or. fr

Amendement 25
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
Europese toerismestrategie gebaseerd op 
enerzijds een pakket specifieke, uitsluitend 
voor de toeristische sector bestemde 
maatregelen en anderzijds een beoordeling 
van de gevolgen voor het toerisme van 

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
Europese toerismestrategie gebaseerd op 
enerzijds een pakket specifieke, uitsluitend 
voor de toeristische sector bestemde 
maatregelen en anderzijds een koppeling 
met de andere, aanvullende sectoren om 
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wetsteksten in andere sectoren; ervoor te zorgen dat er een systeem wordt 
uitgevoerd dat het toerisme 
daadwerkelijke bevordert; meent 
bovendien dat er behoefte is aan een 
beoordeling van de gevolgen voor het 
toerisme van wetsteksten in andere 
sectoren; 

Or. it

Amendement 26
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
Europese toerismestrategie gebaseerd op 
enerzijds een pakket specifieke, uitsluitend 
voor de toeristische sector bestemde 
maatregelen en anderzijds een beoordeling 
van de gevolgen voor het toerisme van 
wetsteksten in andere sectoren;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
Europese toerismestrategie gebaseerd op 
een pakket specifieke, uitsluitend voor de 
toeristische sector bestemde maatregelen;

Or. en

Amendement 27
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
Europese toerismestrategie gebaseerd op 
enerzijds een pakket specifieke, uitsluitend 
voor de toeristische sector bestemde 
maatregelen en anderzijds een beoordeling 
van de gevolgen voor het toerisme van 
wetsteksten in andere sectoren;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
Europese toerismestrategie gebaseerd op 
enerzijds een pakket specifieke, uitsluitend 
voor de toeristische sector bestemde 
maatregelen en anderzijds een beoordeling 
van de gevolgen voor het toerisme van 
wetsteksten in andere sectoren; in dit 
verband en gezien het 
sectoroverschrijdende karakter van het 
toerisme, is coördinatie noodzakelijk met 
onder andere het beleid op het gebied van 
vervoer, mededinging, de interne markt, 
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consumentenbescherming, 
volksgezondheid, milieu, werkgelegenheid 
en opleiding, maritiem beleid, cultuur, 
externe betrekkingen, 
plattelandsontwikkeling en regionale 
ontwikkeling;

Or. pt

Amendement 28
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
Europese toerismestrategie gebaseerd op 
enerzijds een pakket specifieke, uitsluitend 
voor de toeristische sector bestemde 
maatregelen en anderzijds een beoordeling 
van de gevolgen voor het toerisme van 
wetsteksten in andere sectoren;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
Europese toerismestrategie gebaseerd op 
enerzijds een pakket specifieke, uitsluitend 
voor de toeristische sector bestemde 
maatregelen en anderzijds een beoordeling 
van de gevolgen voor het toerisme van 
wetsteksten in andere sectoren; moedigt de 
Commissie aan specifieke termijnen vast 
te stellen voor de verwezenlijking van alle 
21 acties en doelstellingen en de lidstaten 
te verzoeken mee te werken door de 
uitvoering van elke strategie te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 29
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. betreurt het gebrek aan coherentie 
binnen de Commissie inzake 
toerismebeleid; acht het essentieel dat de 
Commissie zorgt voor een coördinerende 
en integrerende benadering tussen de 
betrokken directoraten-generaal;

Or. nl
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Amendement 30
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept de noodzaak van een nauwe 
samenwerking tussen enerzijds de 
Europese, nationale, regionale en lokale 
autoriteiten en anderzijds het geheel van de 
instellingen en de marktdeelnemers in de 
sector; herinnert eraan dat vele Europese 
regio's een rechtstreekse bevoegdheid 
hebben voor toerisme en dus een centrale 
rol vervullen bij de uitvoering van 
projecten en concrete acties; pleit voor een 
rechtstreekse en effectieve betrokkenheid 
van de regio's bij de opstelling van 
toekomstige communautaire voorstellen 
voor het toerisme en voor interregionale 
coördinatie ter bevordering hiervan;

3. onderstreept de noodzaak van een nauwe 
samenwerking tussen enerzijds de 
internationale, Europese, nationale, 
regionale en lokale autoriteiten en 
anderzijds het geheel van de instellingen en 
de marktdeelnemers in de sector; herinnert 
eraan dat vele Europese regio's een 
rechtstreekse bevoegdheid hebben voor 
toerisme en dus een centrale rol vervullen 
bij de uitvoering van projecten en concrete 
acties; pleit voor een rechtstreekse en 
effectieve betrokkenheid van de regio's bij 
de opstelling van toekomstige 
communautaire voorstellen voor het 
toerisme en voor interregionale coördinatie 
ter bevordering hiervan;

Or. nl

Amendement 31
Carlo Fidanza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept de noodzaak van een nauwe 
samenwerking tussen enerzijds de 
Europese, nationale, regionale en lokale 
autoriteiten en anderzijds het geheel van de 
instellingen en de marktdeelnemers in de 
sector; herinnert eraan dat vele Europese 
regio's een rechtstreekse bevoegdheid 
hebben voor toerisme en dus een centrale 
rol vervullen bij de uitvoering van 
projecten en concrete acties; pleit voor een 
rechtstreekse en effectieve betrokkenheid 
van de regio's bij de opstelling van 

3. onderstreept de noodzaak van een nauwe 
samenwerking tussen enerzijds de 
Europese, nationale, regionale en lokale 
autoriteiten en anderzijds het geheel van de 
instellingen en de marktdeelnemers in de 
sector om de transversale vraagstukken 
van het toerisme aan te pakken, zonder 
daarbij het subsidiariteitsbeginsel uit het 
oog te verliezen; herinnert eraan dat vele 
Europese regio's een rechtstreekse 
bevoegdheid hebben voor toerisme en dus 
een centrale rol vervullen bij de uitvoering 
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toekomstige communautaire voorstellen 
voor het toerisme en voor interregionale 
coördinatie ter bevordering hiervan;

van projecten en concrete acties; pleit voor 
een rechtstreekse en effectieve 
betrokkenheid van de regio's bij de 
opstelling van toekomstige communautaire 
voorstellen voor het toerisme en voor 
interregionale coördinatie ter bevordering 
hiervan;

Or. fr

Amendement 32
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept de noodzaak van een nauwe 
samenwerking tussen enerzijds de 
Europese, nationale, regionale en lokale 
autoriteiten en anderzijds het geheel van de 
instellingen en de marktdeelnemers in de 
sector; herinnert eraan dat vele Europese 
regio's een rechtstreekse bevoegdheid 
hebben voor toerisme en dus een centrale 
rol vervullen bij de uitvoering van 
projecten en concrete acties; pleit voor een 
rechtstreekse en effectieve betrokkenheid 
van de regio's bij de opstelling van 
toekomstige communautaire voorstellen 
voor het toerisme en voor interregionale 
coördinatie ter bevordering hiervan;

3. onderstreept de noodzaak van een nauwe 
samenwerking tussen enerzijds de 
Europese, nationale, regionale en lokale 
autoriteiten en anderzijds het geheel van de 
instellingen en de marktdeelnemers in de 
sector; herinnert eraan dat vele Europese 
regio's een rechtstreekse bevoegdheid 
hebben voor toerisme en dus een centrale 
rol vervullen bij de uitvoering van 
projecten en concrete acties; pleit voor een 
rechtstreekse, duurzame en effectieve 
betrokkenheid van de regio's bij de 
opstelling van toekomstige communautaire 
voorstellen voor het toerisme en voor 
interregionale coördinatie ter bevordering 
hiervan;

Or. en

Amendement 33
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept de noodzaak van een nauwe 
samenwerking tussen enerzijds de 
Europese, nationale, regionale en lokale 

3. onderstreept de noodzaak van een nauwe 
samenwerking tussen enerzijds de 
Europese, nationale, regionale en lokale 
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autoriteiten en anderzijds het geheel van de 
instellingen en de marktdeelnemers in de 
sector; herinnert eraan dat vele Europese 
regio's een rechtstreekse bevoegdheid 
hebben voor toerisme en dus een centrale 
rol vervullen bij de uitvoering van 
projecten en concrete acties; pleit voor een 
rechtstreekse en effectieve betrokkenheid 
van de regio's bij de opstelling van 
toekomstige communautaire voorstellen 
voor het toerisme en voor interregionale 
coördinatie ter bevordering hiervan;

autoriteiten en anderzijds het geheel van de 
instellingen en de marktdeelnemers in de 
sector; herinnert eraan dat vele Europese 
regio's een rechtstreekse bevoegdheid 
hebben voor toerisme en dus een centrale 
rol vervullen bij de uitvoering van 
projecten en concrete acties; pleit voor een 
rechtstreekse en effectieve betrokkenheid 
van de regio's bij de opstelling van 
toekomstige communautaire voorstellen 
voor het toerisme en voor interregionale 
coördinatie ter bevordering hiervan; nodigt 
de burgers in dezelfde gedachtegang uit 
om volledig deel te nemen aan de 
ontwikkeling van het nieuwe 
toerismebeleid;

Or. es

Amendement 34
Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. acht het noodzakelijk dat de 
Europese regio's meer samenwerken 
teneinde hun aantrekkelijkheid en 
zichtbaarheid te vergroten en hun 
specifieke kenmerken te versterken, met 
name door regionale toeristencentra te 
ontwikkelen en specifieke 
programmeringsovereenkomsten tot stand 
te brengen, onder meer met het oog op 
modernisering van de toeristische 
voorzieningen;

Or. fr

Amendement 35
Nathalie Griesbeck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie om 
voorstellen te doen ter bevordering van 
het intra- en interregionale toerisme, 
waarbij bezoekers van elke site, elk 
museum of elke attractie worden 
uitgenodigd om vervolgens ook een 
andere site, een ander museum of een 
andere attractie in de bezochte regio of 
aangrenzende regio's te bezoeken;

Or. fr

Amendement 36
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt erop aan dat de Commissie 
bij de tenuitvoerlegging van de EU 2020-
strategie een meerjarenplan voor het 
toerisme uitwerkt en de lidstaten en 
regio's vraagt een 
programmeringsinstrument voor een 
dienovereenkomstige periode in het leven 
te roepen,

Or. it

Amendement 37
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. meent dat het toerisme moet worden 
beschouwd als een vast onderdeel van het 
Europese industriebeleid, en herhaalt dat 
de wederopleving van het toerisme een 
essentiële stimulans is voor de 
werkgelegenheid in de diverse lidstaten;

4. meent dat het toerisme moet worden 
beschouwd als een vast onderdeel van het 
Europese industrie- en innovatiebeleid, en 
herhaalt dat de wederopleving van het 
toerisme een essentiële stimulans is voor 
de werkgelegenheid in de diverse;
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Or. ro

Amendement 38
Frieda Brepoels, Carlo Fidanza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. meent dat het toerisme moet worden 
beschouwd als een vast onderdeel van het 
Europese industriebeleid, en herhaalt dat 
de wederopleving van het toerisme een 
essentiële stimulans is voor de 
werkgelegenheid in de diverse lidstaten;

4. meent dat het toerisme moet worden 
beschouwd als een vast onderdeel van het 
Europese industriebeleid, en herhaalt dat 
de wederopleving van het toerisme een 
essentiële stimulans is voor de 
werkgelegenheid in de diverse lidstaten;
onderstreept hierbij het belang van micro-
, kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) die zowel zorgen voor innovatie 
van onderuit en stabiliteit in de sector 
alsook garant staan voor de kwaliteit, 
diversiteit en authenticiteit van de regio's 
waarin ze geworteld zijn; moedigt de 
Commissie aan deze aanpak sterker te 
promoten in het Europese toeristische 
aanbod;

Or. nl

Amendement 39
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. meent dat het toerisme moet worden 
beschouwd als een vast onderdeel van het 
Europese industriebeleid, en herhaalt dat 
de wederopleving van het toerisme een 
essentiële stimulans is voor de 
werkgelegenheid in de diverse lidstaten;

4. meent dat het toerisme moet worden 
beschouwd als een vast onderdeel van het 
Europese industriebeleid, en herhaalt dat 
de wederopleving van het toerisme een 
essentieel, strategisch doel is voor de 
werkgelegenheid in de diverse lidstaten;

Or. it
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Amendement 40
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. meent dat het toerisme moet worden 
beschouwd als een vast onderdeel van het 
Europese industriebeleid, en herhaalt dat 
de wederopleving van het toerisme een 
essentiële stimulans is voor de 
werkgelegenheid in de diverse lidstaten;

4. meent dat het toerisme moet worden 
beschouwd als een vast onderdeel van het 
Europese economisch beleid, en herhaalt 
dat de wederopleving van het toerisme een 
essentiële stimulans is voor de 
werkgelegenheid in de diverse lidstaten;

Or. en

Amendement 41
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om goede 
praktijken op het gebied van het toerisme 
bijeen te brengen en jaarlijks te 
publiceren;

Or. it

Amendement 42
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie om een 
specifieke innovatiekweekvijver voor de 
ondernemingen in de toerismesector te 
bevorderen;

Or. it
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Amendement 43
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als 
doel Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, zij 
het dan altijd met inachtneming van de 
territoriale verschillen;

Schrappen

Or. en

Amendement 44
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als doel 
Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, zij 
het dan altijd met inachtneming van de 
territoriale verschillen;

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als doel 
Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, zij 
het dan altijd met inachtneming van de 
territoriale verschillen; onderstreept dat de 
acties ter bevordering van het toerisme in 
de EU een aanvullend karakter moeten 
hebben en samen met die van de lidstaten 
en de regionale en lokale overheden 
moeten worden gecoördineerd, en dat 
deze maatregelen geen Europese 
toeristische bestemmingen ten opzichte 
van andere mogen begunstigen;

Or. es
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Amendement 45
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als doel 
Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, zij 
het dan altijd met inachtneming van de 
territoriale verschillen;

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als doel 
Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, met 
inachtneming en gebruikmaking van de 
territoriale verschillen;

Or. it

Amendement 46
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als doel 
Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, zij 
het dan altijd met inachtneming van de 
territoriale verschillen;

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als doel 
Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, zij 
het dan altijd met inachtneming van de 
territoriale verschillen; roept de Commissie 
op publiciteitscampagnes te initiëren en 
de deelname aan internationale 
evenementen te stimuleren, en het merk 
"Europa" te bevorderen door middel van 
de activiteiten en projecten van de 
Europese Dienst voor extern optreden;

Or. pt

Amendement 47
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als doel 
Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, zij 
het dan altijd met inachtneming van de 
territoriale verschillen;

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als doel 
Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, zij 
het dan altijd met inachtneming van de 
territoriale verschillen; dit merk moet 
fungeren als een "branding umbrella" en 
daarom moeten er duidelijke 
voorschriften en criteria voor de 
toekenning ervan zijn; 

Or. el

Amendement 48
David-Maria Sassoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als doel 
Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, zij 
het dan altijd met inachtneming van de 
territoriale verschillen;

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als doel 
Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, zij 
het dan altijd met inachtneming van de 
territoriale verschillen; meent evenwel dat 
het merk "Europa" de van toerisme 
afhankelijke regio's, steden en lokale 
overheden niet mag beletten het eigen 
imago vrij te promoten; 

Or. it

Amendement 49
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt het voorstel van de Commissie 
om samen met de lidstaten en de nationale 
verenigingen voor vreemdelingenverkeer 
een merk "Europa" te creëren met als doel 
Europa als één enkele toeristische 
bestemming in de wereld te promoten, zij 
het dan altijd met inachtneming van de 
territoriale verschillen;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. es

Amendement 50
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. beschouwt de huidige wildgroei van 
labels als verwarrend en zelfs misleidend;
roept de Commissie op om de bestaande 
labels te beoordelen op hun efficiëntie.
Betrouwbaarheid, transparantie, controle 
en zelfs sancties moeten hierbij de 
leidraad zijn. De criteria voor de labels 
moeten zo worden geformuleerd dat ze 
haalbaar en realistisch zijn maar tegelijk 
ook aansporen tot een duurzamer 
product; verzoekt de Commissie een 
uniformer systeem van 
kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen;

Or. nl

Amendement 51
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak van een 
actief mededingingsbeleid dat toezicht 
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houdt op de trend naar concentratie in de 
sector en het misbruik van machtsposities;

Or. es

Amendement 52
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. verwelkomt het initiatief voor een 
"Europees erfgoedlabel", dat een 
instrument kan zijn voor het valoriseren 
van gebieden die de geschiedenis van de 
Europese integratie weergeven; dringt aan 
op de noodzaak om dit initiatief te 
coördineren met door de UNESCO erkende 
erfgoedgebieden teneinde te voorkomen 
dat overlapping optreedt die geen enkele 
meerwaarde zou hebben;

6. verwelkomt het initiatief voor een 
"Europees erfgoedlabel", dat een 
instrument kan zijn voor het valoriseren 
van gebieden die de geschiedenis van de 
Europese integratie weergeven; dringt aan 
op de noodzaak om dit initiatief te 
coördineren met door de UNESCO erkende 
erfgoedgebieden en andere historische 
routes; vindt een afstemming op andere 
gelijkaardige initiatieven zoals het Europa 
Nostra Award nodig ten einde te 
voorkomen dat overlapping optreedt die 
geen enkele meerwaarde zou hebben;

Or. nl

Amendement 53
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. verwelkomt het initiatief voor een 
"Europees erfgoedlabel", dat een 
instrument kan zijn voor het valoriseren 
van gebieden die de geschiedenis van de 
Europese integratie weergeven; dringt aan 
op de noodzaak om dit initiatief te 
coördineren met door de UNESCO erkende 
erfgoedgebieden teneinde te voorkomen 
dat overlapping optreedt die geen enkele 
meerwaarde zou hebben;

6. verwelkomt het initiatief voor een 
"Europees erfgoedlabel", dat een 
instrument kan zijn voor het valoriseren 
van gebieden die de geschiedenis van de 
Europese integratie weergeven; dringt aan 
op de noodzaak om dit initiatief te 
coördineren met door de UNESCO erkende 
erfgoedgebieden teneinde te voorkomen 
dat overlapping optreedt;

Or. it
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Amendement 54
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. verwelkomt het initiatief voor een 
"Europees erfgoedlabel", dat een 
instrument kan zijn voor het valoriseren 
van gebieden die de geschiedenis van de 
Europese integratie weergeven; dringt aan 
op de noodzaak om dit initiatief te 
coördineren met door de UNESCO erkende 
erfgoedgebieden teneinde te voorkomen 
dat overlapping optreedt die geen enkele 
meerwaarde zou hebben;

6. verwelkomt het initiatief voor een 
"Europees erfgoedlabel", dat een 
instrument kan zijn voor het valoriseren 
van gebieden die de geschiedenis van de 
Europese integratie weergeven; dringt aan 
op de noodzaak om dit initiatief te 
coördineren met door de UNESCO erkende 
erfgoedgebieden ten einde te voorkomen 
dat overlapping optreedt die geen enkele 
meerwaarde zou hebben; verzoekt de 
Commissie om de lidstaten erop te wijzen 
dat de ruimten waaraan het "Europees 
erfgoedlabel" wordt toegekend, altijd 
open en toegankelijk moeten zijn en dat 
eventueel zelfs moet worden voorzien in 
personeel voor waarneming van de dienst 
(skeleton staff);

Or. el

Amendement 55
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. verwelkomt het initiatief voor een 
"Europees erfgoedlabel", dat een 
instrument kan zijn voor het valoriseren 
van gebieden die de geschiedenis van de 
Europese integratie weergeven; dringt aan 
op de noodzaak om dit initiatief te 
coördineren met door de UNESCO erkende 
erfgoedgebieden teneinde te voorkomen 
dat overlapping optreedt die geen enkele 
meerwaarde zou hebben;

6. verwelkomt het initiatief voor een 
"Europees erfgoedlabel", dat een –
aanvullend – instrument kan zijn voor het 
valoriseren van gebieden die de 
geschiedenis van de Europese integratie 
weergeven, waartoe concrete criteria 
dienen te worden opgesteld op grond 
waarvan deze als zodanig kunnen worden 
aangemerkt; dringt aan op de noodzaak 
om dit initiatief te coördineren met door de 
UNESCO en Natura 2000 erkende 
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erfgoedgebieden teneinde te voorkomen 
dat overlapping en devaluatie optreedt die 
geen enkele meerwaarde zou hebben;

