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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst erop dat het concurrentievermogen van de Europese toeristische sector alleen 
gegarandeerd is als gebruik wordt gemaakt van de beste beschikbare technologieën, en 
hiervoor is de uitwisseling van vaardigheden, ervaringen en beste praktijken 
onontbeerlijk; onderstreept het belang van wederzijdse erkenning van diploma's en 
kwalificaties in de toeristische sector in geheel Europa; 

2. is van mening dat de duurzaamheid van de toeristische sector gebaat is bij een betere 
coördinatie van het onderzoek en de ontwikkeling op het gebied van het toerisme; 

3. beklemtoont de noodzaak om het aanbod van toeristische diensten in Europa te 
diversifiëren; pleit voor bevordering van het toerisme in de EU op Europese schaal en 
voor meer samenwerking tussen lidstaten bij de bevordering van het toerisme;

4. is gezien de demografische veranderingen van oordeel dat gezondheidstoerisme de beste 
groeikansen biedt voor de toekomst; gelooft dat een Europees stelsel van gegarandeerde 
kwaliteitsnormen en -controles op dit gebied, zoals een "blue cross" stelsel voor medische 
en welzijnsvoorzieningen, bijvoorbeeld in hotels die gezondheidsbehandelingen 
aanbieden, zoals gezondheidstests, sterk zou bijdragen tot verbetering van het 
concurrentievermogen van het Europese gezondheidstoerisme;   

5. benadrukt dat de rol van het bedrijfsleven en van kleine en middelgrote ondernemingen 
brede erkenning moet krijgen bij de ontwikkeling van het beleid op toeristisch gebied in 
Europa; gelooft dat de wetgeving daarom moet zorgen voor een gunstiger bedrijfsklimaat 
en rekening moet houden met de specifieke behoeften van toeristische ondernemingen, 
zoals regelingen inzake flexibele arbeidstijden; 

6. betreurt het dat verkeersongevallen de meest voorkomende doodsoorzaak onder reizigers 
zijn; pleit voor harmonisatie van de verkeersregels en veiligheidsnormen, bijvoorbeeld 
uniforme regels voor het verkeer op rotondes. 


