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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

- so zreteľom na ustanovenia o štrukturálnych fondoch pre obdobie 2007 – 2013,

- so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach 
Spoločenstva týkajúcich sa kohézie na obdobie 2007 – 2013,

A. keďže v nariadení o Európskom fonde pre regionálny rozvoj na programové obdobie 2007 
– 2013 sa poukazuje predovšetkým na významnú úlohu, ktorú cestovný ruch zohráva so 
zreteľom na trvalo udržateľný integrovaný regionálny a miestny rozvoj,

B. keďže cestovný ruch vplýva na rôzne odvetvia a zahŕňa široký okruh služieb, ako aj 
množstvo rozličných povolaní a že v odvetví cestovného ruchu pôsobia najmä rodinné 
podniky, ako aj malé a stredné podniky,

1. zdôrazňuje potenciál odvetvia turistického ruchu pre rast a zamestnanosť, keďže toto 
odvetvie má skutočný vplyv na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť všetkých 
členských štátov a zároveň predstavuje pre niektoré oblasti, (najmä pre vidiecke a 
upadajúce oblasti, ako aj pre najvzdialenejšie regióny, ostrovy a pobrežné oblasti, 
predovšetkým tie, ktoré sú závislé od rybolovu), najdôležitejší zdroj, a má priamy vplyv 
na rast ďalších odvetví; zdôrazňuje prínos odvetvia cestovného ruchu pre hospodárske 
odvetvie, pokiaľ ide o približovanie hospodárstva týchto oblastí priemernej miere rozvoja 
v Spoločenstve;

2. víta skutočnosť, že Komisia vo svojom oznámení uznáva, že je potrebné pripraviť 
Európsku agendu 21 pre cestovný ruch a výslovne žiada, aby v odvetví cestovného ruchu 
podporovala trvalá udržateľnosť; zdôrazňuje, že trvalá udržateľnosť, ako aj lepšia 
koordinácia politiky na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni sú základnými 
predpokladmi účinného rozvoja činností v oblasti turistického ruchu a zároveň zabraňujú 
prílišnému nahromadeniu týchto činností;

3. je pevne presvedčený, že prírodné, historické a kultúrne dedičstvo spojené s ochranou 
životného prostredia je nevyhnutné na budovanie konkurenčnej výhody Európy v oblasti 
cestovného ruchu a zároveň zaručuje trvalo udržateľný rozvoj európskych regiónov, 
miest, vidieka a pobrežných oblastí;

4. domnieva sa, že Komisia by mala spoločne s členskými štátmi a regiónmi povzbudzovať a 
finančne podporovať nové podoby turizmu (ako je napríklad ekoturizmus, agroturizmus, 
sociálny turizmus, zdravotný turizmus a ďalšie) ako prostriedky na  vytváranie 
zamestnania, prekonávanie následkov sezónneho turizmu, ako aj na vytváranie 
hospodárskeho rastu rešpektujúceho prírodné zdroje a kultúrne dedičstvo regiónov; 
považuje za potrebné posilniť infraštruktúry a služby pripravené pre špecifické podoby 
turizmu, zabezpečiť primerané a trvalo udržateľné dopravné spojenia a integrovať 
kvalitné regionálne výrobky do rozvoja a marketingu výrobkov a služieb v oblasti 
cestovného ruchu; 
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5. je presvedčený, že vydávanie osvedčení o kvalite výrobkov a služieb vrátane spoločných 
klasifikačných kritérií ubytovania a najvyššieho možného stupňa harmonizácie opisov 
pracovných miest, a na druhej strane diverzifikácia ponúkaných výrobkov a služieb, sú 
predpokladom pre rozvoj tohto odvetvia; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam ľudského 
kapitálu a profesionality pre všetky podoby cestovného ruchu, ale najmä pre tie, ktoré si 
vyžadujú opatrovateľskú a lekársku spôsobilosť; dôrazne nabáda členské štáty a regióny, 
aby využívali možnosti odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania, ktoré ponúka 
Európsky sociálny fond a ďalšie nástroje EÚ a jednotlivých štátov;

6. domnieva sa, že úspech novej politiky v oblasti cestovného ruchu závisí od toho, ako ju 
prijmú na všetkých jej úrovniach prijmú účastníci a v akej miere sa na nej budú aktívne 
zúčastňovať, ako aj od účinnosti v rámci podpory trvalo udržateľného cestovného ruchu a 
v rámci aktívneho prispievania k vytváraniu efektívnych tematických sietí; vyzýva 
Komisiu, členské štáty a regióny, aby podporovali vytváranie sietí a partnerstiev na 
výmenu skúseností a osvedčených postupov v oblasti cestovného ruchu, ktorých zásadou 
by bolo učiť sa z chýb minulosti s cieľom vyhnúť sa podobným neúspechom v 
budúcnosti, a aby otvárali nové oblasti spolupráce, ako sú napríklad dvojstranné 
partnerstvá, a posúdili možnosť vytvoriť na základe existujúcich iniciatív a programov 
Spoločenstva napríklad špecifickú vzdelávaciu sieť pre pracovné miesta v cestovnom 
ruchu, ktorá by bola schopná vzájomnej interakcie s pracovným trhom, ako aj 
vedomostnú sieť pre trvalo udržateľný cestovný ruch, pričom treba osobitnú pozornosť 
venovať iniciatívam v rámci procesov Miestnej agendy 21;