Or. pt

Amendement 56
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. verwelkomt het initiatief voor een 
"Europees erfgoedlabel", dat een 
instrument kan zijn voor het valoriseren 
van gebieden die de geschiedenis van de 
Europese integratie weergeven; dringt aan 
op de noodzaak om dit initiatief te 
coördineren met door de UNESCO erkende 
erfgoedgebieden teneinde te voorkomen 
dat overlapping optreedt die geen enkele 
meerwaarde zou hebben;

6. verwelkomt het initiatief voor een 
"Europees erfgoedlabel", dat een 
instrument kan zijn voor het valoriseren 
van gebieden die de geschiedenis van de 
Europese integratie weergeven; dringt aan 
op de noodzaak om dit initiatief te 
coördineren met door de UNESCO erkende 
erfgoedgebieden teneinde te voorkomen 
dat overlapping optreedt die geen enkele 
meerwaarde zou hebben; beveelt aan het 
"Europees erfgoedlabel" open te stellen 
voor deelname op vrijwillige basis van 
gebieden die Europees erfgoed vormen, 
maar buiten het grondgebied van de 
Europese Unie gelegen zijn;

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken
met derde landen en met name met de 
BRIC-landen die een potentiële markt van 
enkele miljoenen nieuwe toeristen vormen;

7. onderstreept het belang om 
internationale overeenkomsten over 
vliegverkeer te sluiten met het oog op 
samenwerking met derde landen en met 
name met de BRIC-landen die een 
potentiële markt van enkele miljoenen 
nieuwe toeristen vormen;

Or. ro
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Amendement 58
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken 
met derde landen en met name met de 
BRIC-landen die een potentiële markt van 
enkele miljoenen nieuwe toeristen vormen;

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken 
met derde landen en met name met de 
BRIC-landen die een potentiële markt van 
enkele miljoenen nieuwe toeristen vormen, 
en legt de nadruk op het ontplooien van 
gemeenschappelijke Europese 
marketingwerkzaamheden op deze nieuwe 
uitzendende markten;

Or. hu

Amendement 59
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken 
met derde landen en met name met de 
BRIC-landen die een potentiële markt van 
enkele miljoenen nieuwe toeristen vormen;

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken 
met derde landen en met name met de 
opkomende landen die een potentiële 
markt van enkele miljoenen nieuwe 
toeristen vormen;

Or. fr

Amendement 60
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken 

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken 
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met derde landen en met name met de 
BRIC-landen die een potentiële markt van 
enkele miljoenen nieuwe toeristen vormen;

met derde landen en met name met de 
BRIC-landen die een potentiële markt van 
enkele miljoenen nieuwe toeristen vormen 
en in verband met deze samenwerking de 
totstandbrenging van gecombineerde 
toerismeproducten te ondersteunen, opdat 
toeristen uit verder afgelegen landen 
Europa als een homogenere regio zien 
(bijvoorbeeld samenwerking tussen de 
vier Visegradlanden, binnen het 
Oostzeegebied of aan de Middellandse 
Zee);

Or. cs

Amendement 61
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken 
met derde landen en met name met de 
BRIC-landen die een potentiële markt van 
enkele miljoenen nieuwe toeristen vormen;

7. onderstreept het belang om samen te 
werken met derde landen, waaronder in 
het bijzonder de aangrenzende 
partnerlanden, en met name met de BRIC-
landen die een potentiële markt van enkele 
miljoenen nieuwe toeristen vormen;

Or. en

Amendement 62
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken 
met derde landen en met name met de 
BRIC-landen die een potentiële markt van 
enkele miljoenen nieuwe toeristen vormen;

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken 
met derde landen en met name met de 
BRIC-landen die een potentiële markt van 
enkele miljoenen nieuwe toeristen vormen;
meent dat de opening van nieuwe markten 
de concurrentie verhevigt ten nadele van 
Europese toeristische bestemmingen, 
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maar dat de verhoging van de 
levensstandaard en de lonen in de BRIC-
landen nieuwe marktaandelen biedt; 
benadrukt dan ook dat de inspanningen 
ten behoeve van de zichtbaarheid, de 
kwaliteit, het concurrentievermogen en de 
diversifiëring van het toerisme in Europa 
moeten worden voortgezet teneinde 
nieuwe klanten te trekken;

Or. fr

Amendement 63
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken 
met derde landen en met name met de 
BRIC-landen die een potentiële markt van 
enkele miljoenen nieuwe toeristen vormen;

7. onderstreept het belang om via onder 
meer partnerschappen samen te werken 
met derde landen en met name met onze 
buurlanden, evenals met de BRIC-landen 
die een potentiële markt van enkele 
miljoenen nieuwe toeristen vormen;

Or. es

Amendement 64
Luis de Grandes Pascual, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. meent dat het daarom zinvol zou om, 
met inachtneming van de rechten/plichten 
van de EU om controle uit te oefenen op de 
toegang tot het gebied binnen haar grenzen, 
de Europese instellingen en de lidstaten te 
sensibiliseren ten aanzien van de 
noodzaak de procedures voor afgifte van 
toeristenvisa te coördineren en te 
vereenvoudigen, en de mogelijkheid te 
overwegen om op EU-niveau
gemeenschappelijke consulaire afdelingen

8. meent dat het daarom zinvol zou zijn dat 
de Europese instellingen en de lidstaten, 
met inachtneming van de rechten/plichten 
van de EU om controle uit te oefenen op de 
toegang tot het gebied binnen haar grenzen, 
het gemeenschappelijk visumbeleid 
bevorderen, teneinde de procedures voor 
afgifte van toeristenvisa te vereenvoudigen, 
en om gemeenschappelijke
visumaanvraagcentra op te richten om te 
verzekeren dat voornoemde procedures 
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op te richten om te verzekeren dat 
voornoemde procedures doelgericht 
worden toegepast en de bureaucratische 
kosten worden verminderd;

doelgericht worden toegepast en de 
bureaucratische kosten worden 
verminderd;

Or. es

Amendement 65
Spyros Danellis, Carlo Fidanza, Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. meent dat het daarom zinvol zou om, 
met inachtneming van de rechten/plichten 
van de EU om controle uit te oefenen op de 
toegang tot het gebied binnen haar grenzen, 
de Europese instellingen en de lidstaten te 
sensibiliseren ten aanzien van de noodzaak 
de procedures voor afgifte van 
toeristenvisa te coördineren en te 
vereenvoudigen, en de mogelijkheid te 
overwegen om op EU-niveau 
gemeenschappelijke consulaire afdelingen 
op te richten om te verzekeren dat 
voornoemde procedures doelgericht 
worden toegepast en de bureaucratische 
kosten worden verminderd;

8. meent dat het daarom zinvol zou zijn
om, met inachtneming van de 
rechten/plichten van de EU om controle uit 
te oefenen op de toegang tot het gebied 
binnen haar grenzen, de Europese 
instellingen en de lidstaten te sensibiliseren 
ten aanzien van de noodzaak de procedures 
voor afgifte van toeristenvisa te 
coördineren en te vereenvoudigen, en de 
mogelijkheid te overwegen om op EU-
niveau gemeenschappelijke consulaire 
afdelingen op te richten om te verzekeren 
dat voornoemde procedures doelgericht 
worden toegepast en de bureaucratische 
kosten worden verminderd; verzoekt de 
Commissie met het oog hierop, onder 
verwijzing naar de oprichting van de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO), de mogelijkheid in overweging 
te nemen om de kantoren van de EU-
delegaties in de wereld in te zetten voor de 
afgifte van toeristenvisa in samenwerking 
met de nationale ambassades van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 66
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om alternatieve 
maatregelen ter vereenvoudiging van 
toeristenvisa te overwegen, zoals 
bijvoorbeeld de invoering van een 
"groepsvisum" voor georganiseerde 
groepsreizen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 67
Luis de Grandes Pascual, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om alternatieve 
maatregelen ter vereenvoudiging van 
toeristenvisa te overwegen, zoals 
bijvoorbeeld de invoering van een 
"groepsvisum" voor georganiseerde 
groepsreizen;

9. verzoekt de Commissie om de 
maatregelen zoals voorzien in het 
gemeenschappelijk visumbeleid, 
aanknopend bij de 
wederkerigheidsbeginselen, te versterken
ter vereenvoudiging van toeristenvisa, 
zoals bijvoorbeeld de invoering van een 
"groepsvisum" voor georganiseerde 
groepsreizen;

Or. es

Amendement 68
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om alternatieve 
maatregelen ter vereenvoudiging van 
toeristenvisa te overwegen, zoals 
bijvoorbeeld de invoering van een 
"groepsvisum" voor georganiseerde 
groepsreizen;

9. verzoekt de Commissie om het huidige 
beleid ten aanzien van de uitgifte van 
toeristenvisa tegen het licht te houden 
alsook een langetermijnstrategie op te 
stellen, waarin zij dan alternatieve 
maatregelen voorlegt ter vereenvoudiging 
en harmonisering van toeristenvisa, zoals 
bijvoorbeeld de invoering van een 
"groepsvisum" voor georganiseerde 
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groepsreizen, met behulp waarvan het 
eenvoudiger wordt om naar lidstaten van 
de EU te reizen, zowel uit landen 
waarmee een zogeheten 
versoepelingsovereenkomst is afgesloten, 
als uit andere zich snel ontwikkelende 
economieën;

Or. cs

Amendement 69
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om alternatieve 
maatregelen ter vereenvoudiging van 
toeristenvisa te overwegen, zoals 
bijvoorbeeld de invoering van een 
"groepsvisum" voor georganiseerde 
groepsreizen;

9. verzoekt de Commissie om alternatieve 
maatregelen ter vereenvoudiging van 
toeristenvisa te overwegen, zoals 
bijvoorbeeld de invoering van een 
"groepsvisum" voor georganiseerde 
groepsreizen; benadrukt dat 
zakenreizigers gemakkelijker visa moeten 
kunnen krijgen, hetgeen veel 
afzetmogelijkheden zal bieden gezien de 
groei van het zaken- en congrestoerisme;

Or. fr

Amendement 70
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om alternatieve 
maatregelen ter vereenvoudiging van 
toeristenvisa te overwegen, zoals 
bijvoorbeeld de invoering van een 
"groepsvisum" voor georganiseerde 
groepsreizen;

9. verzoekt de Commissie om alternatieve 
maatregelen ter vereenvoudiging van 
toeristenvisa te overwegen, zoals 
bijvoorbeeld de invoering van een 
"groepsvisum" voor georganiseerde 
groepsreizen en eveneens burgers uit aan 
de EU grenzende derde landen die 
lidstaten bezoeken, vrijstelling van een 
Schengen-visum te geven voor een 
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maximumverblijf van 72 uur; 

Or. el

Amendement 71
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten te onderzoeken of 
het niet wenselijk zou zijn om met het oog 
op noodsituaties die risico's met zich 
meebrengen voor toeristen in het 
buitenland, een uniforme procedure vast te 
stellen voor de afgifte van negatieve 
reisadviezen middels de vaststelling van 
een gemeenschappelijke Europese code 
inzake de ernst van negatieve adviezen, 
waarbij in de ernstigste gevallen 
marktdeelnemers toegang wordt geboden 
tot de communautaire 
hulpverleningsprocedure, binnen de 
perken van de beschikbare Europese 
financieringen;

10. verzoekt de lidstaten te onderzoeken of 
het niet wenselijk zou zijn om met het oog 
op noodsituaties die risico's met zich 
meebrengen voor toeristen in het 
buitenland, een uniforme procedure vast te 
stellen voor de afgifte van negatieve 
reisadviezen middels de vaststelling van 
een gemeenschappelijke Europese code 
inzake de ernst van negatieve adviezen;

Or. es

Amendement 72
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten te onderzoeken of 
het niet wenselijk zou zijn om met het oog 
op noodsituaties die risico's met zich 
meebrengen voor toeristen in het 
buitenland, een uniforme procedure vast te 
stellen voor de afgifte van negatieve 
reisadviezen middels de vaststelling van 
een gemeenschappelijke Europese code 
inzake de ernst van negatieve adviezen, 
waarbij in de ernstigste gevallen 

10. verzoekt de lidstaten te onderzoeken of 
het niet wenselijk zou zijn om met het oog 
op noodsituaties die risico's met zich 
meebrengen voor toeristen in het 
buitenland, een uniforme procedure vast te 
stellen voor de afgifte van negatieve 
reisadviezen middels de vaststelling van 
een gemeenschappelijke Europese code 
inzake de ernst van negatieve adviezen, 
waarbij in de ernstigste gevallen 
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marktdeelnemers toegang wordt geboden 
tot de communautaire 
hulpverleningsprocedure, binnen de perken 
van de beschikbare Europese 
financieringen;

marktdeelnemers toegang wordt geboden 
tot de communautaire 
hulpverleningsprocedure, binnen de perken 
van de beschikbare Europese 
financieringen; roept de Commissie op om 
na te denken over maatregelen voor 
crisismanagement met het oog op 
onverwachte gebeurtenissen – waarvan de 
vulkanische as een voorbeeld was – ten
einde de negatieve gevolgen daarvan op 
alle niveaus te beperken;

Or. pt

Amendement 73
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten te onderzoeken of 
het niet wenselijk zou zijn om met het oog 
op noodsituaties die risico's met zich 
meebrengen voor toeristen in het 
buitenland, een uniforme procedure vast te 
stellen voor de afgifte van negatieve 
reisadviezen middels de vaststelling van 
een gemeenschappelijke Europese code 
inzake de ernst van negatieve adviezen, 
waarbij in de ernstigste gevallen 
marktdeelnemers toegang wordt geboden 
tot de communautaire 
hulpverleningsprocedure, binnen de perken 
van de beschikbare Europese 
financieringen;

10. verzoekt de lidstaten te onderzoeken, in 
nauwe samenwerking met de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO), of 
het niet wenselijk zou zijn om met het oog 
op noodsituaties die risico's met zich 
meebrengen voor toeristen in het 
buitenland, een uniforme procedure vast te 
stellen voor de afgifte van negatieve 
reisadviezen middels de vaststelling van 
een gemeenschappelijke Europese code 
inzake de ernst van negatieve adviezen, 
waarbij in de ernstigste gevallen 
marktdeelnemers toegang wordt geboden 
tot de communautaire 
hulpverleningsprocedure, binnen de perken 
van de beschikbare Europese 
financieringen;

Or. en

Amendement 74
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie conclusies 
te trekken uit recente noodsituaties zoals 
de vulkaanuitbarsting en concrete 
scenario's inzake een EU-
crisismanagement uit te werken, zodat 
coördinatie en eenvormig optreden in alle 
lidstaten op vlak van informatie en te 
nemen maatregelen de regel wordt;

Or. nl

Amendement 75
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
een Handvest voor de rechten en 
verantwoordelijkheden van de toerist te 
ontwikkelen, waar principes van 
toegankelijkheid, informatieverstrekking, 
transparante prijszetting, 
schadevergoeding, enz. dienen te worden 
ingesloten; roept de lidstaten op een 
onafhankelijk arbitragesysteem te creëren 
opdat consumenten deze rechten ook echt 
kunnen afdwingen;

Or. nl

Amendement 76
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept de noodzaak om de 
technologische ontwikkeling van KMO's te 
bevorderen teneinde de commercialisering 
van producten en de promotie van 
bestemmingen efficiënter te maken; 

11. onderstreept de noodzaak om de 
technologische ontwikkeling van KMO's te 
bevorderen ten einde de commercialisering 
van producten en de promotie van 
bestemmingen efficiënter te maken; 
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verzoekt de Commissie om een "ICT en 
Toerisme"-platform op te richten en 
daartoe voor eind 2011 een specifiek 
proefproject op stapel te zetten om de
deelneming van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen aan "Digital 
Supply Chain" te stimuleren, naar 
voorbeeld van de ervaringen in andere 
sectoren, zoals de textielsector, vervoer en 
logistiek en de automobielindustrie;

verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
de toegankelijkheid en 
gebruiksvriendelijkheid van bestaande 
ICT-benaderingen te verbeteren;

Or. nl

Amendement 77
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept de noodzaak om de 
technologische ontwikkeling van KMO's te 
bevorderen teneinde de commercialisering 
van producten en de promotie van 
bestemmingen efficiënter te maken; 
verzoekt de Commissie om een 'ICT en 
Toerisme'-platform op te richten en daartoe 
voor eind 2011 een specifiek proefproject 
op stapel te zetten om de deelneming van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen aan "Digital Supply Chain" 
te stimuleren, naar voorbeeld van de 
ervaringen in andere sectoren, zoals de 
textielsector, vervoer en logistiek en de 
automobielindustrie;

11. onderstreept de noodzaak om innovatie 
en de technologische ontwikkeling van 
KMO's te bevorderen teneinde de 
commercialisering van producten en de 
promotie van bestemmingen efficiënter te 
maken; verzoekt de Commissie om een 
'ICT en Toerisme'-platform op te richten en 
daartoe voor eind 2011 een specifiek 
proefproject op stapel te zetten om de 
deelneming van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen aan "Digital Supply 
Chain" te stimuleren, naar voorbeeld van 
de ervaringen in andere sectoren, zoals de 
textielsector, vervoer en logistiek en de 
automobielindustrie; dringt aan op 
initiatieven die gericht zijn op de 
bevordering van e-handel in deze sector 
en op het wegnemen van de 
belemmeringen die de ontwikkeling 
hiervan nog altijd op de interne markt in 
de weg staan;

Or. es
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Amendement 78
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept de noodzaak om de 
technologische ontwikkeling van KMO's te 
bevorderen teneinde de commercialisering 
van producten en de promotie van 
bestemmingen efficiënter te maken; 
verzoekt de Commissie om een 'ICT en 
Toerisme'-platform op te richten en daartoe 
voor eind 2011 een specifiek proefproject 
op stapel te zetten om de deelneming van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen aan "Digital Supply Chain" 
te stimuleren, naar voorbeeld van de 
ervaringen in andere sectoren, zoals de 
textielsector, vervoer en logistiek en de 
automobielindustrie;

11. onderstreept de noodzaak om de 
technologische ontwikkeling van KMO's te 
bevorderen teneinde de commercialisering 
van producten en de promotie van 
bestemmingen efficiënter te maken; 
verzoekt de Commissie om een 'ICT en 
Toerisme'-platform op te richten en daartoe 
voor eind 2011 een specifiek proefproject 
op stapel te zetten om de deelneming van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen aan "Digital Supply Chain" 
te stimuleren, naar voorbeeld van de 
ervaringen in andere sectoren, zoals de 
textielsector, vervoer en logistiek en de 
automobielindustrie; verzoekt bovendien 
de lidstaten toegang tot 
hogesnelheidinternet op heel het 
grondgebied te bevorderen om de 
ontwikkeling van geavanceerde diensten 
en de verwezenlijking van 
interoperabiliteit tussen de 
ondernemingen mogelijk te maken;

Or. it

Amendement 79
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept de noodzaak om de 
technologische ontwikkeling van KMO's te 
bevorderen teneinde de commercialisering 
van producten en de promotie van 
bestemmingen efficiënter te maken; 
verzoekt de Commissie om een 'ICT en 
Toerisme'-platform op te richten en daartoe 
voor eind 2011 een specifiek proefproject 

11. onderstreept de noodzaak om de 
technologische ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
bevorderen teneinde de commercialisering 
van producten en de promotie van 
bestemmingen efficiënter te maken; 
verzoekt de Commissie om een 'ICT en 
Toerisme'-platform op te richten en daartoe 
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op stapel te zetten om de deelneming van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen aan "Digital Supply Chain" 
te stimuleren, naar voorbeeld van de 
ervaringen in andere sectoren, zoals de 
textielsector, vervoer en logistiek en de 
automobielindustrie;

voor eind 2011 een specifiek proefproject 
op stapel te zetten om de deelneming van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen aan "Digital Supply Chain" 
te stimuleren, naar voorbeeld van de 
ervaringen in andere sectoren, zoals de 
textielsector, vervoer en logistiek en de 
automobielindustrie;

Or. it

Amendement 80
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt erop aan om de 
ondernemingsgeest in deze sector te 
bevorderen en te ondersteunen door met 
name aandacht aan vrouwen en jongeren 
te schenken, en om de toegang van kmo's 
en zelfstandigen tot financiering, in het 
bijzonder microkredieten, te stimuleren;

