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CESTOVNÝ RUCH

Od decembra 2009 má cestovný ruch vlastný právny základ. V novom finančnom výhľade
(2014 – 2020) však stále nemá osobitný rozpočtový riadok.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 6 písm. d) a hlava XXII, článok 195 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

CIELE

Odvetvie cestovného ruchu v Európskej únii v tom najužšom význame (tradiční poskytovatelia
zájazdov a služieb cestovného ruchu) tvorí asi 1,8 milióna podnikov, najmä malých a stredných
podnikov (MSP). Cestovný ruch tvorí 5 % HDP a zamestnáva 5,2 % aktívneho obyvateľstva (čo
predstavuje približne 9,7 milióna osôb). Ak však vezmeme do úvahy úzke prepojenie s inými
hospodárskymi odvetviami, tento podiel je ešte vyšší (viac ako 10 % HDP a minimálne 12 %
celkovej zamestnanosti, čo zodpovedá 13 miliónom pracovníkov).
V roku 2014 dosiahol medzinárodný cestovný ruch vo svete 1,133 miliardy návštevníkov
(+ 4,3 %) a v Európe predstavoval 582 miliónov návštevníkov, teda 51 % podiel na trhu (+ 3 %).
Európa (na 1. mieste Francúzsko) potvrdzuje svoju pozíciu najnavštevovanejšej turistickej
destinácie na svete. Okrem toho dlhodobá štúdia budúceho vývoja Svetovej organizácie pre
cestovný ruch predpokladá mierny rast cestovného ruchu v Európe do roku 2030, pričom sa
odhaduje na 744 miliónov turistov (+ 1,8 %), čo predstavuje 41,1 % podiel na trhu.
Z európskeho hľadiska je politika v oblasti cestovného ruchu tiež nástrojom na podporu
všeobecných politických cieľov v oblasti zamestnanosti a rastu. Stále väčší význam
získava udržateľný environmentálny rozmer cestovného ruchu, ktorý je už súčasťou agendy
udržateľného, zodpovedného alebo etického cestovného ruchu.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Všeobecná politika
Od zasadnutia Európskej rady 21. júna 1999 o cestovnom ruchu a zamestnanosti Únia venuje
väčšiu pozornosť podielu cestovného ruchu na európskej zamestnanosti. V oznámení s názvom
Spoločný prístup pre budúcnosť cestovného ruchu (COM(2001)0665), uverejnenom v novembri
2001, Komisia navrhla akčný rámec a opatrenia na stimuláciu európskeho odvetvia cestovného
ruchu. Rada vo svojom uznesení z 21. mája 2002 o budúcnosti cestovného ruchu potvrdila
prístup výkonnej moci a dala nový impulz spolupráci medzi verejnými a súkromnými subjektmi
v odvetví cestovného ruchu s cieľom urobiť z Európy hlavnú turistickú destináciu.
Na tomto základe Komisia následne uskutočnila celý rad opatrení a krokov. Ako príklad
výsledkov tejto stratégie možno uviesť:
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— satelitné účty cestovného ruchu za každý členský štát, dokončené pri predstavení prvého
európskeho satelitného účtu;

— spustenie portálu na propagáciu Európy ako turistickej destinácie;

— konanie európskeho fóra o cestovnom ruchu od roku 2002 (14. fórum sa konalo v roku
2015 v Luxemburgu a jeho témou bola najmä „digitalizácia cestovného ruchu“).

Od roku 2001 do februára 2014 Komisia vydala sedem oznámení o politickom smerovaní
v oblasti rozvoja odvetvia cestovného ruchu, o. i.:
— (COM(2007)0621 final) z 19. októbra 2007 – Agenda pre trvalo udržateľný

a konkurencieschopný európsky cestovný ruch – v ktorom sa predstavuje možnosť trvalo
udržateľného rozvoja ako prostriedku na zaručenie dlhodobej konkurencieschopnosti
cestovného ruchu a oznamujú trojročné prípravné činnosti;

— oznámenie (COM(2010)0352 final) z 30. júna 2010 – Európa ako popredná svetová
destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch – v ktorom
sa analyzujú faktory a prekážky konkurencieschopnosti cestovného ruchu a jeho trvalo
udržateľného rozvoja;

— oznámenie (COM(2012)0649 final) zo 7. novembra 2012 – Implementácia a rozvoj
spoločnej vízovej politiky v záujme podnietenia rastu v EÚ – ktorého cieľom je zvýšiť
prílev turistov z tretích krajín prostredníctvom spoločnej vízovej politiky;

— oznámenie (COM(2014)86 final) z 20. februára – Európska stratégia posilnenia rastu
a zamestnanosti v odvetvi pobrežného a námorného cestovného ruchu – ktorého cieľom je
podporovať udržateľný rast a konkurencieschopnosť pobrežného a námorného cestovného
ruchu.