7. zdôrazňuje význam malých a stredných podnikov (predovšetkým tých, ktorí začínajú 
hospodársku činnosť v rámci cestovného ruchu, ponúkajú nové produkty cestovného 
ruchu alebo rozvíjajú hospodárske činnosti v nových lokalitách alebo oblastiach 
cestovného ruchu) pre hospodársky rozvoj odvetvia turistického ruchu; kladie dôraz na 
potrebu zlepšiť ich prístup k informáciám o tom, ako môžu využiť dostupné európske 
finančné programy (ako napr. siedmy rámcový program, programy IST, programy 
financované zo štrukturálnych fondov, JEREMIE);

8. zdôrazňuje význam verejno-súkromných partnerstiev (VSP) ako prostriedku financovania 
určeného na vývoj odvetvia cestovného ruchu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pre 
VSP stanovili jasný právny rámec Spoločenstva; nabáda regionálne a miestne orgány, 
aby podporovali rozvoj projektov, ktoré sú financované tak na miestnej, ako aj na 
regionálnej úrovni z verejných aj súkromných prostriedkov a žiada, aby sa venovala 
zvýšená pozornosť marketingu a propagácii jednotlivých produktov cestovného ruchu; ;

9. zdôrazňuje, že je potrebné viac si uvedomovať význam cestovného ruchu pre 
hospodárstvo a pre regionálny vývoj; vyzýva členské štáty, aby v plnej miere realizovali 
satelitné účty cestovného ruchu a aby každý rok aktualizovali štatistiky, aby sa zaručilo, 
že budú včas k dispozícii vhodné údaje, ktoré prispejú k úplnému a bezproblémovému 
začleneniu cestovného ruchu do hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti;

10. domnieva sa, že vypracovanie nového, komplexného a konkurencieschopného rámca a 
politiky cestovného ruchu si vyžaduje integrovaný prístup a účinnú koordináciu 
miestnych, regionálnych a vnútroštátnych opatrení a opatrení Spoločenstva, ktoré majú 
priamy alebo nepriamy vplyv na cestovný ruch a súčasne treba dodržiavať zásadu 
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subsidiarity; vyzýva členské štáty, aby zlepšili infraštruktúru, uľahčili prístup k 
finančným prostriedkom a zúčastňovali sa na legislatívnej a fiškálnej harmonizácii na 
európskej úrovni, čo prispeje k stabilnému riadeniu tohto odvetvia na celom svete;

11. opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zaradenie pohostinských činností, 
prípadne aj iných služieb cestovného ruchu, ktoré pre toto opatrenie ešte nepripadajú do 
úvahy, do zoznamu oblastí činností, ktoré môžu mať trvalo zisk z uplatňovania zníženej 
sadzby dane z pridanej hodnoty s cieľom podporiť v týchto oblastiach trvalo udržateľnú 
zamestnanosť, modernizovať tieto povolania a zlepšiť situáciu európskeho cestovného 
ruchu v porovnaní s medzinárodnou konkurenciou;

12. pripomína, že právo na oddych a voľný čas patria medzi práva všetkých ľudí, ako uvádza 
Všeobecná deklarácia ľudských práv, a zdôrazňuje potrebu poskytovať vhodné odozvy a 
lepšiu podporu a šírenie prostriedkov s cieľom zabezpečiť, aby všetky kategórie občanov 
(predovšetkým rodiny, starší ľudia a zdravotne postihnutí ľudia) mohli uplatňovať 
uvedené práva prostredníctvom využívania výhod vyplývajúcich zo zlepšenej 
infraštruktúry a ubytovacích zariadení, ako aj z väčšej prístupnosti; v tomto ohľade 
nalieha na členské štáty, regionálne a miestne orgány, aby pri vynakladaní prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov EÚ uznávali požiadavku prístupnosti pre zdravotne postihnuté 
osoby;

13. víta, že EÚ 6. júla 2006 ratifikovala Protokol o cestovnom ruchu v rámci Alpského 
dohovoru, ktorého cieľom je prostredníctvom špecifických opatrení a odporúčaní prispieť 
k trvalo udržateľnému rozvoju alpskej oblasti a k ekologickému cestovnému ruchu, ktorý 
zohľadňuje záujmy miestneho obyvateľstva a turistov; domnieva sa, že tento protokol by 
mal byť vzorom pre ostatné regióny;

14. domnieva sa, že predpoklad trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu spočíva vo 
vytvorení teritoriálnych stratégií, ktorých základom sú silné partnerstvá, do ktorých sú 
zapojené tak štátne orgány, ako aj organizovaná občianska spoločnosť.
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