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Amendement 1
Isabel Benjumea Benjumea, Theodoros Zagorakis, Michaela Šojdrová, Milan Zver, 
Željana Zovko, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. beklemtoont hoe de COVID-19-
crisis gevolgen heeft voor bestaande 
bedrijfsmodellen in de toeristische sector, 
veranderingen teweegbrengt in de 
motivatie en het gedrag op de markt en 
onder toeristen, en gevolgen heeft voor 
het wegnemen van de fysieke barrières 
tussen kunst en cultuur en burgers;

Or. es

Amendement 2
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Ioan-Rareş 
Bogdan, Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. wijst op de veerkracht die de sector 
toont tijdens de COVID-19-crisis en is 
ingenomen met de opkomst van een 
aanbod van cultuurtoerisme dat is 
afgestemd op de digitale context, zoals de 
opening online van musea en virtuele 
rondleidingen door Europese steden; 
betreurt echter de economische gevolgen 
van de crisis voor de sector en dringt bij 
de Commissie aan op een bijzondere 
steunmaatregel voor culturele activiteiten 
en cultureel erfgoed als noodzakelijke 
basis voor het herstel van het 
cultuurtoerisme; verzoekt om maatregelen 
om het proces van digitale transformatie 
in de sector te versnellen die de 
beschikbaarheid waarborgen van de 
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nodige instrumenten voor aanpassing aan 
toekomstige scenario’s, publiek-private 
samenwerking voor de ontwikkeling van 
gezamenlijke initiatieven in de sector 
bevorderen en de markttoegang van 
kmo’s vergemakkelijken;

Or. es

Amendement 3
Salima Yenbou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beseft dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen economische, 
sociale, culturele en milieubehoeften om 
ervoor te zorgen dat toerisme duurzaam 
kan blijven op de lange termijn;

1. pleit voor een inclusieve visie op 
toerisme en beseft dat er een evenwicht 
moet worden gevonden tussen 
economische, sociale, culturele en 
milieubehoeften om ervoor te zorgen dat 
toerisme duurzaam kan blijven op de lange 
termijn;

Or. fr

Amendement 4
Željana Zovko

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beseft dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen economische, 
sociale, culturele en milieubehoeften om 
ervoor te zorgen dat toerisme duurzaam 
kan blijven op de lange termijn;

1. beseft dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de duurzame 
instandhouding van cultureel erfgoed en 
de economische, sociale, culturele en 
milieubehoeften om ervoor te zorgen dat 
toerisme duurzaam kan blijven op de lange 
termijn;

Or. en
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Amendement 5
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beseft dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen economische, 
sociale, culturele en milieubehoeften om 
ervoor te zorgen dat toerisme duurzaam 
kan blijven op de lange termijn;

1. beseft dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen economische, 
sociale, culturele en milieubehoeften om 
ervoor te zorgen dat toerisme duurzaam 
kan blijven op de middellange en lange 
termijn;

Or. en

Amendement 6
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beseft dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen economische, 
sociale, culturele en milieubehoeften om 
ervoor te zorgen dat toerisme duurzaam 
kan blijven op de lange termijn;

1. beseft dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen economische, 
sociale, culturele en milieubehoeften om 
ervoor te zorgen dat toerisme duurzaam 
kan blijven op de lange termijn; benadrukt 
dat onderzoek moet worden verricht naar 
de veerkracht van cultureel erfgoed;

Or. en

Amendement 7
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat cultureel toerisme een 2. erkent dat cultureel toerisme een 
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aanzienlijk potentieel heeft om groei en 
banen in de EU te genereren, aangezien 
maar liefst vier op de tien toeristen nu al 
hun bestemming kiezen op basis van het 
plaatselijke culturele aanbod;

aanzienlijk potentieel heeft om groei en 
banen in de EU te genereren, aangezien 
maar liefst vier op de tien toeristen nu al 
hun bestemming kiezen op basis van het 
plaatselijke culturele aanbod; wijst er in dit 
verband op dat bepaalde culturele 
bestemmingen een exorbitant en vaak 
onbeheersbaar aantal toeristen 
aantrekken, dat groter is dan hun 
onthaalcapaciteit, hun cultureel erfgoed 
in gevaar brengt en vaak de plaatselijke 
levensstijl en tradities ondermijnt; 
beklemtoont tegelijk dat het toerisme in 
andere Europese regio’s die ook een rijk 
cultureel aanbod hebben, 
onderontwikkeld is; is van mening dat de 
ontwikkeling en bevordering van het 
toerisme in die regio’s niet alleen mensen 
die op zoek zijn naar nieuwe 
bestemmingen en ervaringen, een ruimere 
keuze zou bieden, maar ook de 
toeristenstromen naar populaire en 
overbezochte bestemmingen zou 
verminderen en de sociaaleconomische 
verschillen tussen regio’s en lidstaten 
helpen verkleinen;

Or. en

Amendement 8
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat cultureel toerisme een 
aanzienlijk potentieel heeft om groei en 
banen in de EU te genereren, aangezien 
maar liefst vier op de tien toeristen nu al 
hun bestemming kiezen op basis van het 
plaatselijke culturele aanbod;

2. erkent dat cultureel toerisme een 
aanzienlijk potentieel heeft om groei en 
banen in de EU te genereren, aangezien 
maar liefst vier op de tien toeristen nu al 
hun bestemming kiezen op basis van het 
plaatselijke culturele aanbod; merkt echter 
op dat slechts een heel klein deel van de 
economische waarde die het cultureel 
erfgoed genereert, er daadwerkelijk naar 
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terugvloeit, wat betekent dat het nieuwe, 
alternatieve en stabiele 
financieringsbronnen nodig heeft om als 
basis voor duurzaam toerisme te kunnen 
blijven fungeren;

