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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отбелязва, че конкурентоспособността на европейската туристическа индустрия 
може да бъде гарантирана единствено чрез използване на най-добрите налични 
технологии, като от това следва да бъдат споделяни уменията, опитът и най-добрите 
практики в туристическия сектор;  изтъква значението на взаимното признаване на 
дипломите и квалификациите в туристическия сектор в Европа; 

2. счита, че по-добрата координация на изследователската и развойната дейност в 
областта на туризма ще доведе до ползи по отношение на устойчивостта на 
туристическия сектор; 

3. изтъква необходимостта от разнообразяване на портфейла на туристическите услуги 
в Европа; призовава за насърчаване на туризма в целия ЕС и за засилено 
сътрудничество между държавите-членки при насърчаване на туризма;

4. с оглед демографските промени счита, че здравният туризъм има най-голям 
потенциал за осъществяване на значителен растеж в бъдеще; счита, че наличието на 
европейска сертифицирана система от стандарти за качество и контрол в тази 
област като  "системата на синия кръст" за медицинските и оздравителните 
центрове, т.е. в хотелите, предлагащи здравно лечение от вида "проверка на 
здравословното състояние", би подобрило значително конкурентоспособността на 
европейския здравен туризъм;  

5. изтъква, че ролята на предприятията, в това число на МСП, следва да бъде по-
широко призната при разработването на политиката в областта на туризма в Европа; 
счита, че законодателната рамка следва да бъде по-благоприятна за бизнеса, като 
отчете конкретните нужди на предприятията  в туристическата промишленост като 
гъвкави договорености по отношение на работното време; 

6. изразява съжаление във връзка с това, че най-често катастрофите по пътищата са 
причина за смъртта при пътуващите лица; призовава за хармонизирани разпоредби 
за движение по пътищата и стандарти за безопасност, напр. хармонизирани правила 
за преминаване през кръстовище с кръгово движение.


