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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport 
și turism, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât, dacă se ține seama de toate efectele multiplicatoare, sectorul turismului produce 
peste 10% din PIB-ul total al UE;

B. întrucât turismul ar trebui perceput, într-o măsură mult mai mare, drept un sector 
transversal, iar raporturile sale cu celelalte domenii politice și sectoare economice trebuie 
să fie consolidate;

C. întrucât, în sectorul turismului, se manifestă încă de pe acum o vizibilă lipsă de personal 
calificat și în curs de formare;

1. cere ca, în sectorul turismului, să se opereze îmbunătățiri în materie de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor profesionale, pentru a permite personalului calificat, dar și 
persoanelor recalificate, să ocupe mai ușor un loc de muncă în acest sector; 

2. cere Comisiei să sprijine inițiativa industriei hoteliere de armonizare a clasificării 
hotelurilor și de a adopta măsuri legislative în cazul în care acest deziderat nu poate fi 
realizat în toate statele membre;

3. cere Comisiei și statelor membre să elaboreze și să pună în aplicare norme europene în 
materie de instalații turistice, cum ar fi normele de pază contra incendiilor;

4. cere Comisiei să sprijine turismul fără bariere și adaptat persoanelor în vârstă și să 
instituie o etichetă de calitate europeană pentru destinațiile turistice care le permit 
persoanelor vârstnice să călătorească fără dificultate; în acest sens, apreciază că 
Programul Calypso ar trebui evaluat, în colaborare cu părțile interesate și, dacă este cazul, 
continuat.