Or. es

Amendement 81
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad hoc-
pakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de Wereldtentoonstelling van 2015 in 

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad hoc-
pakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de Wereldtentoonstelling van 2015 in 
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Milaan, enzovoort) teneinde de 
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

Milaan, de Culturele Hoofdsteden van 
Europa, enzovoort) teneinde de 
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

Or. hu

Amendement 82
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad hoc-
pakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de Wereldtentoonstelling van 2015 in 
Milaan, enzovoort) teneinde de 
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad hoc-
pakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de herdenking van 100 jaar "Grote 
Oorlog", de Wereldtentoonstelling van 
2015 in Milaan, enzovoort) ten einde de 
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

Or. nl

Amendement 83
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad hoc-

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de lidstaten en de 
marktdeelnemers in de sector te bestuderen
welke maatregelen er genomen kunnen 
worden gedurende grote internationale 
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pakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de Wereldtentoonstelling van 2015 in 
Milaan, enzovoort) teneinde de
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

evenementen zoals die in de komende jaren 
in Europa zullen worden georganiseerd 
teneinde de "bestemming Europa" in heel 
haar gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

Or. es

Amendement 84
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad hoc-
pakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de Wereldtentoonstelling van 2015 in 
Milaan, enzovoort) teneinde de 
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad hoc-
pakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in bepaalde lidstaten van 
de Europese Unie zullen worden 
georganiseerd teneinde de "bestemming 
Europa" in heel haar gediversifieerde 
rijkdom te kunnen promoten;

Or. fr

Amendement 85
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
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samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad hoc-
pakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de Wereldtentoonstelling van 2015 in 
Milaan, enzovoort) teneinde de 
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad hoc-
pakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de Wereldtentoonstelling van 2015 in 
Milaan, enzovoort) teneinde de 
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten; meent dat deze evenementen 
met internationale reikwijdte, evenals 
evenementen met Europese reikwijdte, 
zoals de Europese culturele hoofdsteden, 
de Europese Erfgoeddagen of het EK 
voetbal, gekoppeld moeten worden aan 
het bestaande toeristische aanbod ter 
plaatse;

Or. fr

Amendement 86
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad hoc-
pakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de Wereldtentoonstelling van 2015 in 
Milaan, enzovoort) teneinde de 
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de nationale actoren in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad-
hocpakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de Wereldtentoonstelling van 2015 in 
Milaan, enzovoort) teneinde de 
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

Or. en
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Amendement 87
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad hoc-
pakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de Wereldtentoonstelling van 2015 in 
Milaan, enzovoort) teneinde de 
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

12. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de marktdeelnemers in 
de sector innovatieve methoden te 
bestuderen voor de bevordering van op 
Europese leest geschoeide, ad-
hocpakketreizen gedurende grote 
internationale evenementen zoals die in de 
komende jaren in Europa zullen worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen, 
de Wereldtentoonstelling van 2015 in 
Milaan, het WK basketbal in 2014 in 
Spanje, enzovoort) teneinde de 
"bestemming Europa" in heel haar 
gediversifieerde rijkdom te kunnen 
promoten;

Or. es

Amendement 88
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het noodzakelijk is 
het potentieel van het portaal 
www.visiteurope.com van ETC (European 
Travel Commission) verder te ontwikkelen 
om een maximale bruikbaarheid ervan te 
garanderen, volledige toegankelijkheid 
mogelijk te maken (door middel van 
teksten in alle officiële talen van de EU en 
in de belangrijkste niet-Europese talen en 
door de toepassing van voor personen met 
een sensoriële handicap toegankelijke
formaten) en een waarachtig Europees 

13. is van mening dat het noodzakelijk is 
het potentieel van het portaal 
www.visiteurope.com van ETC (European 
Travel Commission) verder te ontwikkelen 
om een maximale bruikbaarheid ervan te 
garanderen, volledige toegankelijkheid 
mogelijk te maken (door middel van 
teksten in alle officiële talen van de EU en 
in de belangrijkste niet-Europese talen en 
door de toepassing van voor slechtzienden 
toegankelijke en voor doven van 
informatie in gebarentaal voorziene
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platform voor toerisme te creëren dat 
gemakkelijk toegang biedt tot de nationale, 
regionale en lokale toerismeportalen in de 
lidstaten;

formaten) en een waarachtig Europees 
platform voor toerisme te creëren dat 
gemakkelijk toegang biedt tot de nationale, 
regionale en lokale toerismeportalen in de 
lidstaten;

Or. hu

Amendement 89
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het noodzakelijk is 
het potentieel van het portaal 
www.visiteurope.com van ETC (European 
Travel Commission) verder te ontwikkelen 
om een maximale bruikbaarheid ervan te 
garanderen, volledige toegankelijkheid 
mogelijk te maken (door middel van 
teksten in alle officiële talen van de EU en 
in de belangrijkste niet-Europese talen en 
door de toepassing van voor personen met 
een sensoriële handicap toegankelijke 
formaten) en een waarachtig Europees 
platform voor toerisme te creëren dat 
gemakkelijk toegang biedt tot de nationale, 
regionale en lokale toerismeportalen in de 
lidstaten;

13. is van mening dat het noodzakelijk is 
het potentieel van het portaal 
www.visiteurope.com van ETC (European 
Travel Commission) verder te ontwikkelen 
om een maximale bruikbaarheid ervan te 
garanderen, volledige toegankelijkheid 
mogelijk te maken (door middel van 
teksten in alle officiële talen van de EU en 
in de belangrijkste niet-Europese talen -
met name ten aanzien van de BRIC-
landen - en door de toepassing van voor 
personen met een sensoriële handicap 
toegankelijke formaten) en een waarachtig 
Europees platform voor toerisme te creëren 
dat gemakkelijk toegang biedt tot de 
nationale, regionale en lokale 
toerismeportalen in de lidstaten;

Or. hu

Amendement 90
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het noodzakelijk is 
het potentieel van het portaal 
www.visiteurope.com van ETC (European 
Travel Commission) verder te ontwikkelen 

13. is van mening dat het noodzakelijk is 
het potentieel van het portaal 
www.visiteurope.com van ETC (European 
Travel Commission) verder te ontwikkelen 
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om een maximale bruikbaarheid ervan te 
garanderen, volledige toegankelijkheid 
mogelijk te maken (door middel van 
teksten in alle officiële talen van de EU en 
in de belangrijkste niet-Europese talen en 
door de toepassing van voor personen met 
een sensoriële handicap toegankelijke 
formaten) en een waarachtig Europees 
platform voor toerisme te creëren dat 
gemakkelijk toegang biedt tot de nationale, 
regionale en lokale toerismeportalen in de 
lidstaten;

om een maximale bruikbaarheid ervan te 
garanderen, volledige toegankelijkheid 
mogelijk te maken (door middel van 
teksten in alle officiële talen van de EU en 
in de belangrijkste niet-Europese talen en
door de toepassing van voor personen met 
een sensoriële handicap toegankelijke 
formaten) en een waarachtig Europees 
platform voor toerisme te creëren dat 
gemakkelijk toegang biedt tot de nationale, 
regionale en lokale toerismeportalen in de 
lidstaten; daarnaast moet het portaal meer 
zichtbaarheid geven aan het systeem van 
het Europees merk voor 
kwaliteitstoerisme, beste praktijken en 
initiatieven als Calypso, NECSTouR en 
EDEN;

Or. en

Amendement 91
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het noodzakelijk is 
het potentieel van het portaal 
www.visiteurope.com van ETC (European 
Travel Commission) verder te ontwikkelen 
om een maximale bruikbaarheid ervan te 
garanderen, volledige toegankelijkheid 
mogelijk te maken (door middel van 
teksten in alle officiële talen van de EU en 
in de belangrijkste niet-Europese talen en 
door de toepassing van voor personen met 
een sensoriële handicap toegankelijke 
formaten) en een waarachtig Europees 
platform voor toerisme te creëren dat 
gemakkelijk toegang biedt tot de nationale, 
regionale en lokale toerismeportalen in de 
lidstaten;

13. is van mening dat het noodzakelijk is 
het potentieel van het portaal 
www.visiteurope.com van ETC (European 
Travel Commission) verder te ontwikkelen 
om een maximale bruikbaarheid ervan te 
garanderen, volledige toegankelijkheid 
mogelijk te maken (door middel van 
teksten in alle officiële talen van de EU en 
in de belangrijkste niet-Europese talen en 
door de toepassing van voor personen met 
een sensoriële handicap, door middel van 
alle moderne technologische toepassingen
toegankelijke formaten) en een waarachtig 
Europees platform voor toerisme te creëren 
dat gemakkelijk toegang biedt tot de 
nationale, regionale en lokale 
toerismeportalen in de lidstaten;

Or. it
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Amendement 92
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten te onderzoeken of het wenselijk is 
een "Europese toeristenkaart" in te voeren, 
teneinde de loyaliteit van in Europa 
rondreizende toeristen uit lidstaten of derde 
landen te bevorderen via de verstrekking 
van informatie en specifieke faciliteiten en 
diensten;

14. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten te onderzoeken of het wenselijk is 
een "Europese toeristenkaart" in te voeren, 
teneinde de loyaliteit van in Europa 
rondreizende toeristen uit lidstaten of derde 
landen te bevorderen via de verstrekking 
van informatie en specifieke faciliteiten en 
diensten; wijst erop dat dergelijke 
initiatieven, samen met de diversifiëring 
van het aanbod en de vormen van 
toerisme, tegemoetkomen aan de roep om 
de totstandkoming van een recht om 
toerist te zijn;

Or. fr

Amendement 93
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten te onderzoeken of het wenselijk is 
een "Europese toeristenkaart" in te voeren, 
teneinde de loyaliteit van in Europa 
rondreizende toeristen uit lidstaten of derde 
landen te bevorderen via de verstrekking 
van informatie en specifieke faciliteiten en 
diensten;

14. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten te onderzoeken of het wenselijk is 
een "Europese toeristenkaart" in te voeren, 
teneinde de loyaliteit van in Europa 
rondreizende toeristen uit lidstaten of derde 
landen te bevorderen via de verstrekking 
van informatie die een lijst met hun 
rechten bevat, en specifieke faciliteiten en 
diensten;

Or. es

Amendement 94
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat het toerismebeleid 
van de EU niet tot een buitensporige 
toename van merken mag leiden; is van 
mening dat de meerwaarde van de 
voorstellen voor de invoering van nieuwe 
merken moet worden aangetoond middels 
gedegen effectbeoordelingen, dat in deze 
voorstellen rekening moet worden 
gehouden met de beste praktijken in de 
lidstaten en dat de sector evenals de 
sociale actoren betrokken moeten zijn bij 
de uitwerking van deze voorstellen;

Or. es

Amendement 95
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie om te 
overwegen twee nieuwe beginselen voor 
het toerisme in te voeren: 
"interregionaliteit" en 
"complementariteit", met het oog op de 
bevordering van gezamenlijke planning 
door en samenwerking tussen toeristische 
diensten binnen een bepaald geografisch 
gebied, bijvoorbeeld tussen aangrenzende 
regio's van verschillende lidstaten of, in 
het geval van een specifiek thematisch 
gebied, tussen regio's die bepaalde 
elementen met elkaar gemeen hebben; 

Or. el

Amendement 96
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie om een 
"Europees merk voor kwaliteitstoerisme"
vast te stellen door gemeenschappelijke 
minimumkwaliteitscriteria te definiëren; 
meent dat het daartoe noodzakelijk is de 
beste ervaringen die reeds in de diverse 
lidstaten en door de sectorale 
verenigingen zijn opgedaan, te 
coördineren teneinde te kunnen komen tot 
een overkoepelend merk dat de nationale 
merken aanvult en op basis van 
vrijwilligheid ("opt-in") wordt erkend;

Schrappen

Or. nl

Amendement 97
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie om een 
"Europees merk voor kwaliteitstoerisme" 
vast te stellen door gemeenschappelijke 
minimumkwaliteitscriteria te definiëren; 
meent dat het daartoe noodzakelijk is de 
beste ervaringen die reeds in de diverse 
lidstaten en door de sectorale 
verenigingen zijn opgedaan, te 
coördineren teneinde te kunnen komen tot 
een overkoepelend merk dat de nationale 
merken aanvult en op basis van 
vrijwilligheid ("opt-in") wordt erkend;

Schrappen

Or. en

Amendement 98
Carlo Fidanza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie om een 
"Europees merk voor kwaliteitstoerisme" 
vast te stellen door gemeenschappelijke 
minimumkwaliteitscriteria te definiëren; 
meent dat het daartoe noodzakelijk is de 
beste ervaringen die reeds in de diverse 
lidstaten en door de sectorale verenigingen 
zijn opgedaan, te coördineren teneinde te 
kunnen komen tot een overkoepelend merk 
dat de nationale merken aanvult en op basis 
van vrijwilligheid ("opt-in") wordt erkend;

15. verzoekt de Commissie om, in 
samenwerking met bij het toerisme 
betrokken partijen, de haalbaarheid te 
onderzoeken van een "Europees merk voor 
kwaliteitstoerisme", waarbij
gemeenschappelijke 
minimumkwaliteitscriteria worden 
gedefinieerd; meent dat het daartoe 
noodzakelijk is de beste ervaringen die 
reeds in de diverse lidstaten en door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, te 
coördineren teneinde te kunnen komen tot 
een overkoepelend merk dat de nationale 
merken aanvult en op basis van 
vrijwilligheid ("opt-in") wordt erkend;

Or. en

Amendement 99
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat het wenselijk is het aantal 
merken te beperken om de 
herkenbaarheid ervan te verbeteren en om 
risico's op verwarring onder de 
consumenten en buitensporige lasten voor 
de ondernemingen te voorkomen; 
verzoekt de Commissie om met het oog 
daarop in de toekomst de mogelijkheid te 
onderzoeken om het "Europees 
kwaliteitsmerk" en het "Ecolabel-
milieukeur voor toeristische 
accommodatie" geleidelijk in één enkel 
merk op te nemen;

Schrappen

Or. nl
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Amendement 100
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat het wenselijk is het aantal 
merken te beperken om de herkenbaarheid 
ervan te verbeteren en om risico's op 
verwarring onder de consumenten en 
buitensporige lasten voor de 
ondernemingen te voorkomen; verzoekt de 
Commissie om met het oog daarop in de 
toekomst de mogelijkheid te onderzoeken 
om het "Europees kwaliteitsmerk" en het 
"Ecolabel- milieukeur voor toeristische 
accommodatie" geleidelijk in één enkel 
merk op te nemen;

16. meent dat het wenselijk is het aantal
merken te beperken om de herkenbaarheid 
ervan te verbeteren en om risico's op 
verwarring onder de consumenten en 
buitensporige lasten voor de 
ondernemingen te voorkomen; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de betrokken 
partijen om met het oog daarop een 
wildgroei in merken en labels te 
vermijden door bestaande instrumenten 
en beste praktijken te promoten, waarbij 
de balans wordt opgemaakt van wat reeds 
is ontwikkeld;

Or. en

Amendement 101
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat het wenselijk is het aantal 
merken te beperken om de herkenbaarheid 
ervan te verbeteren en om risico's op 
verwarring onder de consumenten en 
buitensporige lasten voor de 
ondernemingen te voorkomen; verzoekt de 
Commissie om met het oog daarop in de 
toekomst de mogelijkheid te onderzoeken 
om het "Europees kwaliteitsmerk" en het 
"Ecolabel- milieukeur voor toeristische 
accommodatie" geleidelijk in één enkel 
merk op te nemen;

16. meent dat het wenselijk is het aantal 
merken te beperken om de herkenbaarheid 
ervan te verbeteren en om risico's op 
verwarring onder de consumenten en 
buitensporige lasten voor de 
ondernemingen te voorkomen; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de betrokken 
partijen om met het oog daarop een 
wildgroei in merken en labels te 
vermijden door bestaande instrumenten 
en beste praktijken te promoten, waarbij  
de balans wordt opgemaakt van wat reeds 
is ontwikkeld;

Or. en
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Amendement 102
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties;

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties, en de criteria 
voor obstakelklaring in acht te nemen;

Or. hu

Amendement 103
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties;

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria,
die door de ondernemingen op vrijwillige 
basis toegepast kunnen worden, en daarbij 
rekening te houden met de positieve 
ervaringen die reeds door de sectorale 
verenigingen zijn opgedaan, en nauw 
samen te werken met de 
normalisatieorganisaties;

Or. de
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Amendement 104
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties;

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties en met de 
vertegenwoordigers van de sector;

Or. es

Amendement 105
Carlo Fidanza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties;

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
uitgaande van de positieve ervaringen die 
reeds door de sectorale verenigingen zijn 
opgedaan (bijv. Hotelstars Union);

verzoekt de Europese horecabranche:
- te blijven werken aan een geleidelijke 
harmonisatie van de hotelclassificatie;
- de instellingen regelmatig op de hoogte 
te houden van de gemaakte vorderingen;

Or. en
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Amendement 106
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties;

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
classificatiesystemen voor accommodaties 
(hotels, gastenverblijven, kamers, enz.) via 
de opstelling van gemeenschappelijke 
minimumcriteria, en daarbij rekening te 
houden met de positieve ervaringen die 
reeds door de sectorale verenigingen zijn 
opgedaan, en nauw samen te werken met 
de normalisatieorganisaties;

Or. el

Amendement 107
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties;

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties; benadrukt het 
belang van een dergelijke harmonisatie, 
die de zichtbaarheid van Europa als 
uitmuntende toeristische bestemming 
vergroot en klanten meer informatie en 
zekerheid biedt;

Or. fr
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Amendement 108
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties;

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te ondersteunen voor 
een geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties;

Or. en

Amendement 109
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties;

17. verzoekt de Commissie om een 
concreet initiatief te bevorderen voor een 
geleidelijke harmonisatie van de 
hotelclassificatiesystemen via de opstelling 
van gemeenschappelijke minimumcriteria, 
en daarbij rekening te houden met de 
positieve ervaringen die reeds door de 
sectorale verenigingen zijn opgedaan, en 
nauw samen te werken met de 
normalisatieorganisaties; roept de 
Commissie op om de ontwikkeling van 
één wereldwijd hotelclassificatiesysteem te 
bevorderen;

Or. ro
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Amendement 110
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept hoe belangrijk het is dat 
aandacht wordt geschonken aan het 
vraagstuk van de veiligheid in hotels, met 
name als het gaat om 
brandbeveiligingsvoorschriften; meent dat 
het daartoe noodzakelijk is vrijwillige 
overname van de door HOTREC 
bevorderde MBS-methode (management, 
building and system) te stimuleren, 
onverlet de vigerende nationale 
voorschriften die zijn uitgevaardigd 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Raad van 1986; onderstreept bovendien 
hoe belangrijk het is dat altijd rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
gehandicapte personen of personen met 
beperkte mobiliteit;

18. onderstreept hoe belangrijk het is dat 
aandacht wordt geschonken aan het 
vraagstuk van de veiligheid in hotels en 
logies, met name als het gaat om 
brandbeveiligingsvoorschriften; meent dat 
het daartoe noodzakelijk is vrijwillige 
overname van de door HOTREC 
bevorderde MBS-methode (management, 
building and system) te stimuleren, 
onverlet de vigerende nationale 
voorschriften die zijn uitgevaardigd 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Raad van 1986; onderstreept bovendien 
hoe belangrijk het is dat altijd rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
gehandicapte personen of personen met 
beperkte mobiliteit;

Or. nl

Amendement 111
Brian Simpson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept hoe belangrijk het is dat 
aandacht wordt geschonken aan het 
vraagstuk van de veiligheid in hotels, met 
name als het gaat om 
brandbeveiligingsvoorschriften; meent dat 
het daartoe noodzakelijk is vrijwillige
overname van de door HOTREC 
bevorderde MBS-methode (management, 
building and system) te stimuleren, 
onverlet de vigerende nationale 
voorschriften die zijn uitgevaardigd 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Raad van 1986; onderstreept bovendien 

