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Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 1
Paragraaf 1

1. constateert dat het Europees toerisme sinds zo'n 20 jaar steeds meer concurrentie 
ondervindt, waardoor het marktaandeel van Europa is afgebrokkeld, en dat men moet 
opboksen tegen allerlei uitdagingen: verouderde infrastructuur, een ingewikkelde want 
overdwars lopende sector, betrekkelijke uniformiteit van het toeristisch product dat 
beperkt blijft tot bepaalde regio's en seizoenen, negatieve gevolgen voor vaak 
kwetsbare plekken vanwege winstbejag en het ontbreken van planning, te weinig 
opleiding en publiciteit over het image van de sector;

Or. el

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 2
Paragraaf 1

1. juicht het toe dat de Commissie met haar voorstel om het tourisme een duurzame 
oriëntatie te geven een belangrijke stap zet om gevolg te geven aan de eis die op de 
Wereldtop van Johannesburg gesteld werd om duurzame ontwikkeling na te streven; 
constateert dat het Europees toerisme sinds zo'n 20 jaar steeds meer concurrentie 
ondervindt en bovendien bezig is zijn natuurlijke hulpbronnen te vernielen, die 
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tegelijk een bron van inkomen voor de toeristische regio's vormen, waardoor het 
marktaandeel van Europa is afgebrokkeld, en dat men moet opboksen tegen allerlei 
uitdagingen: verouderde, niet altijd milieuvriendelijke infrastructuur, een 
ingewikkelde want overdwars lopende sector, betrekkelijke uniformiteit van het 
toeristisch product dat beperkt blijft tot bepaalde regio's en seizoenen, negatieve 
gevolgen voor vaak kwetsbare plekken, welke ter plaatse tot spanningen leidt tussen 
de eisen van het tourisme en de behoeften van de plaatselijke bevolking en haar 
culturele identiteit; de veerkrachtigheid van natuur en cultuur in de regio; te weinig 
opleiding (schrapping); soms onaanvaardbare arbeidsvoorwaarden en ontbrekende 
kwaliteitsindicatoren, alsmede het ontbreken van een over geheel Europa erkend 
label voor duurzaam tourisme;

Or. de

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 3
Paragraaf 2

2. benadrukt dat toerisme, mits goed bijgestuurd, voor de plaatselijke economie een 
duurzame bron van inkomsten moet vormen met behoud en gebruik van de 
rijkdommen van landschap, cultuur, geschiedenis en milieu; is van oordeel dat 
noodzakelijke voorwaarden hiervoor zijn de informatie en scholing van de 
plaatselijke bevolking van de toeristische en potentieel toeristische streken om deze 
bewust te maken van de historische en natuurlijke rijkdom van hun regio, welke 
bewustwording met de meest geschikte middelen moet worden bevorderd; is van 
mening dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de staten berust, zodat de open-
coördinatiemethode hierbij van nut zou kunnen zijn, aangezien er regio's bestaan 
die zich over meerdere staten uitstrekken, waar uiteenlopende procedures gelden; is 
van mening dat deze benadering in het kader van het structuurbeleid van de 
Europese Unie van buitengewoon groot nut zou kunnen zijn;

Or. el

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 4
Paragraaf 2

2. benadrukt dat toerisme, mits goed bijgestuurd, voor de plaatselijke economie een 
duurzame bron van inkomsten moet vormen met behoud en gebruik van de 
rijkdommen van landschap, cultuur, geschiedenis en milieu; deelt de bezorgdheid dat 
veel regio's reeds afhankelijk zijn geworden van monolitische structuren die zich 
gevormd hebben onder de invloed van het massatoerisme, zonder dat hiervan een 
positief effect is uitgegaan op de andere sectoren van economie, landbouw en 
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handwerk; is van mening dat er tegen dergelijke tendensen op elk vlak effectief 
tegengas moet worden gegeven; erkent dat de voorstellen voor een duurzamer 
toerisme hierbij in de juiste richting gaan;

Or. de

Amendement ingediend door Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro en Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 5
Paragraaf 2

