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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 

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

1. uznává význam odvětví cestovního ruchu pro EU a její vnitřní trh a zdůrazňuje jeho 

potenciál pro sociálně-ekonomický růst, tvorbu pracovních míst – zejména pro mladé lidi 

– a nové obchodní příležitosti; naléhavě vyzývá Komisi, aby vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem přijala integrovaný přístup k vytváření strategií s dopadem na odvětví 

cestovního ruchu; uznává význam cestovního ruchu pro plnění cílů strategie Evropa 2020, 

zejména co se týče vymýcení chudoby a vytváření pracovních míst; 

2. upozorňuje na to, že v odvětví cestovního ruchu má klíčovou úlohu digitální revoluce; 

žádá Komisi o zajištění toho, aby všechna odvětví cestovního ruchu a veškeré podniky, 

zejména ty malé a střední, co nejlépe využívaly nové technologie skýtané internetem 

s cílem rozšířit své elektronické obchodování na vnitřním trhu, posunout se 

k digitalizovaným produktům a procesům vyšší hodnoty a současně zajistit občanům a 

spotřebitelům spravedlivý a dostupný přístup k bezpečným službám vysoké kvality; 

3. zdůrazňuje, že mají-li se evropské produkty cestovního ruchu odlišit od ostatních 

zemí/kontinentů, je velmi důležité rozvíjet nové formy tematického cestovního ruchu, 

který může fungovat na základě nadnárodní nebo dokonce nadregionální spolupráce; 

domnívá se, že systematická propagace tematických produktů cestovního ruchu může 

nejen přinést novou koncepci celého evropského odvětví cestovního ruchu, ale i sehrát 

zásadní úlohu při řešení důsledků sezónnosti; 

4. připomíná, že EU by měla začít investovat, aby byla připravena využívat potenciál třetích 

zemí s vysokým počtem obyvatel a rozvíjející se ekonomikou, zejména zemí BRIC, 

v nichž roste počet turistů směřujících do zahraničí; poukazuje na nutnost iniciativ 

zaměřených na podporu cestovního ruchu a větší flexibility a jednotnosti při udělování 

turistických víz a na hraničních přechodech; zdůrazňuje, že podpora vzniku většího počtu 

platforem cestovního ruchu se zaměřením na víza, společně s obezřetným přístupem ke 

zjednodušení vízového kodexu, je důležitým předpokladem pro zvýšení počtu turistů ze 

zemí mimo Evropu a pro zviditelnění evropských turistických destinací; zdůrazňuje 

potenciál cestovních víz pro skupiny turistů, kteří již zemi navštívili, a význam uzavírání 

většího počtu dohod o zrušení vízové povinnosti s cílem co nejlépe využít návštěv 

zahraničních turistů; s náležitou úctou k právu a povinnosti členských států kontrolovat 

pohyb přes své hranice považuje za žádoucí, aby evropské orgány a členské státy v rámci 

společné vízové politiky zavedly dlouhodobou strategii pro koordinovanější a jednodušší 

postupy udělování víz; 

5. bere na vědomí úlohu, kterou má Evropská komise cestovního ruchu a její členové při 

propagaci Evropy jako turistické destinace; žádá Komisi, aby úžeji spolupracovala 

s Evropskou komisí cestovního ruchu a s širší Světovou organizací cestovního ruchu na 

společných opatřeních v oblasti cestovního ruchu v Evropě; 

6. vítá platformu pro digitální cestovní ruch vytvořenou Komisí a její cíle, kterými je zaprvé 

podpora inovační kapacity a digitalizace malých a středních podniků v oblasti cestovního 
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ruchu a zadruhé vytváření návrhů, jak přizpůsobit a utvářet udržitelné, 

konkurenceschopné a na spotřebitele zaměřené strategie, jejichž cílem je další rozvoj 

tohoto odvětví; vybízí k používání inovačních technologií, sdílení osvědčených postupů a 

prohloubení spolupráce na úrovni regionů s cílem zvýšit atraktivitu a 

konkurenceschopnost evropského odvětví cestovního ruchu; domnívá se, že podpora 

elektronického učení a širší využití digitálních technologií by zajistily další pokrok při 

dosahování tohoto cíle; 

