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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az európai idegenforgalmi ágazat versenyképessége csak az 
elérhető legjobb technológia alkalmazása mellett garantálható, ezért az idegenforgalmi 
ágazatban meg kell valósítani a készségek, a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok 
megosztását; hangsúlyozza az idegenforgalmi diplomák és képesítések Európa-szerte 
történő kölcsönös elismerésének jelentőségét;

2. úgy véli, hogy az idegenforgalom területén zajló kutatások és fejlesztések jobb 
összehangolása előnyös lehet az idegenforgalmi ágazat fenntarthatósága szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell tenni az idegenforgalmi szolgáltatások választékát 
Európában; szorgalmazza az EU idegenforgalmának uniós szintű támogatását, valamint a 
tagállamok közötti együttműködés fokozását a turizmus előmozdítása során;

4. a demográfiai változások fényében úgy véli, hogy nagy valószínűséggel az egészségügyi 
turizmus fog jelentősen növekedni a jövőben; úgy véli, hogy az európai egészségügyi 
turizmus versenyképességét jelentős mértékben növelné egy olyan, a minőségi előírásokra 
és ellenőrzésekre vonatkozó európai tanúsítványi rendszer bevezetése, mint amilyen az 
orvosi vagy wellness-létesítményekre, például az egészségügyi kezeléseket (többek között 
orvosi vizsgálatokat) nyújtó szállodákra vonatkozó „kék kereszt” rendszer;

5. hangsúlyozza, hogy az európai idegenforgalmi politika kidolgozása során széles körben el 
kell ismerni a vállalkozások, például a kkv-k szerepét; úgy véli, hogy a jogalkotási keret 
vállalkozásbarát jellegét ezért fokozni kell, és figyelembe kell venni az idegenforgalmi 
ágazatban működő vállalkozások sajátos szükségleteit, például a rugalmas munkaidő-
feltételeket;

6. sajnálattal állapítja meg, hogy az utazók között a közúti baleset a leggyakoribb halálok; 
szorgalmazza a közlekedési szabályozás és a biztonsági előírások összehangolását, 
például a körforgalomban való haladásra vonatkozó közlekedési szabályok 
harmonizálását.


