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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. konstatuje, že cestovní ruch je jedním z největších odvětví na světě a že Evropa je jednou 

z hlavních světových kulturních turistických destinací; zdůrazňuje, že cestovní ruch se 

rychle mění a odvětví cestovního ruchu se ustavičně vyvíjí, a proto by Evropa a členské 

státy měly neustále chránit a podporovat to, co je skutečně původní, a to cestou odkrývání 

zvláštností a charakteristik přírodního, kulturního a historického dědictví; 

2. zdůrazňuje význam evropského kulturního cestovního ruchu jako nástroje osobního 

rozvoje a poznávání a prostředku umožňujícího podporovat bohatou národní a místní 

kulturní rozmanitost a dědictví Evropy, přispívat k mezikulturnímu učení, poskytovat 

příležitost k vytváření sítí, posilovat evropskou identitu a také vyjadřovat evropské 

hodnoty; 

3. zdůrazňuje význam posílení úzké spolupráce mezi kulturou a cestovním ruchem; uznává, 

že evropský cestovní kulturní ruch významným způsobem přispívá k vytváření politik, 

představuje nezbytnou součást mnoha národních a regionálních ekonomik, je hlavním 

hybatelem udržitelného sociálního a hospodářského rozvoje na místní a regionální úrovni 

a sehrává rovněž důležitou úlohu v obnově venkovských a městských oblastí, zejména 

během současné hospodářské krize a krize v oblasti zaměstnanosti; připomíná rovněž 

úlohu evropských tradičních a průmyslových dovedností, které přispívají ke zviditelnění 

místních oblastí a pracovních míst; 

4. připomíná, že cestovní ruch by měl být založený na strategiích, které chrání a posilují 

přírodní i kulturní rozmanitost a zachovávají a podporují místní kultury, lidové tradice, 

dědictví a životní prostředí, a že zachování hmotného i nehmotného kulturního dědictví by 

mělo patřit mezi naše hlavní priority; 

5. vyzdvihuje potenciál kulturního cestovního ruchu, agroturismu a ekoturismu ve 

venkovských, ostrovních a pobřežních oblastech; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je 

důležité zajistit intermodální propojení, které je prostředkem ke zvýšení přitažlivosti 

těchto odlehlých turistických destinací; 

6. vyzdvihuje skutečnost, že rozmanitost a multikulturalismus v Evropě nabízejí velký 

potenciál pro rozvoj tematického cestovního ruchu, a zdůrazňuje význam propojení 

turistických atrakcí s cílem vytvořit tematické turistické trasy na evropské, vnitrostátní a 

místní úrovni; domnívá se, že systematická propagace tematického (enologického, 

gastronomického, venkovského, náboženského, uměleckého, vzdělávacího, poznávacího 

atd.) cestovního ruchu, například s pomocí přeshraniční spolupráce či spolupráce mezi 

regiony, by mohla nejen vést k zásadní změně evropského cestovního ruchu, ale také by 

mohla hrát významnou úlohu při řešení nepříznivých dopadů masového cestovního ruchu; 

vyzývá proto k podpoře environmentálně udržitelného kulturního cestovního ruchu a 

k opatřením, jež pomohou přestát dopady jeho sezónního charakteru; 

7. zdůrazňuje, že jazyková rozmanitost v Evropě – úřední jazyky, další používané úřední 
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jazyky jednotlivých států, jazyky menšin a méně známé jazyky – tvoří základ evropského 

kulturního dědictví, což přináší další příležitosti v oblasti cestovního ruchu na všech 

úrovních; 

8. upozorňuje na skutečnost, že pro stimulaci poptávky po kvalitním, udržitelném a 

inkluzivním cestovním ruchu zaměřeném na náboženství, vzdělávání, sport, poznávání, 

gastronomii, agroturistiku i životní prostředí má zásadní význam formální i neformální 

kulturní vzdělávání; zdůrazňuje, že je třeba investovat do kvalitní odborné přípravy, která 

zajistí lépe připravenou pracovní sílu; 

9. vyzývá k lepšímu využití příležitostí, které nabízí digitalizace a inovace, k rozmanitějším 

způsobům výkladu o kulturním dědictví a účinnější a atraktivnější podpoře evropského 

kulturního cestovního ruchu s cílem přiblížit evropské kulturní a turistické dědictví co 

největšímu počtu osob a přitom zachovat tradiční podoby propagace kultury; zdůrazňuje, 