Or. en

Amendement 9
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat cultureel toerisme een 
aanzienlijk potentieel heeft om groei en 
banen in de EU te genereren, aangezien 
maar liefst vier op de tien toeristen nu al 
hun bestemming kiezen op basis van het 
plaatselijke culturele aanbod;

2. erkent dat cultureel toerisme een 
aanzienlijk potentieel heeft om groei en 
banen in de EU te genereren, aangezien 
maar liefst vier op de tien toeristen nu al 
hun bestemming kiezen op basis van het 
plaatselijke culturele aanbod; merkt echter 
op dat slechts een heel klein deel van de 
economische waarde die het cultureel 
erfgoed genereert, er daadwerkelijk naar 
terugvloeit, wat betekent dat het nieuwe, 
alternatieve en stabiele 
financieringsbronnen nodig heeft om als 
katalysator voor duurzaam toerisme te 
kunnen blijven fungeren;

Or. en

Amendement 10
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat cultureel toerisme een 
aanzienlijk potentieel heeft om groei en 
banen in de EU te genereren, aangezien 

2. erkent dat cultureel toerisme een 
aanzienlijk potentieel heeft om groei en 
banen in de EU te genereren, aangezien 
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maar liefst vier op de tien toeristen nu al 
hun bestemming kiezen op basis van het 
plaatselijke culturele aanbod;

maar liefst vier op de tien toeristen nu al 
hun bestemming kiezen op basis van het 
plaatselijke culturele aanbod; wijst op de 
rol van het Elfpo en in het bijzonder van 
het LEADER-programma;

Or. en

Amendement 11
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter 
Pollák, Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de behoefte om de 
lidstaten te helpen bij de bevordering van 
ondernemerschap in de toeristische sector 
en verwante sectoren (zoals recreatie en 
entertainment) via het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI), 
aangezien dergelijke bedrijven een 
stuwende kracht zijn achter de 
verspreiding van de Europese culturele 
waarden, de bevordering van het 
historisch erfgoed en het contact met de 
natuur; is van mening dat burgers de 
beste ambassadeurs zijn van de 
geschiedenis, culturele rijkdom en 
tradities van hun regio’s; herhaalt dat de 
ontwikkeling van onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s op het gebied van 
toeristische dienstverlening, in het 
bijzonder in plattelandsgebieden, van 
cruciaal belang is;

Or. es

Amendement 12
Salima Yenbou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de 
ontwikkeling van het toeristisch aanbod in 
samenspraak met alle lokale actoren en 
alle inwoners van de betrokken regio’s 
moet gebeuren; is van mening dat bij de 
ontwikkeling van het toerisme altijd de 
lange termijn voor ogen moet worden 
gehouden en dat zij moet bijdragen aan de 
verwezenlijking van de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2050, en 
daarbij ongelijkheid doeltreffend moet 
bestrijden en sociale inclusie moet 
bevorderen; dringt erop aan dat de mens 
centraal wordt gesteld in deze groei om de 
creatie van hoogwaardige, duurzame 
banen te waarborgen die de hele 
samenleving ten goede komen en haar 
veerkrachtiger maken;

Or. fr

Amendement 13
Željana Zovko

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent de rol van de lokale 
gemeenschap en haar ecologische, 
culturele en economische impact op de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme; 
vraagt dat een gevoel van eigenaarschap 
over cultuur bij gemeenschappen wordt 
bevorderd en dat de capaciteit wordt 
versterkt om lokale inclusie en de 
deelname aan cultuurbescherming te 
verbeteren;

Or. en
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Amendement 14
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst nogmaals op het verband 
tussen duurzaam toerisme en de 
restauratie, instandhouding en 
bevordering van materieel en immaterieel 
cultureel erfgoed, of het nu door de 
natuur, de mens of door beide is 
gecreëerd, en op het potentieel dat dit 
inhoudt voor plattelandsgebieden en de 
plaatselijke economieën van de lidstaten;

Or. en

Amendement 15
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat cultureel 
toerisme kan fungeren als katalysator om 
het wederzijds begrip bij de Europese 
burgers te vergroten, aangezien zij via die 
weg hun onderlinge verschillen kunnen 
ontdekken, maar ook de gedeelde 
waarden die ten grondslag liggen aan een 
Europees cultureel erfgoed dat meer is 
dan de som van de afzonderlijke delen;

Or. en

Amendement 16
Salima Yenbou

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % 
van de deelnemers aan een enquête in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan 
spelen in dit opzicht; merkt evenwel op dat 
het initiatief tot nu toe niet alle jongeren 
in gelijke mate ten goede komt; verzoekt 
de Commissie op zoek te gaan naar 
manieren om jongeren uit een kansarm 
milieu, uit plattelandsgebieden en 
afgelegen regio’s in de lidstaten beter te 
betrekken bij het initiatief, net als 
jongeren uit lidstaten die geen goede 
spoorverbindingen met andere EU-landen 
hebben;

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % 
van de deelnemers aan een enquête in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming;

