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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att konkurrensen i den europeiska turistnäringen bara kan 
garanteras genom att använda den bästa tillgängliga tekniken och därför bör man inom 
turistbranschen utbyta kunskaper, erfarenheter och bästa praxis. Parlamentet understryker 
betydelsen av ömsesidigt erkännande av betyg och kvalifikationer i turistnäringen över 
hela Europa. 

2. Europaparlamentet anser att en bättre samordning av forskning och utveckling skulle 
främja hållbar utveckling inom turistbranschen. 

3. Europaparlamentet framhäver behovet av att bredda utbudet av turisttjänster i Europa. 
Parlamentet uppmanar till ett unionsövergripande främjande av turism i EU och till bättre 
samarbete medlemsstaterna emellan när turismen främjas.

4. Europaparlamentet anser att hälsoturismen, med tanke på de demografiska förändringarna, 
har störst tillväxtpotential i framtiden. Parlamentet anser att en europeisk certifierad 
standard för kvalitet och kontroll på området, såsom det blåa korset för 
hälsovårdsinrättningar eller friskvårdsanläggningar, hotell som erbjuder hälsovård, 
t.ex. hälsokontroller, skulle innebära en betydande förbättring av konkurrenskraften för 
europeisk hälsoturism.  

5. Europaparlamentet betonar att företagens roll, däribland små och medelstora företag, 
allmänt borde erkännas när strategier för europeisk turism dras upp. Parlamentet anser att 
den rättsliga ramen därför bör göras företagsvänligare och ta hänsyn till de särskilda 
behov som företagen har inom turistnäringen, t.ex. flextid. 

6. Europaparlamentet beklagar djupt att kollisioner i trafiken är den vanligaste dödsorsaken 
bland resenärer. Parlamentet uppmanar till harmoniserade trafikregler och 
säkerhetsnormer, t.ex. harmoniserade trafikregler för rondeller.


