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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za promet in turizem, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske turistične panoge zagotovljena le ob uporabi 
najboljših razpoložljivih tehnologij, zato bi bilo treba v sektorju turizma izmenjevati 
znanja in veščine, izkušnje ter najboljše prakse; poudarja pomen vzajemnega priznavanja 
diplom in kvalifikacij v sektorju turizma v Evropi;

2. meni, da bo večje usklajevanje raziskav in razvoja na področju turizma prineslo koristi za 
trajnostnost tega sektorja;

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji portfelja turističnih storitev v Evropi; poziva k 
vseevropskemu spodbujanju turizma v EU in k okrepljenemu sodelovanju med državami 
članicami na tem področju;

4. meni, da ima zdravstveni turizem glede na demografske spremembe v prihodnosti 
največje možnosti za veliko rast; meni, da bi certificiran evropski sistem standardov 
kakovosti in nadzora na tem področju, kakršen je na primer „sistem modrega križa“ za 
zdravstvena središča in centre dobrega počutja, na primer v hotelih, ki ponujajo 
zdravstvene programe (npr. zdravstvene preglede), občutno povečal konkurenčnost 
evropskega zdravstvenega turizma;

5. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične politike v Evropi treba splošno priznati vlogo 
podjetij, tudi malih in srednjih; meni, da bi moral biti zakonodajni okvir zato bolj prijazen 
za podjetja in bi moral upoštevati posebne potrebe podjetij v turistični panogi, na primer 
potrebo po prilagodljivem  delovnem času;

6. obžaluje dejstvo, da so prometne nesreče najpogostejši vzrok smrti med potniki; poziva k 
uskladitvi prometnih predpisov in varnostnih standardov, na primer k uskladitvi prometnih 
predpisov za promet v krožiščih.


