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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld 'Basisrichtsnoeren voor een duurzaam 
Europees toerisme' (COM(2003)0716),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld 'Een nieuw EU-toerismebeleid – Naar 
een sterker partnerschap voor het Europees toerisme' (COM(2006)0134),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld 'Een agenda voor een duurzaam en 
concurrerend Europees toerisme' ("Agenda 21") (COM (2007)0621),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld 'Europa, toeristische topbestemming in 
de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa' (COM(2010)0352),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld 'Europa 2020 Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei' (COM(2010)2020),

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende Europese statistieken over toerisme (COM(2010)0117),

– gezien de conclusies van de Raad van 12 oktober 2010 over 'Europa, toeristische 
topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor toerisme in Europa' 
(14944/10),

– gezien de aanbeveling van de Raad van 22 december 19861 betreffende brandbeveiliging 
in bestaande hotels (86/666/EEG),

– gezien Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 19902 betreffende pakketreizen, met 
inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten,

– gezien Richtlijn 2006/123/EG3 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne markt,

– gezien Richtlijn 2009/47/EG4 van de Raad van 5 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 
2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft,

– gezien de beschikking van de Commissie van 9 juli 20095 tot vaststelling van de 
milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan toeristische 

                                               
1 PB L 384 van 31.12.1986 blz. 60-68.
2 PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59-64.
3 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36-68.
4 PB L 116 van 9.5.2009, blz.. 18-20.
5 PB L 198 van 30.7.2009, blz. 57-79.
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accommodatie (2009/578/EG),

– gezien Verordening (EG) nr. 66/20101 van het Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2009 betreffende de EU-milieukeur,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 september 20052 over de nieuwe perspectieven 
en uitdagingen voor een duurzaam Europees toerisme,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 november 20073 over een nieuw EU-
toerismebeleid: naar een sterker partnerschap voor het Europees toerisme,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 december 20084 over de impact van het 
toerisme op kustregio's: aspecten van regionale ontwikkeling,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en de adviezen van de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling en de Commissie cultuur en onderwijs (A7-0000/2011),

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,

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,

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, 

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,

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, 

                                               
1 PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1-19.
2 PB C 193E van 17.8.2006, blz. 325.
3 PB C 297E van 20.11.2008, blz. 184.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0597.
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F. overwegende dat het communautair toerismebeleid adequate middelen vereist binnen het 
financiële kader van de EU voor de periode 2014-2020,

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; 

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;

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; 

Een concurrerend, modern kwaliteitstoerisme

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;

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; 

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;

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; 

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 
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en de bureaucratische kosten worden verminderd; 

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

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; 

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; 

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;

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; 

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; 

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; 
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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;

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;

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;

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;

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;

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;

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; 

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; 

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

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; 

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; 

Een duurzaam en gediversifieerd toerisme

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;

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;

29. onderstreept het belang van netwerken als NECSTouR en EDEN voor de uitwisseling van 
goede praktijken tussen Europese regio's en voor de bevordering van duurzame 
bestemmingen; dringt bovendien aan op de noodzaak om in nauwe samenwerking met de 
"Tourism Sustainability Group" (TSG) en de lokale en regionale overheden een systeem 
van gemeenschappelijke indicatoren voor een duurzaam beheer van bestemmingen tot 
stand te brengen;

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;

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; 

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 
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bijzonder de agrovoedingsmiddelenindustrie te betrekken teneinde nuttige informatie en 
materiaal te verspreiden en de publieke opinie te sensibiliseren; 

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; 

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; 

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;

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; 

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 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; 

Een toerisme voor iedereen

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; 

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 
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diensten in het algemeen;

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; 

Toerisme en hulpbronnen

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;