že rozvoj plně fungujícího jednotného digitálního trhu spolu s rozšiřováním a konsolidací 

digitalizační platformy pro kulturní zdroje a archivy a proaktivním využíváním sociálních 

médií může přispět k modernizaci a rozvoji odvětví cestovního ruchu, a tím lépe 

propagovat a podporovat všechny služby a poskytovatele v oblasti cestovního ruchu; 

10. zdůrazňuje, že podpora kulturního cestovního ruchu by se neměla zaměřovat pouze na 

neznámější turistické destinace, ale také na menší a méně známá místa mimo obvyklé 

turistické trasy; 

11. domnívá se, že lepší využívání inovativních produktů a služeb v odvětví cestovního ruchu 

by mohlo významným způsobem pomoci společnostem v tomto odvětví, zejména pak 

malým a středním podnikům, a ty by se mohly stát udržitelnějšími; zdůrazňuje, že je třeba 

podporovat inovace a technický rozvoj mikropodniků a malých a středních podniků, a 

poukazuje na významné příležitosti pro rozvoj tematických nebo alternativních podob 

cestovního ruchu, které přináší internet a nové komunikační technologie; 

12. připomíná, že je zapotřebí dobře vyškolené, informované, motivované a odhodlané 

pracovní síly; zdůrazňuje, že větší povědomí lidí, kteří v odvětví pracují, o historii a 

kultuře je pro další propagaci historického a kulturního dědictví turistických destinací 

zásadní; 

13. připomíná, že investice do lidského kapitálu jsou zásadní pro kvalitu služeb v cestovním 

ruchu a jsou předpokladem pro trvalý a konkurenceschopný růst; zdůrazňuje, že je 

důležité nabídnout lépe cílené politiky odborné přípravy, které zajistí, aby personál v 

odvětví cestovního ruchu byl  řádně kvalifikovaný, vícejazyčný a zaměřený na 

poskytování služeb; 

14. zdůrazňuje, že během výstavby, renovací či rozšiřování turistických atrakcí je důležité 

zlepšovat přístup k lokalitám kulturního dědictví a kulturního vzdělávání, zejména 

s ohledem na zvláštní potřeby osob se zdravotním postižením; konstatuje, že v této 

souvislosti by měly být na evropské úrovni podporovány inovativní projekty, nástroje a 

produkty, které by usnadnily nezávislý přístup osobám se sníženou schopností pohybu; je 

si vědom toho, že informační a rezervační technologie by těmto osobám měly být snadno 

dostupné; zdůrazňuje obrovský pokrok, k němuž došlo v oblasti všeobecného 

zpřístupňování výtvarných děl, budov a míst kulturního významu díky zavádění a 
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používání nových digitálních technologií; navrhuje Komisi a členským státům, aby 

zjistily, jaké jsou možnosti, pokud jde o zahájení projektů a uvolnění zdrojů financování, 

které by mladším lidem a – v souvislosti s demografickými změnami – starším osobám, 

jakož i osobám se zvláštními potřebami, nízkopříjmovým rodinám a dalším zranitelným 

občanům umožnily navštěvovat kulturní destinace v jednotlivých členských státech; 

15. poukazuje na skutečnost, že podpora zapojení mladých lidí do evropského kulturního 

cestovního ruchu má výrazně pozitivní vliv na jejich vzdělání a osobní rozvoj; 

16. připomíná, že díky uměleckým, jazykovým, náboženským, historickým a zeměpisným 

aspektům svého kulturního dědictví je Evropa jednou z hlavních světových turistických 

destinací a že kulturní cestovní ruch má pro obnovení růstu, sociálního rozvoje, 

soudržnosti a kvalitních pracovních příležitostí zásadní význam; připomíná, že odvětví 

cestovního ruchu vytváří zhruba 2,9 % HDP EU, čítá zhruba 1,8 milionu podniků, 

zejména malých a středních podniků, a zaměstnává přibližně 3,3 % pracovní síly v EU a 

mnoho z těchto pracovních míst, která nelze delokalizovat, přímo či nepřímo souvisí 

s kulturním cestovním ruchem;  

17. zdůrazňuje, že v zájmu zachování stávající úrovně cestovního ruchu a přilákání nových 

turistů je nezbytné udržovat a podporovat evropské kulturní dědictví a přírodní bohatství a 

také nedotčenou evropskou přírodu a krajinu; zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout náležité 

rovnováhy mezi rozvojem odvětví cestovního ruchu a ochranou kulturního dědictví, 

zejména obnovou, zachováním a ochranou archeologických nalezišť a historických míst a 

památek; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby přijala Evropskou chartu pro udržitelný a 

odpovědný cestovní ruch a ku prospěchu návštěvníků a místního obyvatelstva rovněž 

zavedla zásadu společenské odpovědnosti; 