18. onderstreept hoe belangrijk het is dat 
aandacht wordt geschonken aan het 
vraagstuk van de veiligheid in hotels, met 
name als het gaat om 
brandbeveiligingsvoorschriften en 
veiligheidsmaatregelen in verband met 
koolmonoxide; meent dat het daartoe 
noodzakelijk is overname van de door 
HOTREC bevorderde MBS-methode 
(management, building and system) te 
stimuleren, onverlet de vigerende nationale 
voorschriften die zijn uitgevaardigd 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
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hoe belangrijk het is dat altijd rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
gehandicapte personen of personen met 
beperkte mobiliteit;

Raad van 1986, of alternatieve regelgeving 
vast te stellen indien zelfregulering niet 
werkt; onderstreept bovendien hoe 
belangrijk het is dat altijd rekening wordt 
gehouden met de behoeften van 
gehandicapte personen of personen met 
beperkte mobiliteit; wijst tevens op de 
belangrijke rol die de opleiding van 
hotelpersoneel vervult inzake 
rampenplannen, brandveiligheidsbeheer 
en het stilstaan bij invaliditeit als het gaat 
om brandpreventie en de veiligheid van de 
accommodatie;

Or. en

Amendement 112
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept hoe belangrijk het is dat 
aandacht wordt geschonken aan het 
vraagstuk van de veiligheid in hotels, met 
name als het gaat om 
brandbeveiligingsvoorschriften; meent dat 
het daartoe noodzakelijk is vrijwillige
overname van de door HOTREC 
bevorderde MBS-methode (management, 
building and system) te stimuleren, 
onverlet de vigerende nationale 
voorschriften die zijn uitgevaardigd 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Raad van 1986; onderstreept bovendien 
hoe belangrijk het is dat altijd rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
gehandicapte personen of personen met 
beperkte mobiliteit;

18. onderstreept hoe belangrijk het is dat 
aandacht wordt geschonken aan het 
vraagstuk van de veiligheid in hotels, met 
name als het gaat om 
brandbeveiligingsvoorschriften; meent dat 
het daartoe noodzakelijk is vrijwillige 
overname van de door HOTREC 
bevorderde MBS-methode (management, 
building and system) te stimuleren, 
onverlet de vigerende nationale 
voorschriften die zijn uitgevaardigd 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Raad van 1986; onderstreept bovendien 
hoe belangrijk het is dat altijd rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
gehandicapte personen of personen met 
beperkte mobiliteit; verzoekt de Commissie 
na te gaan of gegevens over de veiligheid 
van accommodaties systematisch moeten 
worden verzameld;

Or. en



PE458.571v02-00 58/131 AM\862905NL.doc

NL

Amendement 113
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept hoe belangrijk het is dat 
aandacht wordt geschonken aan het 
vraagstuk van de veiligheid in hotels, met 
name als het gaat om 
brandbeveiligingsvoorschriften; meent dat 
het daartoe noodzakelijk is vrijwillige 
overname van de door HOTREC 
bevorderde MBS-methode (management, 
building and system) te stimuleren, 
onverlet de vigerende nationale 
voorschriften die zijn uitgevaardigd 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Raad van 1986; onderstreept bovendien
hoe belangrijk het is dat altijd rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
gehandicapte personen of personen met 
beperkte mobiliteit;

18. onderstreept hoe belangrijk het is dat 
aandacht wordt geschonken aan het 
vraagstuk van de veiligheid in hotels, met 
name als het gaat om 
brandbeveiligingsvoorschriften; meent dat 
het daartoe noodzakelijk is vrijwillige 
overname van de door HOTREC 
bevorderde MBS-methode (management, 
building and system) te stimuleren, 
onverlet de vigerende nationale 
voorschriften die zijn uitgevaardigd 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Raad van 1986; onderstreept bovendien 
hoe belangrijk het is dat altijd rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
gehandicapte personen of personen met 
beperkte mobiliteit; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten niettemin de noodzaak te 
overwegen van systematische verzameling 
van gegevens over de veiligheid van 
accommodaties en van een barrièrevrije 
toegankelijkheid voor personen met 
verminderde mobiliteit, en maatregelen en 
normen vast te stellen voor een 
daadwerkelijke verbetering;

Or. en

Amendement 114
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept hoe belangrijk het is dat 
aandacht wordt geschonken aan het 
vraagstuk van de veiligheid in hotels, met 
name als het gaat om 
brandbeveiligingsvoorschriften; meent dat 

18. onderstreept hoe belangrijk het is dat 
aandacht wordt geschonken aan het 
vraagstuk van de veiligheid in hotels, met 
name als het gaat om 
brandbeveiligingsvoorschriften; meent dat 
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het daartoe noodzakelijk is vrijwillige 
overname van de door HOTREC 
bevorderde MBS-methode (management, 
building and system) te stimuleren, 
onverlet de vigerende nationale 
voorschriften die zijn uitgevaardigd 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Raad van 1986; onderstreept bovendien 
hoe belangrijk het is dat altijd rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
gehandicapte personen of personen met 
beperkte mobiliteit;

het daartoe noodzakelijk is vrijwillige 
overname van de MBS-methode 
(management, building and system) te 
stimuleren, onverlet de vigerende nationale 
voorschriften die zijn uitgevaardigd 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Raad van 1986; onderstreept bovendien 
hoe belangrijk het is dat altijd rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
gehandicapte personen of personen met 
beperkte mobiliteit;

Or. es

Amendement 115
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat het wenselijk is dat de 
Commissie in samenwerking met de 
bedrijfstak de bestaande vaardigheden in 
kaart brengt (Tourism Skill Competence 
Framework) om te kunnen beschikken over 
een basis van waaruit concrete acties 
kunnen worden ontplooid voor het tot 
elkaar brengen van vraag en aanbod op de 
markt;

19. meent dat het wenselijk is dat de 
Commissie in samenwerking met de 
bedrijfstak de bestaande 
beroepsvaardigheden in kaart brengt 
(Tourism Skill Competence Framework) 
om te kunnen beschikken over een basis 
van waaruit concrete acties kunnen worden 
ontplooid voor het tot elkaar brengen van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van 
de toerismesector in Europa;

Or. fr

Amendement 116
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat het wenselijk is dat de 
Commissie in samenwerking met de 
bedrijfstak de bestaande vaardigheden in 
kaart brengt (Tourism Skill Competence 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.
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Framework) om te kunnen beschikken over 
een basis van waaruit concrete acties 
kunnen worden ontplooid voor het tot 
elkaar brengen van vraag en aanbod op de 
markt;

Or. el

Amendement 117
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat het wenselijk is dat de 
Commissie in samenwerking met de 
bedrijfstak de bestaande vaardigheden in 
kaart brengt (Tourism Skill Competence 
Framework) om te kunnen beschikken over 
een basis van waaruit concrete acties 
kunnen worden ontplooid voor het tot 
elkaar brengen van vraag en aanbod op de 
markt;

19. meent dat het wenselijk is dat de 
Commissie in samenwerking met de 
bedrijfstak de bestaande 
beroepsvaardigheden in kaart brengt 
(Tourism Skill Competence Framework) 
om te kunnen beschikken over een basis 
van waaruit concrete acties kunnen worden 
ontplooid voor het tot elkaar brengen van 
vraag en aanbod op de markt;

Or. en

Amendement 118
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat het wenselijk is dat de 
Commissie in samenwerking met de 
bedrijfstak de bestaande vaardigheden in 
kaart brengt (Tourism Skill Competence 
Framework) om te kunnen beschikken over 
een basis van waaruit concrete acties 
kunnen worden ontplooid voor het tot 
elkaar brengen van vraag en aanbod op de 
markt;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. el
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Amendement 119
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat het wenselijk is dat de 
Commissie in samenwerking met de 
bedrijfstak de bestaande vaardigheden in 
kaart brengt (Tourism Skill Competence 
Framework) om te kunnen beschikken over 
een basis van waaruit concrete acties 
kunnen worden ontplooid voor het tot 
elkaar brengen van vraag en aanbod op de 
markt;

19. meent dat het wenselijk is dat de 
Commissie in samenwerking met de 
bedrijfstak en de sociale partners de 
bestaande vaardigheden in kaart brengt 
(Tourism Skill Competence Framework) 
om te kunnen beschikken over een basis 
van waaruit concrete acties kunnen worden 
ontplooid voor het tot elkaar brengen van 
vraag en aanbod op de markt;

Or. es

Amendement 120
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten de in de 
toerismesector opgedane ervaringen met 
beroeps- en universitaire opleiding te 
benutten en te bevorderen en in netwerken 
op te nemen, en om in nauwe 
samenwerking met de 
onderzoeksgemeenschap en het 
bedrijfsleven het opdoen van nieuwe 
ervaringen te stimuleren;

20. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten de in de 
toerismesector opgedane ervaringen met 
beroeps- en universitaire opleiding te 
benutten en te bevorderen en in netwerken 
op te nemen, en om in nauwe 
samenwerking met de 
onderzoeksgemeenschap en het 
bedrijfsleven het opdoen van nieuwe 
ervaringen te stimuleren; verzoekt de 
Commissie in dit verband het thema 
innovatie in de toeristische sector sterker 
in het 8e kaderprogramma voor 
onderzoek en ontwikkeling op te nemen;

Or. nl
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Amendement 121
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten de in de 
toerismesector opgedane ervaringen met 
beroeps- en universitaire opleiding te 
benutten en te bevorderen en in netwerken 
op te nemen, en om in nauwe 
samenwerking met de 
onderzoeksgemeenschap en het 
bedrijfsleven het opdoen van nieuwe 
ervaringen te stimuleren;

20. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten de in de 
toerismesector opgedane ervaringen met 
beroeps- en universitaire opleiding te 
benutten en te bevorderen en in netwerken 
op te nemen, en om in nauwe 
samenwerking met de 
onderzoeksgemeenschap en het 
bedrijfsleven het opdoen van nieuwe 
ervaringen te stimuleren en onderstreept 
de noodzaak om levenslang leren te 
bevorderen;

Or. es

Amendement 122
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten de in de 
toerismesector opgedane ervaringen met 
beroeps- en universitaire opleiding te 
benutten en te bevorderen en in netwerken 
op te nemen, en om in nauwe 
samenwerking met de 
onderzoeksgemeenschap en het 
bedrijfsleven het opdoen van nieuwe 
ervaringen te stimuleren;

20. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten de in de 
toerismesector opgedane ervaringen met 
beroeps- en universitaire opleiding te
benutten en te bevorderen en in netwerken 
op te nemen, en om in nauwe 
samenwerking met de 
onderzoeksgemeenschap en het 
bedrijfsleven het opdoen van nieuwe 
ervaringen te stimuleren; roept de lidstaten 
ertoe op om stimulansen te bieden voor de 
ontwikkeling van toeristische studies op 
universitair niveau; verzoekt 
dienaangaande de Commissie om de 
vaststelling van een Europese dag van 
verantwoord en duurzaam toerisme te 
overwegen en in het kader daarvan in alle 
lidstaten informatieseminars te 
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organiseren voor de bevordering van 
vormen van duurzaam toerisme en 
verantwoorde toeristen; 

Or. el

Amendement 123
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten de in de 
toerismesector opgedane ervaringen met 
beroeps- en universitaire opleiding te 
benutten en te bevorderen en in netwerken 
op te nemen, en om in nauwe 
samenwerking met de 
onderzoeksgemeenschap en het 
bedrijfsleven het opdoen van nieuwe 
ervaringen te stimuleren;

20. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten de in de 
toerismesector opgedane ervaringen met 
beroeps- en universitaire opleiding te 
benutten en te bevorderen en in netwerken 
op te nemen, en om in nauwe 
samenwerking met de 
onderzoeksgemeenschap en het 
bedrijfsleven het opdoen van nieuwe 
ervaringen te stimuleren en de mobiliteit te 
bevorderen;

Or. pt

Amendement 124
Dominique Vlasto, Philippe Juvin, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de lidstaten faciliterend en 
stimulerend op te treden met betrekking 
tot opleidingen en 
praktijkopleidingsplaatsen in de 
toeristische sector en beroepsloopbanen te 
ondersteunen, met name door 
mogelijkheden te ontwikkelen voor 
omscholing, bijscholing en levenslang 
leren; onderstreept dat het inherente 
seizoensgebonden karakter van het 
toerisme een bron van onzekere 
arbeidsplaatsen en 
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arbeidsomstandigheden kan zijn; roept 
daarom op tot de ontwikkeling van 
specifiek beleid gericht op 
seizoensarbeiders, met name door middel 
van verlenging van de seizoenen via de 
diversifiëring van de toeristische 
activiteiten;

Or. fr

Amendement 125
Carlo Fidanza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. meent dat communautaire programma's 
als "Erasmus voor jonge ondernemers" en 
"Leonardo da Vinci" unieke programma's 
zijn om beroepsvaardigheden en 
opleidingsbekwaamheden te verwerven en 
dat deze derhalve verder moeten worden 
ontwikkeld en bevorderd;

21. meent dat communautaire programma's 
als "Erasmus voor jonge ondernemers" en 
"Leonardo da Vinci" unieke programma's 
zijn om beroepsvaardigheden en 
opleidingsbekwaamheden te verwerven en 
dat deze derhalve verder moeten worden 
ontwikkeld en bevorderd; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheid te overwegen 
deze programma's zodanig te wijzigen dat 
ze voorzien in educatie in beste praktijken 
op het gebied van onder andere 
dienstverlening aan klanten, 
toegankelijkheid en duurzaamheid;

Or. en

Amendement 126
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. meent dat communautaire programma's 
als "Erasmus voor jonge ondernemers" en
"Leonardo da Vinci" unieke programma's 
zijn om beroepsvaardigheden en 
opleidingsbekwaamheden te verwerven en 
dat deze derhalve verder moeten worden 

21. meent dat communautaire programma's 
als "Erasmus voor jonge ondernemers",
"Leonardo da Vinci", "Grundtvig" en 
"Comenius" unieke programma's zijn om 
beroepsvaardigheden en 
opleidingsbekwaamheden te verwerven en 
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ontwikkeld en bevorderd; dat deze derhalve verder moeten worden 
ontwikkeld en bevorderd;

Or. pt

Amendement 127
Jörg Leichtfried

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. meent dat communautaire programma's 
als "Erasmus voor jonge ondernemers" en 
"Leonardo da Vinci" unieke programma's 
zijn om beroepsvaardigheden en 
opleidingsbekwaamheden te verwerven en 
dat deze derhalve verder moeten worden 
ontwikkeld en bevorderd;

21. meent dat communautaire programma's 
als "Erasmus voor jonge ondernemers" en 
"Leonardo da Vinci" unieke programma's 
zijn om beroepsvaardigheden en 
opleidingsbekwaamheden te verwerven en 
dat deze derhalve verder moeten worden 
ontwikkeld en bevorderd, en dat 
programma's tevens zodanig moeten 
worden aangepast dat er rekening wordt 
gehouden met aspecten op het gebied van 
veiligheid, dienstverlening aan klanten, 
toegankelijkheid en duurzaamheid;

Or. en

Amendement 128
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden;

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden; dringt er op 
aan dat de Commissie de implementatie 
van de dienstenrichtlijn in de lidstaten 
voor wat de toeristische sector betreft 
concreter opvolgt;

Or. nl
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Amendement 129
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden;

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning door de lidstaten van 
beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden en zo de 
mobiliteit van de werknemers in deze 
sector te bevorderen;

Or. fr

Amendement 130
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden;

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden; beveelt in dit 
verband met name aan om instrumenten 
te ontwikkelen ter ondersteuning van 
kleine en middelgrote toeristische 
bedrijven, dit vooral op het vlak van 
beroepsopleidingen voor hun personeel en 
de schepping van nieuwe arbeidsplaatsen;

Or. cs
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Amendement 131
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden;

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden en op die 
manier bij te dragen aan enerzijds de 
vermindering van het seizoengebonden 
karakter van de werkgelegenheid in deze 
bedrijfstak en anderzijds de bestrijding 
van "zwartwerk";

Or. el

Amendement 132
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden;

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden en om 
tegelijkertijd mobiliteit van werknemers 
mogelijk te maken;

Or. pt

Amendement 133
David-Maria Sassoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 
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Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden;

22. verzoekt om een betere wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de 
toeristenindustrie om zowel degenen die 
reeds in de sector werkzaam zijn, als 
degenen die van plan zijn dit te doen, 
betere mogelijkheden voor 
beroepsuitoefening te bieden; acht het 
bovendien nuttig om mechanismen te 
ontwikkelen die mobiliteit en uitwisseling 
tussen de verschillende beroepen binnen 
de toeristische structuren en het 
hotelwezen in Europa mogelijk maken;

Or. it

Amendement 134
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de nauwe band tussen toerisme 
en vervoer en verzoekt de Commissie en de 
lidstaten alles in het werk te stellen om de 
infrastructuur te moderniseren, 
comodaliteit te stimuleren en gepaste 
maatregelen te treffen voor het beheer van 
toeristische stromen en van met name 
seizoenpieken en de diverse noodsituaties;

23. wijst op de nauwe band tussen toerisme 
en vervoer en verzoekt de Commissie en de 
lidstaten alles in het werk te stellen om de 
infrastructuur te moderniseren, 
comodaliteit te stimuleren en gepaste 
maatregelen te treffen voor het beheer van 
toeristische stromen en van met name 
seizoenpieken en de diverse noodsituaties;
dringt aan op vooruitgang bij de 
ontwikkeling van trans-Europese 
vervoersnetwerken, en met name de 
"snelwegen op zee";

Or. es

Amendement 135
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt de noodzaak van een 
doeltreffende grensoverschrijdende 
vervoersinfrastructuur en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten alle benodigde 
maatregelen te nemen om te zorgen voor 
toereikende financiering en de tijdige 
uivoering van prioritaire TEN-T-
projecten, met name in de EU-regio's 
waar de noodzakelijke infrastructuur en 
verbindingen met de rest van Europa 
ontbreken;

Or. en

Amendement 136
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst op het probleem met de 
infrastructuur, waarvan de financiering 
op plaatselijk niveau geschiedt aan de 
hand van het criterium 'permanente 
bevolking'; daar dit criterium 
problematisch is voor de toeristische 
bestemmingen waar tijdens het 
hoogseizoen de permanente bevolking 
slechts een breukdeel is van de totale 
bevolking, verzoekt het de Commissie 
zorgvuldig te onderzoeken of met name 
voor toeristische gebieden steun kan 
worden verleend aan de financiering van 
infrastructuurprojecten;

Or. el

Amendement 137
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie om naar 
aanleiding van de voltooiing van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim 
snel tot actie over te gaan, gezien het 
belang van een efficiënt 
luchtverkeersbeheer en de invloed van het 
luchtverkeer op het Europees toerisme, en 
herinnerend aan de enorme verliezen die 
als gevolg van de vulkaanuitbarsting in 
april 2010 geleden zijn;

Or. en

Amendement 138
Debora Serracchiani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en bijzondere aandacht te 
schenken aan verbindingen met eilanden, 
plattelands- en berggebieden en meer in het 
algemeen met minder toegankelijke 
bestemmingen;

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
en de ontwikkeling van verbindingen met 
eilanden, plattelands- en berggebieden en 
meer in het algemeen met minder 
toegankelijke bestemmingen te stimuleren;

Or. it

Amendement 139
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en bijzondere aandacht te 
schenken aan verbindingen met eilanden, 
plattelands- en berggebieden en meer in het 
algemeen met minder toegankelijke 

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen, 
vooral de combinatie van openbaar 
vervoer, treinen, fietsen en wandelen te 
stimuleren en bijzondere aandacht te 
schenken aan verbindingen met eilanden, 
plattelands- en berggebieden en meer in het 
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bestemmingen; algemeen met minder toegankelijke 
bestemmingen; beschouwt het 
'Toerismeprotocol van de 
Alpenconventie', zoals door de EU 
geratificeerd, als een richtinggevend 
voorbeeld van duurzaam toerisme, vooral 
in bergachtige gebieden;

Or. nl

Amendement 140
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en bijzondere aandacht te 
schenken aan verbindingen met eilanden, 
plattelands- en berggebieden en meer in het 
algemeen met minder toegankelijke 
bestemmingen;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. fr

Amendement 141
Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en bijzondere aandacht te 
schenken aan verbindingen met eilanden, 
plattelands- en berggebieden en meer in het 
algemeen met minder toegankelijke 
bestemmingen;

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en bijzondere aandacht te 
schenken aan verbindingen met eilanden, 
plattelands- en berggebieden en meer in het 
algemeen met minder toegankelijke 
bestemmingen, evenals aan de 
ontwikkeling van hun infrastructuur voor 
het vervoer;

