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CESTOVNÝ RUCH

Od decembra 2009 má politika v oblasti cestovného ruchu vlastný právny základ.
V súčasnom viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 však stále nemá
osobitný rozpočtový riadok.

PRÁVNY ZÁKLAD

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

CIELE

Odvetvie cestovného ruchu v EÚ v najužšom zmysle slova (tradiční poskytovatelia
rekreácií a služieb cestovného ruchu) tvorí 2,3 milióna podnikov, najmä malých
a stredných, ktoré zamestnávajú približne 12,3 milióna ľudí. V roku 2018 odvetvie
cestovania a cestovného ruchu priamo vyprodukovalo 3,9 % HDP EÚ a zamestnávalo
5,1 % všetkého ekonomicky činného obyvateľstva (čo predstavuje približne
11,9 milióna pracovných miest). Ak však vezmeme do úvahy jeho úzke prepojenie
s inými hospodárskymi odvetviami, sú tieto čísla ešte vyššie (10,3 % HDP a 11,7 %
celkovej zamestnanosti, čo predstavuje 27,3 milióna pracovníkov).
V roku 2019 sa v rámci medzinárodného cestovného ruchu na celom svete uskutočnilo
1,5 miliardy zahraničných ciest (+ 4 %), z toho 745 miliónov v Európe, čo predstavuje
50 % podiel na trhu. Pandémia COVID-19, ktorá prepukla v marci 2020 a je
sprevádzaná neistotou vzhľadom na zákazy cestovania a hygienické predpisy,
predstavuje pre budúcnosť cestovného ruchu v súčasnosti najväčšiu výzvu.
Politika v oblasti cestovného ruchu je aj nástrojom EÚ na podporu všeobecných cieľov
zamestnanosti a rastu. Vplyv cestovného ruchu na životné prostredie bude časom
stále významnejší. Toto sa už odzrkadľuje v projektoch, ktoré zahŕňajú udržateľný,
zodpovedný a etický cestovný ruch. Európsky parlament zverejnil v roku 2018 štúdiu
s názvom Neúnosný cestovný ruch: jeho vplyv a možné reakcie politík.

VÝSLEDKY

A. Všeobecná politika
Od zasadnutia Európskej rady o cestovnom ruchu a zamestnanosti 21. júna 1999
venuje EÚ viac pozornosti podielu cestovného ruchu na zamestnanosti v Európe.
V oznámení s názvom Spolupráca v záujme budúcnosti európskeho cestovného ruchu
(COM(2001)0665) zverejnenom v novembri 2001 navrhla Európska komisia akčný
rámec a opatrenia na stimuláciu odvetvia cestovného ruchu v EÚ. Vo svojom uznesení
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z 21. mája 2002 o budúcnosti cestovného ruchu Rada potvrdila prístup Komisie
a stanovila cieľ, ktorým je Európa ako špičková destinácia cestovného ruchu, čo rýchlo
vyústilo do užšej spolupráce verejných a súkromných subjektov cestovného ruchu
v EÚ.
Na tomto základe Komisia následne uskutočnila celý rad opatrení. Ako príklad
výsledkov tejto stratégie možno uviesť:
— satelitné účty cestovného ruchu (TSA) za každý členský štát s konečným cieľom

predstaviť prvý európsky satelitný účet,

— Spustenie portálu na propagáciu Európy ako destinácie cestovného ruchu,

— európske fórum cestovného ruchu, ktoré sa od roku 2002 každoročne organizuje
v spolupráci s predsedníckou krajinou Rady Európskej únie v druhej polovici
roka. V roku 2019 sa v Helsinkách (Fínsko) konalo 18. fórum na tému Digitálna
transformácia ako hnacia sila udržateľného rastu v odvetví cestovného ruchu EÚ.
Stretnutie európskeho fóra cestovného ruchu v roku 2020 sa uskutočnilo virtuálne
z Berlína a bolo zamerané na spôsoby, ako vyriešiť krízu a preorientovať cestovný
ruch v Európe.

