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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že konkurencieschopnosť európskeho cestovného ruchu bude zaručená len 
vtedy, keď sa budú používať najlepšie dostupné technológie, a preto treba v odvetví 
cestovného ruchu spoločne využívať zručnosti, skúsenosti a najlepšie postupy; zdôrazňuje 
dôležitosť vzájomného uznávania diplomov a kvalifikácií v odvetví cestovného ruchu 
v celej Európe;

2. je presvedčený o tom, že lepšia koordinácia výskumu a vývoja v odvetví cestovného 
ruchu bude mať prínos pre udržateľnosť odvetvia cestovného ruchu;

3. zdôrazňuje potrebu diverzifikovať portfólio služieb cestovného ruchu v Európe; žiada, aby 
sa cestovný ruch v EÚ podporoval na úrovni celej EÚ, a požaduje intenzívnejšiu 
spoluprácu členských štátov na propagácii cestovného ruchu;

4. vzhľadom na demografické zmeny sa domnieva, že najväčší potenciál významného rastu 
v budúcnosti má zdravotný cestovný ruch; je presvedčený o tom, že európsky 
certifikovaný systém noriem a kontroly kvality v tejto oblasti, ako je systém „modrého 
kríža“ („blue-cross“) pre zdravotnícke a wellness zariadenia, napr. v hoteloch 
poskytujúcich lekárske úkony, ako sú lekárske prehliadky, by významným spôsobom 
zvýšil konkurencieschopnosť európskeho zdravotného cestovného ruchu;

5. zdôrazňuje, že pri vypracúvaní politiky cestovného ruchu v Európe by sa mala všeobecne 
uznávať úloha podnikov vrátane MSP; je presvedčený, že legislatívny rámec by mal preto 
byť výhodnejší pre podniky a zohľadňovať osobitné potreby podnikov pôsobiacich 
v odvetví cestovného ruchu napr. prostredníctvom pružného pracovného času;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že dopravné nehody sú najčastejšou príčinou úmrtia 
cestujúcich; požaduje harmonizáciu dopravných predpisov a bezpečnostných noriem, 
napr. harmonizované pravidlá cestnej premávky upravujúce dopravu na kruhových 
objazdoch.