B. Osobitné opatrenia
1. V záujme turistov – cestovateľov a/alebo dovolenkárov.
Ide o opatrenia na uľahčenie prekračovania hraníc, na ochranu zdravia a bezpečnosti, ako
aj hmotných záujmov turistov. Z týchto opatrení možno uviesť najmä odporúčanie Rady
86/666/EHS o protipožiarnej ochrane v hoteloch, ako aj novú smernicu o balíku cestovných
služieb a dohodách o spojených cestovných službách (ktorou sa ruší smernica 90/314/EHS[1])
a smernicu 2008/122/ES o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení zo strany
spotrebiteľov. Okrem toho boli prijaté nariadenia v oblasti práv cestujúcich vo všetkých
odvetviach dopravy (pozri informačný list 5.6.2). Ďalším príkladom prepojenia cestovného
ruchu a inej oblasti pôsobnosti Únie je smernica 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality
vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS k 31. decembru 2014, a to
v záujme cieľových skupín alebo prioritných tém.
Komisia na žiadosť Parlamentu začala niekoľko iniciatív na aktuálne témy zamerané na
európsky cestovný ruch.
Okrem iných iniciatívu Eden zameranú na propagáciu výnimočných európskych turistických
destinácií, ktoré sú zatiaľ málo známe a ktoré dodržiavajú zásady udržateľnosti. Financovanie
prípravnej akcie sa skončilo v roku 2011, ale Komisia pokračovala vo vykonávaní iniciatívy
v rámci programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP(COSME).

[1]Dňa 27. októbra 2015 Parlament schválil v druhom čítaní (bez pozmeňujúcich návrhov) spoločnú pozíciu, ktorú
prijala Rada, s cieľom prijať novú smernicu, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2011/83/EÚ
a ktorou sa zrušuje smernica 90/314/EHS.