Od roku 2001 vydala Komisia niekoľko oznámení, z toho najnovšie v roku 2014,
o usmerneniach pre politiku rozvoja cestovného ruchu. Medzi ne patria:
— (COM(2007)0621) z 19. októbra 2007 – Agenda pre trvalo udržateľný

a konkurencieschopný európsky cestovný ruch, v ktorej sa predstavuje
možnosť udržateľného rozvoja ako prostriedku na zaručenie dlhodobej
konkurencieschopnosti cestovného ruchu a oznamuje trojročný súbor prípravných
činností,

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

— (COM(2012)0649) zo 7. novembra 2012 – Implementácia a rozvoj spoločnej
vízovej politiky v záujme podnietenia rastu v EÚ, ktorého cieľom je zvýšiť prílev
turistov z nečlenských krajín EÚ zavedením spoločnej vízovej politiky,

— (COM(2014)0086) z 20. februára 2014 – Európska stratégia posilnenia rastu
a zamestnanosti v odvetví 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)
Tieto opatrenia zahŕňajú kroky na uľahčenie prekračovania hraníc, na ochranu zdravia
a bezpečnosti, ako aj hmotných záujmov turistov. K nim patrí odporúčanie Rady
86/666/EHS o protipožiarnej ochrane v hoteloch, smernica 2008/122/ES o časovo
vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení a smernica (EÚ) 2015/230 o balíkoch
cestovných služieb a spojených cestovných službách. Okrem toho boli prijaté predpisy
o právach cestujúcich vo všetkých odvetviach dopravy (2.2.3). Smernica 2006/7/ES
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z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie je príkladom prepojenia
cestovného ruchu a ďalších oblastí právomoci EÚ. Takisto sa ňou zrušuje smernica
76/160/EHS z 8. decembra 1975 s účinnosťou od 31. decembra 2014.
Na žiadosť Parlamentu uviedla Komisia niekoľko iniciatív vo forme piatich prípravných
programov na cielené aktuálne témy európskeho cestovného ruchu.
Iniciatíva EDEN sa zameriava na propagáciu výnimočných európskych destinácií
cestovného ruchu, inými slovami málo známych alebo nových destinácií,
ktoré vyhovujú zásadám udržateľnosti. Financovanie tohto prípravného programu sa
skončilo v roku 2011, ale Komisia pokračuje vo vykonávaní iniciatívy v rámci programu
pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME).
Iniciatíva Calypso sa zameriava na sociálny cestovný ruch pre seniorov,
znevýhodnených mladých ľudí, znevýhodnené rodiny a osoby so zníženou
pohyblivosťou. Program umožnil spolufinancovanie niekoľkých nadnárodných
partnerstiev zameraných na mechanizmy spolupráce a výmeny v sociálnom cestovnom
ruchu. Okrem iných opatrení EÚ podporila zriadenie platformy e-Calypso, ktorá spája
ponuku a dopyt pre sociálne inkluzívny cestovný ruch.
Cieľom programu Udržateľný cestovný ruch, ktorý zahŕňa tzv. zelený pás (6 800 km trás
od Barentsovho až po Čierne more), je propagácia premeny bývalej železnej opony na
cezhraničnú sieť turistických alebo cyklistických trás. Hodnotenie okruhov Eurovelo, čo
je sieť 14 diaľkových cyklotrás pod správou Európskej federácie cyklistov, je k dispozícii
v aktuálnej verzii (2012) štúdie Parlamentu o sieti európskych cyklistických trás.
Popri niektorých iných programoch na podporu cestovného ruchu DiscoverEU
umožňuje 18-ročným Európanom cestovať po celej EÚ a dozvedieť sa viac
o rozmanitosti Európy.
S cieľom diverzifikovať ponuku cestovného ruchu v Európe spolufinancuje EÚ aj
projekty udržateľného cezhraničného cestovného ruchu. Napríklad v rámci programu
COSME bola nedávno vyhlásená verejná súťaž (19. júla 2018) na podporu rozvoja
a propagácie nadnárodných produktov tematického cestovného ruchu, ktoré využívajú
synergiu medzi cestovným ruchom a kultúrnymi a kreatívnymi odvetviami. V rámci
programu COSME sa začali aj rôzne ďalšie iniciatívy. Medzi ne patrí:
— podpora konkurencieschopného a udržateľného rastu v odvetví cestovného ruchu

