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NÁVRHY

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

1. pripomína, že cestovanie za kultúrou, vzdelaním, aktivitami mladých ľudí a športom sa 
teší čoraz väčšej obľube, a preto vyzýva členské štáty, miestne a regionálne orgány, aby 
podporili takéto druhy cestovného ruchu a boli pružnejšie a aby sa prispôsobili novým 
druhom spotrebiteľov, ktorí sa objavujú v dôsledku demografických zmien a v záujme 
zohľadnenia nových druhov cestovného ruchu upraveným očakávaniam, ktoré vyjadrili 
spotrebitelia;

2. pripomína, že cestovanie za kultúrou tvorí najširší segment európskeho cestovného ruchu 
a že v posledných rokoch zaznamenal významnú zmenu, keďže sa už nezameriava iba na 
veľké historické mestá či dovolenkové centrá, respektíve veľké akcie či výstavy, ale aj na 
menšie centrá alebo historicko-kultúrne a prírodné trasy, ktoré priťahujú ľudí so záujmom 
o nové skúsenosti a poznatky, medzikultúrny dialóg, prírodu a kultúru;

3. domnieva sa, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť skvalitňovaniu prístupu osôb so 
zdravotným postihnutím prostredníctvom úpravy priestorov alebo školenia personálu;

4. podčiarkuje význam iniciatív týkajúcich sa solidárneho a udržateľného cestovného ruchu s 
cieľom využiť voľný čas na posilnenie spravodlivého obchodu, solidarity a ekologického 
rozvoja;

5. vyzýva preto Komisiu, aby v rámci nových právomocí vyplývajúcich z Lisabonskej 
zmluvy venovala náležitú pozornosť kultúrnemu rozmeru európskeho cestovného ruchu z 
hľadiska hospodárskej, sociálnej, územnej, krajinnej a environmentálnej udržateľnosti;

6. pripomína dôležitú úlohu verejných orgánov a najmä územných samospráv a asociácií pri 
sprístupňovaní aktivít voľného času viacerým skupinám vrátane znevýhodneného 
obyvateľstva a mládeže (prázdninové centrá a centrá voľného času, organizácie športovej 
a kultúrnej činnosti atď.) s neustálym úsilím o sociálnu rôznorodosť;

7. zdôrazňuje, že je dôležité zvyšovať kvalitu vzdelávania prostredníctvom využitia 
programov celoživotného vzdelávania, ktoré zdôrazňujú opatrenia zamerané na mobilitu 
(napr. Leonardo da Vinci a prípravné pilotné projekty ako Erasmus pre podnikateľov a 
Grundtvig); považuje tiež za nevyhnutné zlepšenie úrovne odbornej prípravy, vedomostí, 
zručností, schopností a profesionálnej perspektívy pracovníkov spoločností, ktoré 
podnikajú v oblasti cestovného ruchu, prostredníctvom programov celoživotného 
vzdelávania;

8. zdôrazňuje, že je potrebné podporiť európsku a medzinárodnú mobilitu študentov v rámci 
odborných inštitúcií a inštitúcií vyššieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu, aby sa 
študenti mohli inšpirovať a vymieňať si osvedčené postupy a získali praktické vedomosti, 
pričom si budú zlepšovať jazykové znalosti;

9. vyjadruje znepokojenie z narastajúcej uniformity kultúry, aj čo sa týka jazykového 
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hľadiska; preto zdôrazňuje význam rozmanitosti v oblasti kultúry, jazykov a dedičstva;

10. poukazuje na výhody tzv. duálneho vzdelávacieho systému v odvetví cestovného ruchu, v 
ktorom sa spája praktická skúsenosť so vzdelávaním na odbornej inštitúcii a/alebo 
inštitúcii vyššieho vzdelávania, čím sa podporí prehĺbenie teoretických i praktických 
znalostí;

11. pripomína, že kultúrne dedičstvo a jazyková rozmanitosť predstavujú komparatívnu 
výhodu na svetovom trhu s cestovným ruchom a výzva na náležité zohľadnenie týchto 
faktorov v hospodárskych analýzach odvetvia cestovného ruchu, najmä v súvislosti s 
prideľovaním finančných prostriedkov na udržiavanie a zveľaďovanie lokalít kultúrneho 
významu;