2. benadrukt dat toerisme, mits in duurzame richting bijgestuurd, voor de plaatselijke 
economie een duurzame bron van duurzame inkomsten, werkgelegenheid en 
activering van andere economische sectoren moet vormen, vooral voor de 
economisch achtergebleven regio's, zulks met behoud en gebruik van de rijkdommen 
van landschap, cultuur, geschiedenis en milieu;

Or. pt

Amendement ingediend door Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro en Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 6
Paragraaf 3

3. is van mening dat de (schrapping ) toeristische sector in hoge mate bijdraagt aan de 
territoriale samenhang en de economische ontwikkeling en werkgelegenheid op 
regionaal niveau en benadrukt dat Europese regelgeving moet zorgen voor een voor de 
ontwikkeling van deze sector gunstig klimaat, niet alleen door op verticale wijze in de 
andere beleidsvormen en vormen van financiële steunverlening van de Unie met 
deze sector rekening te houden, maar ook door de invoering van een specifiek 
communautair programma ter bevordering van de sector en van de synergie tussen 
de diverse economische en sociale actoren die hierbij betrokken zijn;

Or. pt

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 7
Paragraaf 3

3. is van mening dat de Europese toeristische sector in hoge mate bijdraagt aan groei en 
werkgelegenheid op regionaal niveau, op voorwaarde dat unieke culturele en 
natuurlijke eigenschappen, duurzaamheid en kwaliteit toekomstige criteria voor het 
mededingingsvermogen zullen vormen, en benadrukt dat Europese, nationale en 



PE 357.810v01-00 4/13 AM\565856NL.doc

NL

regionale regelgeving en fiscaliteit moeten zorgen voor een voor deze sector gunstig 
klimaat door duurzame mobiliteit te bevorderen, tegelijk het welzijn van de inheemse 
bevolking van de toeristische gebieden veilig te stellen, de natuurlijke hulpbronnen 
te beschermen, vooral in de kust- en berggebieden en beschermde natuurgebieden, 
de plaatsen van cultureel erfgoed onverlet te laten,  aangezien deze sector zich 
alleen op deze wijze in de internationale concurrentie kan handhaven;

Or. de

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 8
Paragraaf 3

3. is van mening dat de Europese toeristische sector in hoge mate bijdraagt aan groei en 
werkgelegenheid op regionaal niveau, maar dat het nog nuttiger zou zijn de 
arbeidsomstandigheden voor de werknemers te verbeteren door permanente 
educatie en vorming op het gebied van de moderne communicatiemiddelen en 
technologieën - hetgeen ook om andere redenen zeer wenselijk zou zijn - opdat de 
sector een beter  mededingingsvermogen krijgt; is van mening dat hierbij een 
belangrijke rol kan worden gespeeld door maatregelen gericht op een betere 
bewustmaking van de werknemers en hun organisaties;

Or. el

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 9
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. onderstreept het feit dat de Europese wetgeving een gunstig milieu moet verschaffen 
voor deze sector, door zorg te dragen voor juridische en fiscale harmonisering op 
Europees vlak, om deze sector te helpen het hoofd te bieden aan de internationale 
concurrentie;

Or. el

Amendement ingediend door Simon Busuttil

Amendement 10
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. acht het bij het creëren van een dergelijk gunstig milieu van groot belang dat 
bijzondere aandacht wordt geschonken aan de bevordering van de groei en het 
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mededingingsvermogen van sectoren van bijzonder belang, zoals de cruiservaart, 
een sector die van groot belang is voor eilandstaten en andere maritieme gebieden 
en die inkomsten van naar raming 2.000 miljoen euro produceert in Europese 
havens en hun achterland;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 11
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. is ingenomen met initiatieven, die criteria voor een duurzaam toerisme ontwikkelen, 
waarbij milieubeschermings- en consumentenorganisaties worden betrokken 
evenals verenigingen ter bevordering van het toerisme (zowel verenigingen van de 
ondernemingen in de sector als organisaties opgericht door de regionale en lokale  
autoriteiten), om op deze wijze een op ruim vlak erkend label voor  milieuvriendelijk 
en duurzaam toerisme te ontwikkelen; dringt er bij de Commissie op aan om de bij 
deze initiatieven opgedane ervaringen te benutten voor de invoering van een 
Europees label voor duurzaam toerisme, dat zowel acht slaat op een duurzaam 
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, als op het waarborgen van in sociaal 
opzicht rechtvaardige arbeidsverhoudingen en het behoud van het Europees 
cultureel erfgoed; wijst erop dat het duurzame toerisme zal bijdragen tot de 
totstandkoming van een Europees bewustzijn, meer begrip tussen de verschillende 
culturen en een betere bewustwording van de culturele verscheidenheid in Europa;

