
AD\858748CS.doc PE454.422v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2010/2206(INI)

2. 3. 2011

STANOVISKO
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k Evropě jako přední světové destinaci cestovního ruchu – nový politický 
rámec pro evropský cestovní ruch
(2010/2206(INI))

Navrhovatel: Jorgo Chatzimarkakis



PE454.422v02-00 2/7 AD\858748CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\858748CS.doc 3/7 PE454.422v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že pro zajištění konkurenceschopnosti evropského odvětví cestovního ruchu je 
nutné používat nejlepší dostupné technologie; vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vybízely k přijetí strategií o energetické účinnosti v odvětví cestovního ruchu a k zavádění 
obnovitelných energií; vítá skutečnost, že Komise zavedla platformu „IKT a cestovní 
ruch“, která by mohla podnikům působícím v oblasti cestovního ruchu, zejména MSP, 
umožnit rychleji vyvíjet nové a inovační nástroje a služby; je přesvědčen, že jednotný trh 
digitálních služeb zvýší konkurenceschopnost evropského odvětví cestovního ruchu a že 
IKT by měly přispět k udržitelnému řízení, rovněž s ohledem na strategii EU v oblasti 
klimatu a na zvláštní potřeby venkovských, horských a pobřežních regionů; je přesvědčen, 
že je třeba pod záštitou Komise zlepšit koordinaci veškerých činností v oblasti cestovního 
ruchu prostřednictvím IKT, neboť turisté si stále častěji rezervují cestovní služby pomocí 
elektronických platforem a neevropských internetových vyhledávačů; je přesvědčen, že 
Komise by měla v této oblasti zaručit spravedlivou a zákonnou hospodářskou soutěž; 

2. je přesvědčen, že je třeba sdílet dovednosti, zkušenosti a osvědčené postupy v odvětví 
cestovního ruchu, a proto nabádá k uplatňování „přístupu inteligentní specializace“, 
v jehož rámci se regiony zaměří na své silné stránky, v nichž mohou dosáhnout špičkové 
úrovně; vyzývá Komisi a členské státy, aby dále podporovaly a rozšiřovaly výměnné 
programy Komise, jako je Leonardo, které jsou přizpůsobeny potřebám a požadavkům 
dotyčného odvětví; zdůrazňuje význam vysoce kvalifikované pracovní síly a požaduje, 
aby v odvětví cestovního ruchu bylo pořádáno více kurzů odborné přípravy; vyzývá 
Komisi, aby zřídila zvláštní oddělení rozvoje cestovního ruchu, které by podporovalo 
specializované univerzitní a školící programy týkající se udržitelného evropského 
cestovního ruchu; zdůrazňuje, že je nutné urychlit v odvětví cestovního ruchu v celé 
Evropě vzájemné uznávání titulů a kvalifikací v souladu s evropskými a vnitrostátními 
pravidly a standardy;

3. je přesvědčen, že lepší využívání inovačních produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu 
přispěje k jeho udržitelnosti; žádá, aby inovační cestovní ruch respektující životní 
prostředí byl zařazen jako horizontální otázka do programu pro konkurenceschopnost 
a inovace; zdůrazňuje, že je velmi důležité směřovat evropský cestovní ruch stále více 
k odpovědnosti a udržitelnosti a učinit z něj odvětví respektující životní prostředí, místní 
kulturu a obyvatelstvo; podporuje proto iniciativy Komise v oblasti udržitelnosti, jako je 
vytvoření ukazatelů udržitelného řízení, charta udržitelného a odpovědného cestovního 
ruchu, která by brala v úvahu politická doporučení mezinárodní pracovní skupiny pro 
udržitelný cestovní ruch zřízené v rámci Marrákešského procesu, propojení činností 
s globálním partnerstvím pro udržitelný cestovní ruch a strategii pro udržitelný pobřežní 
a mořský cestovní ruch, a zdůrazňuje, že větší udržitelnost znamená lepší kvalitu a vyšší 
spokojenost zákazníků; žádá, aby v této oblasti byl uplatněn komplexnější přístup, 
a zejména poukazuje na možný negativní dopad spekulativního vývoje v oblasti 
nemovitostí na životní prostředí v oblastech, kam směřují turisté;  