42. moedigt bovendien de lidstaten en de lokale en regionale instanties ertoe aan volledig 
gebruik te maken van de middelen voor beroepsopleiding die worden aangeboden door 
het ESF en door andere communautaire, nationale, regionale en lokale instrumenten; 
meent dat het essentieel is de lidstaten en de instanties te sensibiliseren ten aanzien van de 
noodzaak om aankondigingen van opdracht voor het toerisme te ontwikkelen uitgaande 
van de prioriteiten van de structuurfondsen; 

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;

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;

Andere belangrijke vraagstukken voor de toeristische sector

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; 

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;

47. vraagt de Raad van de Europese Unie om meer vaart te zetten achter de aanneming van de 
ontwerprichtlijn betreffende de modernisering van de bijzondere btw-regeling (TOMS) 
door daarin een "opt-in"-mechanisme op te nemen dat in staat is concurrentieverstoringen 
tussen de verschillende categorieën van toeristische ondernemingen op te heffen, omdat 
deze ondernemingen momenteel ernstige gevolgen ondervinden van de niet-homogene 
omzetting; 
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48. houdt het voor wenselijk dat in het Europees Parlement een specifieke, 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;

49. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Het toerisme is de op twee na belangrijkste sociaaleconomische activiteit in de EU en neemt 
10 % van het bbp en 12 % van de totale werkgelegenheid voor zijn rekening. Deze sector is 
van cruciaal belang omdat daarmee niet alleen naar integratie en ontwikkeling van de 
achtergebleven regio's wordt gestreefd maar tevens groei in overeenstemming wordt gebracht 
met een duurzame en ethische ontwikkeling van de EU-landen. Bovendien is het toerisme een 
essentieel instrument voor de versterking, verspreiding en promotie van ons imago in de 
wereld. 

Het toerisme is altijd in ogenschouw genomen in het communautair beleid. In december 2009 
sloegen de Europese instellingen echter een nieuwe weg in, om uitvoering te kunnen geven 
aan de nieuwe bevoegdheden op grond van het Verdrag van Lissabon. Zo heeft de EU de 
bevoegdheid gekregen om het optreden van de lidstaten op toerismegebied aan te vullen en te 
coördineren. De Verklaring van Madrid van april 2010, ter gelegenheid waarvan de lidstaten 
uiting hebben gegeven aan hun wil om niet alleen specifieke maatregelen te treffen maar ook 
ethische waarden en waarden als milieu- en cultuurbehoud en economische duurzaamheid in 
het toerisme te bevorderen, de mededeling van de Commissie van juni 2010 met 21 acties, de 
conclusies van de Raad Concurrentievermogen van oktober 2010, waarin de lidstaten het 
belang erkennen van het toerisme voor de economie en toezeggen zich te zullen inzetten voor 
de ontwikkeling van deze bedrijfstak, het Europees Toerismeforum te Malta van november 
jongstleden, toen de Commissie een ontwerpactieplan presenteerde, en de constructieve 
dialoog tussen de instellingen en het bedrijfsleven waren allemaal bijdragen tot het vaststellen 
van prioriteiten onder de 21 in de mededeling voorgestelde acties. Daar komt tot slot nog het 
initiatiefverslag van het Europees Parlement bij. 