7. zdůrazňuje, že je nutné lépe podporovat koncepce cestovního ruchu, sportovního 

cestovního ruchu, zážitkového cestovního ruchu, vzdělávacího cestovního ruchu, 

venkovského cestovního ruchu a tvůrčího cestovního ruchu; zdůrazňuje, že je nutné 

věnovat zvláštní pozornost venkovskému cestovnímu ruchu, který je hnací silou 

udržitelného růstu ve venkovských oblastech, a přispívá tak k vytváření pracovních míst 

a příležitostí ve vzdálených regionech; 

8. podporuje koncepci Komise, která spočívá v podpoře udržitelného „cestovního ruchu pro 

všechny“; 

9. připomíná, že nynější úloha spotřebitelů již nespočívá pouze v průzkumu před 

zakoupením cesty a dalších souvisejících služeb a ve vyhledávání různých informací 

o dané destinaci, ale že v současné době zahrnuje rovněž oblast kritiky/hodnocení a 

reklamy; poznamenává, že digitální zkušenost proto získává na významu; 

10. zdůrazňuje, že Evropa si musí zachovat své postavení celosvětové turistické destinace 

číslo jedna; vítá pořádání akcí a komunikačních kampaní, které propagují Evropu jako 

turistickou destinaci, zejména na trzích třetích zemí, a vyzývá všechny zúčastněné strany, 

aby společně prosazovaly Evropu nejen jako turistickou destinaci, ale také jako turistickou 

destinaci nejvyšší kvality, která nabízí řadu národních destinací, kultur a služeb 

cestovního ruchu, aniž by to narušilo jejich vzájemnou hospodářskou soutěž; 

11. uznává, že v odvětví cestovního ruchu převládají malé a střední podniky a velké množství 

mikropodniků; v této souvislosti se domnívá, že je třeba pokračovat v úsilí o zavedení 

lepší právní úpravy, snížení administrativní zátěže a podporu konkurenceschopnosti 

evropských podniků, a to nejen v rámci tohoto odvětví, ale rovněž v rámci všech politik 

EU, které mají na odvětví cestovního ruchu dopad; 

12. vítá mobilní aplikaci nedávno vytvořenou sítí Evropských spotřebitelských center „ECC-

Net: Travel“; 

13. vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost vytvoření evropského cestovního kalendáře, 

v němž by byly shromážděny informace o evropských turistických destinacích ze všech 

členských států a ve všech úředních jazycích a který by zlepšil informační služby pro 

spotřebitele a pomohl spotřebitelům nalézt zprávy a informace mj. o akcích, místech a 

festivalech; 

14. bere na vědomí, že je důležité, aby se evropský cestovní ruch přizpůsobil digitálnímu trhu, 

a že je třeba pro potenciální turisty v Evropě vyvinout nové digitální nástroje a zdroje 

informací; doporučuje, aby byla vytvořena uživatelsky vstřícná, interoperabilní mobilní 

aplikace obsahující interaktivní cestovní mapy, průvodce a další relevantní informace 
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o cestovních destinacích v EU, která by mohla pomoci propagovat Evropu jako turistickou 

destinaci a zvýšit objem a kvalitu informací dostupných spotřebitelům; zdůrazňuje, že 

náklady spojené s vytvořením a provozováním této aplikace by měly být omezeny na 

minimum; bere na vědomí příležitosti a potenciál digitalizace služeb a produktů v odvětví 

cestovního ruchu; zdůrazňuje, že je důležité pro tyto služby a produkty vytvořit plně 

funkční vnitřní trh, který by měl všem zúčastněným, zejména malým a středním 

podnikům a spotřebitelům, zajistit začlenění a právní jistotu; 

15. zdůrazňuje, že poskytovatelé služeb cestovního ruchu by měli zohledňovat potřeby osob 

se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu, zejména co se týče 

dostupnosti, aby osoby s pohybovým a smyslovým postižením, osoby s potravinovou 

intolerancí a starší lidé mohli v plné míře využívat evropskou nabídku v oblasti cestovního 

ruchu, čehož lze dosáhnout podporou opatření zaměřených na úpravu stávajících zařízení 

a školení personálu; považuje za vhodné na evropské úrovni podporovat inovační 

programy, mechanismy a produkty, které usnadní nezávislý přístup osob s poruchami 

mobility; zdůrazňuje, že je důležité, aby informace o cestovním ruchu byly dostupné pro 

turisty se zdravotním postižením; žádá všechny orgány cestovního ruchu a ubytovací 

zařízení, aby při obnovování webových stránek nebo dalších zdrojů informací 

zohledňovaly dostupnost, včetně dostupnosti na internetu; 