http://www.visiteurope.com/Home?lang=en-CA
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:SK:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:SK:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:SK:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:SK:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:SK:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:SK:NOT
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_sk.htm
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Ďalšou iniciatívou zameranou na podporu sociálneho cestovného ruchu je iniciatíva Calypso
zameraná na cestovný ruch pre seniorov, znevýhodnených mladých ľudí, chudobné rodiny
a osoby so zníženou pohyblivosťou. Jej cieľom je umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí cestovať
a zároveň prispieť k vyváženiu sezónne podmieneným výkyvom cestovného ruchu. Vzhľadom
na jej úspech počas troch rokov, Komisia od roku 2014 spolufinancuje pilotné projekty
zamerané na zmiernenie sezónnosti sústredením sa na mládež a starších ľudí (posledná výzva
na predkladanie ponúk, ktorú riadi Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky, pochádza
z 30. júna 2015).
Cieľom iniciatívy Udržateľný cestovný ruch, ktorá zahŕňa európsku cestu železnej opony alebo
iniciatívy tzv. The Green Belt (6 800 km trás od Barentsovho mora až po Čierne more) je
propagácia premeny bývalej železnej opony na cezhraničnú sieť cyklistických alebo turistických
trás. Na vyhodnotenie okruhu Eurovelo, ktorý je sieťou 14 diaľkových cyklistických trás pod
správou Európskej federácie cyklistov, pozri aktualizáciu (z roku 2012) štúdie Európskeho
parlamentu zameranú na európsku sieť cyklistických trás.
Európska komisia tiež spolufinancuje projekty cezhraničného udržateľného cestovného ruchu
s cieľom diverzifikovať ponuku európskeho cestovného ruchu. Napríklad v rámci programu
COSME bola nedávno (30. júna 2015) zverejnená výzva na predkladanie ponúk s cieľom
podporovať a rozvíjať produkty a služby v oblasti športu a dobrých životných podmienok, ako
aj priemyselné a kultúrne dedičstvo Európy.
V rámci prípravnej akcie s názvom Cestovný ruch a dostupnosť pre všetkých Komisia od
februára 2014 v období 18 mesiacov spolufinancovala projekty prístupných trás zamerané
na balík produktov a služieb v prospech handicapovaných osôb, starších cestujúcich a osôb
s dočasnými problémami.
V rámci digitalizácie ciest a cestovného ruchu Komisia v marci 2015 zaviedla platformu
o digitálnom cestovnom ruchu s cieľom posilniť kapacitu inovácie a digitalizácie malých
a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu.
2. V záujme odvetvia cestovného ruchu a regiónov a na podporu zodpovedného cestovného
ruchu
Regióny sú pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu a stimulovanie konkurencieschopnosti
európskych destinácií strategickou vnútroštátnou úrovňou. Komisia podporuje aj vytváranie
sietí medzi hlavnými európskymi turistickými regiónmi. V júli 2009 bola vytvorená sieť
NECSTouR, otvorená európskym turistickým regiónom, aby slúžila ako platforma na výmenu
poznatkov a inovačných riešení v oblasti udržateľného a konkurencieschopného cestovného
ruchu. Pokiaľ ide o prínos cestovného ruchu k regionálnemu rozvoju a zamestnanosti
v dotknutých regiónoch, Únia má k dispozícii ďalšie zdroje financovania: EFRR na financovanie
udržateľných projektov spojených s cestovným ruchom, program Interreg, Kohézny fond
na financovanie infraštruktúry v oblasti ochrany životného prostredia a dopravy, ESF na
zamestnanosť, program Leonardo da Vinci na odborné vzdelávanie, EPFRV na diverzifikáciu
vidieckeho hospodárstva, EFRH na rekvalifikáciu v oblasti ekoturistiky, rámcový program pre
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a 7. rámcový program pre výskum (RPVV). V tejto
súvislosti v rámci viacročného finančného rámca na obdobie 2014 až 2020 program COSME
prevzal rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie a program Horizont 2020
prevzal rámcový program pre výskum a vývoj.
V rámci nového finančného výhľadu v súlade s programom pre konkurencieschopnosť
podnikov a MSP (COSME) výkonná moc disponuje celkovou sumou vo výške 105,5 miliónov
EUR. V roku 2015 nemá k dispozícii veľa finančných prostriedkov; sumu 9 milióna EUR
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stanovil riadiaci výbor programu COSME. Harmonizované štatistické údaje týkajúce sa
cestovného ruchu sa v Únii zbierajú od roku 1996. V nariadení (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011
sa stanovuje spoločný rámec pre systematický vývoj, tvorbu a šírenie štatistických informácií
o cestovnom ruchu zozbieraných v členských štátoch. V roku 2013 vytvorila Komisia virtuálne
observatórium cestovného ruchu s cieľom koordinovať zber a ukladanie informácií a zaistiť
väčšiu súčinnosť medzi rôznymi úrovňami politiky v oblasti cestovného ruchu. Komisia vo
svojich oznámeniach (COM(96)0547 final) z 27. novembra 1996 a (COM(1999) 262 final)
z 26. mája 1999 oznámila a vypracovala opatrenia Spoločenstva na boj proti sexuálnej turistike
zameranej na deti (informácie o prevencii a trestných činoch pozri ďalej).