18. zdůrazňuje význam rozhodnutí Rady přijmout doporučení o evropských zásadách kvality 

v cestovním ruchu, které má pomoci poskytovatelům služeb v oblasti cestovního ruchu 

propagovat kvalitu svých služeb a posilovat důvěru spotřebitelů; 

19. vyjadřuje podporu propagaci místních a regionálních iniciativ, jako jsou například 

evropské přeshraniční cyklostezky v kombinaci s udržitelnou dopravní strategií zahrnující 

sítě železniční dopravy, ACCR (Association des Centres culturels de rencontre – Sdružení 

kulturních center pro setkávání), Evropská hlavní města kultury a síť portálů DestiNet, s 

přihlédnutím k osvědčeným postupům a zkušenostem z oblasti cestovního ruchu v 

Evropě; 

20. podporuje rozvoj komunikací, které nesmějí využívat motorová vozidla (pro pěší chůzi, 

jízdu na koni či na kole) a které umožňují udržitelný cestovní ruch a utvářejí příležitosti k 

objevování rozmanitosti evropských regionů; 

21. zdůrazňuje, že je důležité udržovat a zachovávat evropské kulturní a historické dědictví a 

bránit tak jeho úpadku, přičemž je třeba upřednostňovat kvalitu odvedené práce, a nikoli 

její cenu; vyzdvihuje v této souvislosti úlohu mecenášství z hlediska zachování 

evropského dědictví a kompenzace snižujících se veřejných rozpočtů přidělovaných pro 

tyto účely; 

22. vyzývá Komisi k zavedení evropské značky kvality cestovního ruchu, která by oceňovala 
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usilovnou snahu odborníků v oblasti cestovního ruchu zlepšovat kvalitu služeb v tomto 

odvětví na základě plného respektování kulturního dědictví a přírodního bohatství, 

zlepšování kvality pracovních míst v odvětví, zlepšování dostupnosti pro všechny a 

prosazování kulturních tradic místních společenství; 

23. zdůrazňuje, že kulturní cestovní ruch v různých regionech přispívá ke zpestření tradičních 

hospodářských činností a vytváří pracovní místa, čímž zamezuje vylidňování, opouštění 

mnoha hodnotných kulturních památek a jejich úpadku a předchází vymírání tradic a 

zvyků; 

24. poukazuje na skutečnost, že v souvislosti s turistickým ruchem by hostitelské společnosti 

a místní obyvatelstvo měly být zapojovány do různých strategií na určování, propagaci, 

ochranu, zachování, řízení, prezentaci a interpretaci svých zdrojů dědictví, kulturních 

zvyklostí a současných kulturních projevů; 

25. je přesvědčen, že školní turistika by měla být považována za jednu z nejvýznamnějších 

neformálních vzdělávacích činností ve školních osnovách, a nikoliv výlučně za 

volnočasovou aktivitu, a že by měla vycházet ze zásad odpovědného cestovního ruchu; 

26. zdůrazňuje potenciál kulturního cestovního ruchu pro zmírnění chudoby; vyzývá v tomto 

ohledu k podpoře kreativních odvětví a venkovského cestovního ruchu v jednotlivých 

členských státech, a to s cílem propagovat výjimečné evropské kulturní bohatství a 

bojovat proti chudobě a nezaměstnanosti; 

27. žádá Komisi, aby posílila účinné stávající evropské iniciativy a programy, včetně 

Evropského fondu pro strategické investice, jakož i vnitrostátní programy a programy 

přeshraniční spolupráce spjaté s kulturním cestovním ruchem a kulturním dědictvím, jako 

jsou Evropské hlavní město kultury, Dny evropského dědictví, evropské kulturní trasy, 

označení „evropské dědictví“, Kreativní Evropa a digitální platforma Europeana; vyzývá 

dále Komisi, aby následovala příklad organizace UNESCO, která podporuje kartu ISIC 

(mezinárodní průkaz studenta), a zvážila možnost zavedení „evropského kulturního 

průkazu“, který by poskytoval nárok na zlevněné vstupné do muzeí, historických památek, 

archeologických nalezišť, na slevy při využívání knihoven, při návštěvách divadel atd.; 

