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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu 
i Turystyki, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że konkurencyjność europejskiego sektora turystycznego można 
zagwarantować jedynie poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii, dlatego 
też należy wymieniać się umiejętnościami, doświadczeniem i najlepszymi praktykami 
w sektorze turystycznym; podkreśla znaczenie wzajemnego uznawania dyplomów 
i kwalifikacji w sektorze turystycznym w całej Europie; 

2. uważa, że lepsza koordynacja działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie turystyki 
przyniesie korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju sektora turystycznego; 

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty usług turystycznych w Europie; domaga się 
promocji turystyki we wszystkich krajach UE oraz ściślejszej współpracy pomiędzy
państwami członkowskimi w zakresie promocji turystyki;

4. jest zdania, że z uwagi na zmiany demograficzne największe możliwości znacznego 
rozwoju w przyszłości ma turystyka zdrowotna; uważa, że europejski certyfikowany 
system norm jakości i kontroli w tej dziedzinie, taki jak system „blue cross” dla urządzeń 
medycznych lub wellness, np. w hotelach oferujących zabiegi zdrowotne, na przykład 
badania lekarskie, znacząco poprawiłby konkurencyjność europejskiej turystyki 
zdrowotnej;  

5. podkreśla, że opracowując politykę turystyczną w Europie, należy docenić rolę 
przedsiębiorstw, w tym MŚP; uważa zatem, że ramy legislacyjne powinny być bardziej 
przyjazne dla biznesu i uwzględniać specyficzne potrzeby przedsiębiorstw działających 
w sektorze turystycznym, takie jak elastyczny czas pracy; 

6. wyraża ubolewanie wobec faktu, że wypadki drogowe są najczęstszą przyczyną śmierci 
podróżnych; domaga się wprowadzenia zharmonizowanych przepisów drogowych i norm 
bezpieczeństwa, np. zharmonizowanych przepisów drogowych dotyczących organizacji 
ruchu na rondzie.