Or. fr

Amendement 17
Isabel Benjumea Benjumea, Theodoros Zagorakis, Željana Zovko

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % 
van de deelnemers aan een enquête in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % 
van de deelnemers aan een enquête in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
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inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan 
spelen in dit opzicht; merkt evenwel op dat 
het initiatief tot nu toe niet alle jongeren in 
gelijke mate ten goede komt; verzoekt de 
Commissie op zoek te gaan naar 
manieren om jongeren uit een kansarm 
milieu, uit plattelandsgebieden en 
afgelegen regio’s in de lidstaten beter te 
betrekken bij het initiatief, net als 
jongeren uit lidstaten die geen goede 
spoorverbindingen met andere EU-landen 
hebben;

inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan 
spelen in dit opzicht; is van mening dat dit 
initiatief moet worden gepresenteerd als 
aanvulling op onderwijs- en de 
opleidingsprogramma’s voor jongeren; 
merkt evenwel op dat het initiatief tot nu 
toe niet alle jongeren in gelijke mate ten 
goede komt; verzoekt de Commissie te 
streven naar gelijke kansen met 
betrekking tot de toegang tot dit 
programma; en hierbij bijzondere 
aandacht te besteden aan kansarme 
jongeren;

Or. es

Amendement 18
Milan Zver, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % 
van de deelnemers aan een enquête in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan 
spelen in dit opzicht; merkt evenwel op dat 
het initiatief tot nu toe niet alle jongeren 
in gelijke mate ten goede komt; verzoekt 
de Commissie op zoek te gaan naar 
manieren om jongeren uit een kansarm 
milieu, uit plattelandsgebieden en 
afgelegen regio’s in de lidstaten beter te 
betrekken bij het initiatief, net als jongeren 
uit lidstaten die geen goede 

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % 
van de deelnemers aan een enquête in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan 
spelen in dit opzicht; verzoekt de 
Commissie de manieren verder te 
verbeteren om jongeren uit een kansarm 
milieu, uit plattelandsgebieden en 
afgelegen regio’s in de lidstaten te 
betrekken bij het initiatief, net als jongeren 
uit lidstaten die geen goede 
spoorverbindingen met andere EU-landen 
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spoorverbindingen met andere EU-landen 
hebben;

hebben;

Or. en

Amendement 19
Michaela Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % 
van de deelnemers aan een enquête in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan 
spelen in dit opzicht; merkt evenwel op dat 
het initiatief tot nu toe niet alle jongeren in 
gelijke mate ten goede komt; verzoekt de 
Commissie op zoek te gaan naar manieren 
om jongeren uit een kansarm milieu, uit 
plattelandsgebieden en afgelegen regio’s in 
de lidstaten beter te betrekken bij het 
initiatief, net als jongeren uit lidstaten die 
geen goede spoorverbindingen met andere 
EU-landen hebben;

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat – 
volgens de speciale Eurobarometer-
enquête nr. 466 inzake cultureel erfgoed – 
68 % van de respondenten aangeeft dat de 
aanwezigheid van cultureel erfgoed 
inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan 
spelen in dit opzicht; merkt evenwel op dat 
het initiatief tot nu toe niet alle jongeren in 
gelijke mate ten goede komt; verzoekt de 
Commissie op zoek te gaan naar manieren 
om jongeren uit een kansarm milieu, uit 
plattelandsgebieden en afgelegen regio’s in 
de lidstaten beter te betrekken bij het 
initiatief, net als jongeren uit lidstaten die 
geen goede spoorverbindingen met andere 
EU-landen hebben;

Or. en

Amendement 20
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % 
van de deelnemers aan een enquête in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan 
spelen in dit opzicht; merkt evenwel op dat 
het initiatief tot nu toe niet alle jongeren in 
gelijke mate ten goede komt; verzoekt de 
Commissie op zoek te gaan naar manieren 
om jongeren uit een kansarm milieu, uit 
plattelandsgebieden en afgelegen regio’s in 
de lidstaten beter te betrekken bij het 
initiatief, net als jongeren uit lidstaten die 
geen goede spoorverbindingen met andere 
EU-landen hebben;

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen, wat verscheidenheid, 
cohesie, sociale inclusie, solidariteit en 
gedeeld burgerschap, dialoog en 
wederzijds begrip helpt bevorderen; 
herinnert eraan dat 72 % van de 
deelnemers aan een enquête in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan 
spelen in dit opzicht; merkt evenwel op dat 
het initiatief tot nu toe niet alle jongeren in 
gelijke mate ten goede komt; verzoekt de 
Commissie op zoek te gaan naar manieren 
om jongeren uit een kansarm milieu, uit 
plattelandsgebieden en afgelegen regio’s in 
de lidstaten beter te betrekken bij het 
initiatief, net als jongeren uit lidstaten die 
geen goede spoorverbindingen met andere 
EU-landen hebben;

Or. en

Amendement 21
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % 
van de deelnemers aan een enquête in de 

3. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormt om op reis te gaan en bij te 
leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % 
van de deelnemers aan een enquête in de 
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leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan 
spelen in dit opzicht; merkt evenwel op dat 
het initiatief tot nu toe niet alle jongeren in 
gelijke mate ten goede komt; verzoekt de 
Commissie op zoek te gaan naar manieren 
om jongeren uit een kansarm milieu, uit 
plattelandsgebieden en afgelegen regio’s in 
de lidstaten beter te betrekken bij het 
initiatief, net als jongeren uit lidstaten die 
geen goede spoorverbindingen met andere 
EU-landen hebben;

leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen 
van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan 
spelen in dit opzicht; merkt evenwel op dat 
het initiatief tot nu toe niet alle jongeren in 
gelijke mate ten goede komt; verzoekt de 
Commissie op zoek te gaan naar manieren 
om jongeren uit een kansarm milieu, uit 
plattelandsgebieden, berggebieden en 
afgelegen regio’s in de lidstaten beter te 
betrekken bij het initiatief, net als jongeren 
uit lidstaten die geen goede 
spoorverbindingen met andere EU-landen 
hebben;

Or. it

Amendement 22
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter 
Pollák, Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de programma’s van 
Erasmus+ en het Europees 
Solidariteitskorps kansen bieden om de 
culturele waarden van de Europese Unie 
in stand te houden; is van mening dat 
deze programma’s het toerisme binnen 
Europa en culturele uitwisselingen 
bevorderen en reizigers de mogelijkheid 
bieden in contact te komen en banden te 
ontwikkelen;