De mededeling van de Commissie van de Europese Unie
Met haar mededeling van juni jongstleden wil de Commissie, onder meer aan de hand van de 
nieuwe prioriteiten in de EU 2020-strategie, een gecoördineerde benadering stimuleren en een 
actiekader vaststellen voor de versterking van de concurrentiekracht en voor een duurzaam 
groeivermogen van de toerismesector (deze doelstellingen zijn opgenomen en beschreven in 
artikel 195 VWEU).
De mededeling biedt een actiekader bestaande uit vier pijlers: ten eerste is de Commissie van 
mening dat het onontbeerlijk is om de concurrentiekracht van de toerismesector te stimuleren 
door diversifiëring van het aanbod te bevorderen, innovatie te ondersteunen, de 
beroepsvaardigheden te verbeteren en tot slot verlenging van het toeristisch seizoen aan te 
moedigen. Ten tweede heeft de EU zich tot doel gesteld om een duurzaam, verantwoord en 
kwalitatief toerisme te bevorderen, met andere woorden om een gezond beheer van de 
ondernemingen te faciliteren door Europese merken (merk-Europa, Ecolabel, Europees merk 
voor kwaliteitstoerisme) in te voeren of door projecten als EDEN en netwerken als 
NECSTouR te bevorderen. Anderzijds wil zij haar imago op internationaal vlak consolideren 
en zichzelf promoten als een geheel van uiteenlopende maar gecoördineerde 
vakantiebestemmingen. Tot slot wil zij, wel wetende dat het toerismebeleid bepaald wordt 
door zijn sectoroverschrijdend karakter, de mogelijkheden van de diverse beleidsvormen en 
de ter beschikking staande financiële instrumenten maximaal benutten om de 
concurrentiekracht van de sector te ondersteunen. 
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Het initiatiefverslag – standpunt van de rapporteur
De rapporteur is van mening dat in het debat over het initiatiefverslag van het Parlement een 
tweevoudig doel moet worden nagestreefd: enerzijds moeten de 21 door de Commissie 
voorgestelde acties en het in Malta gepresenteerd actieplan aandachtig worden bestudeerd en 
moet vooral de aandacht worden toegespitst op de vaststelling van prioritaire acties en de 
concrete verwezenlijking ervan, en anderzijds moeten de Commissie en de lidstaten ertoe 
worden aangezet om aan de hand van een zeker tijdschema en effectieve oplossingen andere 
openstaande vraagstukken aan te pakken, omdat de oplossing ervan van fundamenteel belang 
is voor het vermogen van Europa om zijn rol als toeristische topbestemming in de wereld te 
behouden.
De rapporteur is van mening dat enkele van de door de Commissie voorgestelde acties 
prioriteit genieten omdat zij bijzonder goed aansluiten bij het perspectief EU 2020.

Opleiding
De rapporteur is het eens met de sterke beklemtoning van het vraagstuk opleiding en 
beroepsvaardigheden. De totstandbrenging van een effectiever beleid voor de toerismesector 
is een uitdaging die enkel kan worden gewonnen met menselijk kapitaal en met opleiding, niet 
alleen van degenen die in rechtstreeks contact staan met de klanten maar vooral ook van 
nieuwe directieleden, nieuwe managers en nieuwe ondernemers. Daarom is het van 
fundamenteel belang dat de reeds bestaande ervaringen op het gebied van beroeps- en 
universitaire opleiding worden benut en bevorderd door ze op te nemen in netwerken en door 
in nauw contact met het bedrijfsleven het opdoen van nieuwe ervaringen te stimuleren. De 
rapporteur is van mening dat het noodzakelijk is de in de sector bestaande vaardigheden in 
kaart te brengen om erachter te komen welke concrete opleidingsactiviteiten in de toeristische 
sector kunnen worden ontplooid. Programma's als "Erasmus voor jonge ondernemers" zijn 
eveneens van essentieel belang om jongeren in staat te stellen nieuwe beroepsvaardigheden te 
verwerven. De diverse lidstaten moeten die beroepsvaardigheden en -kwalificaties dan op ook 
op adequate wijze erkennen. 

