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NÁVRHY

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

1. konštatuje, že konkurencieschopnosť európskeho cestovného ruchu bude zaručená len 
vtedy, keď sa budú používať najlepšie dostupné technológie; žiada členské štáty 
a Komisiu, aby v odvetví cestovného ruchu presadzovali prijatie stratégií v oblasti
energetickej účinnosti a zavedenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov; víta 
skutočnosť, že Komisia naštartovala platformu s názvom IKT a cestovný ruch, ktorá by 
mohla pre podniky cestovného ruchu, najmä pre MSP, slúžiť pri vývoji nových a 
inovatívnych nástrojov ako akcelerátor; je presvedčený, že jednotný trh v oblasti 
elektronických služieb zvýši konkurencieschopnosť odvetvia cestovného ruchu v Európe a 
že platforma IKT by mala prispievať k udržateľnému riadeniu, pričom treba brať do úvahy 
stratégiu EÚ v oblasti klímy a rešpektovať osobitné potreby vidieckych, horských a 
pobrežných regiónov; je presvedčený, že koordináciu všetkých aktivít cestovného ruchu 
prostredníctvom IKT treba zvýšiť pod záštitou Komisie, pretože turisti si stále častejšie 
objednávajú cestovné služby využívaním elektronických platforiem a mimoeurópskych 
internetových vyhľadávačov; je presvedčený, že Komisia by mala v tejto oblasti 
zabezpečiť spravodlivú a legálnu hospodársku súťaž;

2. je presvedčený, že je potrebné navzájom si vymieňať zručnosti, skúsenosti a najlepšie 
postupy, a preto podporuje prístup založený na tzv. inteligentnej špecializácii, v rámci 
ktorého by sa regióny zamerali na svoje relatívne silné stránky, v ktorých môžu dosiahnuť 
špičkovú úroveň; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej podporovali a rozširovali 
výmenné programy Komisie, ako je Leonardo, ktoré sú prispôsobené potrebám a 
požiadavkám odvetvia; zdôrazňuje dôležitosť vysokokvalifikovanej pracovnej sily a 
požaduje viac odborného vzdelávania v odvetví cestovného ruchu; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila osobitné oddelenie rozvoja cestovného ruchu, ktoré by navrhovalo 
špecializované programy pre univerzity a odbornú prípravu z oblasti udržateľného 
európskeho cestovného ruchu; zdôrazňuje význam rýchleho vzájomného uznávania 
diplomov a kvalifikácií v odvetví cestovného ruchu v celej Európe v súlade s európskymi 
a vnútroštátnymi pravidlami a normami;

3. je presvedčený, že lepšie využívanie inovatívnych produktov a služieb v oblasti 
cestovného ruchu bude znamenať prínos pre udržateľnosť tohto odvetvia; žiada 
horizontálne začlenenie inovatívneho cestovného ruchu, ktorý rešpektuje životné 
prostredie, do programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP); zdôrazňuje, že je 
veľmi potrebné zameriavať európsky cestovný ruch stále viac na zodpovednosť a 
udržateľnosť, aby rešpektoval životné prostredie, miestnu kultúru a obyvateľstvo; 
podporuje preto iniciatívy Komisie v oblasti trvalej udržateľnosti, ako je vytvorenie 
ukazovateľov udržateľného riadenia a Charta udržateľného a zodpovedného cestovného 
ruchu, s prihliadnutím na politické odporúčania medzinárodnej pracovnej skupiny pre 
rozvoj udržateľného cestovného ruchu, vytvorenej v rámci marakéšskeho procesu, 
koordináciu činnosti so Svetovým partnerstvom za udržateľný cestovný ruch a stratégiu 
udržateľného pobrežného a námorného cestovného ruchu, pričom zdôrazňuje, že väčšia 
trvalá udržateľnosť znamená lepšiu kvalitu a vyššiu spokojnosť zákazníka; požaduje v 
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tejto oblasti komplexnejší prístup a poukazuje najmä na možné negatívne dôsledky 
špekulatívneho vývoja v oblasti nehnuteľností v prostredí turistických regiónov;

4. zdôrazňuje, že na to, aby sa vytvorila väčšia dôvera v digitálne prostredie a aby európske 
odvetvie cestovného ruchu mohlo využívať všetky možnosti, ktoré mu toto prostredie 
ponúka, musia byť všetci Európania informovaní o svojich základných digitálnych 
právach a povinnostiach prostredníctvom európskej Charty práv občanov a spotrebiteľov 
v digitálnom prostredí, ktorá náležite posilní a aktualizuje acquis Spoločenstva; domnieva 
sa, že táto charta by mala upevniť acquis Spoločenstva a mala by predovšetkým zahŕňať 
práva užívateľov v oblasti ochrany súkromia, práva zraniteľných užívateľov a digitálny 
obsah;