Or. es
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Amendement 142
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en bijzondere aandacht te 
schenken aan verbindingen met eilanden, 
plattelands- en berggebieden en meer in het 
algemeen met minder toegankelijke 
bestemmingen;

24. wijst erop dat de eilandgebieden en de 
ultraperifere gebieden een grote 
toeristische vraag kennen, maar dat hun 
toegankelijkheid niet altijd optimaal is, 
ondanks de vereiste om een territoriale 
continuïteit te garanderen tussen alle 
gebieden van de Unie; dringt er bij de 
Commissie op aan het gebruik van 
duurzamere vervoermiddelen te stimuleren 
en bijzondere aandacht te schenken aan 
verbindingen met eilanden, plattelands- en 
berggebieden en meer in het algemeen met 
minder toegankelijke bestemmingen;

Or. fr

Amendement 143
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en bijzondere aandacht te 
schenken aan verbindingen met eilanden, 
plattelands- en berggebieden en meer in het 
algemeen met minder toegankelijke 
bestemmingen;

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en daarbij rekening te 
houden met het feit dat eilanden, 
ultraperifere gebieden, plattelands- en 
berggebieden en meer in het algemeen de
minder toegankelijke bestemmingen die 
geen goede verbinding met de 
vervoersnetwerken hebben, moeilijk 
toegankelijk zijn;

Or. es
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Amendement 144
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en bijzondere aandacht te 
schenken aan verbindingen met eilanden, 
plattelands- en berggebieden en meer in het 
algemeen met minder toegankelijke 
bestemmingen;

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en de verbindingen met 
eilanden, plattelands- en berggebieden en 
meer in het algemeen met minder 
toegankelijke bestemmingen te 
vergemakkelijken;

Or. it

Amendement 145
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en bijzondere aandacht te 
schenken aan verbindingen met eilanden, 
plattelands- en berggebieden en meer in het 
algemeen met minder toegankelijke 
bestemmingen;

24. dringt er bij de Commissie op aan het 
gebruik van duurzamere vervoermiddelen 
te stimuleren en bijzondere aandacht te 
schenken aan verbindingen met eilanden, 
plattelands- en berggebieden en 
ultraperifere gebieden en meer in het 
algemeen met minder toegankelijke 
bestemmingen;

Or. pt

Amendement 146
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept de noodzaak om 
elektronische systemen voor verkoop van 
vervoersbewijzen voor de diverse 
vervoermiddelen te bevorderen en aldus 

25. onderstreept de noodzaak om 
elektronische systemen voor verkoop van 
vervoersbewijzen voor de diverse 
vervoermiddelen te bevorderen en aldus 



PE458.571v02-00 74/131 AM\862905NL.doc

NL

intermodaliteit van het vervoersysteem te 
stimuleren;

intermodaliteit van het vervoersysteem te 
stimuleren; gedurende de investering moet 
men vooral oog hebben voor de speciale 
toegankelijkheidsbehoeften van personen 
met een handicap;

Or. hu

Amendement 147
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept de noodzaak om 
elektronische systemen voor verkoop van 
vervoersbewijzen voor de diverse 
vervoermiddelen te bevorderen en aldus 
intermodaliteit van het vervoersysteem te 
stimuleren;

25. onderstreept de noodzaak om 
elektronische systemen voor verkoop van 
vervoersbewijzen voor de diverse 
vervoermiddelen te bevorderen en aldus 
intermodaliteit van het vervoersysteem te 
stimuleren; steunt de Commissie en de 
lidstaten bij de elektronische informatie-
en reservatiesystemen het integreren te 
promoten van informatie over 
energiegebruik en CO2-uitstoot van de 
verschillende reismogelijkheden;

Or. nl

Amendement 148
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept de noodzaak om 
elektronische systemen voor verkoop van 
vervoersbewijzen voor de diverse 
vervoermiddelen te bevorderen en aldus 
intermodaliteit van het vervoersysteem te 
stimuleren;

25. onderstreept de noodzaak om 
geïntegreerde elektronische systemen voor 
verkoop van vervoersbewijzen voor de 
diverse vervoermiddelen te bevorderen en 
aldus intermodaliteit van het 
vervoersysteem te stimuleren, en voor de 
verschillende lidstaten teneinde 
internationale reizen te faciliteren;

Or. fr
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Amendement 149
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept de noodzaak om 
elektronische systemen voor verkoop van 
vervoersbewijzen voor de diverse 
vervoermiddelen te bevorderen en aldus 
intermodaliteit van het vervoersysteem te 
stimuleren;

25. onderstreept de noodzaak om 
elektronische systemen voor verkoop van 
vervoersbewijzen voor de diverse 
vervoermiddelen te bevorderen en aldus 
intermodaliteit van het vervoersysteem te 
stimuleren; meent dat het ontbreken van 
geïntegreerde kaartautomaten voor het 
vervoer en voor het reserveren van reizen 
die voor alle landen en 
vervoersmodaliteiten te gebruiken zijn, 
allerlei obstakels opwerpt voor de vrijheid 
van verkeer en de voltooiing van de 
gemeenschappelijke markt;

Or. fr

Amendement 150
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept de noodzaak om 
elektronische systemen voor verkoop van 
vervoersbewijzen voor de diverse 
vervoermiddelen te bevorderen en aldus 
intermodaliteit van het vervoersysteem te 
stimuleren;

25. onderstreept de noodzaak om 
geïntegreerde elektronische systemen voor 
verkoop van vervoersbewijzen voor de 
diverse vervoermiddelen te bevorderen en 
aldus intermodaliteit van het 
vervoersysteem te stimuleren;

Or. es

Amendement 151
Debora Serracchiani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 
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Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept de noodzaak om 
elektronische systemen voor verkoop van 
vervoersbewijzen voor de diverse 
vervoermiddelen te bevorderen en aldus 
intermodaliteit van het vervoersysteem te 
stimuleren;

25. onderstreept de noodzaak om 
elektronische systemen voor verkoop van 
vervoersbewijzen voor de diverse 
vervoermiddelen te bevorderen en aldus 
intermodaliteit van het vervoersysteem te 
stimuleren; onderstreept eveneens de 
noodzaak om de verkoop van 
geïntegreerde toegangskaarten voor 
verschillende musea te bevorderen; 

Or. it

Amendement 152
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verwelkomt de Europese wetgeving 
inzake rechten van passagiers en met name 
van passagiers met beperkte mobiliteit, en 
hoopt dat op de middellange termijn één 
enkele regelgeving voor alle 
vervoermodaliteiten kan worden 
uitgevaardigd;

26. verwelkomt de Europese wetgeving 
inzake rechten van passagiers en met name 
van passagiers met beperkte mobiliteit, en 
hoopt dat op de middellange termijn één 
enkele regelgeving voor alle 
vervoermodaliteiten kan worden 
uitgevaardigd, en dat ook bij pakketreizen 
vooruitgang wordt geboekt op het gebied 
van passagiersrechten;

Or. hu

Amendement 153
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verwelkomt de Europese wetgeving 
inzake rechten van passagiers en met name 
van passagiers met beperkte mobiliteit, en 
hoopt dat op de middellange termijn één 
enkele regelgeving voor alle 
vervoermodaliteiten kan worden 

26. verwelkomt de Europese wetgeving 
inzake rechten van passagiers en met name 
van passagiers met beperkte mobiliteit, en 
hoopt dat op de middellange termijn een 
ambitieus gemeenschappelijk 
wetgevingskader voor alle 
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uitgevaardigd; vervoermodaliteiten kan worden 
uitgevaardigd;

Or. fr

Amendement 154
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verwelkomt de Europese wetgeving 
inzake rechten van passagiers en met name 
van passagiers met beperkte mobiliteit, en 
hoopt dat op de middellange termijn één 
enkele regelgeving voor alle 
vervoermodaliteiten kan worden 
uitgevaardigd;

26. verwelkomt de Europese wetgeving 
inzake rechten van passagiers en met name 
van passagiers met beperkte mobiliteit, en 
hoopt dat op de middellange termijn een 
basis van gemeenschappelijke regels voor 
alle vervoermodaliteiten kan worden 
uitgevaardigd, aangevuld met specifieke 
regels afgestemd op de bijzondere 
kenmerken van elke vervoersmodaliteit;

Or. fr

Amendement 155
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verwelkomt de Europese wetgeving 
inzake rechten van passagiers en met name 
van passagiers met beperkte mobiliteit, en 
hoopt dat op de middellange termijn één 
enkele regelgeving voor alle 
vervoermodaliteiten kan worden 
uitgevaardigd;

26. verwelkomt de Europese wetgeving 
inzake rechten van passagiers en met name 
van passagiers met beperkte mobiliteit, en 
hoopt dat op de korte termijn één enkele 
regelgeving voor alle vervoermodaliteiten 
kan worden uitgevaardigd;

Or. it

Amendement 156
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 
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Ontwerpresolutie Amendement

26. verwelkomt de Europese wetgeving 
inzake rechten van passagiers en met name 
van passagiers met beperkte mobiliteit, en 
hoopt dat op de middellange termijn één 
enkele regelgeving voor alle 
vervoermodaliteiten kan worden 
uitgevaardigd;

26. verwelkomt de Europese wetgeving 
inzake rechten van passagiers en met name 
van passagiers met beperkte mobiliteit, en 
dringt er bij de Commissie op aan op de 
middellange termijn één 
gemeenschappelijke en coherente
regelgeving voor alle vervoermodaliteiten 
te presenteren;

Or. es

Amendement 157
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. onderstreept dat toerismebeleid 
duurzame ontwikkeling consequent moet 
integreren: de sociale, economische en 
milieubehoeften van de huidige generaties 
nakomen zonder de belangen van 
toekomstige generaties uit het oog te 
verliezen;

Or. nl

Amendement 158
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. beklemtoont dat 
klimaatverandering centraal dient te 
staan bij maatregelen aangaande 
toerisme, omdat deze sector tegelijkertijd 
veroorzaker en gevolgdrager van de 
klimaatverandering is, bijvoorbeeld in 
bergachtige gebieden, eilanden en kusten; 
dringt er daarom op aan een sterker 
mitigatiebeleid ten voordele van toerisme 



AM\862905NL.doc 79/131 PE458.571v02-00

NL

te steunen;

Or. nl

Amendement 159
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie de nodige 
stappen te ondernemen naar een 
toekomstige Europese verordening 
betreffende de rechten van toeristen; is 
van mening dat een standaard Europees 
contract tussen toeristen en touroperators 
(aanbieder van producten en diensten) op 
Europees niveau moet worden geïnitieerd 
om een geharmoniseerde bescherming 
van toeristenrechten in de toekomst te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 160
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Tussenkop 2 

Ontwerpresolutie Amendement

Een duurzaam en gediversifieerd toerisme Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. fr

Amendement 161
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is verheugd dat de Commissie het 27. is verheugd dat de Commissie het 



PE458.571v02-00 80/131 AM\862905NL.doc

NL

toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus, sociaal en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

Or. ro

Amendement 162
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en
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Amendement 163
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals fietsen en 
zeilboten, moet worden gestimuleerd;

Or. it

Amendement 164
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus, ecologisch 
en landschappelijk toerisme via 
thematische routes die niet alleen de 
culturele en historische wortels en de 
tradities van ons continent tot gelding 
brengen, maar ook bijdragen aan de 
ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
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vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

Or. it

Amendement 165
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

27. is verheugd dat de Commissie het 
grensoverschrijdend toeristisch aanbod wil 
diversifiëren; onderstreept het belang van 
de reeds met de Raad van Europa op gang 
gebrachte samenwerking bij de promotie 
van het cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

Or. en

Amendement 166
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren en op 
die manier iets wil doen aan het sterk 
seizoensgebonden karakter van het 
toerisme; onderstreept het belang van de 
reeds met de Raad van Europa op gang 
gebrachte samenwerking bij de promotie 
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die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

van het cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

Or. pt

Amendement 167
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes, 
zoals de route naar Santiago, die niet 
alleen de culturele en historische wortels 
en de tradities van ons continent tot gelding 
brengen, maar ook bijdragen aan de 
ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

Or. es

Amendement 168
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 
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Ontwerpresolutie Amendement

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd;

27. is verheugd dat de Commissie het 
toeristisch aanbod wil diversifiëren; 
onderstreept het belang van de reeds met 
de Raad van Europa op gang gebrachte 
samenwerking bij de promotie van het 
cultureel, historisch, religieus en 
ecologisch toerisme via thematische routes 
die niet alleen de culturele en historische 
wortels en de tradities van ons continent tot 
gelding brengen, maar ook bijdragen aan 
de ontwikkeling van een voor iedereen 
toegankelijk en duurzaam alternatief 
toerisme; meent dat met betrekking tot de 
diverse routes het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen, zoals de fiets, moet 
worden gestimuleerd; is van mening dat 
het opzetten van nieuwe "Europese 
routes" die gelijktijdig met bestaande 
routes worden gepromoot, in hoge mate 
zou bijdragen aan de ontwikkeling van 
duurzaam toerisme;

Or. en

Amendement 169
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is van mening dat een – in sociaal, 
economisch en milieuopzicht – duurzaam 
en verantwoord toerisme van 
fundamenteel belang is voor de 
diversifiëring van het toeristisch aanbod, 
met de nadruk op een cultureel, 
historisch, religieus, sportief en 
gastronomisch toerisme, die een 
harmonieuze ontwikkeling mogelijk 
maakt van de Europese regio's, en 
meegenomen moet worden in de 
verschillende doelstellingen van het 
regionaal beleid, in het bijzonder in de 
toekomstige strategieën op het gebied van 
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macroregio's, in de interregionale 
programma's en in de Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking;

Or. pt

Amendement 170
Brian Simpson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wenst dat de Commissie krachtiger 
promotie maakt voor het industrieel 
erfgoed van Europa, waarvan het 
potentieel, dat aansluit op strategieën 
inzake verscheidenheid en duurzaamheid 
van het toerisme, onvoldoende wordt 
erkend. De ontwikkeling van Europa's 
industriële erfgoed als belangrijke 
gebieden van cultureel belang zou 
bevorderlijk kunnen zijn voor regio's die 
niet tot de klassieke toeristische 
bestemmingen worden gerekend en 
bijdragen aan de verwezenlijking van een 
toeristische sector in Europa die 
duurzamer en gelijkmatiger verspreid is;

Or. en

Amendement 171
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. meent dat het, met het oog op het 
maken van een onderscheid tussen het 
Europees toeristisch aanbod en dat van 
andere landen/continenten, cruciaal is 
een band te leggen tussen de traditionele 
toeristische sector en hetgeen het 
grondgebied te bieden heeft aan 
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producten en diensten en aan materiële 
en immateriële goederen;

Or. it

Amendement 172
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. spoort de Commissie aan 
netwerkactiviteiten en samenwerking 
tussen EU-regio's te bevorderen met het 
oog op de onderlinge aansluiting van 
regionale en nationale fietsroutes en de 
toename van een duurzaam, energie-
efficiënt en milieuvriendelijk fietstoerisme 
in de EU;

Or. en

Amendement 173
Debora Serracchiani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. meent dat de Commissie en de Raad 
van Europa steun moeten blijven geven aan 
de ontwikkeling van routes die de 
Europese identiteit valoriseren via 
specifieke trajecten die plaatsen met 
symbolische waarde voor Europa met 
elkaar verbinden, zoals kathedralen, 
kastelen, universiteiten en industrieparken;

28. meent dat de Commissie en de Raad 
van Europa steun moeten blijven geven aan 
de ontwikkeling van routes die de 
Europese identiteit valoriseren via 
specifieke trajecten die niet alleen plaatsen 
met elkaar verbinden, zoals kathedralen, 
kastelen, universiteiten en industrieparken, 
maar ook persoonlijkheden die een 
symbolische waarde hebben of zich 
verdienstelijk hebben gemaakt voor 
Europa;

Or. it
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Amendement 174
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. meent dat de Commissie en de Raad 
van Europa steun moeten blijven geven aan 
de ontwikkeling van routes die de 
Europese identiteit valoriseren via 
specifieke trajecten die plaatsen met 
symbolische waarde voor Europa met 
elkaar verbinden, zoals kathedralen, 
kastelen, universiteiten en industrieparken;

28. meent dat de Commissie en de Raad 
van Europa met alle middelen, waaronder 
financiële middelen, steun moeten blijven 
geven aan de ontwikkeling en het 
onderhoud van routes die de Europese 
identiteit valoriseren via specifieke 
trajecten die plaatsen met symbolische 
waarde voor Europa met elkaar verbinden, 
zoals kathedralen, kastelen, universiteiten 
en industrieparken;

Or. fr

Amendement 175
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. meent dat de Commissie en de Raad 
van Europa steun moeten blijven geven aan 
de ontwikkeling van routes die de 
Europese identiteit valoriseren via 
specifieke trajecten die plaatsen met 
symbolische waarde voor Europa met 
elkaar verbinden, zoals kathedralen, 
kastelen, universiteiten en industrieparken;

28. meent dat de Commissie en de Raad 
van Europa steun moeten blijven geven aan 
de ontwikkeling van routes die de 
Europese identiteit valoriseren via 
specifieke trajecten die plaatsen met 
symbolische waarde voor Europa met 
elkaar verbinden, zoals kathedralen, 
kastelen, universiteiten, industrieparken en 
natuurlijk erfgoed;

Or. en

Amendement 176
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 
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Ontwerpresolutie Amendement

28. meent dat de Commissie en de Raad 
van Europa steun moeten blijven geven aan 
de ontwikkeling van routes die de 
Europese identiteit valoriseren via 
specifieke trajecten die plaatsen met 
symbolische waarde voor Europa met 
elkaar verbinden, zoals kathedralen, 
kastelen, universiteiten en industrieparken;

28. meent dat de Commissie en de Raad 
van Europa steun moeten blijven geven aan 
de ontwikkeling van routes die de 
Europese identiteit valoriseren via 
specifieke trajecten die plaatsen met 
symbolische waarde voor Europa met 
elkaar verbinden, zoals kathedralen, 
kastelen, universiteiten, archeologische 
sites en industrieparken;

Or. it

Amendement 177
Nathalie Griesbeck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. meent dat, gezien het feit dat de 
zware en traditionele industrie een sterk 
stempel heeft gedrukt op de geschiedenis 
van het Europese continent en dat erfgoed 
een belangrijk deel vormt van het 
geheugen van Europa, de Commissie 
maatregelen moet treffen om te zorgen dat 
industriële sites worden behouden, 
verbouwd en gerenoveerd, dat ze een 
museale of andere nieuwe bestemming 
krijgen en dat er promotie voor wordt 
gemaakt, in plaats van dat ze worden 
gesloopt;

Or. fr

Amendement 178
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten alle wenselijke maatregelen te
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nemen om het Europees erfgoed te 
vrijwaren;

Or. it

Amendement 179
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. meent dat plattelandstoerisme en 
boerderijtoerisme op adequate wijze 
moeten worden ondersteund, daar deze 
sectoren bijdragen aan een betere 
levenskwaliteit en aan economische 
diversifiëring van de plattelandsgebieden 
en een rechtstreekse band creëren met de 
promotie van traditionele, 
milieuvriendelijke en natuurlijke 
voedingsmiddelen; merkt op dat het 
daarom belangrijk is in deze gebieden 
volledige toegankelijkheid tot 
elektronische netwerken en tot de 
infrastructuur van deze gebieden te 
waarborgen;

30. meent dat plattelandstoerisme en 
boerderijtoerisme op adequate wijze 
moeten worden ondersteund, daar deze 
sectoren bijdragen aan een betere 
levenskwaliteit en 
werkgelegenheidsgraad, en aan 
economische diversifiëring van de 
plattelandsgebieden en een rechtstreekse 
band creëren met de promotie van 
traditionele, milieuvriendelijke en 
natuurlijke voedingsmiddelen; merkt op 
dat het daarom belangrijk is in deze 
gebieden volledige toegankelijkheid tot 
elektronische netwerken en tot de 
infrastructuur van deze gebieden te 
waarborgen;

Or. hu

Amendement 180
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. meent dat plattelandstoerisme en 
boerderijtoerisme op adequate wijze 
moeten worden ondersteund, daar deze 
sectoren bijdragen aan een betere 
levenskwaliteit en aan economische 
diversifiëring van de plattelandsgebieden 
en een rechtstreekse band creëren met de 
promotie van traditionele, 