Or. de

Amendement ingediend door Grażyna Staniszewska

Amendement 12
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. vestigt er de aandacht op dat bij het Europees beleid voor duurzaam toerisme gelet 
moet worden op de prioriteiten van het sociaal-economische beleid van de Europese 
Unie en de lidstaten, zoals het handhaven van een hoge economische groei, de 
schepping van nieuwe arbeidsplaatsen, de stimulering van structurele hervormingen 
en nieuwe vormen van activiteit die verband houden met de informatiesamenleving, 
het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden en de bevrediging van de essentiële 
behoeften van de bewoners van alle regio's van Europa;

Or. pl
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 13
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. dringt er bij de Commissie op aan om regionale rechtsvoorschriften en fiscale 
instrumenten, die tot duurzame ontwikkeling van toeristische regio's en spaarzame 
exploitatie van hun natuurlijke hulpbronnen bijdragen, te erkennen als zijnde in 
overeenstemming met de voorschriften van de interne markt;

Or. de

Amendement ingediend door Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro en Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 14
Paragraaf 4

4. is in dit verband van mening, dat het bovengenoemde ontbreken van een specifieke 
rechtsgrondslag in de Verdragen in het verleden niet verhinderd heeft dat er 
maatregelen werden genomen en specifieke programma's werden goedgekeurd om 
het toerisme op communautair vlak te bevorderen, en dat dit daarom niet mag 
worden aangevoerd als voorwendsel voor het ontbreken van specifieke acties om het 
toerisme nieuw leven in te blazen, in aanvulling op het optreden van de lidstaten 
(schrapping) ;

Or. pt

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 15
Paragraaf 4

4. is niet erg gelukkig met het ontbreken van een specifieke rechtsgrondslag in de 
Verdragen voor een Europees label voor duurzaam toerisme en duurzame mobiliteit, 
maar verheugt zich over het feit dat de Grondwet een echte stap voorwaarts betekent, 
want dankzij de Grondwet zal de Europese Unie ter aanvulling op het optreden van de 
lidstaten op dit terrein actief kunnen zijn;

Or. de
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Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 16
Paragraaf 5

5. onderstreept dat de Commissie de toeristische sector behulpzaam kan zijn bij het 
aanpakken van deze uitdagingen door de acties ten behoeve van het toerisme beter te 
coördineren met aangrenzend communautair beleid (regionale ontwikkeling, euro-
mediterrane samenwerking, consumenten, interne markt, ontwikkeling van de 
landbouw, milieu, vervoer, werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, O&O);

Or. el

Amendement ingediend door Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro en Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 17
Paragraaf 5

5. onderstreept dat de Commissie de toeristische sector behulpzaam kan zijn bij het 
aanpakken van deze uitdagingen door de acties ten behoeve van het toerisme beter te 
coördineren met aangrenzend communautair beleid (regionale ontwikkeling, 
ontwikkeling van platteland en landbouw, consumenten, cultuur, interne markt, 
milieu, vervoer, werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, O&O);

Or. pt

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 18
Paragraaf 5

5. onderstreept dat de Commissie de toeristische sector behulpzaam kan zijn bij het 
aanpakken van deze uitdagingen door de acties ten behoeve van het toerisme beter te 
coördineren met aangrenzend communautair beleid (regionale ontwikkeling, 
landbouw en plattelandsontwikkeling, consumenten, interne markt, milieu, vervoer, 
werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, O&O, cultuur); dringt er bij de Commissie 
op aan om in de richtsnoeren voor de structuurfondsen globale concepten die 
duurzaam toerisme en regionale ontwikkeling met elkaar te verbinden, bij voorbeeld 
natuurparken, te beschouwen als in bijzondere mate voor financiële ondersteuning 
in aanmerking komend; ondersteunt het initiatief van de Commissie om de lokale 
agenda's 21 te gebruiken als centraal element bij de bevordering van duurzaamheid 
bij de ontwikkeling en het beheer van reisdoelen;