4. zdůrazňuje, že s cílem vzbudit větší důvěru v digitální prostředí a proto, aby evropský 
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cestovní ruch mohl využívat všech možností, které mu toto prostředí může nabídnout, 
musí být všichni Evropané informováni o svých základních právech a povinnostech 
v digitální oblasti, a to prostřednictvím evropské charty práv občanů a spotřebitelů
v digitálním prostředí, která řádně konsoliduje a aktualizuje právní předpisy Společenství; 
je přesvědčen, že tato charta by měla konsolidovat právní předpisy Společenství 
a zahrnovat zejména práva uživatelů týkající se ochrany soukromí, zranitelných uživatelů 
a digitálního obsahu; 

5. je přesvědčen, že lepší koordinace výzkumu a vývoje v oblasti cestovního ruchu bude mít 
přínos, pokud jde o udržitelnost odvětví cestovního ruchu; naléhavě proto žádá Komisi, 
aby vytvořila virtuální observatoř cestovního ruchu, která by spojovala nejen výzkumné 
ústavy, ale také podniky a veřejné orgány, s cílem prosazovat průzkum trhu 
prostřednictvím konkurenceschopných informačních systémů, poskytovat podnikům 
a veřejným orgánům výhledové informace o vývoji nabídky a poptávky a vytvářet 
podmínky pro lepší strategickou pozici podniků a veřejného sektoru; 

6. konstatuje, že cestovní ruch je odvětví výrazně závislé na klimatu, které ovlivňuje trvání 
a kvalitu turistických sezón, a že cestovní ruch zároveň přispívá ke změně klimatu tím, že 
vytváří emise skleníkových plynů, za něž je z velké části odpovědná doprava a ubytování 
turistů; upozorňuje, že toto odvětví může hrát významnou úlohu v realizaci cílů Unie 
prostřednictvím energetické politiky zaměřené na budovy; žádá členské státy a Komisi, 
aby nabádaly odvětví cestovního ruchu k přijetí strategií o energetické účinnosti 
a k zavádění obnovitelných energií; 

7. zdůrazňuje, že činnosti související s cestovním ruchem rozvíjené udržitelným způsobem 
musí pro místní ekonomiky (zejména pro znevýhodněné oblasti) představovat trvalý zdroj 
příjmů a prostředek umožňující podporu stálých pracovních míst včetně příslušných práv, 
podporu dalších hospodářských činností předcházejících a navazujících, a zároveň 
zachování a zhodnocování krajiny a kulturního, historického a environmentálního 
dědictví;

8. domnívá se, že odvětví cestovního ruchu by mělo přispívat k rozvoji regionálního 
průmyslu, který s ním souvisí, a k hospodářskému rozvoji a zaměstnanosti na regionální 
úrovni, a zdůrazňuje, že je nezbytné uplatňovat v tomto odvětví horizontální přístup, 
pokud jde o politiky a fondy Společenství, například vytvořením specifického programu 
Společenství, který doplní činnosti členských států, s cílem podpořit toto odvětví 
a součinnosti mezi jednotlivými sociálními a ekonomickými subjekty; 

9. vyzdvihuje, že je třeba diversifikovat nabídku služeb cestovního ruchu v Evropě, 
a zdůrazňuje, že rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti evropského odvětví 
cestovního ruchu jsou sezónní úpravy; vyzývá členské státy, aby při podpoře EU jako 
turistické destinace navzájem úzce spolupracovaly, ale rovněž vyzdvihuje úlohu místních 
orgánů; vyzývá k přijetí evropské komunikační strategie a k uspořádání kampaně v EU 
i ve světě, aby Evropa zůstala díky svému bohatému přírodnímu, kulturnímu, 
historickému a etnickému dědictví přední světovou turistickou destinací; zastává názor, že 
pro zákazníky a společnosti působící v odvětví služeb cestovního ruchu je třeba snížit 
byrokracii a administrativní zátěž, a je si vědom toho, že vysoká kvalita má svou cenu;

10. uznává, že v EU existují velké vzdálenosti, zejména mezi okrajovými členskými státy 
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na severu a na jihu, a zdůrazňuje proto význam letecké dopravy pro cestovní ruch v rámci 
EU i pro cestovní ruch ze třetích zemí; vyzývá proto Komisi, aby nezaváděla příliš velkou 
právní zátěž pro evropské letecké společnosti, která by zvýšila jejich těžkosti v souvislosti 
se světovou konkurencí; 

11. konstatuje, že vzhledem ke změně klimatu, která se předpokládá v příštích letech, je třeba 
očekávat výrazné změny v oblasti životního prostředí, jako je vzestup mořské hladiny, 
zvýšení teplot a zhoršení projevů sucha, a že cestovní ruch bude prvním odvětvím, které 
zasáhne změna klimatu ve Středomoří;

