
“Een Europese strategie ter versterking van het concurrentievermogen 
van de toerisme-industrie, een drijvende kracht achter werkgelegenheid” 

Op 25 maart 2017 hebben de leiders van de EU-instellingen en van de 27 lidstaten in Rome een plechtige verklaring 
ondertekend ter gelegenheid van het feit dat het 60 jaar geleden is dat de Verdragen van Rome werden gesloten. 
In deze verklaring wordt benadrukt dat groei en werkgelegenheid de hoofdprioriteiten zijn van de Unie. 

De toeristische sector is in dit verband een strategische sector. Tegenwoordig is de sector direct en indirect goed 
voor 10% van het bbp en de werkgelegenheid in Europa. Toerisme genereert ook spin-offs in andere belangrijke 
sectoren, zoals de detailhandel, de landbouw en de levensmiddelensector, het vervoer, de bouw, de culturele 
en creatieve industrie, de textielsector en de scheepsbouw.

In een tijd waarin de digitale revolutie, geavanceerde productietechnieken en robotica leiden tot een 
verminderde afhankelijkheid van arbeidskrachten, blijft toerisme een van de meest arbeidsintensieve sectoren. 

Volgens de World Tourism and Travel Council kunnen er de komende 10 jaar in de toeristische sector meer dan 
5 miljoen nieuwe banen worden gecreëerd in de Europese Unie. Van deze banen gaat 20% naar jongeren onder 
de 25. Toerisme is dus een van de belangrijkste sectoren om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, met name in 
verschillende zuidelijke regio’s, waar een op de twee jongeren werkloos is.

Het aantal internationale toeristen zal naar verwachting tussen nu en 2030 verdubbelen, van 1,1 miljard naar 
meer dan 2 miljard. Veel van deze toeristen zullen afkomstig zijn uit een opkomende nieuwe klasse met een 
sterke koopkracht, waarvan de helft uit Azië.

Europa, met zijn unieke culturele erfgoed, landschap en natuur, kan een groot deel van deze nieuwe vraag 
aantrekken. Het zou evenwel een grote fout zijn rustig achterover te leunen en te wachten tot deze nieuwe 
groei ons in de schoot wordt geworpen. Tot het einde van de jaren 90 ontving Europa meer dan 50% van de 
toeristen wereldwijd; hoewel Europa wereldwijd de eerste bestemming blijft, is dit percentage gedaald naar 
42% en zal het in 2030 verder dalen naar 30%. 

De concurrentie van nieuwe toeristische bestemmingen neemt toe terwijl de Europese toeristische sector zich 
voor grote uitdagingen ziet geplaatst: investeringen, de digitale revolutie, het bedrijfsklimaat, opwaardering van 
de vaardigheden, versnippering van de inspanningen om Europa te promoten als bestemming en duurzaamheid. 
Om het potentieel van deze sector volledig te benutten, moet de Unie de inspanningen van de toeristische 
sector steunen zodat deze concurrerender wordt en uitdagingen worden omgezet in kansen. 

Het Europees Parlement is zeer actief op dit gebied, via de werkzaamheden van zijn Commissie vervoer en 
toerisme, een task force, de interfractiewerkgroep Toerisme en andere relevante commissies. In september 2015 
heeft het Parlement een resolutie aangenomen voor een geïntegreerd Europees toerismebeleid.

Om deze redenen zal het Europees Parlement op 27 september, Wereldtoerismedag, een conferentie organiseren 
om een Europese strategie voor toerisme te promoten als belangrijke aanjager van groei en 
werkgelegenheid.
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Plenaire vergaderzaal van het Europees Parlement – 27 september 2017, 14.00-19.00

Programma
12.30 uur Inschrijving

14.00 - 15.20 uur Opening

A. Tajani, Voorzitter van het Europees Parlement;
J. Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen.

Inleiding 

• E. Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Kmo’s;
• I. Bokova, directeur-generaal van UNESCO;
• G. Dassis, Europees Economisch en Sociaal Comité;
• K. Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Vraagstukken en Visserij;
• K-H. Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s;
• HE ambassadeur Y. Yanyi, hoofd van de missie van de Volksrepubliek China bij de Europese Unie;
• C. Tapardel, lid van het Europees Parlement en co-voorzitter van de intergroep «European tourism development, 

cultural heritage, Ways of St. James and other European cultural routes»; 
• I. Ujhelyi, lid van het Europees Parlement en ondervoorzitter van de Commissie vervoer en toerisme;
• T. Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport.