Innovatie en ICT
De rapporteur is ervan overtuigd dat sterk geïnvesteerd moet worden in innovatie en ICT. Dit 
is van essentieel belang om niet alleen de toeristische ondernemingen concurrentiekrachtiger 
te maken maar ook om ze bereikbaar te maken voor niet alleen het publiek, dat steeds groter 
wordt en bestaat uit klanten die er steeds meer toe neigen om internet en nieuwe 
technologieën te gebruiken, maar ook het toeristische bedrijfsleven zelf, dat naar blijkt meer 
en meer de hoofdgebruiker is van online aangeboden toeristische producten. Daarom is het 
voorstel tot de opzet van een Europees platform een uitdaging die men niet in duigen mag 
laten vallen. Belangrijk is ook dat in alle gebieden van de Europese Unie, ook in de meeste 
benadeelde gebieden, volledige toegankelijkheid tot het internet wordt gegarandeerd. De 
rapporteur stelt de Commissie voor een proefproject te lanceren om de deelneming van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen aan de "Digital Supply Chain" te stimuleren en deze 
ondernemingen aldus in staat te stellen om dankzij de toegang tot nieuwe, geavanceerde 
technologie hun concurrentiekracht te versterken. 

Toeristenvisa
Het visumvraagstuk is, vooral wat de BRIC-landen betreft, van cruciale betekenis voor het 
Europees toerisme, omdat er in derde landen miljoenen potentiële bezoekers zijn. De 
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rapporteur hoopt dat de legitieme rechten/plichten van Europa om controle uit te oefenen op 
de toegang tot zijn grondgebied de aantrekkingskracht van onze toeristische bestemmingen 
niet nog verder zullen aantasten, en is van mening dat het wenselijk zou de instellingen en de 
lidstaten te sensibiliseren ten aanzien van noodzaak hun visumafgifteprocedures te 
coördineren en te vereenvoudigen en daarbij ook de mogelijkheid te overwegen om 
gemeenschappelijke consulaire afdelingen op te richten teneinde de bureaucratische 
verschillen en administratieve kosten te verminderen. 

Europese merken
Wat het vraagstuk van de merken betreft is de rapporteur van mening dat ten eerste een goed 
evenwicht gevonden moet worden tussen ogenschijnlijk tegengestelde vereisten en ten tweede 
een buitensporige toename van merken moet worden vermeden daar de consumenten 
daarvoor in verwarring raken. 
Wat het "merk-Europa" ("brand Europe") betreft is het belangrijk dat de vereiste om Europa 
als topbestemming te promoten en de doelstelling om de specifieke kenmerken van de diverse 
gebieden te valoriseren, één geheel blijven vormen.
Wat het "Europees erfgoedlabel" betreft moet er een constructieve dialoog op gang worden 
gebracht met de andere internationale organisaties, zoals de UNESCO, om overlapping van 
erfgoedlabels te voorkomen.
Wat het "merk voor kwaliteitstoerisme" betreft is men enerzijds geconfronteerd met de 
noodzaak om gemeenschappelijke minimumkwaliteitscriteria in te voeren, teneinde steun te 
kunnen geven aan de concurrentiekracht van onze ondernemingen, maar anderzijds is men 
gedwongen dit doel te verwezenlijken in een niet geheel geharmoniseerde interne markt 
waarin de belastingregels en -stelsels nog steeds sterk uiteenlopen. De rapporteur is van 
mening dat er een overkoepelend merk moet worden ingevoerd dat een aanvulling is op de 
nationale en regionale merken en op basis van vrijwilligheid wordt erkend (opt-in). 
Bovendien is de rapporteur ervan overtuigd dat verwarring onder consumenten moet worden 
voorkomen en dat het daarom op de lange termijn noodzakelijk is na te denken over de 
mogelijkheid om het Europees merk voor kwaliteitstoerisme en het ecolabel – milieukeur 
voor toeristische accommodatie geleidelijk op te nemen in één enkel merk. 
Wat de hotelclassificatiesystemen betreft is de rapporteur van mening dat het noodzakelijk is 
te zorgen voor een geleidelijke harmonisatie aan de hand van gemeenschappelijke 
minimumcriteria. Deze criteria moeten worden vastgesteld in nauwe samenwerking met het 
bedrijfsleven en de internationale normalisatieorganisaties. 