Or. es

Amendement 23
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is er stellig van overtuigd dat 
professionele toeristengidsen een cruciale 
rol spelen in de bevordering van cultureel 
erfgoed in alle lidstaten en verzoekt de 
lidstaten derhalve ervoor te zorgen dat het 
beroep officieel wordt erkend en 
voldoende wordt beschermd op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 24
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten duurzaam 
cultureel toerisme verder te bevorderen, 
met bijzondere aandacht voor de 
plaatselijke economie, levensstijl en 
tradities, en ervoor te zorgen dat de 
plaatselijke industrieën en 
gemeenschappen nauw worden betrokken 
bij dit proces;

4. maakt zich zorgen over het feit dat 
toerisme almaar meer eenheidsworst 
wordt met toeristen die touroperators en 
toeristische bestemmingen willen die 
uniforme ervaringen bieden die de 
plaatselijke tradities en de taal- en 
cultuurverscheidenheid ondermijnen; 
verzoekt de lidstaten en andere relevante 
belanghebbenden duurzaam cultureel 
toerisme verder te bevorderen en culturele 
rechten te handhaven, met bijzondere 
aandacht voor de plaatselijke economie, 
levensstijl, tradities en omgeving, en 
ervoor te zorgen dat de plaatselijke 
industrieën, gemeenschappen en andere 
relevante belanghebbenden nauw worden 
betrokken bij dit proces;

Or. en

Amendement 25
Željana Zovko
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten duurzaam 
cultureel toerisme verder te bevorderen, 
met bijzondere aandacht voor de 
plaatselijke economie, levensstijl en 
tradities, en ervoor te zorgen dat de 
plaatselijke industrieën en 
gemeenschappen nauw worden betrokken 
bij dit proces;

4. verzoekt de lidstaten nog meer 
projecten op het gebied van cultureel 
erfgoed te plannen die de globale 
regionale en lokale ontwikkeling ten 
goede kunnen komen, alsook 
internationale en interregionale 
samenwerkingsprogramma’s, en tegelijk 
duurzaam cultureel toerisme te bevorderen, 
met bijzondere aandacht voor de 
plaatselijke economie, levensstijl en 
tradities, met inbegrip van traditionele 
vaardigheden die verband houden met de 
restauratie van cultureel erfgoed, en 
ervoor te zorgen dat de plaatselijke 
industrieën en gemeenschappen nauw 
worden betrokken bij dit proces;

Or. en

Amendement 26
Salima Yenbou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten duurzaam 
cultureel toerisme verder te bevorderen, 
met bijzondere aandacht voor de 
plaatselijke economie, levensstijl en 
tradities, en ervoor te zorgen dat de 
plaatselijke industrieën en 
gemeenschappen nauw worden betrokken 
bij dit proces;

4. verzoekt de lidstaten duurzaam 
cultureel toerisme verder te bevorderen, 
met bijzondere aandacht voor de 
plaatselijke economie, de milieuaspecten 
en de instandhouding van cultuur, 
levensstijl en tradities, en ervoor te zorgen 
dat de plaatselijke industrieën en 
gemeenschappen op participatieve en 
eerlijke wijze nauw worden betrokken bij 
dit proces; benadrukt dat duurzaam 
toerisme niet alleen in de EU, maar ook in 
derde landen moet worden bevorderd, als 
instrument waarmee kan worden 
bijgedragen aan de verwezenlijking van 
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de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 27
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten duurzaam 
cultureel toerisme verder te bevorderen, 
met bijzondere aandacht voor de 
plaatselijke economie, levensstijl en 
tradities, en ervoor te zorgen dat de 
plaatselijke industrieën en 
gemeenschappen nauw worden betrokken 
bij dit proces;

4. verzoekt de lidstaten duurzaam 
cultureel toerisme verder te bevorderen, 
met bijzondere aandacht voor de 
plaatselijke economie, levensstijl en 
tradities, en ervoor te zorgen dat de 
plaatselijke industrieën en 
gemeenschappen, en in het bijzonder de 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
nauw worden betrokken bij dit proces;

Or. it

Amendement 28
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten duurzaam 
cultureel toerisme verder te bevorderen, 
met bijzondere aandacht voor de 
plaatselijke economie, levensstijl en 
tradities, en ervoor te zorgen dat de 
plaatselijke industrieën en 
gemeenschappen nauw worden betrokken 
bij dit proces;

4. verzoekt de lidstaten duurzaam 
cultureel toerisme verder te bevorderen, 
met bijzondere aandacht voor de 
plaatselijke economie, levensstijl en 
tradities, en ervoor te zorgen dat de 
plaatselijke industrieën en 
gemeenschappen nauw worden betrokken 
bij dit proces; is van mening dat er 
steunmaatregelen moeten worden opgezet 
voor regio’s die de overstap naar 
duurzame toerismemodellen moeten 
maken;
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Or. en

Amendement 29
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten duurzaam 
cultureel toerisme verder te bevorderen, 
met bijzondere aandacht voor de 
plaatselijke economie, levensstijl en 
tradities, en ervoor te zorgen dat de 
plaatselijke industrieën en 
gemeenschappen nauw worden betrokken 
bij dit proces;

