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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že pro zajištění konkurenceschopnosti evropského průmyslu cestovního ruchu 
je nutné používat nejlepší dostupné technologie, a proto je v tomto odvětví třeba sdílet 
dovednosti, zkušenosti i nejlepší osvědčené postupy; poukazuje na důležitost vzájemného 
uznávání titulů a osvědčení v odvětví cestovního ruchu v Evropě; 

2. věří, že lepší koordinace výzkumu a vývoje v oblasti cestovního ruchu bude mít přínos, 
pokud jde o udržitelnost odvětví cestovního ruchu; 

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku služeb cestovního ruchu v Evropě; vyzývá
k propagaci cestovního ruchu v EU na celoevropské úrovni a k posílení spolupráce 
členských států v tomto ohledu;

4. domnívá se, že vzhledem k demografickým změnám má zdravotní cestovní ruch největší 
potenciál výrazného růstu v budoucnosti; věří, že evropský certifikovaný systém norem
a kontroly jakosti v této oblasti, jako je „systém modrého kříže“ pro zdravotnická
a wellness zařízení, např. v hotelech nabízejících zdravotní péči jako lékařské prohlídky, 
by výrazně zvýšil konkurenceschopnost evropského zdravotního cestovního ruchu;

5. zdůrazňuje, že by se při vývoji politiky cestovního ruchu v Evropě měl klást silný důraz 
na úlohu podniků, včetně malých a středních podniků; věří proto, že právní rámec by měl 
více vycházet vstříc podnikání a měl by brát v potaz specifické potřeby podniků 
působících v oblasti průmyslu cestovního ruchu, jako jsou pružné úpravy pracovní doby; 

6. lituje skutečnosti, že silniční nehody jsou nejčastější příčinou úmrtí turistů; požaduje 
harmonizované dopravní předpisy a bezpečnostní normy, např. sjednocené dopravní 
předpisy upravující provoz kruhových objezdů.