16. zdůrazňuje, že je třeba zavést koordinovanější přístup mezi členskými státy s cílem 

usnadnit více regionálně založenou administrativní spolupráci, a to v oblastech politik 

souvisejících s cestovním ruchem, jako jsou inovace, doprava, kvalita služeb, vízový 

režim, životní prostředí, ochrana spotřebitelů, komunikace a mezinárodní platby kartou, 

přičemž je třeba zohlednit konkrétní výzvy, jimž čelí MSP v oblasti cestovního ruchu, a 

s cílem usnadnit dodržování příslušných předpisů ve vztahu k ekonomice sdílení a dodržet 

přitom zásadu subsidiarity; podotýká, že různé regulační rámce v jednotlivých členských 

státech mají přímý dopad na společnosti působící v oblasti cestovního ruchu a mohly by 

narušit trh; 

17. domnívá se, že je nezbytné podpořit větší konkurenceschopnost oblastí, jejichž potenciál 

pro cestovní ruch není dostatečně využit, a to poctivou reklamou a podporou místních 

malých a středních podniků působících v odvětví cestovního ruchu; 

18. žádá o zlepšení vzájemného uznávání odborných kvalifikací v oblasti cestovního ruchu na 

straně členských států, neboť by lidem, kteří v tomto odvětví již pracují, a těm, kteří v 

něm pracovat hodlají, umožnilo nalézt lepší uplatnění a posílit jejich mobilitu v odvětví; je 

přesvědčen, že by se tím napomohlo řešení problémů týkajících se sezónní povahy práce 

v tomto odvětví na jedné straně a nehlášené práce na straně druhé; 

19. znovu potvrzuje, že je důležité vytvořit účinnější dopravní síť, která zajistí spojení do 

okrajových turistických oblastí; 

20. připomíná, že ekonomika sdílení je důležitá pro propagaci cestovního ruchu a rovněž 

z toho důvodu, že v řadě destinací přispívá ke zvýšení počtu turistů; zdůrazňuje, že by to 

nemělo být považováno za nekalou hospodářskou soutěž; zdůrazňuje úlohu ekonomiky 

sdílení v odvětví cestovního ruchu a žádá o vhodný regulační rámec, který podpoří růst a 

inovace a současně ochrání zájmy spotřebitelů; zdůrazňuje, že je nutné zajistit bezpečnost 

uživatelů a kvalitu poskytovaných služeb; 
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21. připomíná, že je třeba rozvíjet konkurenceschopnou infrastrukturu dopravy a cestovního 

ruchu; 

22. zdůrazňuje význam udržitelného a odpovědného evropského odvětví cestovního ruchu, 

které podporuje konkurenceschopnost společností v něm působících; zdůrazňuje neustále 

rostoucí počet cestovatelů a žádá, aby byly vytvořeny udržitelnější a energeticky účinnější 

způsoby dopravy a ubytování, aby tak vznikaly destinace udržitelné z environmentálního, 

sociálního i ekonomického hlediska, přičemž je třeba mít na paměti, že k udržitelnosti 

životního prostředí patří rovněž zachování místních kultur a tradic, zachování a posílení 

dědictví, podpora osvědčených postupů a hledání takových forem cestovního ruchu, které 

uspokojí cestovatele, danou destinaci i společenství v místě destinace a budou pro ně 

prospěšné; naléhavě žádá Komisi, aby urychlila provádění iniciativy týkající se hotelů 

s téměř nulovou spotřebou energie, jejímž cílem je, aby se hotely staly soběstačnými a 

energeticky účinnými; 

23. zdůrazňuje, že je nutné navrhnout strategii pro zvýšení prodeje ubytování mimo hlavní 

sezónu, která zahrne odvětví cestovního ruchu na venkově a jejímž cílem bude překonat 

sezónnost; zdůrazňuje, že je důležité se při uvádění produktů/služeb cestovního ruchu na 

trh zaměřit na kvalitu, a tím v návštěvnících budovat loajální přístup a umožnit našemu 

odvětví cestovního ruchu zaujmout postavení na vysoce konkurenčním trhu; 