4. verzoekt de lidstaten duurzaam 
cultureel toerisme verder te bevorderen, 
met bijzondere aandacht voor de 
plaatselijke economie, levensstijl en 
tradities, en ervoor te zorgen dat de 
plaatselijke industrieën en 
gemeenschappen nauw worden betrokken 
bij dit proces; benadrukt de rol die de 
cohesiefondsen, en in het bijzonder het 
EFRO, spelen bij de instandhouding en 
bevordering van cultureel erfgoed, omdat 
via deze fondsen alternatief toerisme kan 
worden gefinancierd dat nieuwe digitale 
middelen en constructietechnieken 
gebruikt voor sites die te kwetsbaar zijn 
om te worden bezocht;

Or. en

Amendement 30
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter 
Pollák, Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt aan op de bevordering van 
uiterst hoogwaardig cultuurtoerisme; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
maatregelen te treffen om een actievere 
samenwerking te stimuleren tussen 
prestigieuze deskundigen met 
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geaccrediteerde kennis in de sector van 
cultuurtoerisme en de samenwerking en 
de uitwisseling van goede praktijken in 
deze sector te bevorderen;

Or. es

Amendement 31
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat touroperators 
een grotere rol kunnen en moeten spelen 
bij de bevordering van duurzaam 
toerisme, onder meer door klanten aan te 
sporen minder afval te produceren, door 
duurzame activiteiten aan te bieden en 
door hen voor te lichten over de plaatsen 
die zij bezoeken, met name over de waarde 
en bescherming van cultureel erfgoed;

Or. en

Amendement 32
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Europese Commissie 
een nieuwe bijgewerkte, digitale versie te 
publiceren van de Europese culturele 
routes, die veel mogelijkheden bieden 
voor kleine ondernemingen en 
interculturele dialoog, en het beeld van 
een verenigd Europa versterken;

Or. en
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Amendement 33
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beklemtoont dat er een strategie 
voor duurzaam toerisme moet worden 
opgezet met solide steun- en 
herstelmaatregelen voor de sector, die 
zwaar is getroffen door de maatregelen in 
de strijd tegen COVID-19;

Or. en

Amendement 34
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie het gebruik 
van digitale instrumenten in de sector van 
het cultureel toerisme aan te moedigen en 
te ondersteunen;

Or. en

Amendement 35
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst nogmaals op de positieve 
impact van de culturele en creatieve 
sector op de bevordering van duurzaam 
toerisme en roept de Europese Commissie 



PE650.485v01-00 22/43 AM\1203149NL.docx

NL

op ook andere manieren te bekijken om 
deze sectoren te ondersteunen;

Or. en

Amendement 36
Salima Yenbou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat een holistische 
benadering van duurzaam cultureel 
toerisme moet inhouden dat er wordt 
overlegd met netwerken van 
maatschappelijke organisaties en er meer 
wordt samengewerkt tussen de lidstaten;

5. is van mening dat een holistische 
benadering van duurzaam cultureel 
toerisme moet inhouden dat er wordt 
overlegd met de touroperators en de 
netwerken van maatschappelijke 
organisaties en er meer wordt 
samengewerkt tussen de lidstaten en de 
lokale overheden, en er daartoe voor elk 
niveau passende strategieën en 
beleidsmaatregelen moeten worden 
uitgewerkt;

Or. fr

Amendement 37
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat een holistische 
benadering van duurzaam cultureel 
toerisme moet inhouden dat er wordt 
overlegd met netwerken van 
maatschappelijke organisaties en er meer 
wordt samengewerkt tussen de lidstaten;

5. is van mening dat een holistische 
benadering van duurzaam cultureel 
toerisme ook moet inhouden dat er wordt 
overlegd met en tussen netwerken van 
maatschappelijke organisaties binnen en 
tussen de lidstaten;

Or. en
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Amendement 38
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat pan-Europese of 
Europese culturele evenementen en 
festivals die geregeld worden 
georganiseerd om burgers opnieuw en 
meer bewust te maken van het belang van 
Europese cultuur, een meerwaarde 
betekenen met het oog op duurzaam 
toerisme; dringt er bij de Commissie op 
aan te overwegen om dergelijke 
initiatieven te financieren;

Or. en

Amendement 39
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter 
Pollák, Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept hoe belangrijk het 
voor de Europese toeristische sector is om, 
zodra de dreiging van COVID-19 is 
geweken, de toeristenstromen tussen de 
Europese Unie en het Verenigd 
Koninkrijk in goede banen te leiden en in 
stand te houden na de overgangsperiode 
van de uittredingsovereenkomst;

Or. es

Amendement 40
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
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Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de noodzaak om, zonder 
afbreuk te doen aan het 
subsidiariteitsbeginsel, de capaciteit van de 
lidstaten om te voorzien in onderwijs en 
opleiding op het gebied van duurzaam 
toerisme te bevorderen en aan te vullen;

6. benadrukt de noodzaak om, zonder 
afbreuk te doen aan het 
subsidiariteitsbeginsel, de capaciteit van de 
lidstaten om te voorzien in onderwijs en 
opleiding op het gebied van duurzaam en 
verantwoord toerisme te bevorderen en aan 
te vullen;

Or. en

Amendement 41
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de noodzaak om, zonder 
afbreuk te doen aan het 
subsidiariteitsbeginsel, de capaciteit van de 
lidstaten om te voorzien in onderwijs en 
opleiding op het gebied van duurzaam 
toerisme te bevorderen en aan te vullen;

6. benadrukt de noodzaak om, zonder 
afbreuk te doen aan het 
subsidiariteitsbeginsel, de capaciteit van de 
lidstaten om te voorzien in onderwijs en 
opleiding op het gebied van duurzaam 
toerisme te ontwikkelen, te bevorderen en 
aan te vullen;

Or. en

Amendement 42
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de noodzaak om, zonder 
afbreuk te doen aan het 
subsidiariteitsbeginsel, de capaciteit van de 
lidstaten om te voorzien in onderwijs en 