30. meent dat plattelandstoerisme en 
boerderijtoerisme op adequate wijze 
moeten worden ondersteund, daar deze 
sectoren bijdragen aan een betere 
levenskwaliteit en aan economische 
diversifiëring van de plattelandsgebieden, 
banen scheppen in deze gebieden en een 
rechtstreekse band creëren met de promotie 
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milieuvriendelijke en natuurlijke 
voedingsmiddelen; merkt op dat het 
daarom belangrijk is in deze gebieden 
volledige toegankelijkheid tot 
elektronische netwerken en tot de 
infrastructuur van deze gebieden te 
waarborgen;

van traditionele, milieuvriendelijke en 
natuurlijke voedingsmiddelen; merkt op 
dat het daarom belangrijk is in deze 
gebieden volledige toegankelijkheid tot 
elektronische netwerken en tot de 
infrastructuur van deze gebieden te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 181
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

meent dat plattelandstoerisme en
boerderijtoerisme op adequate wijze 
moeten worden ondersteund, daar deze 
sectoren bijdragen aan een betere 
levenskwaliteit en aan economische 
diversifiëring van de plattelandsgebieden 
en een rechtstreekse band creëren met de 
promotie van traditionele, 
milieuvriendelijke en natuurlijke 
voedingsmiddelen; merkt op dat het 
daarom belangrijk is in deze gebieden 
volledige toegankelijkheid tot elektronische 
netwerken en tot de infrastructuur van deze 
gebieden te waarborgen;

meent dat plattelandstoerisme,
boerderijtoerisme en jeugdtoerisme op 
adequate wijze moeten worden 
ondersteund, daar deze sectoren bijdragen 
aan een betere levenskwaliteit en aan 
economische diversifiëring van de 
plattelandsgebieden en een rechtstreekse 
band creëren met de promotie van 
traditionele, milieuvriendelijke en 
natuurlijke voedingsmiddelen; merkt op 
dat het daarom belangrijk is in deze 
gebieden gemakkelijkere toegankelijkheid 
tot elektronische netwerken en tot de 
infrastructuur van deze gebieden te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 182
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. meent dat plattelandstoerisme en 
boerderijtoerisme op adequate wijze 
moeten worden ondersteund, daar deze 
sectoren bijdragen aan een betere 

30. meent dat plattelandstoerisme en 
boerderijtoerisme op adequate wijze 
moeten worden ondersteund, daar deze 
sectoren bijdragen aan een betere 
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levenskwaliteit en aan economische
diversifiëring van de plattelandsgebieden 
en een rechtstreekse band creëren met de 
promotie van traditionele, 
milieuvriendelijke en natuurlijke 
voedingsmiddelen; merkt op dat het 
daarom belangrijk is in deze gebieden 
volledige toegankelijkheid tot 
elektronische netwerken en tot de 
infrastructuur van deze gebieden te 
waarborgen;

levenskwaliteit en aan diversifiëring van de 
economie en de inkomstenbronnen van de 
plattelandsgebieden en een rechtstreekse 
band creëren met de promotie van 
traditionele, milieuvriendelijke en 
natuurlijke voedingsmiddelen; merkt op 
dat het daarom belangrijk is in deze 
gebieden volledige toegankelijkheid tot 
elektronische netwerken en tot de 
infrastructuur van deze gebieden te 
waarborgen; meent dat dit bijdraagt aan 
de doelstelling om nieuwe vormen van 
toerisme te promoten, de toeristische 
seizoenen te verlengen en een nieuw 
evenwicht tot stand te brengen wat betreft 
toeristische activiteiten tussen de gebieden 
met een hoge toeristische concentratie en 
gebieden met een sterk maar onvoldoende 
geëxploiteerd toeristisch potentieel;

Or. fr

Amendement 183
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. meent dat plattelandstoerisme en 
boerderijtoerisme op adequate wijze 
moeten worden ondersteund, daar deze 
sectoren bijdragen aan een betere 
levenskwaliteit en aan economische 
diversifiëring van de plattelandsgebieden 
en een rechtstreekse band creëren met de 
promotie van traditionele, 
milieuvriendelijke en natuurlijke 
voedingsmiddelen; merkt op dat het 
daarom belangrijk is in deze gebieden 
volledige toegankelijkheid tot 
elektronische netwerken en tot de 
infrastructuur van deze gebieden te 
waarborgen;

30. meent dat plattelandstoerisme en 
boerderijtoerisme op adequate wijze 
moeten worden ondersteund, daar deze 
sectoren bijdragen aan een betere 
levenskwaliteit en aan economische 
diversifiëring van de plattelandsgebieden, 
de bevolking in een bepaald gebied 
houden waardoor ontvolking aldaar wordt 
voorkomen, en een rechtstreekse band 
creëren met de promotie van traditionele, 
milieuvriendelijke en natuurlijke 
voedingsmiddelen; merkt op dat het 
daarom belangrijk is in deze gebieden 
volledige toegankelijkheid tot het 
vervoersnetwerk, evenals tot elektronische 
netwerken en tot de infrastructuur van deze 
gebieden te waarborgen;

Or. es
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Amendement 184
Nathalie Griesbeck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. meent dat de Europese Unie 
gegrondvest is op culturele en taalkundige 
verscheidenheid en dat het derhalve van 
belang is de toegang tot toeristische sites 
te bevorderen door bezoekers passende 
hulpmiddelen aan te reiken ter facilitering 
van hun bezoek en ter bevordering van 
hun begrip, zoals audiotours of 
beschrijvende brochures die uitleg geven 
in ten minste twee officiële talen van de 
Europese Unie, met name wanneer de 
bezochte sites steun ontvangen uit de 
structuurfondsen;

Or. fr

Amendement 185
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. bovendien zij gewezen op het 
potentieel van het sociaal toerisme 
("toerisme voor iedereen") dat zo gunstig 
is voor de sociale integratie. Er dient in 
het kader daarvan te worden gezorgd voor 
mobiliteit in de vorm van interculturele 
uitwisselingen voor alle sociale groepen, 
zoals jeugd, gezinnen, oudere burgers en 
mensen met een bewegingsbeperking; 

Or. cs
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Amendement 186
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. wijst erop dat natuurtoerisme bijdraagt 
aan een duurzame ontwikkeling van de 
sector; meent dat het belangrijk is zich te 
concentreren op nationale parken en 
beschermde gebieden om deze 
gemakkelijker toegankelijk te maken voor 
toeristen door onder meer transnationale 
routes uit te stippelen met respect van het 
milieu;

31. wijst erop dat ecotoerisme bijdraagt 
aan een duurzame ontwikkeling van de 
sector; meent dat het belangrijk is zich te 
concentreren op nationale parken en 
beschermde gebieden om deze 
gemakkelijker toegankelijk te maken voor 
toeristen door onder meer transnationale 
routes uit te stippelen met respect voor het 
milieu en de lokale biodiversiteit;

Or. nl

Amendement 187
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. wijst erop dat natuurtoerisme bijdraagt 
aan een duurzame ontwikkeling van de 
sector; meent dat het belangrijk is zich te 
concentreren op nationale parken en 
beschermde gebieden om deze 
gemakkelijker toegankelijk te maken voor 
toeristen door onder meer transnationale 
routes uit te stippelen met respect van het 
milieu;

31. wijst erop dat natuurtoerisme bijdraagt 
aan een duurzame ontwikkeling van de 
sector; meent dat het belangrijk is zich te 
concentreren op nationale parken en 
beschermde gebieden om deze 
gemakkelijker toegankelijk te maken voor 
toeristen door onder meer transnationale 
routes uit te stippelen met respect voor het 
milieu; parken en beschermde gebieden 
moeten echter in stand worden gehouden 
en behoed en hun voortbestaan op lange 
termijn moet worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 188
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 
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Ontwerpresolutie Amendement

31. wijst erop dat natuurtoerisme bijdraagt 
aan een duurzame ontwikkeling van de 
sector; meent dat het belangrijk is zich te 
concentreren op nationale parken en 
beschermde gebieden om deze 
gemakkelijker toegankelijk te maken voor 
toeristen door onder meer transnationale 
routes uit te stippelen met respect van het 
milieu;

31. wijst erop dat natuurtoerisme bijdraagt 
aan een duurzame ontwikkeling van de 
sector; meent dat het belangrijk is zich te 
concentreren op voor vakantiedoeleinden 
gebruikte natuurgebieden en beschermde 
gebieden om deze gemakkelijker 
toegankelijk te maken voor toeristen door 
onder meer transnationale routes uit te 
stippelen met respect van het milieu;

Or. el

Amendement 189
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. wijst erop dat natuurtoerisme 
bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling 
van de sector; meent dat het belangrijk is 
zich te concentreren op nationale parken en 
beschermde gebieden om deze 
gemakkelijker toegankelijk te maken voor 
toeristen door onder meer transnationale 
routes uit te stippelen met respect van het 
milieu;

31. wijst erop dat toeristische activiteiten 
in de natuur bijdragen aan een duurzame 
ontwikkeling van de sector; meent dat het 
belangrijk is zich te concentreren op 
nationale parken en beschermde gebieden 
om deze gemakkelijker toegankelijk te 
maken voor toeristen door onder meer 
transnationale routes uit te stippelen met 
respect voor het milieu;

Or. en

Amendement 190
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. wijst erop dat de uitstippeling van 
nieuwe routes op de binnenlandse 
waterwegen kan bijdragen aan een 
duurzame ontwikkeling van het cultureel, 
natuur- en plezierboottoerisme; 
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Or. it

Amendement 191
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. verzoekt de Commissie om op basis 
van de huidige goede praktijken een 
voorstel in te dienen tot bevordering en 
ondersteuning van het niet plaatselijk 
gebonden toerisme, waarbij in het 
bijzonder aandacht wordt besteed aan 
toerisme met een camper en waarbij 
onder andere rekening wordt gehouden 
met de aspecten van gezinstoerisme, dat 
aanhoudend en duurzaam is;

Or. es

Amendement 192
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de Commissie om een 
horizontaal communautair initiatief voor 
milieueffectrapportage op het gebied van 
toerisme te bevorderen, met name gericht 
op de afvalcyclus en energie- en 
waterbesparing, en daarbij de diverse 
bedrijfstakken en in het bijzonder de 
agrovoedingsmiddelenindustrie te 
betrekken teneinde nuttige informatie en 
materiaal te verspreiden en de publieke 
opinie te sensibiliseren;

32. verzoekt de Commissie om een 
horizontaal communautair initiatief voor 
milieueffectrapportage op het gebied van
toerisme te bevorderen, met name gericht 
op de afvalcyclus en energie- en 
waterbesparing en gezonde voeding, en 
daarbij de diverse bedrijfstakken en in het 
bijzonder de 
agrovoedingsmiddelenindustrie en 
biologische landbouw te betrekken 
teneinde nuttige informatie en materiaal te 
verspreiden en de publieke opinie te 
sensibiliseren;

Or. hu
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Amendement 193
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de Commissie om een 
horizontaal communautair initiatief voor 
milieueffectrapportage op het gebied van 
toerisme te bevorderen, met name gericht 
op de afvalcyclus en energie- en 
waterbesparing, en daarbij de diverse 
bedrijfstakken en in het bijzonder de 
agrovoedingsmiddelenindustrie te 
betrekken teneinde nuttige informatie en 
materiaal te verspreiden en de publieke 
opinie te sensibiliseren;

32. verzoekt de Commissie om een 
horizontaal communautair initiatief voor 
milieueffectrapportage op het gebied van 
toerisme te bevorderen, met name gericht 
op de Europese biodiversiteit, de
afvalcyclus en energie- en waterbesparing, 
en daarbij de diverse bedrijfstakken en in 
het bijzonder de 
agrovoedingsmiddelenindustrie te 
betrekken teneinde nuttige informatie en 
materiaal te verspreiden en de publieke 
opinie te sensibiliseren;

Or. nl

Amendement 194
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de Commissie om een 
horizontaal communautair initiatief voor 
milieueffectrapportage op het gebied van 
toerisme te bevorderen, met name gericht 
op de afvalcyclus en energie- en 
waterbesparing, en daarbij de diverse 
bedrijfstakken en in het bijzonder de 
agrovoedingsmiddelenindustrie te 
betrekken teneinde nuttige informatie en 
materiaal te verspreiden en de publieke 
opinie te sensibiliseren;

32. verzoekt de Commissie om een 
horizontaal communautair initiatief voor 
milieueffectrapportage op het gebied van 
toerisme te bevorderen, met name gericht 
op de afvalcyclus en energie- en 
waterbesparing teneinde nuttige informatie 
en materiaal te verspreiden en de publieke 
opinie te sensibiliseren;

Or. fr
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Amendement 195
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de Commissie om een 
horizontaal communautair initiatief voor 
milieueffectrapportage op het gebied van 
toerisme te bevorderen, met name gericht 
op de afvalcyclus en energie- en 
waterbesparing, en daarbij de diverse 
bedrijfstakken en in het bijzonder de 
agrovoedingsmiddelenindustrie te 
betrekken teneinde nuttige informatie en 
materiaal te verspreiden en de publieke 
opinie te sensibiliseren;

32. verzoekt de Commissie om een 
horizontaal communautair initiatief voor 
milieueffectrapportage op het gebied van 
toerisme te bevorderen, met name gericht 
op de afvalcyclus, energie- en 
waterbesparing en het gebruik van de 
grond en de natuurlijke hulpbronnen, en 
daarbij de diverse bedrijfstakken en in het 
bijzonder de 
agrovoedingsmiddelenindustrie te 
betrekken teneinde nuttige informatie en 
materiaal te verspreiden, de publieke 
opinie te sensibiliseren en de impact van 
het toerisme op het milieu te verminderen;

Or. fr

Amendement 196
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. meent dat de klimaatverandering 
gevolgen zal hebben voor de toeristische 
gebieden in Europa en dat het 
noodzakelijk is om aanpassingsstrategieën 
uit te werken voor bedreigde gebieden 
door innovatie en diversifiëring van het 
toeristische aanbod te stimuleren, de 
preventie van natuurlijke risico's te 
versterken, de infrastructuur aan te 
passen en te anticiperen op het effect op 
de toerismesector van toenemende 
waterschaarste;

Or. fr
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Amendement 197
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. dringt erop aan rekening te 
houden met de gevolgen van de 
klimaatverandering in het nieuwe 
beleidskader voor het toerismebeleid van 
de EU; onderstreept de bijzondere 
kwetsbaarheid van de kustgebieden, 
eilanden en berggebieden voor de 
milieugevolgen van het toerisme en de 
klimaatverandering en benadrukt de 
noodzaak om maatregelen te nemen 
teneinde deze gevolgen te voorkomen en 
te bestrijden;

Or. es

Amendement 198
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. wijst erop dat een groot deel van de 
toeristische activiteiten in Europa zich 
concentreert in kust- en berggebieden, die 
evenwel het kwetsbaarst zijn voor en het 
meest bedreigd worden door de gevolgen 
van de klimaatverandering; roept 
opnieuw op om snel tegemoet te komen 
aan de behoefte aan maatregelen tot 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
hetgeen voor deze bestemmingen van 
levensbelang is, met name om de 
toeristische activiteiten en de 
werkgelegenheid te behouden en te 
waarborgen dat deze gebieden en de 
fauna, de flora en het landschap ervan op 
de lange duur bewaard blijven;

Or. fr
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Amendement 199
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. moedigt de Commissie aan vooral 
in de nieuwe lidstaten innoverende 
initiatieven van toeristische kmo's te 
steunen en de rijkdom aan biodiversiteit te 
behouden en te verbeteren door het 
promoten van ecotoerisme;

Or. nl

Amendement 200
Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. onderstreept de noodzaak van adequate 
investeringen in een strategie voor kust-, 
eiland- en zeetoerisme om te verzekeren 
dat de Europese kusten tegen erosie 
worden beschermd, het milieu en de fauna 
in stand worden gehouden, de 
waterkwaliteit wordt verbeterd en 
uiteindelijk een duurzaam en kwalitatief 
kust- en onderwatertoerisme wordt 
ontwikkeld;

33. onderstreept de noodzaak van adequate 
investeringen in een strategie voor kust-, 
eiland- en zeetoerisme om te verzekeren 
dat de Europese kusten tegen erosie 
worden beschermd, het milieu en de fauna 
in stand worden gehouden, de 
waterkwaliteit wordt verbeterd en 
uiteindelijk een duurzaam en kwalitatief 
kust- en onderwatertoerisme wordt 
ontwikkeld; verwelkomt in dit verband het 
initiatief van de Commissie om een 
strategie voor duurzaam kust- en 
zeetoerisme te ontwikkelen en dringt erop 
aan om gelijksoortige specifieke 
strategieën te ontwikkelen voor de 
eilanden, berggebieden en andere 
kwetsbare gebieden;

Or. es
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Amendement 201
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. onderstreept de noodzaak van adequate 
investeringen in een strategie voor kust-, 
eiland- en zeetoerisme om te verzekeren 
dat de Europese kusten tegen erosie 
worden beschermd, het milieu en de fauna 
in stand worden gehouden, de 
waterkwaliteit wordt verbeterd en 
uiteindelijk een duurzaam en kwalitatief 
kust- en onderwatertoerisme wordt 
ontwikkeld;

33. herinnert eraan dat de kustgebieden 
de voornaamste toeristische bestemming 
in Europa vormen en dat deze situatie 
waakzame aandacht vergt voor de 
methoden die worden gevolgd bij de 
ruimtelijke ordening van de kustgebieden, 
de risico's van intensieve urbanisatie en 
de noodzaak om de kwaliteit en de 
duurzaamheid van de kustgebieden, hun 
erfgoed en hun diensteninfrastructuur 
voor toeristen te waarborgen; onderstreept 
de noodzaak van adequate investeringen in 
een strategie voor kust-, eiland- en 
zeetoerisme om te verzekeren dat de 
Europese kusten tegen erosie worden 
beschermd, het milieu en de fauna in stand 
worden gehouden, de waterkwaliteit wordt 
verbeterd en uiteindelijk een duurzaam en 
kwalitatief kust- en onderwatertoerisme 
wordt ontwikkeld;

Or. fr

Amendement 202
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. onderstreept de noodzaak van adequate 
investeringen in een strategie voor kust-, 
eiland- en zeetoerisme om te verzekeren 
dat de Europese kusten tegen erosie 
worden beschermd, het milieu en de fauna 
in stand worden gehouden, de 
waterkwaliteit wordt verbeterd en 
uiteindelijk een duurzaam en kwalitatief 
kust- en onderwatertoerisme wordt 
ontwikkeld;

33. onderstreept de noodzaak van adequate 
investeringen in een strategie voor kust-, 
eiland- en zeetoerisme om te verzekeren 
dat de Europese kusten tegen erosie 
worden beschermd, het milieu en de fauna 
in stand worden gehouden, de 
waterkwaliteit wordt verbeterd en 
uiteindelijk een duurzaam en kwalitatief 
kust- en onderwatertoerisme wordt 
ontwikkeld, waarbij rekening wordt 
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gehouden met de eventuele noodzaak van 
verplaatsing van de kustvoorzieningen als 
gevolg van de klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 203
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. bevestigt het belang van het 
kusttoerisme, dat kenmerkend is voor 
enkele Europese kustgebieden, en verzoekt 
de Commissie om met inachtneming van 
het communautair recht te voorzien in
maatregelen ter bescherming van de
investeringen van marktdeelnemers in 
structuurvernieuwing en 
kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening aan klanten, door de 
mogelijkheid van een specifieke afwijking 
van Richtlijn 2006/123/EG te overwegen;

34. bevestigt het belang van het 
kusttoerisme, dat kenmerkend is voor 
enkele Europese kustgebieden, en verzoekt 
de lidstaten om met inachtneming van het 
communautair recht compenserende
maatregelen te nemen, teneinde de schade 
goed te maken die de toeristische 
ondernemingen ondervinden van de 
invoering van nieuwe wetgeving, die het 
verlies van verworven rechten betekent en 
leidt tot verliezen als gevolg van 
investeringen die niet kunnen worden 
terugverdiend in structuurvernieuwing en 
-aanpassing in overeenstemming met 
reeds eerder van kracht zijnde wetgeving; 
verzoekt de lidstaten stimulansen in te 
voeren voor investeringen van 
marktdeelnemers in structuurvernieuwing 
en kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening aan klanten;