(2017),

— propagácia a rozvoj produktov a služieb v oblasti športu a wellness, ako aj podpora
európskeho kultúrneho a priemyselného dedičstva (2015),

— uľahčenie tokov nadnárodného cestovného ruchu v EÚ pre seniorov a mladých
ľudí v slabej a strednej sezóne (2014), ako aj

— maximalizácia spolupráce medzi cestovným ruchom a luxusnými a tvorivými
odvetviami (2014).

2. V záujme cestovného ruchu a regiónov a na podporu zodpovedného cestovného
ruchu
Komisia podporuje aj vytváranie sietí medzi hlavnými európskymi regiónmi cestovného
ruchu. V júli 2009 bola spustená otvorená sieť európskych regiónov cestovného ruchu
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NECSTouR, aby slúžila ako platforma na výmenu poznatkov a inovatívnych riešení
pre konkurencieschopný a udržateľný cestovný ruch. EÚ ponúka celý rad zdrojov
financovania s cieľom pomôcť cestovnému ruchu prispievať k regionálnemu rozvoju
a zamestnanosti: Európsky fond regionálneho rozvoja na financovanie udržateľných
projektov súvisiacich s cestovným ruchom, program Interreg, Kohézny fond na
financovanie infraštruktúry v oblasti životného prostredia a dopravy, Európsky sociálny
fond na zamestnanosť, program Leonardo da Vinci na odborné vzdelávanie, Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka na diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva,
rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a 7. rámcový program
pre výskum. V tejto súvislosti v rámci viacročného finančného rámca (VFR) na roky
2021 – 2027 prevzal Program pre jednotný trh úlohy CIP a program Horizont Európa
úlohy programu Horizont 2020.
Harmonizované štatistické údaje o cestovnom ruchu sa v Únii zostavujú od
roku 1996. Nariadením (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 sa stanovil spoločný
rámec pre systematický vývoj, tvorbu a šírenie európskych štatistických informácií
o cestovnom ruchu zhromaždených v členských štátoch. V roku 2013 vytvorila Komisia
virtuálne observatórium cestovného ruchu s cieľom koordinovať zhromažďovanie
a ukladanie údajov a zaručiť väčšiu súčinnosť medzi rôznymi úrovňami rozhodovania
o politike cestovného ruchu. Komisia vo svojich oznámeniach z 27. novembra 1996
(COM(1996)0547) a z 26. mája 1999 (COM(1999)0262) vyhlásila a rozpracovala
opatrenia EÚ na boj proti sexuálnej turistike zameranej na deti (informácie o prevencii
a trestných činoch pozri ďalej).
3. Ďalšie cielené opatrenia
Čo sa týka nedávnej minulosti, EÚ rozhodla vyhlásiť rok 2018 za Rok cestovného
ruchu medzi EÚ a Čínou. Čína je pre EÚ jedným z trhov s najväčšími a najrýchlejšie
rastúcimi zdrojmi. Cieľom tejto iniciatívy je propagovať menej známe destinácie,
zlepšiť cestovanie a cestovný ruch, posilniť hospodársku spoluprácu a podnietiť pokrok
v zjednodušovaní vízového režimu a leteckej prepojenosti.
Európska komisia tiež zorganizovala prezentačnú konferenciu o cestovnom ruchu,
ktorá sa konala 19. marca 2019 v Bruseli.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Už v decembri 1996 Parlament podporil opatrenie EÚ zamerané na cestovný ruch, keď
schválil prvý viacročný program na roky 1997 – 2000 s názvom Philoxenia, od ktorého
sa neskôr upustilo, pretože sa v Rade nepodarilo dosiahnuť jednomyseľný súhlas.
V uznesení z 30. marca 2000 o vykonávaní opatrení na boj proti sexuálnej turistike
zameranej na deti Parlament požiadal členské štáty, aby prijali všeobecne záväzné
ustanovenia s extrateritoriálnou platnosťou umožňujúce vyšetrovanie osôb, ktoré
sa počas pobytu v cudzine dopustili protiprávnych činov spojených so sexuálnym
zneužívaním detí, ich súdne stíhanie a potrestanie. 27. októbra 2011 prijal legislatívne
uznesenie (P7_TA(2011)0468) o návrhu smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí. Podľa smernice 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011
sa sexuálna turistika zameraná na deti považuje za trestný čin v celej EÚ. Konkrétne