6. benadrukt de noodzaak om, zonder 
afbreuk te doen aan het 
subsidiariteitsbeginsel, de capaciteit van de 
lidstaten om te voorzien in onderwijs en 
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opleiding op het gebied van duurzaam 
toerisme te bevorderen en aan te vullen;

opleiding op het gebied van duurzaam 
toerisme te bevorderen en aan te vullen; 
onderstreept het belang van het gebruik 
van virtuele technologieën om het publiek 
meer bewust te maken van cultureel 
erfgoed; beklemtoont daarnaast dat het 
belangrijk is vaardige ambachtslieden op 
te leiden en eeuwenoude vakkennis 
binnen Europa uit te wisselen;

Or. en

Amendement 43
Salima Yenbou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. erkent de cruciale rol die de 
Culturele Hoofdsteden van Europa spelen 
bij het bevorderen van steden en regio’s, 
aangezien zij door een economisch kader 
te bouwen rond hun culturele, artistieke 
en sociale projecten, de grondbeginselen 
van duurzaam toerisme toepassen en hun 
materieel en immaterieel erfgoed, tradities 
en innovaties valoriseren, wat alle 
Europese en niet-Europese burgers ten 
goede komt en door hen wordt 
gewaardeerd;

Or. fr

Amendement 44
Željana Zovko

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op de mogelijkheden die 
digitalisering van cultureel erfgoed biedt, 
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als bron voor onderwijs en onderzoek, 
maar ook als instrument voor een betere 
instandhouding van sites die als cultureel 
erfgoed zijn aangemerkt, voor de creatie 
van hoogwaardige banen, meer sociale 
inclusie, ruimere toegang voor personen 
met een handicap of uit afgelegen regio’s, 
en duurzame economische ontwikkeling;

Or. en

Amendement 45
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat bepaalde 
aspecten van duurzaam toerisme een 
fundamentele rol kunnen spelen bij het 
beklemtonen van de Europese elementen 
van cultuur, zoals culturele en 
traditionele routes die kunnen bijdragen 
aan de bescherming en het beheer van 
erfgoed en kunnen dienen als basis voor 
sterke transnationale samenwerking;

Or. en

Amendement 46
Željana Zovko

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst erop dat cultuureducatie bij 
de jongeren van vandaag de basis voor 
kwaliteitsvol toerisme vormt; vraagt dat er 
wordt geïnvesteerd in 
onderwijsprogramma’s om de aandacht 
voor de bescherming van cultureel 
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erfgoed te vergroten; vraagt dat jongere 
generaties actief worden betrokken bij de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme door 
hen bewuster te maken van het belang 
van de verscheidenheid, instandhouding, 
bevordering en doorgifte van erfgoed; 
pleit voor meer betrokkenheid door middel 
van vrijwilligerswerk via programma’s 
zoals het Europees Solidariteitskorps;

Or. en

Amendement 47
Salima Yenbou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat er actie moet 
worden ondernomen om de gevolgen van 
de klimaatverandering en natuurrampen 
voor cultureel erfgoed te beperken; vraagt 
in dit verband dat er geschikte preventie- 
en aanpassingsmaatregelen worden 
vastgesteld en dat de kennisuitwisseling 
tussen de lidstaten wordt verbeterd;

Or. fr

Amendement 48
Željana Zovko

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. vraagt om rekening te 
houden met de lessen die uit het Europees 
Jaar van het Cultureel Erfgoed zijn 
getrokken; herinnert eraan dat op 
Europees, nationaal en plaatselijk niveau 
diverse initiatieven ter bevordering van 
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duurzaam toerisme zijn genomen, door 
rekening te houden met cultureel erfgoed 
in beleidsmaatregelen op het gebied van 
milieu, architectuur en ruimtelijke 
ordening;

Or. en

Amendement 49
Željana Zovko

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 
ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s;

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan degelijke beheersplannen voor sites 
die als cultureel erfgoed zijn aangemerkt, 
en over de gevolgen die een slecht 
toerismebeheer, ongecontroleerde 
ontwikkeling en slecht onderhoud van de 
sites en hun omgeving hebben; verzoekt 
de Commissie de bestaande 
beheersplannen strikter toe te passen, 
meer te investeren in de instandhouding, 
bescherming en bevordering van cultureel 
erfgoed en concrete maatregelen voor te 
stellen om cultureel erfgoed in stand te 
houden en te beschermen in het licht van 
door de mens veroorzaakte risico’s en 
natuurgevaren;

Or. en

Amendement 50
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
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die een slecht toerismebeheer en 
ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s;

die een slecht toerismebeheer, 
ongecontroleerde ontwikkeling en 
buitensporige commodificatie hebben voor 
sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; dringt er bij de lidstaten op 
aan sterke mechanismen in te voeren om 
onhoudbare toeristenstromen te 
voorkomen en verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s;

Or. en

Amendement 51
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 
ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s;

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht beheer van onhoudbare 
toeristenstromen en ongecontroleerde 
ontwikkeling hebben voor sites die als 
cultureel erfgoed zijn aangemerkt; verzoekt 
de Commissie concrete maatregelen voor 
te stellen om cultureel erfgoed in stand te 
houden en te beschermen in het licht van 
deze door de mens veroorzaakte risico’s;

Or. en

Amendement 52
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 
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ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s;

ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt, en voor ecologische gebieden; 
verzoekt de Commissie concrete 
maatregelen voor te stellen om cultureel 
erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s;

Or. en

Amendement 53
Salima Yenbou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 
ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s;