Or. es

Amendement 204
Brian Simpson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. bevestigt het belang van het 
kusttoerisme, dat kenmerkend is voor 
enkele Europese kustgebieden, en verzoekt 

34. bevestigt het belang van het 
kusttoerisme, dat kenmerkend is voor 
enkele Europese kustgebieden, en verzoekt 
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de Commissie om met inachtneming van 
het communautair recht te voorzien in 
maatregelen ter bescherming van de 
investeringen van marktdeelnemers in 
structuurvernieuwing en 
kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening aan klanten, door de 
mogelijkheid van een specifieke afwijking 
van Richtlijn 2006/123/EG te overwegen;

de Commissie om met inachtneming van 
het communautair recht te voorzien in 
maatregelen, zoals betere 
brandveiligheidsmaatregelen en 
veiligheidsmaatregelen in verband met 
koolmonoxide, ter bescherming van de 
investeringen van marktdeelnemers in 
structuurvernieuwing en 
kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening aan klanten, door de 
mogelijkheid van een specifieke afwijking 
van Richtlijn 2006/123/EG te overwegen 
(bijv. opleiding van personeel in 
dienstverlening aan klanten en 
veiligheidsbeheer);

Or. en

Amendement 205
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de 
haveninfrastructuur, die een essentiële 
factor is in het cruisetoerisme – dat 
ondanks de recente crisis een groeiende 
bedrijfstak is – en van het 
(plezier)boottoerisme;

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de haveninfrastructuur
en de aansluiting op andere vormen van 
transport te waarborgen, hetgeen 
essentieel is voor de ontwikkeling van het 
kusttoerisme, in het bijzonder het 
cruisetoerisme – dat ondanks de recente 
crisis een groeiende bedrijfstak is – en van 
het (plezier)boottoerisme;

Or. ro

Amendement 206
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 
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Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de 
haveninfrastructuur, die een essentiële 
factor is in het cruisetoerisme – dat 
ondanks de recente crisis een groeiende 
bedrijfstak is – en van het 
(plezier)boottoerisme;

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de 
haveninfrastructuur, die een essentiële 
factor is in het watersport- en
cruisetoerisme – dat ondanks de recente 
crisis een groeiende bedrijfstak is – en van 
het (plezier)boottoerisme;

Or. es

Amendement 207
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de 
haveninfrastructuur, die een essentiële 
factor is in het cruisetoerisme – dat 
ondanks de recente crisis een groeiende 
bedrijfstak is – en van het 
(plezier)boottoerisme;

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de 
haveninfrastructuur, die een essentiële 
factor is in het passagiersvervoer over zee
en het (plezier)boot- en cruisetoerisme, 
waarbij het de lidstaten verzoekt om alle 
eventueel nog bestaande restricties op te 
heffen;

Or. it

Amendement 208
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de 
haveninfrastructuur, die een essentiële 

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de 
haveninfrastructuur, die een essentiële 
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factor is in het cruisetoerisme – dat 
ondanks de recente crisis een groeiende 
bedrijfstak is – en van het 
(plezier)boottoerisme;

factor is in het cruisetoerisme – dat 
ondanks de recente crisis een groeiende 
bedrijfstak is – en van het 
(plezier)boottoerisme; wijst erop dat de 
toeristische activiteiten in kust- en 
mariene gebieden verbonden moeten 
worden aan het toeristische aanbod in het 
achterland; meent dat dit mogelijkheden 
zou scheppen om deze activiteiten een 
grote meerwaarde te geven, de ontdekking 
van het rijke Europese erfgoed te 
verbeteren, en de ontwikkeling en de 
economie in die gebieden te 
ondersteunen;

Or. fr

Amendement 209
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de 
haveninfrastructuur, die een essentiële 
factor is in het cruisetoerisme – dat 
ondanks de recente crisis een groeiende 
bedrijfstak is – en van het 
(plezier)boottoerisme;

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de 
haveninfrastructuur, die een essentiële 
factor is in het cruisetoerisme – dat 
ondanks de recente crisis een groeiende 
bedrijfstak is – en van het 
(plezier)boottoerisme; dringt erop aan in 
het bijzonder rekening te houden het feit 
dat personen met een mobiliteitshandicap 
behoefte hebben aan de vernieuwing van 
haventerminals en de bouw van nieuwe 
haventerminals;

Or. es

Amendement 210
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 
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Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de 
haveninfrastructuur, die een essentiële 
factor is in het cruisetoerisme – dat 
ondanks de recente crisis een groeiende 
bedrijfstak is – en van het 
(plezier)boottoerisme;

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) steun te geven aan 
de ontwikkeling van de 
haveninfrastructuur, die een essentiële 
factor is in het cruisetoerisme – dat 
ondanks de recente crisis een groeiende 
bedrijfstak is – en van het 
(plezier)boottoerisme; verzoekt in dit 
kader eveneens de lidstaten om een einde 
te maken aan de restricties – voorzover 
deze er nog zijn – en meer in het 
algemeen op elke mogelijke manier de 
ontwikkeling van het cruisetoerisme te 
ondersteunen; 

Or. el

Amendement 211
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de Commissie een 
specifieke strategie vast te stellen voor het 
toerisme in berggebieden ter begeleiding 
van een mogelijke aanpassing van sites in 
het middelgebergte die gevolgen 
ondervinden van de klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 212
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt nota van de continue groei van 
het toerisme op gezondheidsgebied en van 
met name het kuuroordtoerisme; verzoekt 

36. neemt nota van het feit dat de
demografische ontwikkelingen in Europa 
zullen leiden tot een continue groei van het 
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de Commissie om, gelet op de 
uiteenlopende communautaire 
voorschriften inzake kuuroorden, de 
mogelijkheid te onderzoeken om een 
alomvattend wetgevingsvoorstel voor 
kuuroorden in te dienen teneinde deze 
bedrijfstak een samenhangende en 
gereglementeerde structuur te geven en 
aldus de concurrentiekracht ervan te 
stimuleren; onderstreept het belang van 
nieuwe bepalingen inzake 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
teneinde het toerisme op 
gezondheidsgebied verder te kunnen 
stimuleren;

toerisme op gezondheidsgebied en van met 
name het kuuroordtoerisme; verzoekt de 
Commissie om, gelet op de uiteenlopende 
communautaire voorschriften inzake 
kuuroorden, de mogelijkheid te 
onderzoeken om een alomvattend 
wetgevingsvoorstel voor kuuroorden in te 
dienen teneinde deze bedrijfstak een 
samenhangende en gereglementeerde 
structuur te geven;

Or. fr

Amendement 213
Carlo Fidanza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt nota van de continue groei van 
het toerisme op gezondheidsgebied en van 
met name het kuuroordtoerisme; verzoekt 
de Commissie om, gelet op de 
uiteenlopende communautaire 
voorschriften inzake kuuroorden, de 
mogelijkheid te onderzoeken om een 
alomvattend wetgevingsvoorstel voor 
kuuroorden in te dienen teneinde deze 
bedrijfstak een samenhangende en 
gereglementeerde structuur te geven en 
aldus de concurrentiekracht ervan te 
stimuleren; onderstreept het belang van 
nieuwe bepalingen inzake 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
teneinde het toerisme op 
gezondheidsgebied verder te kunnen 
stimuleren;

36. neemt nota van de continue groei van 
het toerisme op gezondheidsgebied en van 
met name het kuuroordtoerisme; verzoekt 
de Commissie om, gelet op de 
uiteenlopende communautaire 
voorschriften inzake kuuroorden, de 
mogelijkheid te onderzoeken om een 
alomvattend wetgevingsvoorstel voor 
kuuroorden in te dienen teneinde deze 
bedrijfstak een samenhangende en 
gereglementeerde structuur te geven en 
aldus de concurrentiekracht ervan te 
stimuleren en preciseert van meet af aan 
dat de in de lidstaten actieve 
kuuroordbedrijven gezondheidsdiensten 
verstrekken en als dusdanig zijn 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2006/123/EG; onderstreept het 
belang van nieuwe bepalingen inzake 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
teneinde het toerisme op 
gezondheidsgebied verder te kunnen 
stimuleren;
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Or. it

Amendement 214
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt nota van de continue groei van 
het toerisme op gezondheidsgebied en van 
met name het kuuroordtoerisme; verzoekt 
de Commissie om, gelet op de 
uiteenlopende communautaire 
voorschriften inzake kuuroorden, de 
mogelijkheid te onderzoeken om een 
alomvattend wetgevingsvoorstel voor 
kuuroorden in te dienen teneinde deze 
bedrijfstak een samenhangende en 
gereglementeerde structuur te geven en 
aldus de concurrentiekracht ervan te 
stimuleren; onderstreept het belang van 
nieuwe bepalingen inzake 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
teneinde het toerisme op 
gezondheidsgebied verder te kunnen 
stimuleren;

36. neemt nota van de continue groei van 
het toerisme op gezondheidsgebied en van 
met name het kuuroordtoerisme; verzoekt 
de Commissie om, gelet op de 
uiteenlopende communautaire 
voorschriften inzake kuuroorden, de 
mogelijkheid te onderzoeken om een 
alomvattend wetgevingsvoorstel voor 
kuuroorden in te dienen teneinde deze 
bedrijfstak een samenhangende en 
gereglementeerde structuur te geven en 
aldus de concurrentiekracht ervan te 
stimuleren; onderstreept de relevantie van 
nieuwe bepalingen inzake 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
evenals de noodzaak om deze bepalingen 
met het oog op een succesvolle 
tenuitvoerlegging ervan geheel in 
overeenstemming met de criteria en 
voorwaarden volgens het nieuwe 
wetgevingskader vast te stellen;

Or. es

Amendement 215
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt nota van de continue groei van 
het toerisme op gezondheidsgebied en van 
met name het kuuroordtoerisme; verzoekt 
de Commissie om, gelet op de 
uiteenlopende communautaire 
voorschriften inzake kuuroorden, de 

36. neemt nota van de continue groei van 
het toerisme op gezondheidsgebied en van 
met name het kuuroordtoerisme; verzoekt 
de Commissie om, gelet op de 
uiteenlopende communautaire 
voorschriften inzake kuuroorden, de 
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mogelijkheid te onderzoeken om een 
alomvattend wetgevingsvoorstel voor 
kuuroorden in te dienen teneinde deze 
bedrijfstak een samenhangende en 
gereglementeerde structuur te geven en 
aldus de concurrentiekracht ervan te 
stimuleren; onderstreept het belang van 
nieuwe bepalingen inzake 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
teneinde het toerisme op 
gezondheidsgebied verder te kunnen 
stimuleren;

mogelijkheid te onderzoeken om een 
alomvattend wetgevingsvoorstel voor 
kuuroorden in te dienen teneinde deze 
bedrijfstak een samenhangende en 
gereglementeerde structuur te geven en 
aldus de concurrentiekracht ervan te 
stimuleren; onderstreept het belang van de 
nieuwe wetgeving inzake 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
teneinde het toerisme op 
gezondheidsgebied verder te kunnen 
stimuleren;

Or. it

Amendement 216
Jörg Leichtfried

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt nota van de continue groei van 
het toerisme op gezondheidsgebied en van 
met name het kuuroordtoerisme; verzoekt 
de Commissie om, gelet op de 
uiteenlopende communautaire 
voorschriften inzake kuuroorden, de 
mogelijkheid te onderzoeken om een 
alomvattend wetgevingsvoorstel voor 
kuuroorden in te dienen teneinde deze 
bedrijfstak een samenhangende en 
gereglementeerde structuur te geven en 
aldus de concurrentiekracht ervan te 
stimuleren; onderstreept het belang van 
nieuwe bepalingen inzake 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
teneinde het toerisme op 
gezondheidsgebied verder te kunnen 
stimuleren;

36. neemt nota van de continue groei van 
het toerisme op gezondheidsgebied en van 
met name het kuuroordtoerisme; verzoekt 
de Commissie om, gelet op de 
uiteenlopende communautaire 
voorschriften inzake kuuroorden, de 
mogelijkheid te onderzoeken om een 
alomvattend wetgevingsvoorstel voor 
kuuroorden in te dienen teneinde deze 
bedrijfstak een samenhangende en 
gereglementeerde structuur te geven en 
aldus de concurrentiekracht ervan te 
stimuleren; onderstreept het belang van 
nieuwe bepalingen inzake 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
teneinde het toerisme op 
gezondheidsgebied verder te kunnen 
stimuleren; het is vooral noodzakelijk 
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
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diensten en advies, evenals een 
transparante en eerlijke 
klachtenafhandeling en mechanismen
voor geschillenbeslechting;

Or. en

Amendement 217
Dominique Vlasto, Gaston Franco, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. wijst op het grote economische 
belang van het "shoppingtoerisme"; 
onderstreept dat deze vorm van toerisme 
voor een groeiend aantal 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 een enorme expansie 
doormaakt, maar dat de EU een hevige 
concurrentie van andere internationale 
toeristische bestemmingen ondervindt, die 
bijvoorbeeld faciliteiten aanbieden om 
taxfree te winkelen of de btw terug te 
vragen; 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 218
Dominique Vlasto, Gaston Franco, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. onderstreept de noodzaak het 
Europese zakentoerisme in de EU en in de 
wereld te bevorderen met het oog op het 
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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 219
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is van mening dat een meer 
gecoördineerde aanpak van O&O en het 
promoten van innovatieve producten en 
diensten in grote mate ten goede zouden 
komen aan de duurzaamheid van de 
toeristische sector; onderstreept dat de 
ontwikkeling van de toeristenindustrie 
rechtstreeks gekoppeld is aan de 
bevordering van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare technologieën;

Or. en

Amendement 220
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. herinnert eraan dat een ethisch 
verantwoord toerisme een onmisbaar doel 
is; verwelkomt de inhoud van de 
gedragscode van de Wereldorganisatie 
voor toerisme (WOT) en pleit voor een 
prompte omzetting ervan door de 
Commissie en de lidstaten; is derhalve 
verheugd over het voorstel van de 

Schrappen
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Commissie om de nationale jurisdictie van 
de lidstaten uit te breiden tot delicten 
waarbij seksueel misbruik is gepleegd op 
minderjarigen in het buitenland en om 
aldus in feite sekstoerisme te straffen;

Or. en

Amendement 221
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. verwelkomt vrijwillige 
inspanningen van de industrie om het 
effect van het toerisme op het milieu en op 
bestemmingen te begrijpen en te 
verminderen, zoals het deels door de EU 
gefinancierde Travelife Sustainability 
System, een innovatief systeem dat 
klanten helpt duurzame keuzen te maken 
en de industrie helpt de effecten die zij 
teweegbrengt te begrijpen en binnen de 
aanvoerketen te beheersen;

Or. en

Amendement 222
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. verzoekt de lidstaten, gezien de 
bevindingen van EU Zoo Inquiry 2011, 
uitgebracht door de Born Free 
Foundation, waaruit blijkt dat een groot 
aantal dierentuinen geen vergunning 
heeft en de bezoekers potentieel blootstelt 
aan het gevaar van lichamelijk letsel en 
zoönotische ziekte, te onderkennen dat 
dierentuinen vaak als toeristische 
attracties worden beschouwd en te 
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waarborgen dat alle dierentuinen 
ingevolge Richtlijn 1999/22/EG 
beschikken over een naar behoren 
verleende vergunning, hun bezoekers 
adequaat kunnen beschermen en de 
dieren fatsoenlijk kunnen verzorgen;

Or. en

Amendement 223
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. is ingenomen met de Travel 
Industry Animal Welfare Guidelines 
(richtlijnen voor de reisbranche op het 
gebied van dierenwelzijn) die recent door 
de Association of British Travel Agents 
ABTA (Britse Vereniging van 
reisagenten) zijn opgesteld, en die 
aanbevolen beste praktijken bevatten met 
behulp waarvan touroperators en 
leveranciers ervoor kunnen zorgen dat 
alle vormen van gebruik van dieren in het 
toerisme, zowel dieren in het wild als 
dieren in gevangenschap, aan de 
internationaal aanvaarde normen inzake 
de bescherming en verzorging van dieren 
voldoen; verzoekt de Commissie, in 
erkenning van het EU-beleid inzake 
dierenwelzijn, het initiatief van de ABTA 
te bevorderen en het in de vorm van EU-
beleid over te nemen;

Or. en

Amendement 224
Frieda Brepoels, Carlo Fidanza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 
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Ontwerpresolutie Amendement

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te
geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen;

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 
geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen; dringt er in dit verband op 
aan toegankelijkheid in de zin van fysieke 
toegankelijkheid, adequate 
dienstverlening en betrouwbare 
informatie verder te concipiëren en te 
integreren in het volledige toeristische 
aanbod; meent dat tal van reeds 
bestaande goede praktijken die de nadruk 
leggen op laagdrempeligheid en 
empowerment een bron van inspiratie 
kunnen bieden;

Or. nl

Amendement 225
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen; onderstreept het grote 
potentieel van het sociaal toerisme met 
betrekking tot de bestrijding van 
seizoensgebonden toerisme en dringt er 
bij de Commissie op aan door uitgaande 
van de tot nog toe positieve resultaten de 
voorbereidende actie "Calypso" verder te 
ontwikkelen; verzoekt de Commissie 
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geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen;

bovendien om voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 
geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen;

Or. es

Amendement 226
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 
geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen;

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen, zoals ouderen, 
personen met beperkte mobiliteit en 
gezinnen met een laag inkomen, toegang 
te geven tot toerisme, ook tot 
transnationaal toerisme en met name 
gedurende het laagseizoen;

Or. cs

Amendement 227
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
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verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 
geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen;

verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om iedereen op 
voet van gelijkheid en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 
geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen;

Or. en

Amendement 228
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 
geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen;

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
gezinnen met beperkte middelen, 
gepensioneerden, studenten en degenen 
die de mogelijkheden hebben om 
gedurende het laagseizoen te reizen
toegang te geven tot toerisme, ook tot 
transnationaal toerisme;

Or. es

Amendement 229
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 
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Ontwerpresolutie Amendement

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 
geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen;

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
beveelt aan dat de actie "Calypso" 
geleidelijk aan wordt opengesteld voor 
Europese burgers, die voldoen aan de 
criteria die in het programma zijn 
vastgesteld, die in derde landen 
woonachtig zijn, teneinde het merk 
"Europa" te bevorderen in het land waar 
zij woonachtig zijn en de identificatie met 
de Europese identiteit te stimuleren;
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen, in het bijzonder 
mensen met beperkte mobiliteit, 
gehandicapten, ouderen en kansarme 
jongeren, toegang te geven tot toerisme, 
ook tot transnationaal toerisme en met 
name gedurende het laagseizoen;

Or. pt

Amendement 230
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 
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geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen;

geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen; beveelt aan de EU-actie 
"Calypso" geleidelijk open te stellen voor 
EU-burgers die aan alle 
programmavereisten voldoen maar in 
derde landen woonachtig zijn, wat de 
bewustwording van Europese 
bestemmingen in hun landen van verblijf 
stimuleert, namelijk doordat culturele en 
persoonlijke bruggen met de tweede en 
derde generaties van Europese 
emigranten worden versterkt of gebouwd;

Or. en

Amendement 231
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie bovendien om 
voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 
geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen;

38. moedigt de Commissie ertoe aan om 
het seizoengebonden karakter van het 
toeristisch aanbod geleidelijk aan te 
verminderen door uitgaande van de tot nog 
toe positieve resultaten de voorbereidende 
actie "Calypso" verder te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie om in het kader 
van de ondersteuning van 
buitenseizoentoerisme serieus te 
overwegen de belasting op een reeks 
diensten en producten die de prijzen van 
toeristische diensten zelfs buiten het 
hoogseizoen hoog houden, wezenlijk te 
verminderen; verzoekt de Commissie
bovendien om voort te gaan op de weg van 
uitwisselingsprogramma's om specifieke 
groepen van mensen en eerst en vooral de 
meest benadeelde groepen toegang te 
geven tot toerisme, ook tot transnationaal 
toerisme en met name gedurende het 
laagseizoen; 

Or. el
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Amendement 232
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. beveelt aan de EU-actie "Calypso" 
geleidelijk open te stellen voor EU-
burgers die aan alle programmavereisten 
voldoen maar in derde landen woonachtig 
zijn, waardoor de bewustwording van 
Europese bestemmingen in de landen van 
verblijf wordt gestimuleerd en bruggen 
met de tweede en derde generaties van 
Europese emigranten worden gebouwd;