5. je presvedčený o tom, že lepšia koordinácia výskumu a vývoja v oblasti cestovného ruchu 
bude znamenať prínos pre udržateľnosť odvetvia cestovného ruchu; žiada preto Komisiu, 
aby vytvorila virtuálne monitorovacie stredisko pre cestovný ruch, ktoré by bolo v styku 
nielen s výskumnými inštitúciami, ale aj s podnikmi a verejnými orgánmi, a jeho cieľom 
by bolo podporovať výskum trhu využívaním konkurencieschopných spravodajských 
systémov, poskytovať podnikom a verejným orgánom výhľadové informácie o vývoji 
ponuky a dopytu a vytvárať podmienky na lepšie strategické umiestnenie podnikov 
a verejného sektora;

6. konštatuje, že cestovný ruch je odvetvie, ktoré veľmi závisí od klímy – keďže klíma 
určuje dĺžku trvania a kvalitu turistických sezón – a ktoré emisiami skleníkových plynov 
pochádzajúcich najmä z prepravy a ubytovania turistov zároveň prispieva k zmene klímy; 
poukazuje na to, že toto odvetvie môže zohrať významnú úlohu pri plnení cieľov Únie 
prostredníctvom energetickej politiky zameranej na budovy; žiada členské štáty 
a Komisiu, aby v odvetví cestovného ruchu presadzovali prijatie stratégií v oblasti 
energetickej účinnosti a zavedenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov;

7. zdôrazňuje, že činnosti spojené s cestovným ruchom, ktoré sa rozvíjajú trvalo 
udržateľným spôsobom, musia pre miestne hospodárstva (najmä v znevýhodnených 
oblastiach) predstavovať trvalý zdroj príjmov, pomáhať podporovať stabilnú 
zamestnanosť vrátane príslušných práv a musia podporovať ďalšie predchádzajúce 
i následné hospodárske činnosti, a to pri súčasnom zachovaní a posilňovaní kultúrneho, 
historického, krajinného a environmentálneho dedičstva;

8. domnieva sa, že odvetvie cestovného ruchu by malo prispievať k rozvoju príslušného 
regionálneho priemyslu, ktorý zabezpečuje hospodársky rozvoj a zamestnanosť na 
regionálnej úrovni, a zdôrazňuje, že je potrebné prijať voči tomuto odvetviu horizontálny 
prístup, pokiaľ ide o politiky a fondy Spoločenstva, napríklad vytvorením osobitného 
spoločného programu, ktorý by dopĺňal činnosť členských štátov, s cieľom podporovať 
toto odvetvie a súčinnosť jednotlivých zapojených sociálnych a hospodárskych subjektov;

9. poukazuje na potrebu diverzifikovať ponuku služieb cestovného ruchu v Európe a 
zdôrazňuje, že sezónne úpravy sú určujúcim faktorom konkurencieschopnosti európskeho 
odvetvia cestovného ruchu; vyzýva na posilnenie spolupráce členských štátov pri 
propagovaní EÚ ako turistickej destinácie, zdôrazňuje však aj úlohu miestnych orgánov; 
požaduje európsku komunikačnú stratégiu a kampaň v EÚ i vo svete s cieľom udržať 
pozíciu Európy ako turistickej destinácie č. 1 na základe jej bohatého prírodného, 
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kultúrneho, historického a etnického dedičstva; zastáva názor, že byrokraciu a 
administratívnu záťaž v oblasti služieb odvetvia cestovného ruchu treba pre zákazníkov i 
spoločnosti znížiť, zároveň uznáva, že za vysokú kvalitu treba zaplatiť;

10. uznáva, že v Európskej únii existujú veľké vzdialenosti, najmä medzi odľahlými 
členskými štátmi na severe a juhu, a zdôrazňuje preto význam leteckej dopravy pre 
cestovný ruch v rámci EÚ i z tretích krajín; žiada preto Komisiu, aby na európske letecké 
spoločnosti nekládla nadbytočné legislatívne nároky, ktoré by prehĺbili ich problémy 
v rámci svetovej konkurencie;

11. konštatuje, že v súvislosti so zmenou klímy v nadchádzajúcich rokoch sa očakávajú 
výrazné zmeny v oblasti životného prostredia, napríklad zvýšenie úrovne hladiny morí, 
zvýšenie teploty a zhoršenie prejavov sucha, pričom cestovný ruch bude v stredomorskom 
regióne odvetvím, ktoré najviac postihne zmena klímy;