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://ecty2018.org/
https://ecty2018.org/
https://europa.eu/newsroom/events/showcase-conference-tourism_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52000IP0052(01)&qid=1639042180871
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0468_SK.html


Informačné listy o Európskej únii - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

v článku 21 uvedenej smernice sa stanovujú vnútroštátne opatrenia na prevenciu alebo
zákaz organizovať cesty na účely páchania tohto typu trestného činu.
Dávno pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy prijal Parlament rad uznesení
o usmerneniach alebo iniciatívach Komisie v oblasti cestovného ruchu, z ktorých
najvýznamnejšie je uznesenie 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: Smerom k pevnejšiemu
partnerstvu pre európsky cestovný ruch a uznesenie zo 16. decembra 2008
o aspektoch regionálneho rozvoja vplyvu cestovného ruchu na pobrežné regióny.
Parlament sa tak zaoberal účinkami vízovej politiky na cestovný ruch a podporil
propagáciu európskych destinácií cestovného ruchu.
Navrhol tiež vytvorenie značky Európske dedičstvo, ako aj cyklotrasy pozdĺž bývalej
železnej opony a nabádal odvetvie cestovného ruchu, aby diverzifikovalo ponuku
služieb s cieľom reagovať na sezónne výkyvy v počte turistov.
Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy prijal Parlament 27. septembra 2011
uznesenie vychádzajúce z iniciatívnej správy s názvom Európa, popredná svetová
destinácia cestovného ruchu. Parlament podporuje politickú stratégiu Komisie
zameranú na 21 opatrení a chcel by presadzovať konkurencieschopný, moderný
a udržateľný cestovný ruch vysokej kvality, ktorý je dostupný pre všetkých a sústreďuje
sa na multikultúrny rozmer Európy. Poslanci EP zdôraznili význam opatrení prijatých
v iných oblastiach, ako sú zamestnanosť, zdaňovanie či práva spotrebiteľov, ktoré
môžu mať rozhodujúci vplyv na cestovný ruch.
Žiadosť Parlamentu o vytvorenie osobitného programu pre cestovný ruch v rámci VFR
2014 – 2020 však Rada zamietla. Komisia v decembri 2014 musela tiež stiahnuť
odporúčanie týkajúce sa súboru nezáväzných európskych zásad kvality v oblasti
cestovného ruchu, ktorý Rade predložila vo februári 2014. Stalo sa tak aj napriek tomu,
že mala podporu európskej značky kvality pre cestovný ruch zo strany Parlamentu
(bod 25 uznesenia z 27. septembra 2011 a bod 53 uznesenia z 29. októbra 2015
o nových výzvach a stratégiách na podporu cestovného ruchu v Európe.
27. októbra 2015 Parlament v druhom čítaní prijal legislatívne uznesenie na účely
prijatia novej smernice, ktorej cieľom je posilniť ochranu cestujúcich v rámci balíka
cestovných služieb a ktorou sa zrušuje smernica 90/314/EHS (P8_TA(2015)0366).
29. októbra 2015 prijal Parlament uznesenie o nových výzvach a stratégiách na
podporu cestovného ruchu v Európe. Týka sa digitalizácie distribučných kanálov,
rozvoja nového odvetvia hospodárstva spoločného využívania zdrojov, zmeny
správania spotrebiteľov, potreby pritiahnuť a udržať kvalifikovaných zamestnancov,
demografického vývoja a sezónnosti. Parlament v ňom vyzýva Komisiu, aby predložila
novú stratégiu cestovného ruchu, ktorá nahradí alebo zaktualizuje oznámenie
z 30. júna 2010 o Európe ako poprednej svetovej destinácii cestovného ruchu
a dovoláva sa vytvorenia rozpočtového riadku pre cestovný ruch v ďalšom viacročnom
finančnom rámci. Nabáda tiež európsku výkonnú moc, aby v partnerstve s Európskou
komisiou pre cestovný ruch pracovala na zachovaní prvenstva Európy v cestovnom
ruchu, potenciálne vytvorením značky s názvom destinácia Európa 2020.
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Medziskupina Európskeho parlamentu pre cestovný ruch, jeho Výbor pre dopravu
a cestovný ruch a jeho pracovná skupina pre cestovný ruch organizujú občasné
diskusie so zástupcami medzinárodných orgánov cestovného ruchu. Na stretnutí
s generálnym tajomníkom Svetovej organizácie OSN pre cestovný ruch (UNTWO) vo
februári 2018 podpísali Parlament a UNWTO memorandum o spolupráci zamerané
na rozvoj udržateľného cestovného ruchu v celej Európe. Pracovná skupina pre
cestovný ruch vyzvala aj na jednotnejšiu politiku cestovného ruchu a otvorila otázku
samostatného riadku pre cestovný ruch v rozpočte EÚ. V uznesení o cestovnom
ruchu z 29. októbra 2015 vyzval Parlament Komisiu, aby pokračovala v prehlbovaní
propagácie Európy ako poprednej turistickej destinácie. Okrem toho zdôraznil
význam európskej značky cestovného ruchu a vyzval na intenzívnejšiu spoluprácu
s medzinárodnými orgánmi. Parlament nedávno zverejnil štúdiu s názvom Európsky
cestovný ruch: súčasný vývoj a budúce výzvy.