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 
ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s; merkt op dat 
er bij de reflectie over duurzaam toerisme 
ook plaats moet zijn voor een frisse kijk 
op de kwestie van de roof en 
ontvreemding van kunstwerken in tijden 
van oorlog en kolonisatie; vraagt de 
Commissie en de lidstaten gecoördineerd 
op te treden om de teruggave te 
vergemakkelijken van cultuurgoederen 
die onwettelijk uit hun land van 
oorsprong werden ontvreemd;

Or. fr

Amendement 54
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
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Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 
ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s;

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 
ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; vreest ook dat de uitbraak 
van COVID-19 en de eraan verbonden 
economische vertraging die een impact 
kan hebben op de financiering van 
cultuur op nationaal en EU-niveau, de 
bescherming van cultureel erfgoed tegen 
onder andere door de mens veroorzaakte 
risico’s ernstig kunnen ondermijnen; 
verzoekt de Commissie concrete 
maatregelen voor te stellen om cultureel 
erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van de door de 
mens veroorzaakte risico’s;

Or. en

Amendement 55
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 
ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s;

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 
ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s; vraagt dat op 
EU-niveau wordt vastgesteld welke sites 
het meeste gevaar lopen zodat voor deze 
sites kan worden voorzien in betere 
bescherming en toereikende financiering;

Or. en
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Amendement 56
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 
ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s;

7. maakt zich zorgen over de gevolgen 
die een slecht toerismebeheer en 
ongecontroleerde ontwikkeling hebben 
voor sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen om 
cultureel erfgoed in stand te houden en te 
beschermen in het licht van deze door de 
mens veroorzaakte risico’s; wijst op het 
belang van EU-middelen voor de 
bescherming van sites die als cultureel 
erfgoed zijn aangemerkt;

Or. en

Amendement 57
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. merkt op dat er binnen het 
cultureel toerisme verschillende types 
bestaan, zoals historisch toerisme 
(materieel en immaterieel erfgoed), 
gastronomisch toerisme, literair toerisme, 
filmtoerisme en zelfs muziektoerisme 
(festivals en concerten); is daarom van 
mening dat de lidstaten specifiek voor elk 
van deze types maatregelen ter 
bevordering van duurzaam toerisme 
moeten voorstellen;

Or. en
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Amendement 58
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
en toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap.

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
te bevorderen en te grote 
toeristenaantallen op tal van 
bestemmingen te vermijden;

Or. en

Amendement 59
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Manuel Pizarro, Victor 
Negrescu, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
en toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap.

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven spelen om reizen naar 
minder bekende en minder populaire 
bestemmingen en plattelandsgebieden aan 
te moedigen, ook in het laagseizoen; 
beveelt aan verder inspanningen te 
leveren om de duurzaamheid en 
toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, te meer gezien de huidige 
ongeziene COVID-19-pandemie en de 
daaruit voortvloeiende noodzaak om 
afstand te houden en bijeenkomsten van 
grote aantallen mensen op culturele sites 
te ontmoedigen, met name voor bejaarden 
en personen met een handicap.
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Or. en

Amendement 60
Željana Zovko

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
en toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap.

8. benadrukt de belangrijke rol die 
onderwijs en de bevordering van Europese 
initiatieven kunnen spelen om reizen te 
ontdekken en aan te moedigen naar 
minder gecommercialiseerde, minder 
bekende en minder populaire 
bestemmingen die niet over de middelen 
beschikten om hun troeven aan te prijzen, 
en naar plattelandsgebieden, ook in het 
laagseizoen, en zo de duurzaamheid en 
toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap.

Or. en

Amendement 61
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
en toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap.

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
en toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap of bejaarden.

Or. en
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Amendement 62
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
en toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap.

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en plattelands- en 
berggebieden aan te moedigen, ook in het 
laagseizoen, en zo de duurzaamheid en 
toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap;

Or. it

Amendement 63
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
en toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap.

. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
en toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap; verzoekt de Europese 
Commissie senioren uit de EU te 
stimuleren om aan duurzaam toerisme te 
doen, aangezien zij meer in het 
laagseizoen kunnen reizen en er geen 
specifieke EU-programma’s bestaan 
waarmee deze leeftijdsgroep hun kennis 
over Europa kan vergroten en in contact 
kan komen met mede-Europeanen;
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Or. en

Amendement 64
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
en toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap.

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid, 
verantwoordelijkheid en toegankelijkheid 
van toerisme te bevorderen, met name voor 
personen met een handicap; is ingenomen 
met de Europese prijzen voor slim 
toerisme die specifieke categorieën 
hebben voor toegankelijkheid, 
duurzaamheid, digitalisering, cultureel 
erfgoed en creativiteit, en dus ook 
bijdragen aan de uitwisseling van beste 
praktijken wat betreft de bescherming van 
cultureel erfgoed;

Or. en

Amendement 65
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
en toegankelijkheid van toerisme te 

8. benadrukt de belangrijke rol die 
Europese initiatieven kunnen spelen om 
reizen naar minder bekende en minder 
populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, ook 
in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid 
en toegankelijkheid van toerisme te 
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bevorderen, met name voor personen met 
een handicap.

bevorderen, met name voor personen met 
een handicap; verzoekt de Europese 
Commissie de ontwikkeling van 
initiatieven op het gebied van cultureel 
toerisme te blijven ondersteunen in 
regio’s waar het potentieel daarvan 
onvoldoende wordt benut.