Toerisme en vervoer
De rapporteur onderstreept het belang van de vervoersector voor toeristenmobiliteit en pleit 
voor modernisering van de infrastructuur, gebruik van duurzame vervoermiddelen en
verbindingen met minder toegankelijke bestemmingen. Daarbij legt hij vooral de klemtoon op 
het belang van de wetgeving inzake passagiersrechten.

Zichtbaarheid van Europa
De rapporteur verdiept zich tevens in het duurzaamheidsvraagstuk aan de hand van enkele 
belangrijke thema's, zoals het geleidelijk verminderen van het te sterk seizoengebonden 
karakter, de ontwikkeling van een gediversifieerd, duurzaam en voor iedereen toegankelijk 
toeristisch aanbod, de versterking van activiteiten als culturele en religieuze routes en van 
netwerken als NECsTOUR en EDEN, en de valorisatie van grote Europese evenementen als 
gelegenheid om "bestemming Europa" te promoten. Daarom is hij van mening dat als het 
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portaal www.visiteurope.com van de "European Travel Commission" wordt verbeterd en 
sterker interactief wordt gemaakt, onder meer via het beschikbaar maken van teksten in alle 
officiële EU-talen en in de belangrijkste niet-Europese talen en via het gebruik van voor 
personen met een sensoriële handicap toegankelijke formaten, dit portaal kan uitgroeien tot 
een waarachtig toerismeplatform, tot een netwerk waarin alle nationale, regionale en lokale 
toeristische platforms zijn opgenomen en dat de mogelijkheid biedt om Europa te promoten 
als bestemming voor niet alleen het intern toerisme maar ook het toerisme uit derde landen. 
Het portaal zou links kunnen bevatten naar toeristische routes en pakketreizen opdat deze 
aantrekkelijker en toegankelijker worden gemaakt voor potentiële bezoekers. 

De rapporteur wijst op het belang van bepaalde typen toerisme, zoals plattelandstoerisme, 
boerderijtoerisme, natuurtoerisme, kust- en zeetoerisme, cruisetoerisme, kuuroordtoerisme, 
toerisme op gezondheidsgebied en ethisch toerisme. 

Toerisme voor iedereen
De rapporteur onderstreept hoe belangrijk het is dat iets wordt gedaan aan het steeds sterker 
seizoengebonden karakter van het toerisme, en is van mening dat de voorbereidende actie 
Calypso een van de oplossingen kan zijn. Calypso heeft tot nu toe positieve resultaten 
opgeleverd en de Commissie zou deze voorbereidende actie verder moeten ontwikkelen en in 
een transnationaal perspectief moeten plaatsen door bepaalde groepen van personen, zoals 
jongeren, ouderen, gehandicapten en behoeftige gezinnen, toegang te bieden tot toerisme 
gedurende met name het laagseizoen. 

De rapporteur is er eveneens van overtuigd dat jongeren een niet onaanzienlijk potentieel 
vormen voor de ontwikkeling van het toerisme en dringt erop aan dat volledig wordt 
geprofiteerd van '2011 Europees Jaar van het vrijwilligerswerk' om de deelneming van jonge 
vrijwilligers aan programma's voor het herstel, in stand houden en bewaken van gebieden van 
historisch of milieubelang te bevorderen en op die manier het nut en de bruikbaarheid ervan 
voor toeristen te verbeteren. 

Toerisme en hulpbronnen 
De rapporteur is ervan overtuigd dat een nieuw, ambitieus toerismebeleid het niet kan stellen 
zonder adequate financiering en menselijke hulpbronnen. Dit is weliswaar een gevoelig 
vraagstuk, met name in deze fase van de geschiedenis van de EU, maar mag niet worden 
veronachtzaamd. 