28. doporučuje stanovení Evropského roku kulturního dědictví, nejlépe pro rok 2018, spolu s 

odpovídající podporou kulturních akcí a uměleckých, filmových a hudebních festivalů; 

kromě toho zdůrazňuje, že podporování iniciativ Evropské unie, jako jsou evropské hlavní 

město sportu a evropské hlavní město mládeže, a vytvoření evropského kalendáře událostí 

za účelem zlepšení informačních služeb v cestovním ruchu může přinést značnou 

přidanou hodnotu pro podporu evropského kulturního cestovního ruchu a udržení a 

posílení postavení Evropy jako vůdčí světové turistické destinace; 

29. vybízí členské státy ke spolupráci s regionálními a místními úřady s cílem maximalizovat 

hodnotu cestovního ruchu a jeho přínos pro zaměstnanost a růst a také začlenit odvětví 

cestovního ruchu do místních rozvojových strategií; 

30. zdůrazňuje potenciál sportovního cestovního ruchu, který by se v budoucnosti mohl stát 

jednou z nejdynamičtějších součástí rozvíjejícího se evropského odvětví cestování, a 

vyzývá k zavedení zvláštních politických opatření na propagaci a podporu tohoto rozvoje; 
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připomíná, že sportovní aktivity mají význam pro turistickou atraktivitu evropských 

území; poukazuje na příležitosti, které se sportovcům a divákům nabízejí při cestování 

před konáním a v průběhu sportovních událostí, jež by mohly přilákat turisty i do 

nejvzdálenějších oblastí Evropy; zdůrazňuje, že potenciál sportovního cestovního ruchu 

dosud není dostatečně využíván; 

31. poukazuje na to, že významné historické události a historická místa, jako například Sites 

of Conscience (místa svědomí), nabízejí příležitosti pro řešení současných výzev 

prostřednictvím citlivého výkladu a vzdělávacích programů; podporuje využívání 

kulturního dědictví a turistického ruchu k rozvíjení mezikulturního dialogu a ke sbližování 

obyvatel Evropy; 

32. zdůrazňuje, že občanská společnost přispívá k propagaci nových forem cestovního ruchu 

prostřednictvím sociálních sítí, organizací dobrovolníků, kulturních a sportovních 

sdružení, akčních občanských skupin a organizací reprezentujících mladé lidi, ženy a 

komunity občanů žijících v zahraničí; 

33. vyzývá k tomu, aby byla více uznávána ústřední role, kterou při rozvoji a podpoře odvětví 

cestovního ruchu hraje kulturní dobrovolnictví; 

34. žádá Komisi a členské státy, aby učinily kroky k ochraně ohrožených památek a míst 

v Evropě a zachovaly a podpořily tak kulturní dědictví, a tedy i kulturní cestovní ruch; 

35. vyzdvihuje význam vytváření a prosazování udržitelných a inkluzivních forem cestovního 

ruchu, které interagují se společenskou, kulturní a hospodářskou podstatou turistických 

míst, zajišťují rozvoj kreativního podnikání šetrného k životnímu prostředí, rozvoj 

lidského kapitálu a dovedností a které kromě finančního prospěchu mají pro místní 

společenství také společenskou a kulturní hodnotu; 

36. zdůrazňuje význam politik zaměřených na financování, zachovávání, udržování a obnovu 

míst kulturního dědictví; 

37. připomíná, že je důležité zamezit kulturní diskriminaci náboženských a etnických menšin; 

38. vítá nástroje mobility a také projekty spolupráce, jako jsou znalostní aliance a aliance 

odvětvových dovedností v rámci programů Erasmus+ a Erasmus pro mladé podnikatele, 

které představují účinný způsob, jak si mohou pracovníci v oblasti cestovního ruchu 

zapojení do vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vyměňovat osvědčené 

postupy, zlepšovat jazykové dovednosti a získávat praktické znalosti o kulturním 

cestovním ruchu; je nicméně znepokojen nedostatkem zájmu ze strany mladých lidí 

věnovat se kariéře v určitých oblastech cestovního ruchu; zdůrazňuje výhody „duálního“ 

systému vzdělávání v odvětví cestovního ruchu a význam kombinování učení s praktickou 

pracovní zkušeností, čímž dochází ke zlepšování jak teoretických znalostí, tak praktických 

dovedností; vyzývá členské státy a místní a regionální orgány, aby v zájmu podpory 

odborné přípravy plně využívaly příležitostí, které nabízí ESF a další fondy EU a 

vnitrostátní a regionální fondy. 
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