Or. de
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 19
Paragraaf 6

6. moedigt de Commissie aan om door te gaan met haar maatregelen ten gunste van het 
MKB in de wetenschap dat het MKB de overgrote meerderheid van deze sector 
uitmaakt en om nieuwe maatregelen te nemen om branchevorming te bevorderen, de 
rechten van de consumenten van toeristische diensten te definiëren en hun 
verdediging te verbeteren;

Or. pt

Amendement ingediend door Grażyna Staniszewska

Amendement 20
Paragraaf 6

6. moedigt de Commissie aan om door te gaan met haar maatregelen ten gunste van het 
MKB (en in het bijzonder personen of organisaties die een activiteit op toeristisch 
gebied beginnen, nieuwe toeristische producten aanbieden of actief zijn bij het 
creëren van nieuwe arbeidsplaatsen in de toeristische sector) in de wetenschap dat 
het MKB de overgrote meerderheid van deze sector uitmaakt en om nieuwe 
maatregelen te nemen om branchevorming te bevorderen;

Or. pl

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 21
Paragraaf 6

6. moedigt de Commissie aan om door te gaan met haar maatregelen ten gunste van het 
MKB in de wetenschap dat het MKB de overgrote meerderheid van deze sector 
uitmaakt en om nieuwe maatregelen te nemen om branchevorming te bevorderen, 
vooral waar het ondernemingen betreft die een groot aantal bijzondere kenmerken 
in zich verenigen (b.v. dat ze werkzaam zijn in geïsoleerde gebieden waar evenwel 
mogelijkheden tot ontwikkeling van toeristische activiteiten bestaan, die  lokale 
kwaliteitsproducten kunnen voortbrengen of praktijken kunnen ontplooien die 
gunstig zijn voor de sector);

Or. el
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Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 22
Paragraaf 7

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten om nieuwe bestemmingen te stimuleren zoals 
geïsoleerde regio's met een sterk toeristisch potentieel (met name de ultraperifere 
regio's) waarvoor toerisme de voornaamste bedrijfstak is en een beslissende factor 
voor hun (schrapping) maatschappelijke en territoriale ontwikkeling, vooral door het 
voeren van campagnes om de betrokken regio's bij het publiek te promoten en om 
het publiek op hen attent te maken;

Or. fr

Amendement ingediend door Grażyna Staniszewska

Amendement 23
Paragraaf 7

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten om nieuwe bestemmingen te stimuleren zoals 
(schrapping) regio's met een sterk toeristisch potentieel, waaronder de ultraperifere 
regio's, alsook de ver van de economische centra van de Europa gelegen gebieden 
aan de buitengrenzen van de Unie, waarvoor toerisme de voornaamste bedrijfstak is 
en een beslissende factor voor hun economische en maatschappelijke ontwikkeling;

Or. pl

Amendement ingediend door Grażyna Staniszewska

Amendement 24
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om toeristische ondernemingen te 
ondersteunen in gebieden met minder bekende steden met een groot toeristisch 
potentieel en kansen om hoger op te klimmen in de Europese toeristische rangorde, 
uitgaande van de veronderstelling dat een sterke concentratie van het toerisme niet 
altijd gunstig is voor de levenskwaliteit van de bewoners van een streek en soms een 
bedreiging kan vormen voor het concept van evenwichtige ontwikkeling;

Or. pl
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 25
Paragraaf 7

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten om nieuwe bestemmingen in tot nog toe 
schijnbaar weinig attractieve regio's of geïsoleerde regio's met een sterk toeristisch 
potentieel (met name de ultraperifere regio's) op zodanige wijze te stimuleren dat de 
natuurlijke en culturele hulpbronnen van deze regio's bewaard blijven, juist omdat 
het toerisme de voornaamste bedrijfstak is of een beslissende factor voor hun 
economische en maatschappelijke ontwikkeling kan vormen;

