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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. constată că competitivitatea sectorului turismului în Europa va fi garantată numai prin 
utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile și, prin urmare, competențele, experiența 
și cele mai bune practici în domeniul turismului ar trebui împărtășite; subliniază 
importanța recunoașterii reciproce a diplomelor și calificărilor în sectorul turismului în 
toată Europa; 

2. consideră că o mai bună coordonare a cercetării și dezvoltării în domeniul turismului va 
prezenta avantaje pentru sustenabilitatea sectorului turistic; 

3. subliniază necesitatea diversificării portofoliului de servicii turistice în Europa; solicită 
promovarea la nivel european a turismului în UE și o cooperare consolidată între statele 
membre în cadrul acțiunilor de promovare a turismului;

4. având în vedere schimbările demografice, consideră că turismul medical are cel mai mare 
potențial de a cunoaște o creștere semnificativă în viitor; este de opinie că un sistem 
european certificat de standarde și controale de calitate în acest domeniu, precum un 
sistem al crucii albastre pentru instituțiile medicale sau de wellness, de exemplu în 
hoteluri care oferă tratamente de sănătate cum ar fi controalele de sănătate, ar îmbunătăți 
semnificativ competitivitatea turismului medical european;  

5. subliniază că rolul întreprinderilor, inclusiv al IMM-urilor, ar trebui recunoscut la scară 
largă în cadrul procesului de elaborare a politicii europene a turismului; este de opinie că, 
prin urmare, cadrul legislativ ar trebui să fie mai favorabil întreprinderilor, să țină seama 
de nevoile specifice ale întreprinderilor din sectorul turistic, cum ar fi programul de 
muncă flexibil; 

6. regretă faptul că accidentele rutiere reprezintă cauza cea mai frecventă a deceselor în 
rândul călătorilor; solicită armonizarea regulilor traficului rutier și a standardelor de 
siguranță, de exemplu regulamente rutiere armonizate pentru traficul în sensul giratoriu.