12. považuje iniciatívy Európskej únie, akými sú Európske hlavné mesto kultúry, značka 
„Európske dedičstvo“ a Po stopách železnej opony, ktoré by mali byť prepojenejšie s 
projektmi kultúrnych programov Rady Európy – Kultúrne trasy (napríklad Cesta sv. 
Jakuba, Via Francigena alebo jedna z iných uznaných trás) a s Európskym inštitútom pre 
kultúrne cesty, za potrebné pri podpore európskeho dedičstva, súčasnej kreativity a
udržateľnosti kultúrneho cestovného ruchu, prístupu k novým spotrebiteľom a posilňovaní 
odľahlých a neznámejších regiónov; v tejto súvislosti vyžaduje silnejší dôraz na tradičnú, 
regionálnu kultúru a opatrenia na zachovanie tradičného charakteru mestských
a vidieckych oblastí; ako aj pri zbližovaní modernej spotrebiteľskej spoločnosti a 
posilnení vzdialených a menej známych regiónov; víta programy ako EDEN a NECSTour 
so zreteľom na ich vysoký potenciál pre zvýšenie udržateľného hospodárskeho rozvoja;

13. zdôrazňuje hodnotu programu „Európske kultúrne trasy“ z hľadiska kultúry a cestovného 
ruchu pri propagácii spoločného európskeho kultúrneho dedičstva a vyzýva Komisiu, aby 
zintenzívnila spoluprácu s Radou Európy v tejto oblasti a rátala s potrebnými finančnými 
prostriedkami na tento účel;

14. vyzýva Európsku komisiu, aby zistila, aký je vplyv programu Európskej únie Hlavné 
európske mestá kultúry na cestovný ruch a aby Európskemu parlamentu podala správu o 
prípadných potrebách revízie modelov riadenia a spôsobov financovania a zapojenia 
zainteresovaných inštitúcií a kultúrnych asociácií s cieľom efektívneho investovania do 
trvalých a udržateľných procesov a partnerstiev; 

15. upozorňuje na významnú úlohu, ktorú v podpore cestovného ruchu zohráva šport, a to z 
hľadiska cestovania za jeho sledovaním alebo aktívnym zapájaním sa do športových 
aktivít a vyzýva na zavedenie osobitných politík zameraných na presadzovanie a podporu 
športového cestovného ruchu;

16. upriamuje pozornosť okrem iného na úlohu európskych programov ako „Európske 
kultúrne trasy“ Rady Európy, ktoré sú vytvorené v súvislosti so špecifickými témami, 
alebo historických trás, ktoré často oboznamujú so známym aj menej známym kultúrnym 
rozmerom stimulujúcim konfrontáciu a predstavujú kreatívny a osobný prístup; Samotné 
trasy sa môžu považovať za kultúrne dedičstvo a sú účinným nástrojom pri vytváraní siete 
poskytovateľov služieb a asociácií z rôznych členských štátov, ktorí sú stimulovaní na 
spoluprácu v rámci rôznych iniciatív týkajúcich sa propagácie a riadenia, aby tak 
napomohli zhodnotenie európskych kultúr, vzájomné spoznávanie a pokojné spolužitie, 
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cestovný ruch, mobilitu poskytovateľov, cestovateľov a umelcov, znalosť miestnych 
tradícií a charakteristických prvkov a dialóg medzi kultúrami a náboženstvami;

17. zároveň vyzýva na účinné sledovanie, riadenie a prepojenie existujúcich programov EÚ 
na využitie ich plného potenciálu prostredníctvom poskytnutia dostatočných zdrojov a na 
podporu integrovaného prístupu k cestovnému ruchu;

18. pripomína, že cestovný ruch zameraný na kultúrne dedičstvo môže významným spôsobom 
prispieť k prekonávaniu súčasnej hospodárskej krízy a krízy zamestnanosti, keďže 
zhodnocuje zručnosti, potenciál daného územia a rozvoj vidieka a malých centier 
prostredníctvom rozšírenia dopytu po ubytovaní počas celého roka a na rôznych úrovniach 
a zhodnocuje kultúrne a krajinné dedičstvo, mobilitu, oživuje miestne vinárske a 
gastronomické tradície, napomáha vytváranie kvalitných trás;  