Or. de

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 26
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. wijst erop dat duurzame vormen van toerisme, zoals wandeltochten, fietstochten, 
paardrijden en kanovaren, een duidelijke economische groei vertonen, hoewel zij 
zich ver van de drukst bezochte toeristische gebieden afspelen; concludeert daaruit 
dat, wanneer de culturele en natuurlijke rijkdommen van een regio gecombineerd 
worden met een milieusparende ontsluiting voor het tourisme, ook in benadeelde 
gebieden nieuw economisch potentieel kan worden ontsloten;

Or. de

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 27
Paragraaf 7 ter (nieuw)

7 ter. dringt er bij de Commissie op aan om gepaste aandacht te schenken aan de 
ontoereikende structuren voor duurzaam vervoer tussen de oude en nieuwe 
lidstaten, waardoor hindernissen worden gecreëerd voor de ontwikkeling van het 
duurzame toerisme, vooral langs de oude grensgebieden, die vaak algemene 
structurele problemen ondervinden en waarvoor het duurzame tourisme een 
potentieel voor autonome ontwikkeling kan vormen, nog afgezien van de politieke 
waarde die dit heeft voor het uitgebreide Europa;

Or. en
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Amendement ingediend door Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro en Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 28
Paragraaf 8

8. verzoekt degenen die in het Europees toerisme werkzaam zijn om zich rekenschap te 
geven van het veranderende multiculturele karakter van de toerist, hun product aan te 
passen om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie, beter te profiteren van 
de verscheidenheid van het toeristisch aanbod op Europees niveau en de connectie 
daarvan met regionale kwaliteitsproducten (landbouwproducten, handwerk, enz.) en 
de kwaliteit van de dienstverlening te versterken en te investeren in kwalitatief 
hoogstaande arbeidsplaatsen en de kwalificaties van de werknemers in de sector 
(beroepsopleiding, verbetering van de arbeidsomstandigheden, bevordering van 
zomercontracten, het au sérieux-nemen van klachten, kennis van de cliëntèle);

Or. pt

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 29
Paragraaf 9

9. is van mening dat de Commissie in overleg met de lidstaten nieuwe vormen van 
toerisme moet stimuleren om de seizoensgevolgen te verzachten, zoals 
plattelandstoerisme, of zich te richten op jongeren, gehandicapten en gepensioneerden, 
waarbij milieuvriendelijke vormen van ontspanning en reizen ook een voorwaarde 
daarvoor moeten zijn;

Or. de

Amendement ingediend door Grażyna Staniszewska

Amendement 30
Paragraaf 9

9. is van mening dat de Commissie in overleg met de lidstaten nieuwe vormen van 
toerisme moet stimuleren om de seizoensgevolgen te verzachten, zoals 
plattelandstoerisme, actief of gespecialiseerd tourisme, gezondheidstourisme of het 
zich richten op jongeren, gehandicapten en gepensioneerden;

Or. pl

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 31
Paragraaf 9

9. is van mening dat de Commissie in overleg met de lidstaten nieuwe vormen van 
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toerisme moet stimuleren om de seizoensgevolgen te verzachten, zoals 
plattelandstoerisme, of zich te richten op jongeren, gehandicapten en gepensioneerden, 
of thematisch toerisme (bijvoorbeeld muziekfestivals);

Or. el

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 32
Paragraaf 9

9. is van mening dat de Commissie in overleg met de lidstaten nieuwe vormen van 
toerisme moet stimuleren om de seizoensgevolgen te verzachten, zoals 
plattelandstoerisme of cultureel toerisme, of zich te richten op jongeren, 
gehandicapten en gepensioneerden en dat zij daarbij rekening moet houden met de 
specifieke behoeften van deze categorieën toeristen, door te zorgen voor passende 
voorzieningen en installaties;

Or. fr

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 33
Paragraaf 9 bis (nieuw)

9 bis. acht het, in het licht van de resultaten van de recente zitting van de Raad van 
ministers voor mededingingszaken (Luxemburg, 18 april 2005) van bijzonder belang 
dat de Europese instellingen, de lidstaten en de regio's samenwerken en dat zij 
daartoe de uitwisseling van informatie onderling en met de andere actoren op 
toeristisch gebied versterken en de totstandkoming bevorderen van een netwerk op 
lokaal, regionaal, interstatelijk en internationaal niveau voor de uitwisseling van 
informatie over initiatieven en acties op het gebied van het duurzame toerisme;

Or. el
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