De rapporteur is van mening dat men een dubbel spoor moet volgen. Enerzijds moeten de 
financiële middelen die nu al beschikbaar worden gesteld door de diverse directoraten-
generaal in het kader van de structuurfondsen beter worden gecoördineerd en meer 
zichtbaarheid krijgen door de nationale, regionale en lokale autoriteiten te sensibiliseren ten 
aanzien van de noodzaak om aankondigingen van opdracht voor het toerisme te ontwikkelen 
uitgaande van de door de diverse fondsen vastgestelde richtsnoeren. Anderzijds moet in het 
financieel kader 2014-2020 een specifiek programma voor toerisme worden opgenomen en 
moeten daarvoor de noodzakelijke begrotingsmiddelen beschikbaar worden gesteld. Daarbij 
dient met name aandacht te worden geschonken aan KMO's en de totstandbrenging van 
partnerschappen tussen ondernemingen voor de verwezenlijking van pan-Europese projecten 
in de toerismesector. De rapporteur is bovendien van mening dat het noodzakelijk is de 
bevoegdheden te herorganiseren en de Commissiediensten die zich bezighouden met toerisme 
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te versterken, gelet op de nieuwe bevoegdheid op grond van het Verdrag van Lissabon en de 
daaruit voortvloeiende behoefte aan menselijke hulpbronnen. 

Andere prioritaire vraagstukken
De rapporteur is van mening dat het noodzakelijk is een debat te stimuleren over enkele voor 
de toeristische sector belangrijke vraagstukken, vraagstukken die moeten worden aangepakt 
met gerichte acties. 
Met name is voor de rapporteur de wijziging van de uit 1990 daterende richtlijn betreffende 
pakketreizen een prioriteit. Deze richtlijn weerspiegelt het consumentengedrag in een
veranderende samenleving niet meer. De rapporteur pleit ervoor dat de Commissie voor eind 
september 2011 een voorstel doet tot wijziging van de richtlijn, teneinde de consumenten en 
het bedrijfsleven in de toeristische sector een duidelijker en zekerder rechtkader te 
garanderen. 

Een ander centraal thema is volgens de rapporteur het vraagstuk van de btw in de toeristische 
sector. Hij is van mening dat een geleidelijke harmonisatie van de btw-heffing in het toerisme 
een noodzakelijke voorwaarde is voor een transparante concurrentie en gelijke 
uitgangsvoorwaarden voor toeristische ondernemingen. Dankzij het akkoord dat tijdens de 
Ecofin-Raad van maart 2009 over de tekst van Richtlijn 2009/47/EG werd bereikt, is de 
mogelijkheid voor de lidstaten om een verminderd btw-tarief toe te passen op een reeks 
zogenaamde arbeidsintensieve activiteiten, waaronder restaurantdiensten, op permanente leest 
geschoeid. Dit is een zeer belangrijke stap vooruit, maar toch zijn er nog teveel verschillen 
waardoor concurrentieverstoring tussen de diverse lidstaten wordt veroorzaakt.

De modernisering van de bijzondere btw-regeling (TOMS) voor reisbureaus en touroperators 
is een ander vraagstuk dat bijzondere aandacht verdient. De rapporteur verzoekt de Raad om 
meer vaart te zetten achter de aanneming van deze richtlijn door daarin een "opt-in"
mechanisme op te nemen dat een einde kan maken aan de concurrentieverstoring tussen de 
verschillende categorieën van ondernemingen. Deze ondervinden namelijk ernstige gevolgen 
van de niet-homogene omzetting in de nationale wetgevingen. 

Tot slot is de rapporteur ervan overtuigd dat het belangrijk is de door de Commissie 
voorgestelde acties en de door het Parlement gedane voorstellen op de voet te volgen en de 
concrete tenuitvoerlegging ervan te toetsen. Met het oog daarop wil de rapporteur het idee 
opperen om een taskforce in te stellen op het niveau van het Europees Parlement, met 
deelneming van deskundigen op het gebied van toerisme. Daarmee zou continuïteit in de 
voorgestelde acties worden gewaarborgd en de nieuwe beleidsstrategie van de Europese Unie
voor toerisme in een concrete vorm worden gegoten.