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19

Európa je poprednou turistickou destináciou sveta. Odvetvie cestovného ruchu je
dôležitou súčasťou hospodárstva EÚ a tvorí 10 % jej HDP, a preto sa EÚ zaviazala
k oživeniu tohto sektora.
Vplyv celosvetovej zdravotnej krízy je čoraz jasnejší, keďže sa očakáva, že rast
európskeho cestovného ruchu zostane až do roku 2023 pod úrovňami roku 2019.
Počas prvých štyroch mesiacov roka sa v rámci medzinárodného cestovného ruchu
v Európe zaznamenal dramatický pokles počtu zahraničných ciest, a to o 44 %
v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, čo odzrkadľuje celosvetovú situáciu.
Strata pracovných miest v oblasti cestovného ruchu v Európe v roku 2020 bola
obrovská, a to od 14,2 milióna do 29,5 milióna. Ešte stále prevláda neistota
a dĺžka trvania pandemických obmedzení bude mať zásadný význam z hľadiska strát
dosiahnutých v tomto sektore.
Komisia využila rôzne prostriedky rýchlej reakcie: návrh na pozastavenie pravidiel,
ktorými sa leteckým spoločnostiam ukladá povinnosť využívať pridelené prevádzkové
intervaly na letiskách EÚ (COM(2020)111), usmernenia o právach cestujúcich v EÚ
(C(2020)1830) a o hraničných kontrolách (C(2020)1753) a pomoc pri repatriácii
cestujúcich z EÚ v období od marca do mája 2020, keď boli v platnosti opatrenia na
obmedzenie pohybu.
V máji 2020 Komisia predložila oznámenie s názvom Cestovný ruch a doprava
v roku 2020 a v ďalšom období (COM(2020)550), v ktorom sa spájajú usmernenia
a odporúčania na bezpečné obnovenie neobmedzeného voľného pohybu a opätovné
otvorenie vnútorných hraníc, na bezpečnú obnovu dopravy, pripojenia a služieb
cestovného ruchu, a to najmä v sektore stravovacích a ubytovacích služieb, na
riešenie nedostatku likvidity a obnovu dôvery spotrebiteľov, a vydala odporúčania
týkajúce sa poukazov. Parlament zas diskutoval o epidémii COVID-19 na svojich
plenárnych schôdzach 10. marca, 26. marca a 17. júna 2020. Na svojom mimoriadnej
plenárnej schôdzi 26. marca 2020 prijal Parlament pozíciu k trom legislatívnym
návrhom: spustenie Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (P9_TA(2020)0042),
rozšírenie Fondu solidarity EÚ na situácie vážneho ohrozenia verejného zdravia