19. zdôrazňuje úlohu športu pri podpore cestovného ruchu a víta iniciatívy, ako napríklad 
projekt s názvom Vodné športy v oblasti Atlantiku. pripomína, že šport je kultúrnou, ako 
aj aktívnou činnosťou, ktorá dokáže prilákať turistov do periférnych regiónov Európy;

20. zastáva názor, že organizovanie umeleckých, kultúrnych a športových aktivít podporuje 
mobilitu a že tieto aktivity lákajú turistov;

21. vyzýva na zhodnotenie medzikultúrneho dialógu ako činiteľa sociálno-kultúrneho rozvoja 
v mestských aj mimomestských zónach a zdôrazňuje kreatívny potenciál kultúrnej 
rozmanitosti a programov, ktoré sa jej venujú (napr. spoločný program Európskej komisie 
a Rady Európy „Medzikultúrne mestá“), ako stimulu rozvoja v oblasti podnikania a 
inovácií aj v oblasti cestovného ruchu;

22. pripomína, že stránka www.visiteurope.com je platformou, ktorú treba v záujme zvýšenia 
viditeľnosti Európy a jej dedičstva ďalej rozvíjať a poskytnúť také informácie, ktoré 
splnia potreby návštevníkov v čo najväčšom počte úradných jazykov EÚ, ako aj 
v hlavných svetových jazykoch; zdôrazňuje, že by sa mala stať jednou z ústredných 
platforiem, ktorá bude spájať dovedna ostatné programy a aplikácie;

23. poukazuje na štrukturálny problém sezónnosti v odvetví európskeho cestovného ruchu;
zdôrazňuje úlohu cestovného ruchu spojeného s kultúrou a vzdelávaním pri predlžovaní 
turistických sezón a znižovaní negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov sezónnosti;
v tomto zmysle víta prípravnú činnosť Komisie Calypso na podporu sociálneho 
cestovného ruchu a zníženia problému sezónnosti.

24. vyzýva Európsku komisiu na motiváciu členských štátov, aby zahrnuli tradičné a 
inovatívne kompetencie v oblasti cestovného ruchu, pohostinstva a územnej propagácie do 
európskeho kvalifikačného rámca EQF;

25. zdôrazňuje, že je potrebné správne identifikovať rôzne skupiny obyvateľstva s cieľom 
ponúknuť im služby a činnosti zamerané konkrétne na tieto skupiny: cestovný ruch pre 
staršie osoby, mládež, rodiny;

26. víta navrhované opatrenia na výmenu informácií v záujme lepšej koordinácie školských 
prázdnin;
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27. žiada, aby sa propagácia kultúrnych a turistických trás, ako aj ich integrácia v rámci 
členských štátov, zreteľnejšie zahrnula do oblasti využitia európskych štrukturálnych 
fondov v období 2010 – 2017 ako možnosť, ktorá by oživila kvalitu regionálneho rozvoja;

28. nalieha na Komisiu a na členské štáty, aby propagovali cestovný ruch spojený so 
športovými aktivitami prostredníctvom rozsiahlejších investícií do trás, ako sú európske 
horské chodníky alebo cyklistické trasy, ktoré spájajú európske regióny, alebo do iných 
foriem zhodnotenia mobility, fyzickej aktivity a propagácie zdravého životného štýlu;

29. domnieva sa, že riadna organizácia a propagácia kultúrnych podujatí, hudobných 
festivalov a výstav výtvarného umenia podporuje, okrem iného, kultúrny cestovný ruch, 
ktorý je základom pre to, aby Európa zostala poprednou svetovou turistickou destináciou;

30. žiada, aby sa okrem iného preskúmali a podporili iniciatívy súvisiace s gastronómiou, 
fotografiou, divadlom a filmom ako nové spôsoby podpory kultúrneho cestovného ruchu;

31. domnieva sa, že nová zahraničná služba EÚ môže významne prispieť k presadzovaniu a 
upevneniu Európy ako svetovej destinácie číslo 1 v oblasti cestovného ruchu.
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