12. konštatuje, že je potrebné venovať viac pozornosti diverzifikácii cestovného ruchu a 
rastúcemu významu špecializovaného cestovného ruchu, ako je obchodný cestovný ruch, 
nákupný cestovný ruch, cestovný ruch súvisiaci s národným dedičstvom, sociálny 
cestovný ruch, ekoturizmus a športový cestovný ruch, a žiada viac podporných opatrení na 
presadzovanie európskeho cestovného ruchu v týchto oblastiach v súvislosti so svetovým 
cestovným ruchom;

13. pripomína mimoriadne dôsledky výbuchu sopky Eyjafjöll v apríli 2010 pre letecké služby 
a letecký priemysel, ktorý za niekoľko týždňov utrpel obrovské straty, a zdôrazňuje 
dôležitosť prijímania rýchlych rozhodnutí EÚ a riadenia letovej prevádzky v podobných 
situáciách v záujme zaistenia riadnej a plynulej leteckej dopravy;

14. vzhľadom na starnutie spoločnosti sa domnieva, že najväčší potenciál významného rastu 
v budúcnosti má zdravotný cestovný ruch a cestovný ruch v oblasti wellness; je 
presvedčený o tom, že európsky certifikovaný systém noriem a kontroly kvality v tejto 
oblasti, ako je systém „modrého kríža“ (blue-cross) pre zdravotnícke a wellness 
zariadenia, napr. v hoteloch poskytujúcich zdravotné služby, ako sú lekárske prehliadky, 
by významným spôsobom zvýšil konkurencieschopnosť európskeho zdravotného 
cestovného ruchu; v tejto súvislosti navrhuje rozvíjať kúpeľné aktivity s cieľom spraviť 
z nich európsku špecialitu;

15. zdôrazňuje, že pri tvorbe politiky cestovného ruchu v Európe treba všeobecne uznať úlohu 
podnikov, predovšetkým MSP; je presvedčený, že legislatívny a daňový rámec by mal byť 
voči týmto podnikom ústretovejší a mal by zohľadňovať osobitné potreby podnikov a 
pracovníkov pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu, napr. umožniť pružný pracovný čas 
v súlade s právami pracovníkov;

16. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia sú vďaka svojej 
geografickej polohe výkladnou skriňou Európskej únie vo svete a dokonale zodpovedajú 
niektorým možnostiam, ktoré navrhla Európska komisia, predovšetkým rozvoju 
mimosezónneho cestovného ruchu pre občanov EÚ; poukazuje na to, že najvzdialenejšie 
regióny ponúkajú aj krajinám vo svojej blízkosti, ako sú Spojené štáty americké, Kanada 
či krajiny skupiny BRIC, možnosť objavovať špecifiká cestovného ruchu na európskom 
území, medzi ktoré patrí bezpečnosť cestovania, zdravotnícka infraštruktúra a kvalitné 
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hotely a gastronómia;

17. pripomína, že ide o odvetvie, ktoré generuje viac než 5 % HDP Európskej únie, 
a považuje preto za veľmi dôležité zvýšiť analýzu vplyvu právnych predpisov 
Spoločenstva na odvetvie cestovného ruchu;

18. domnieva sa, že je potrebné zosúladiť pravidlá klasifikácie ubytovania s normami 
a hodnotiacimi kritériami, ktoré sú spoločné pre celú Európu;

19. žiada Komisiu, aby zaviedla európsky legislatívny rámec pre bezpečnosť a dostupnosť 
služieb v oblasti cestovného ruchu; konštatuje, že existuje úzka spojitosť medzi rozvojom 
cestovného ruchu a dopravnou infraštruktúrou; konštatuje, že tretina sťažností 
spotrebiteľov v systéme SOLVIT sa týka práv cestujúcich, preto naliehavo žiada Komisiu, 
aby zlepšila presadzovanie práv spotrebiteľov a cestujúcich; vyjadruje poľutovanie najmä 
nad tým, že cestné dopravné nehody sú najčastejšou príčinou úmrtia turistov; požaduje 
preto harmonizáciu dopravných predpisov a bezpečnostných noriem, napr. harmonizované 
pravidlá cestnej premávky na kruhových objazdoch;

20. navrhuje zvážiť vytvorenie euro-stredozemskej organizácie pre spoluprácu a rozvoj 
v oblasti cestovného ruchu s cieľom vytvoriť z oblasti Stredozemného mora jeden 
štatistický priestor, prinášať analýzy, ktoré by usmerňovali podniky a verejné orgány pri 
prijímaní rozhodnutí, propagovať destinácie a vytvoriť sieť stredísk odbornej prípravy pre 
prácu v oblasti cestovného ruchu;

21. žiada Komisiu a členské štáty, aby efektívne využívali európske prostriedky určené na 
cestovný ruch, a to jednak na vytvorenie nových pracovných miest, jednak na zvýšenie 
konkurencieschopnosti MSP v odvetví cestovného ruchu.
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