12. konstatuje, že je nutné se více zaměřit na diversifikaci cestovního ruchu a na rostoucí 
význam specializovaného cestovního ruchu, jako je podnikatelská turistika, obchodní 
turistika, turistika zaměřená na dědictví, sociální turistika, ekoturistika a sportovní 
turistika, a vyzývá k přijetí opatření na podporu těchto druhů evropského cestovního ruchu 
v kontextu celosvětové konkurence;  

13. připomíná závažné dopady výbuchu sopky Eyjafjallajökull, k němuž došlo v dubnu 2010, 
na letecké služby a průmysl, které po několik týdnů zaznamenávaly obrovské ztráty, 
a zdůrazňuje, že v podobných situacích musí EU a řízení letového provozu přijmout 
rychlá rozhodnutí, aby mohla být zajištěna řádná a plynulá letecká doprava; 

14. je přesvědčen, že vzhledem ke stárnutí populace má zdravotní a wellness cestovní ruch 
největší potenciál výrazného růstu v budoucnosti; je přesvědčen, že evropský 
certifikovaný systém standardů a kontroly jakosti v této oblasti, jako je „systém modrého 
kříže“ pro zdravotnická a wellness zařízení, např. v hotelech nabízejících zdravotní péči 
jako lékařské prohlídky, by výrazně zvýšil konkurenceschopnost evropského zdravotního 
cestovního ruchu; v této souvislosti navrhuje rozvíjet lázeňské aktivity s cílem učinit z této 
oblasti evropskou specialitu; 

15. zdůrazňuje, že by při rozvíjení politiky cestovního ruchu v Evropě měla být široce uznána 
úloha místních orgánů a podniků, zejména MSP; je přesvědčen, že právní a daňový rámec 
by měl více vycházet vstříc těmto podnikům a měl by brát v potaz zvláštní potřeby 
podniků a jejich pracovníků působících v oblasti cestovního ruchu, jako jsou pružné 
úpravy pracovní doby, a to v souladu s právy pracovníků;

16. zdůrazňuje, že nejvzdálenější regiony a zámořské země a území jsou vzhledem ke své 
zeměpisné poloze výkladními skříněmi Evropské unie ve světě a výborně odpovídají 
některým možnostem, které navrhla Komise, jako je zejména rozvoj mimosezónního 
cestovního ruchu pro občany EU; poukazuje na to, že nejvzdálenější regiony také nabízejí 
zemím v jejich blízkosti, jako jsou Spojené státy, Kanada a země skupiny BRIC, zejména 
Brazílie, možnost objevovat zvláštnosti cestovního ruchu na evropském území, neboť 
spojují bezpečnou dopravu, zdravotnickou infrastrukturu a kvalitu hotelů a gastronomie; 

17. připomíná, že se jedná o odvětví, které vytváří více než 5 % HDP EU, proto se domnívá, 
že je nezbytné posílit analýzu dopadu právních předpisů Společenství na odvětví 
cestovního ruchu; 

18. je přesvědčen, že je třeba sladit pravidla pro klasifikaci hotelových struktur podle 
standardů a hodnotících kritérií, které jsou společné pro celou Evropu; 
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19. žádá Komisi, aby zavedla evropský legislativní rámec pro bezpečnost a dostupnost služeb 
v oblasti cestovního ruchu; bere na vědomí výrazný vztah mezi rozvojem cestovního 
ruchu a dopravní infrastrukturou; konstatuje, že jedna třetina stížností spotřebitelů 
v systému SOLVIT se týká práv cestujících, a naléhavě proto žádá Komisi, aby zlepšila 
vymáhání práv spotřebitelů a cestujících; lituje zejména skutečnosti, že dopravní nehody 
jsou nejčastější příčinou úmrtí turistů; požaduje proto harmonizované dopravní předpisy 
a bezpečnostní standardy, např. sjednocené dopravní předpisy upravující provoz 
kruhových objezdů;

20. navrhuje zvážit vytvoření evropsko-středomořské organizace pro spolupráci a rozvoj 
v cestovním ruchu s cílem učinit ze Středomoří jediný statistický prostor, poskytovat 
analýzy, jimiž by se podniky a veřejné orgány mohly řídit při svém rozhodování, 
propagovat destinace a vytvářet síť center odborné přípravy na profese v cestovním ruchu; 

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby účinně využívaly evropské fondy určené pro cestovní 
ruch, a to jak k vytváření nových pracovních míst, tak ke zvýšení konkurenceschopnosti 
MSP působících v odvětví cestovního ruchu. 
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