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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο από την χρήση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, επομένως 
στον τομέα του τουρισμού οι δεξιότητες, οι εμπειρίες και οι καλύτερες πρακτικές θα 
πρέπει να αποτελούν κτήμα όλων· τονίζει την σημασία της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
διπλωμάτων και των προσόντων στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη·

2. θεωρεί ότι ο καλύτερος συντονισμός της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα του 
τουρισμού θα ωφελήσει την βιωσιμότητα στον εν λόγω τομέα· 

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 
τουρισμού στην Ευρώπη· προτείνει την ευρεία προβολή του στη ΕΕ και τη ενίσχυση της 
συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη κατά τη εν λόγω προβολή·

4. θεωρεί εν όψει δημογραφικών αλλαγών ότι ο τουρισμός στον τομέα της υγείας έχει 
πολλές δυνατότητες να γνωρίσει μια σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον· υποστηρίζει ότι 
ένα ευρωπαϊκό πιστοποιημένο σύστημα προτύπων και ελέγχου ποιότητας στον 
συγκεκριμένο τομέα όπως "ο κυανούς σταυρός" στην ιατρική ή στον τομέα της 
αισθητικής, λ.χ. τα ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας όπως ιατρικές εξετάσεις 
μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού στον τομέα 
της υγείας·

5. τονίζει ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναγνωρισθεί ευρέως κατά την διάρκεια ανάπτυξης της 
πολιτικής τουρισμού στην Ευρώπη• πιστεύει συνεπώς ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα 
πρέπει να είναι περισσότερο φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες των επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας όπως ευέλικτες ρυθμίσεις όσον 
αφορά το χρόνο εργασίας·

6. εκφράζει την θλίψη της για τις συγκρούσεις οχημάτων που είναι η πιο συχνή αιτία 
θανάτου για τους ταξιδιώτες· ζητεί την εναρμόνιση των κανόνων κυκλοφορίας, λ.χ. 
εναρμονισμένους κανόνες για κίνηση στους κυκλικούς κόμβους.