Or. en

Amendement 66
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. beklemtoont dat cultureel toerisme 
en culturele evenementen heel hard 
worden getroffen door deze COVID-19-
pandemie, gezien de reisbeperkingen, de 
sluiting van culturele 
bezienswaardigheden en de collectieve 
aard van veel toeristische en culturele 
initiatieven; verzoekt de Europese 
Commissie een grondige analyse te 
verrichten van de impact van de COVID-
19-pandemie op het cultureel toerisme; 
wijst erop dat toerisme als een prioriteit 
moet worden beschouwd in het 
toekomstige Europese herstelplan; merkt 
op dat bijzondere aandacht moet uitgaan 
naar landen waar toerisme een 
strategische sector is, en aan minder 
bekende en minder populaire 
bestemmingen, plattelandsgebieden, 
eilanden en ultraperifere regio’s.

Or. en

Amendement 67
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
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Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. vraagt dat in de toeristische sector 
toegankelijkheid wordt bevorderd en 
gewaarborgd voor alle bevolkingsgroepen, 
en in het bijzonder voor de meest 
kwetsbare zoals bejaarden of personen 
met een handicap.

Or. en

Amendement 68
Salima Yenbou

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. erkent de rol die de deeleconomie 
in de toeristische sector speelt en is 
verheugd dat de Commissie en de 
deelplatformen een overeenkomst hebben 
gesloten over de bekendmaking van 
essentiële gegevens inzake toeristische 
accommodatie; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om nauwer samen te werken 
met de platformen om toegang te krijgen 
tot geanonimiseerde gegevens, teneinde de 
ontwikkeling van de deeleconomie beter te 
begrijpen, beleidsmaatregelen te steunen 
die op feitelijke gegevens zijn gebaseerd, 
en het duurzaam toerisme te ontwikkelen, 
en daarbij een evenwicht te bereiken 
tussen transparantie en bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer.1 bis

_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/ip_20_194

Or. fr
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Amendement 69
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Hannes Heide

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat het belangrijk is 
ecologisch verantwoorde initiatieven te 
steunen om industrieel erfgoed te 
beschermen, te ontwikkelen en te 
verbeteren in regio’s in transitie, met 
name in steenkoolregio’s in transitie, 
zodat er in die regio’s nieuwe 
economische mogelijkheden en 
beroepskansen ontstaan.

Or. en

Amendement 70
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop dat de impact van 
COVID-19 een drastische verandering 
teweeg kan brengen in de bestemmingen 
die toeristen kiezen, en nieuwe kansen 
kan openen voor de toeristische sector; 
benadrukt in dit verband dat het 
belangrijk is een verschuiving van 
massatoerisme naar andere vormen van 
cultureel en duurzaam toerisme te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 71
Dace Melbārde
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat het programma 
van Culturele Routes van de Raad van 
Europa de verscheidenheid van de 
Europese geschiedenis extra onder de 
aandacht brengt en cultureel erfgoed 
bevordert; is ervan overtuigd dat het 
programma moet evolueren en in 
toenemende mate moet pleiten voor 
duurzaam toerisme, met inbegrip van de 
bescherming van cultureel erfgoed.

Or. en

Amendement 72
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt de belangrijke rol die 
het wielertoerisme speelt, als voorbeeld 
van duurzaam toerisme, dat een 
evenwicht tussen milieubehoud en 
economische ontwikkeling van de 
plaatselijke gemeenschappen mogelijk 
maakt, zodat de 
langetermijnduurzaamheid van de 
toeristische activiteiten wordt 
gewaarborgd.

Or. it

Amendement 73
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. beklemtoont dat, om het toerisme 
te ontwikkelen en toeristen aan te trekken, 
het cultureel en natuurlijk erfgoed van 
Europa, waaronder de Europese natuur 
en landschappen, meer in de kijker moet 
worden gezet en beter moet worden 
beschermd;

Or. en

Amendement 74
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. benadrukt dat een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de uitbreiding 
van de toeristische sector en de 
bescherming van cultureel erfgoed, 
rekening houdend met de restauratie, 
instandhouding en bescherming van 
archeologische vindplaatsen en 
historische bezienswaardigheden en 
monumenten; dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan meer inspanningen 
te leveren voor de instandhouding van 
sites die als cultureel erfgoed zijn 
aangemerkt;

Or. en

Amendement 75
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. vraagt dat Europese middelen, in 



PE650.485v01-00 42/43 AM\1203149NL.docx

NL

het kader van het Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons, worden ingezet om 
duurzaam toerisme opnieuw op gang te 
brengen en verantwoorde territoriale 
marketing te voeren in de regio’s die het 
hardst zijn getroffen door de gedeeltelijke 
of volledige lockdown van de 
toerismesector door de COVID-19-crisis.

Or. en

Amendement 76
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. wijst erop dat het 
belangrijk is toeristische attracties met 
elkaar te verbinden om toeristische routes 
te creëren op Europees, nationaal en 
lokaal niveau;

Or. en

Amendement 77
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. wijst op het belang van 
betere toegankelijkheid tot sites die als 
cultureel erfgoed zijn aangemerkt, en tot 
cultuureducatie, en benadrukt ook dat 
rekening moet worden gehouden met de 
behoeften van personen met een handicap 
bij het bouwen, renoveren of uitbreiden 
van toeristische attracties;

Or. en
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Amendement 78
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 sexies. benadrukt dat het 
belangrijk is innovatieve projecten, 
instrumenten en producten te steunen die 
het voor personen met een 
mobiliteitsbeperking gemakkelijker 
maken om Europese culturele 
bezienswaardigheden te bezoeken;

Or. en

Amendement 79
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 septies. vestigt de aandacht op de 
kansen die nieuwe technologieën en de 
digitalisering van cultureel erfgoed ter 
bevordering van het toerisme bieden, en 
op het potentieel om de toeristische sector 
verder te moderniseren en te ontwikkelen; 
wijst er tegelijk op dat het belangrijk is 
cultureel toerisme ook verder op de 
traditionele manieren te bevorderen.

Or. en


