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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

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, te weinig opleiding en publiciteit over het image van de sector;

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;

3. is van mening dat de Europese toeristische sector in hoge mate bijdraagt aan groei en 
werkgelegenheid op regionaal niveau en benadrukt dat Europese regelgeving moet zorgen 
voor een voor deze sector gunstig klimaat door te werken aan juridische en fiscale 
harmonisering op Europees niveau, zodat de internationale concurrentie kan worden 
bestreden;

4. is niet erg gelukkig met het ontbreken van een specifieke rechtsgrondslag in de 
Verdragen, 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;

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, 
consumenten, interne markt, milieu, vervoer, werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, 
O&O);

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;

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 
economische en maatschappelijke ontwikkeling;

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 en de kwaliteit van de 
dienstverlening te versterken (beroepsopleiding, mobiliteit van de werknemers, 
au sérieux-nemen van klachten, kennis van de cliëntèle);
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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;

10. verzoekt de Commissie om samen met de lidstaten door te gaan met haar inspanningen 
om gegevens te verzamelen zodat betrouwbare geharmoniseerde statistieken kunnen 
worden verkregen.
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