Or. en

Amendement 233
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. verzoekt de Commissie om een 
goed gestructureerd plan op te stellen dat 
het seizoengebonden karakter helpt 
overwinnen en convergentie kan 
bewerkstellingen tussen economische 
sterke gebieden en minder bekende en/of 
minder toegankelijke gebieden; 

Or. it

Amendement 234
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. acht het nuttig dat het onderdeel 
over nationale vakantiesystemen op de 
website Visiteurope wordt verbeterd, 
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hetgeen toeristen en ondernemingen in de 
sector zou helpen met het plannen van 
vakanties en in Europa zou leiden tot een 
beter gebruik van de toerisme-
infrastructuur en een betere verdeling van 
werkgelegenheid;

Or. ro

Amendement 235
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderstreept hoe belangrijk het is dat in 
het kader van de nieuwe Europese strategie 
inzake handicaps rekening wordt 
gehouden met de noodzaak dat personen 
met een handicap toegang hebben tot niet 
alleen vervoermiddelen maar ook tot de 
horeca en toeristische diensten in het 
algemeen;

39. onderstreept hoe belangrijk het is dat in 
het kader van de nieuwe Europese strategie 
inzake handicaps gezorgd wordt dat 
personen met een handicap toegang hebben 
tot niet alleen vervoermiddelen maar ook 
tot de horeca en toeristische diensten in het 
algemeen;

Or. ro

Amendement 236
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderstreept hoe belangrijk het is dat in 
het kader van de nieuwe Europese strategie 
inzake handicaps rekening wordt gehouden 
met de noodzaak dat personen met een 
handicap toegang hebben tot niet alleen 
vervoermiddelen maar ook tot de horeca en 
toeristische diensten in het algemeen;

39. onderstreept hoe belangrijk het is dat in 
het kader van de nieuwe Europese strategie 
inzake handicaps rekening wordt gehouden 
met de noodzaak dat personen met een 
handicap toegang hebben tot niet alleen 
vervoermiddelen maar ook tot de horeca, 
de voor iedereen toegankelijke informatie 
en toeristische diensten in het algemeen;

Or. hu
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Amendement 237
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderstreept hoe belangrijk het is dat in 
het kader van de nieuwe Europese strategie 
inzake handicaps rekening wordt gehouden 
met de noodzaak dat personen met een 
handicap toegang hebben tot niet alleen 
vervoermiddelen maar ook tot de horeca en 
toeristische diensten in het algemeen;

39. onderstreept hoe belangrijk het is dat in 
het kader van de nieuwe Europese strategie 
inzake handicaps rekening wordt gehouden 
met de noodzaak dat personen met een 
handicap toegang hebben tot niet alleen 
vervoermiddelen maar ook tot de horeca en 
toeristische diensten in het algemeen en 
dat zij op een toegankelijke wijze over 
deze mogelijkheden worden geïnformeerd;

Or. cs

Amendement 238
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ter gelegenheid van '2011 Europees 
jaar van het vrijwilligerswerk' te ijveren 
voor deelneming van jonge vrijwilligers 
aan programma's voor herstel, 
instandhouding en bewaking van gebieden 
van historisch/ecologisch belang teneinde 
het nut en de bruikbaarheid ervan voor 
toeristen te verbeteren;

40. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te ijveren voor de tenuitvoerlegging
van programma's voor herstel, 
instandhouding en bewaking van gebieden 
van historisch/ecologisch belang teneinde 
het nut en de bruikbaarheid ervan voor 
toeristen te verbeteren; wil de deelneming 
van jonge vrijwilligers aan die 
programma's aanmoedigen, zowel 
gedurende als na 2011, het Europees jaar 
van het vrijwilligerswerk;

Or. fr

Amendement 239
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 
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Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ter gelegenheid van '2011 Europees 
jaar van het vrijwilligerswerk' te ijveren 
voor deelneming van jonge vrijwilligers 
aan programma's voor herstel, 
instandhouding en bewaking van gebieden 
van historisch/ecologisch belang teneinde 
het nut en de bruikbaarheid ervan voor 
toeristen te verbeteren;

40. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ter gelegenheid van '2011 Europees 
jaar van het vrijwilligerswerk' te ijveren 
voor deelneming van jonge, op de 
betreffende terreinen gekwalificeerde,
vrijwilligers aan programma's voor herstel, 
instandhouding en bewaking van gebieden 
van historisch/ecologisch belang teneinde 
het nut en de bruikbaarheid ervan voor 
toeristen te verbeteren en tegelijkertijd de 
vrijwilligers werkervaring te laten opdoen 
in hun beroepsveld;

Or. pt

Amendement 240
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. verzoekt de Commissie om ook het 
zogenaamde VFR-toerisme (Visiting 
Friends and Relatives - bezoeken van 
vrienden en familie) te bevorderen daar 
dit een belangrijk middel is om de 
integratie van de Europese cultuur te 
ontwikkelen; 

Or. it

Amendement 241
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. ondersteunt, gezien het 
seizoensgebonden karakter van de 
werkgelegenheid in de toerismesector en 
van de behoefte aan gekwalificeerd 
personeel, de ontwikkeling van 
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programma’s voor beroepsopleidingen op 
dit terrein en het wederzijds erkennen van 
kwalificaties tussen de lidstaten;

Or. ro

Amendement 242
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en respect voor de 
rechten van werknemers die in de 
toerismesector werkzaam zijn;

Or. ro

Amendement 243
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 

Ontwerpresolutie Amendement

41. verzoekt de Commissie om te zorgen 
voor coördinatie en zichtbaarheid van de 
onder diverse directoraten-generaal 
vallende financiële instrumenten voor de 
versterking van het concurrentievermogen 
van het toerisme, en om te controleren of 
deze instrumenten gericht worden ingezet, 
waarbij in het bijzonder zij verwezen naar 
het EFRO, het ELFPO en het ESF;

41. verzoekt de Commissie om te zorgen 
voor coördinatie, zichtbaarheid en een 
bredere inzet van de onder diverse 
directoraten-generaal vallende financiële 
instrumenten voor de versterking van het 
concurrentievermogen van het toerisme, en 
om te controleren of deze instrumenten 
gericht worden ingezet, waarbij in het 
bijzonder zij verwezen naar het EFRO, het 
ELFPO en het ESF; acht het in tijden van 
begrotingsbeperkingen essentieel om 
synergieën tot stand te brengen tussen de 
verschillende bestaande financiële 
instrumenten, die moeten worden 
afgestemd op de behoeften die 
samenhangen met de ontwikkelingen in 
het toerisme en de clientèle, de 
diversifiëring van de activiteiten die met 
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het toerisme verbonden zijn, en de eisen 
van de plaatselijke ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 244
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 

Ontwerpresolutie Amendement

41. verzoekt de Commissie om te zorgen 
voor coördinatie en zichtbaarheid van de 
onder diverse directoraten-generaal 
vallende financiële instrumenten voor de 
versterking van het concurrentievermogen 
van het toerisme, en om te controleren of 
deze instrumenten gericht worden ingezet, 
waarbij in het bijzonder zij verwezen naar 
het EFRO, het ELFPO en het ESF;

41. verzoekt de Commissie om te zorgen 
voor coördinatie en zichtbaarheid van de 
onder diverse directoraten-generaal 
vallende financiële instrumenten voor de 
versterking van het concurrentievermogen 
van het toerisme, en om te controleren of 
deze instrumenten gericht worden ingezet, 
waarbij in het bijzonder zij verwezen naar 
het EFRO, het ELFPO, het ESF en het 
EVF dat een belangrijke rol kan vervullen 
bij de omschakeling van kmo's in de 
kleine visserij;

Or. it

Amendement 245
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 

Ontwerpresolutie Amendement

41. verzoekt de Commissie om te zorgen 
voor coördinatie en zichtbaarheid van de 
onder diverse directoraten-generaal 
vallende financiële instrumenten voor de 
versterking van het concurrentievermogen 
van het toerisme, en om te controleren of 
deze instrumenten gericht worden ingezet, 
waarbij in het bijzonder zij verwezen naar 
het EFRO, het ELFPO en het ESF;

41. verzoekt de Commissie om te zorgen 
voor coördinatie en zichtbaarheid van de 
onder diverse directoraten-generaal 
vallende financiële instrumenten voor de 
versterking van het concurrentievermogen 
van het toerisme, en om te controleren of 
deze instrumenten gericht worden ingezet, 
waarbij in het bijzonder zij verwezen naar 
het EFRO, het ELFPO en het ESF;
verzoekt de Commissie betrokkenen 
wegwijs te maken in het aanbod van 
financiële steun voor aan toerisme 
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gerelateerde projecten;

Or. en

Amendement 246
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om een gemakkelijk toegankelijke inter-
DG-databank te creëren die onder meer 
toelaat om een volledig overzicht van 
toerismeprojecten, gecofinancierd via 
Europese middelen, te krijgen;

Or. nl

Amendement 247
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. verzoekt de Commissie de lidstaten 
aan te moedigen gebruik te maken van 
Europese fondsen om de aanliggende 
structuur voor toerisme te verbeteren, 
zoals de vervoersinfrastructuur, de 
digitale omgeving en secundaire, aan 
toerisme gerelateerde producten en 
diensten;

Or. en

Amendement 248
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 
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Ontwerpresolutie Amendement

43. vraagt dat binnen het financieel kader 
2014-2020 een specifiek, op KMO's
gericht programma voor het toerisme wordt 
opgesteld en daarbij partnerschappen 
tussen ondernemingen voor pan-Europese 
toerismeprojecten worden aangemoedigd;

43. vraagt dat binnen het financieel kader 
2014-2020 een specifiek, op micro, kleine 
en middelgrote ondernemingen gericht 
programma voor het toerisme wordt 
opgesteld en daarbij partnerschappen 
tussen ondernemingen en publiek-private 
partnerschappen voor pan-Europese 
toerismeprojecten worden aangemoedigd;

Or. it

Amendement 249
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 

Ontwerpresolutie Amendement

43. vraagt dat binnen het financieel kader 
2014-2020 een specifiek, op KMO's 
gericht programma voor het toerisme wordt 
opgesteld en daarbij partnerschappen 
tussen ondernemingen voor pan-Europese 
toerismeprojecten worden aangemoedigd;

43. vraagt dat binnen het financieel kader 
2014-2020 een specifiek, op kmo's gericht 
programma voor het toerisme wordt 
opgesteld en daarbij partnerschappen 
tussen ondernemingen voor pan-Europese 
toerismeprojecten worden aangemoedigd,
moedigt kmo's daarnaast aan om in deze 
sector te investeren;

Or. ro

Amendement 250
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. benadrukt dat toerisme een 
belangrijke rol moet blijven spelen in het 
cohesiebeleid in het kader van de 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2014-2020; dringt erop aan dat in de 
structuurfondsregelingen het volgende als 
prioriteit wordt opgenomen: herstel van 
noodlijdende toeristengebieden om hun 
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concurrentievermogen en duurzaamheid 
te waarborgen;

Or. es

Amendement 251
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 

Ontwerpresolutie Amendement

44. dringt aan op de noodzaak van 
continuïteit in de steun voor proefprojecten 
op toerismegebied ook na 2011 en om 
eventueel nieuwe projecten te overwegen 
teneinde een bijdrage te kunnen leveren 
aan de uitvoering van de nieuwe strategie;

44. dringt aan op de noodzaak van 
continuïteit in de steun voor proefprojecten 
op toerismegebied ook na 2011 en om 
eventueel nieuwe projecten te overwegen 
teneinde een bijdrage te kunnen leveren 
aan de uitvoering van de nieuwe strategie;
roept de Commissie op de reeds bestaande 
initiatieven te bevorderen, in het bijzonder 
het Eden-programma, teneinde deze meer 
zichtbaarheid en herkenbaarheid te geven 
onder de Europese burgers;

Or. pt

Amendement 252
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. dringt er bij de Commissie op aan om 
voor eind september 2011 een 
wetgevingsvoorstel in te dienen tot 
wijziging van Richtlijn 90/314/EEG 
betreffende pakketreizen om de 
consumenten en het bedrijfsleven te 
voorzien van een zeker rechtskader in 
gewone situaties, maar vooral ook 
buitengewone situaties ten gevolge van 
natuurverschijnselen;

45. dringt er bij de Commissie op aan om 
voor eind september 2011 een 
wetgevingsvoorstel in te dienen tot 
wijziging van Richtlijn 90/314/EEG 
betreffende pakketreizen om de 
consumenten en het bedrijfsleven te 
voorzien van een zeker rechtskader in 
gewone situaties, maar vooral ook 
buitengewone situaties ten gevolge van 
natuurverschijnselen; benadrukt hierbij 
dat de hele notie van "pakketreis" al lang 
verouderd is en roept de Commissie 
dringend op om bij de herziening iedere 
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actor die een toeristische dienst aanbiedt 
onder dezelfde wetgeving te brengen;
beklemtoont dat de kwaliteit van de dienst 
ten gunste van de consument en een 
eerlijke concurrentie hierbij centraal 
dienen te staan;

Or. nl

Amendement 253
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. dringt er bij de Commissie op aan om 
voor eind september 2011 een 
wetgevingsvoorstel in te dienen tot 
wijziging van Richtlijn 90/314/EEG 
betreffende pakketreizen om de 
consumenten en het bedrijfsleven te 
voorzien van een zeker rechtskader in 
gewone situaties, maar vooral ook 
buitengewone situaties ten gevolge van 
natuurverschijnselen;

45. dringt er bij de Commissie op aan om 
voor eind september 2011 een 
wetgevingsvoorstel in te dienen tot 
wijziging van Richtlijn 90/314/EEG 
betreffende pakketreizen om de 
consumenten en het bedrijfsleven te 
voorzien van een zeker rechtskader, zowel 
in gewone situaties als in buitengewone 
situaties die bijvoorbeeld het gevolg zijn 
van bepaalde klimaat- en
natuurverschijnselen;

Or. de

Amendement 254
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. dringt er bij de Commissie op aan om 
voor eind september 2011 een 
wetgevingsvoorstel in te dienen tot 
wijziging van Richtlijn 90/314/EEG 
betreffende pakketreizen om de 
consumenten en het bedrijfsleven te 
voorzien van een zeker rechtskader in 
gewone situaties, maar vooral ook 
buitengewone situaties ten gevolge van 

45. dringt er bij de Commissie op aan om 
voor eind september 2011 een 
wetgevingsvoorstel in te dienen tot 
wijziging van Richtlijn 90/314/EEG 
betreffende pakketreizen om de 
consumenten en het bedrijfsleven te 
voorzien van een zeker rechtskader in 
gewone situaties, maar vooral ook 
buitengewone situaties ten gevolge van 
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natuurverschijnselen; natuurverschijnselen of politieke onlusten;

Or. fr

Amendement 255
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst erop dat het wenselijk de btw-
heffing in het toerisme geleidelijk aan te 
harmoniseren tussen de lidstaten, daar dit 
een noodzakelijke voorwaarde is voor een 
transparante concurrentie tussen 
toeristische ondernemingen binnen de EU 
en met ondernemingen van derde landen; 
verwelkomt vanuit deze optiek de discussie 
die in gang is gezet met de publicatie van 
het Groenboek over de toekomst van de 
btw;

Schrappen

Or. en

Amendement 256
Carlo Fidanza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst erop dat het wenselijk de btw-
heffing in het toerisme geleidelijk aan te 
harmoniseren tussen de lidstaten, daar dit 
een noodzakelijke voorwaarde is voor een 
transparante concurrentie tussen 
toeristische ondernemingen binnen de EU 
en met ondernemingen van derde landen; 
verwelkomt vanuit deze optiek de discussie 
die in gang is gezet met de publicatie van 
het Groenboek over de toekomst van de 
btw;

46. wijst erop dat het wenselijk is een 
verlaagd btw-tarief in het toerisme 
geleidelijk aan te harmoniseren tussen de 
lidstaten, daar dit een noodzakelijke 
voorwaarde is voor een transparante 
concurrentie tussen toeristische 
ondernemingen binnen de EU en met 
ondernemingen van derde landen; 
verwelkomt vanuit deze optiek de discussie 
die in gang is gezet met de publicatie van 
het Groenboek over de toekomst van de 
btw;

Or. en
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Amendement 257
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst erop dat het wenselijk de btw-
heffing in het toerisme geleidelijk aan te 
harmoniseren tussen de lidstaten, daar dit 
een noodzakelijke voorwaarde is voor een 
transparante concurrentie tussen 
toeristische ondernemingen binnen de EU 
en met ondernemingen van derde landen; 
verwelkomt vanuit deze optiek de discussie 
die in gang is gezet met de publicatie van 
het Groenboek over de toekomst van de 
btw;

46. wijst erop dat het wenselijk de btw-
heffing in het toerisme geleidelijk aan te 
harmoniseren tussen de lidstaten, daar dit 
een noodzakelijke voorwaarde is voor een 
transparante concurrentie tussen 
toeristische ondernemingen binnen de EU 
en met ondernemingen van derde landen; 
verwelkomt vanuit deze optiek de discussie 
die in gang is gezet met de publicatie van
het Groenboek over de toekomst van de 
btw; vestigt de aandacht van de lidstaten 
op het ongewenste bijeffect van de 
groeiende tendens om toeristen die naar 
of binnen de EU reizen steeds meer 
belasting te laten betalen 
(brandstofheffingen, veiligheidsheffingen, 
landingstarieven en luchthavenbelasting, 
stadsbelasting, enzovoort);

Or. en

Amendement 258
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst erop dat het wenselijk is de btw-
heffing in het toerisme geleidelijk aan te 
harmoniseren tussen de lidstaten, daar dit 
een noodzakelijke voorwaarde is voor een 
transparante concurrentie tussen 
toeristische ondernemingen binnen de EU 
en met ondernemingen van derde landen; 
verwelkomt vanuit deze optiek de discussie 
die in gang is gezet met de publicatie van 
het Groenboek over de toekomst van de 
btw;

46. wijst erop dat het wenselijk is de btw-
heffing in het toerisme geleidelijk aan te 
harmoniseren tussen de lidstaten, 
behoudens enkele duidelijk afgebakende 
uitzonderingen, daar dit een noodzakelijke 
voorwaarde is voor een transparante 
concurrentie tussen toeristische 
ondernemingen binnen de EU en met 
ondernemingen van derde landen; 
verwelkomt vanuit deze optiek de discussie 
die in gang is gezet met de publicatie van 
het Groenboek over de toekomst van de 
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btw;·

Or. el

Amendement 259
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. roept de lidstaten op aandacht te 
besteden aan de negatieve gevolgen van 
de steeds verdere stijging van de 
belastingen waar toeristen mee te maken 
krijgen die naar de Europese Unie en 
binnen de lidstaten zelf reizen, in het 
bijzonder de belasting op brandstoffen en 
veiligheids-, luchthaven-, gemeentelijke 
en havenbelastingen;

Or. pt

Amendement 260
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

47 bis. verzoekt de Commissie om voor 
eind 2012 een geïntegreerde 
toerismestrategie voor te leggen; 

Or. it

Amendement 261
Hella Ranner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 

Ontwerpresolutie Amendement

48. houdt het voor wenselijk dat in het 
Europees Parlement een specifieke, 

48. houdt het voor wenselijk dat in het 
Europees Parlement een specifieke, 



AM\862905NL.doc 131/131 PE458.571v02-00

NL

technische taskforce voor toerisme in het 
leven wordt geroepen die tot doel heeft de 
uitvoering van de door de Commissie 
voorgestelde acties en van de aanwijzingen 
van het Europees Parlement op de voet te 
volgen;

technische toeristische taskforce voor 
toerisme in het leven wordt geroepen die 
tot doel heeft de uitvoering van de door de 
Commissie voorgestelde acties en van de 
aanwijzingen van het Europees Parlement 
op de voet te volgen;

Or. en

Amendement 262
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. moedigt de Commissie aan in het 
kader van het uitvoeringsplan zo spoedig 
mogelijk specifieke termijnen vast te 
stellen voor de verwezenlijking van de 
acties en doelstellingen; verzoekt de 
lidstaten mee te werken door de uitvoering 
van elke strategie te beoordelen;

Or. en


