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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at den europæiske turistindustris konkurrenceevne kun kan sikres ved 
anvendelse af de bedste til rådighed stående teknologier, og derfor bør evner, erfaringer og 
bedste praksis i turistsektoren deles; understreger betydningen af gensidig anerkendelse af 
eksamensbeviser og kvalifikationer i turistsektoren i hele Europa; 

2. mener, at bedre koordinering af forskning og udvikling inden for turisme vil styrke 
turistsektorens bæredygtighed; 

3. understreger behovet for at diversificere udbuddet af turistydelser i Europa; opfordrer til 
EU-dækkende promovering af turisme i EU og styrket samarbejde mellem 
medlemsstaterne i forbindelse med promovering af turisme;

4. mener, i betragtning af de demografiske ændringer, at sundhedsturisme har det største 
potentiale til at få betydelig vækst i fremtiden; mener, at et europæisk certificeret system 
med kvalitetsnormer og -kontrol på dette område, som f.eks. et system med blå kors til 
medicinske faciliteter og wellnessfaciliteter, f.eks. på hoteller, som tilbyder 
sundhedsrelaterede behandlinger såsom sundhedstjek, i høj grad vil forbedre europæisk 
sundhedsturismes konkurrenceevne;  

5. understreger, at virksomhedernes, herunder SMV'ers, rolle bør nyde bred anerkendelse i 
forbindelse med udviklingen af turismepolitik i Europa; mener, at den 
lovgivningsmæssige ramme derfor bør være mere erhvervsvenlig og tage hensyn til 
turistindustriens virksomheders særlige behov, såsom fleksibel arbejdstid; 

6. beklager, at sammenstød på vejene er den hyppigste dødsårsag blandt rejsende; opfordrer 
til harmonisering af færdselslovgivninger og sikkerhedsstandarder, f.eks. harmonisering af 
færdselsregler for trafik i rundkørsler.