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Už v decembri 1996 Európsky parlament podporil akciu Spoločenstva zameranú na cestovný
ruch, keď schválil prvý viacročný program na obdobie 1997 – 2000 s názvom Philoxenia, od
ktorého sa upustilo, pretože sa v Rade nedosiahol jednomyseľný súhlas.
Európsky parlament vo svojom uznesení z 30. marca 2000 o vykonávaní opatrení na
boj proti sexuálnej turistike zameranej na deti (COM(1999) 262 final) požiadal členské
štáty, aby prijali ustanovenia s extrateritoriálnou platnosťou umožňujúce vyšetrovanie osôb,
ktoré sa dopustili sexuálneho zneužívania detí v cudzine, ich súdne stíhanie a potrestanie.
októbra 2011 prijal legislatívne uznesenie (P7_TA(2011)0468) o návrhu smernice o boji proti
„sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí“. V súlade so smernicou 2011/93/
EÚ z 13. decembra 2011[2] sa sexuálna turistika zameraná na deti považuje za trestný čin
v celej Únii; najmä v článku 21 sa stanovujú vnútroštátne opatrenia na prevenciu alebo zákaz
organizovania ciest na účely páchania tohto typu trestného činu.
Dávno pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy prijal Európsky parlament rad
uznesení o usmerneniach alebo iniciatívach Komisie v oblasti cestovného ruchu, z ktorých
najvýznamnejšie sú uznesenia z 8. septembra 2005 o nových perspektívach a nových výzvach
pre trvalo udržateľný európsky cestovný ruch, uznesenie z 29. novembra 2007 o obnovenej
politike EÚ v oblasti cestovného ruchu: za pevnejšie partnerstvo v rámci cestovného ruchu
a uznesenie zo 16. decembra 2008 o vplyve cestovného ruchu v pobrežných regiónoch
z hľadiska regionálneho rozvoja. Parlament sa tak zaoberal účinkami vízovej politiky na
cestovný ruch a podporil propagáciu európskych turistických destinácií.
Takisto navrhol vytvorenie značky „Európske dedičstvo”, ako aj cyklistickej trasy pozdĺž
bývalej železnej opony a podporil odvetvie cestovného ruchu pri diverzifikácii ponuky služieb
s cieľom reagovať na sezónny charakter cestovného ruchu.
Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy prijal Parlament 27. septembra 2011 na
základe iniciatívnej správy s názvom popredná svetová destinácia cestovného ruchu uznesenie
P7_TA(2011)0407. Parlament podporuje politickú stratégiu Komisie zameranú na 21 opatrení
a chcel vytvoriť konkurencieschopný, moderný, vysokokvalitný a udržateľný cestovný ruch,
ktorý vychádza z multikulturálneho rozmeru Európy a je dostupný pre všetkých. Poslanci
zdôraznili aj význam opatrení prijatých v iných oblastiach, ktoré môžu mať určujúci vplyv na
cestovný ruch, ako sú zamestnanosť, dane a práva spotrebiteľov.
Žiadosti Parlamentu o vytvorenie osobitného programu pre cestovný ruch v rámci finančného
výhľadu na obdobie 2014 – 2020 však Rada nevyhovela. Komisia musela tiež v decembri 2014
stiahnuť odporúčania týkajúce sa všetkých nezáväzných európskych zásad kvality v oblasti
cestovného ruchu, ktoré vo februári 2014 predložila Rade. A to aj napriek skutočnosti, že

[2]Číslo smernice bolo opravené na „2011/39/EU“ namiesto„2011/92/EU“ (Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2012).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//SK
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mala podporu Parlamentu, pokiaľ ide o „európsku značku kvality cestovného ruchu“ (bod 25
uznesenia P7_TA(2011)0407 a bod 53 uznesení T8-0391/2015).
27. októbra 2015 Parlament v druhom čítaní prijal legislatívne uznesenie (T8-0366/2015)
týkajúce sa novej smernice, ktorou sa posilňuje ochrana cestujúcich v rámci balíka cestovných
služieb a spojených cestovných služieb, a ktorou sa zrušuje smernica 90/314/EHS platná
v tejto oblasti. 29. októbra 2015 Parlament prijal uznesenie (T8-0391/2015) o nových výzvach
a stratégiách na podporu cestovného ruchu v Európe. Okrem iného sa v ňom spomína
digitalizácia distribučných kanálov, rozvoj hospodárstva spoločného využívania zdrojov,
vývoj správania spotrebiteľov, potreba pritiahnuť a udržať kvalifikovaných zamestnancov,
demografický vývoj a otázka sezónnosti. Parlament okrem toho vyzýva Komisiu, aby predložila
novú stratégiu pre oblasť cestovného ruchu, ktorou nahradí alebo bude aktualizovať oznámenie
z 30. júna 2010 o Európe ako poprednej svetovej destinácii cestovného ruchu; odporúča vytvoriť
v rámci budúceho viacročného finančného rámca rozpočtový riadok, ktorý by bol venovaný
cestovnému ruchu; vyzýva európsku výkonnú moc, aby v spolupráci s Európskou komisiou pre
cestovný ruch chránila vedúce postavenie Európy v cestovnom ruchu, prípadne aj vytvorením
značky „destinácia Európa 2020“, ktorá zahŕňa marketing, valorizáciu značky a propagáciu
Európy, a aby tak zaviedla dlhodobú stratégiu, ktorú Komisia začala vo februári 2014 (pozri
vyššie) a ktorú prekazila Rada.
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2015-0391

	Cestovný ruch
	Právny základ
	Ciele
	Dosiahnuté výsledky
	Úloha Európskeho parlamentu