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/IPOL_STU(2019)629200
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/IPOL_STU(2019)629200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0111&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6842-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0550
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0042_SK.pdf
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(P9_TA(2020)0043) a dočasné pozastavenie platnosti pravidiel pre prevádzkové
intervaly na letiskách (pozri COM(2020)111 vyššie a P9_TA(2020)0041). Okrem toho
Parlament na plenárnej schôdzi 19. júna 2020 prijal uznesenie o cestovnom ruchu
a doprave v roku 2020 a v ďalšom období a vyzval v ňom na rýchlu, krátkodobú
a dlhodobú podporu odvetví dopravy a cestovného ruchu, aby mohli prežiť a byť
konkurencieschopné. Zároveň zdôraznil, že súčasná kríza predstavuje historickú
príležitosť na modernizáciu cestovného ruchu v EÚ, vďaka ktorej sa stane udržateľnejší
a prístupnejší pre osoby so zdravotným postihnutím.
V marci 2021 Parlament prijal iniciatívnu správu s názvom Vytvorenie stratégie EÚ
pre udržateľný cestovný ruch (P9_TA(2021)0109), v ktorej vyzýva členské štáty, aby
bezodkladne v plnej miere uplatňovali spoločné a koordinované kritériá bezpečného
cestovania. Zahŕňa to spoločné osvedčenie o očkovaní a systém vzájomného
uznávania očkovacích postupov na lekárske účely a zároveň uľahčuje zavádzanie
– pokiaľ možno digitálneho – formulára EÚ pre lokalizáciu cestujúcich, pri úplnom
dodržaní pravidiel ochrany údajov.
Členské štáty sa vyzývajú, aby vypracovali spoločný a nediskriminačný protokol EÚ
o bezpečnosti zdravia pre testovanie pred odchodom, ktorý by mal byť spoľahlivý
a cenovo dostupný a ktorý by zahŕňal technológie rýchleho testovania, testy PCR
a iné. Parlament tiež vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom dostatočnej rozpočtovej
a finančnej pomoci a vyzýva členské štáty, aby dočasne stanovili znížené sadzby DPH
na cestovné služby a služby cestovného ruchu spolu s osobitným stimulačným balíkom
pre mikropodniky a MSP na obdobie 2020 až 2024.
Komisia 17. marca 2021 predložila oznámenie s názvom Spoločnou cestou
k bezpečnému a udržateľnému znovuotvoreniu (COM(2021)0129), ako aj návrh
nariadenia o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení
o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas
pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) (COM(2021)0130)
a podobnom rámci týkajúcom sa občanov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú
na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt (COM(2021)0140).
Digitálny COVID preukaz EÚ sa uznáva vo všetkých členských štátoch, čo pomáha
zabezpečiť právo na slobodu pohybu pre všetkých obyvateľov EÚ.

Davide Pernice
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0043_SK.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2020)0111
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020IP0169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020IP0169
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_SK.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52021DC0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
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