15.20 - 17.15 uur  Ronde tafel Het aantrekken van meer investeringen: het verbeteren 
van het bedrijfsklimaat en het opwaarderen van vaardigheden

Voorzitter: K. Delli, lid van het Europees Parlement en voorzitter van de Commissie vervoer en toerisme.
Inleiding: M. Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.
Genodigden: V. Húdak, ondervoorzitter van de Europese Investeringsbank;  
N. Angelkova, minister van Toerisme van Bulgarije.
Sprekers: F. Millan Mon, lid van het Europees Parlement en co-voorzitter van de intergroep «European tourism 
development, cultural heritage, Ways of St. James and other European cultural routes»;
M. Kyrkos, lid van het Europees Parlement en van de Commissie vervoer en toerisme; 
M. Favilla, uitvoerend directeur van de Wereldorganisatie voor toerisme van de Verenigde Naties;
M. Parolini, minister van Economische Ontwikkeling van de regio Lombardije; 
S. Kraus-Winkler, voorzitter van HOTREC; 
P. De Wilde, voorzitter van de European Travel Commission; 
G. Battisti, voorzitter van Federturismo;
K. Jacobs, Chief Marketing Officer van Ryanair; 
P. Torrent, voorzitter van NECSTouR; 
G. Guevara Manzo, voorzitter en chief executive officer van de World Travel & Tourism Council.

Vraagstukken ter bespreking: EFSI 2.0, belastingen, administratieve belemmeringen en bureaucratie, 
connectiviteit, infrastructuur, beroepsopleiding, energie-efficiëntie, het gebruik van regionale fondsen, Europese 
Investeringsbank, Horizon 2020, Cosme en de volgende begroting.
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17.15 - 18.55 uur Ronde tafel Innovatie in toerisme en de digitale economie

Voorzitter: A. Corazza-Bildt, lid van het Europees Parlement en eerste ondervoorzitter van de Commissie Interne 
Markt en Consumentenbescherming.
Inleiding: M. Gabriel, commissaris voor de Digitale Economie en Samenleving.
Genodigde: T. Dobre, minister van Toerisme van Roemenië.
Sprekers: C. Monteiro de Aguiar, lid van het Europees Parlement en van de Commissie vervoer en toerisme;
N. Danti, lid van het Europees Parlement en van de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming, rappor-
teur voor een Europese Agenda voor de deeleconomie;
L. Patanè, voorzitter van Confturismo-Confcommercio; 
E. Santander, uitvoerend directeur van de European Travel Commission; 
S. Leirvaag, ondervoorzitter voor Industry Affairs and Corporate Social Responsibility van Amadeus IT Group; 
J. Cedrán, minister van Toerisme, Cultuur en Milieu van de regio Murcia; 
M. Antonioli, hoogleraar economisch beleid en directeur van de Master of Economics of Tourism aan de Bocconi 
University; 
P. Verhoeven, algemeen directeur van Partner Services en Managing Director EMEA van Booking.com; 
L. Gambardella, voorzitter van ChinaEU. 
 
Vraagstukken ter bespreking: De rol van digitale platforms, toegenomen «reality and time travel», en de 
deeleconomie.

17.15 - 18.55 uur  Ronde tafel Het promoten van Europa als de belangrijkste 
toeristische bestemming (parallel, in zaal PHS 3C50) 