24. zdůrazňuje, že v zájmu turistů a rovněž místních obyvatel je nutné zavést lepší a 

dostupnější financování infrastrukturních projektů ze strany EU, zejména co se týče 

veřejně prospěšných služeb, jejichž spotřeba v turistické sezóně nesmírně vzrůstá; 

25. podporuje udržitelné územní plánování, jehož cílem je zachování kulturního dědictví 

v evropských turistických destinacích; 

26. zdůrazňuje, že je důležité zlepšit vzájemné uznávání odborných kvalifikací v oblasti 

cestovního ruchu na straně členských států s cílem umožnit lidem, kteří v tomto odvětví 

pracují, nalézt nejlepší možnou kariéru, a tím posílit jejich mobilitu; 

27. domnívá se, že poskytovatelé služeb cestovního ruchu musí zajistit, aby informace o 

těchto službách poskytované spotřebitelům byly přesné a srozumitelné a aby spotřebitelé 

nebyli uváděni v omyl a nebyli mylně informováni; zdůrazňuje, že tyto informace by měly 

být čitelné a srozumitelně napsané že by poskytovatelé neměli používat postupy ani 

smluvní podmínky, které diskriminují spotřebitele nebo vzbuzují nedůvěru k vnitřnímu 

trhu EU, zejména v oblasti nákupů on-line; domnívá se, že by měly být vytvořeny 

komunikační sítě, jejichž cílem by bylo zlepšit podnikatelské příležitosti v regionech a 

zajistit lepší ochranu spotřebitelů; 

28. zdůrazňuje, že důvěra spotřebitelů ve společnosti poskytující služby v oblasti cestovního 

ruchu závisí rovněž na společnostech, které spotřebitelům umožňují řešit spotřebitelské 

spory alternativními způsoby, jež jsou jednoduché, efektivní a rychlé, a na společnostech, 

které chrání osobní a finanční údaje spotřebitelů; 

29. vítá nedávné uzavření třístranných jednání o revidované směrnici o souborných službách 

pro cesty; vyzývá k včasnému a účinnému provedení a uplatňování této směrnice s cílem 

zajistit proměnu odvětví a ochranu spotřebitelů v digitálním prostředí; 
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30. zdůrazňuje, že je nutné, aby cestovní kanceláře a poskytovatelé souborných služeb 

cestovního ruchu propagovali zobrazení evropského čísla tísňového volání „112“ na 

příslušných webových stránkách, elektronických jízdenkách a v našich hlavních 

turistických destinacích; 

31. domnívá se, že by bylo vhodné prozkoumat způsoby podpory malých a středních podniků 

a samostatných vlastníků v oblasti cestovního ruchu pomocí mechanismů financování, 

které by byly navrženy tak, aby posílily jejich likviditu za přijatelnou cenu, poskytly 

pobídky k investicím do rozvoje jejich infrastruktury a služeb, které potřebují, a omezily 

administrativní zátěž spojenou s jejich rozvojem; 

32. domnívá se, že je třeba dále podporovat iniciativu evropského hotelového odvětví, která je 

zaměřena na postupné sladění systémů klasifikace ubytování v celé Evropě, a která tak 

umožní lepší porovnání nabídky ubytování v Evropě a přispěje ke společným kritériím pro 

kvalitní služby; 

33. zdůrazňuje, že při rezervaci ubytování nebo dopravních prostředků on-line se cestující 

stále musí vyrovnávat s rozdílnými cenami a podmínkami; proto vítá sdělení Komise 

o strategii pro jednotný digitální trh v Evropě; žádá Komisi, aby přijala ucelený návrh 

ukončení neodůvodněného zeměpisného blokování přístupu ke zboží, službám a nejlepším 

dostupným cenám podle zeměpisného umístění či země pobytu; 

34. domnívá se, že koordinované prosazování integrovaných systémů prodeje elektronických 

jízdenek na různé dopravní prostředky by zjednodušilo cestování a odstranilo by překážky 

dokončení vnitřního trhu. 
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