Voorzitter: P. Kammerevert, lid van het Europees Parlement en voorzitter van de Commissie cultuur en onderwijs. 
Genodigden: L. Brugnaro, burgemeester van Venetië; 
A. Szalay-Bobrovniczky, viceburgemeester van Boedapest;
D. Făgădău, burgemeester van Constanța; 
B. Dai, voorzitter van de China Tourism Academy.
Sprekers:  I. De Monte, lid van het Europees Parlement en van de Commissie vervoer en toerisme, en rapporteur 
voor nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van het toerisme in Europa;
I. Jakovčić, lid van het Europees Parlement en van de Commissie regionale ontwikkeling;
O. Martikainen, voorzitter van de Commissie natuurlijke hulpbronnen van het Europees Comité van de Regio’s;
H. Van Staa, voorzitter van het parlement van de regio Tirol;
A. Corsini, minister van toerisme van de regio Emilia Romagna; 
P. Ho, ondervoorzitter en secretaris-generaal van het Global Tourism Economy Forum; 
D. Bollier, voorzitter van Value Retail PLC; 
Z. Xiaolu, senior vice-president voor strategie en betrekkingen met investeerders van Ctrip; 
A. Branchini, ondervoorzitter van de Fondazione Altagamma; 
G. Della Gherardesca, voorzitter van de Associazione Dimore Storiche Italiane; 
N. Castro, directeur Toerisme van de regio Galicië. 

Vraagstukken ter bespreking: Platform voor ondersteuning van de promotie van Europa in derde landen, 
grensoverschrijdende toeristische producten («Itineraries» van de Europese Raad, enz.), Europees Jaar van toerisme - 
China en het Europees Jaar van het cultureel erfgoed. 

#TourismEU

Voor andere taalversies ga naar:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170901STO82905/parliament-to-host-conference-on-tourism

http://Booking.com
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170901STO82905/parliament-to-host-conference-on-tourism
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Praktische informatie
In het kader van de conferentie op hoog niveau «Een Europese strategie ter versterking van het concurrentievermogen van de 
toerisme-industrie, een drijvende kracht achter werkgelegenheid « zullen zich op woensdag 27 september a.s. meer dan 700 
deelnemers in het Europees Parlement verzamelen. Alle praktische informatie met betrekking tot de conferentie vindt u hier.

Definitief programma
Beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20170901STO82905

Ingang en badges
Conferentiedeelnemers dienen hun badge op te halen bij het «Informatiepunt» dat zich (gezien vanaf het Luxemburgplein) 
links van het Altiero Spinelligebouw bevindt (nummer 2 op onderstaande kaart). De badges kunnen vanaf 12.30 uur worden 
afgehaald.

Deelnemers kunnen naar binnen via de Simone Veil-ingang (nummer 3 op de kaart).
Gelieve zo weinig mogelijk bagage mee te nemen met het oog op een soepel verloop van de veiligheidscontroles.

Conferentiemappen
De conferentiemappen worden uitgedeeld bij de ingang van de grote vergaderzaal (PaulHenri Spaakgebouw, derde verdieping).

Webstream
De conferentie wordt live uitgezonden op internet. De link naar de webstream is:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule?filterBy=other#27092017 

Informatie voor de pers
Bij het Parlement geaccrediteerde journalisten hebben enkel hun normale persaccreditatie nodig om de conferentie te mogen bijwonen. 
Voor de opening, de rondetafelgesprekken en de afsluiting van de conferentie worden er plaatsen gereserveerd voor de pers.

Camera’s
Persfotografen moeten een speciale audiovisuele badge (T-badge) aanvragen om tijdens de conferentie foto’s of opnamen te mo-
gen maken. Audiovisuele badges kunnen zowel bij de persingang worden aangevraagd (vanaf het Luxemburgplein gezien aan 
de linkerkant van het PaulHenri Spaakgebouw – nummer 1 op de kaart) als via e-mail (media.accreditation@europarl.europa.eu).

1 Persingang

2 Informatiepunt - Conferentiebadges

3 Toegang tot de conferentie
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Afwijzing van aansprakelijkheid
Tijdens deze conferentie zal worden gefotografeerd en gefilmd.
Indien u aan deze conferentie deelneemt, kunt u worden gefotografeerd en gefilmd. Door aan deze conferentie deel te nemen, geeft u het Europees Parlement het uitdrukkelijke 
recht foto’s, filmopnames en geluidopnames van u te maken, en vrijelijk te beslissen over het gebruik daarvan. U verklaart dat het Europees Parlement in verband met het 
bovenstaande geen enkele aansprakelijkheid draagt.
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