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NÁVRHY

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

1. poukazuje na to, že článek 195 Smlouvy o fungování Evropské unie přisuzuje EU nové 
kompetence v oblasti cestovního ruchu, které doplňují opatření přijatá členskými státy
v rámci principu subsidiarity, za účelem posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví
a jeho schopnosti dynamického a udržitelného růstu; zdůrazňuje význam rozvoje odvětví 
cestovního ruchu s cílem posílit regionální rozměr v rámci EU a upevnit smysl 
evropského občanství;

2. připomíná, že nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
zahrnuje mezi prioritní činnosti ochranu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví 
coby potenciálu pro rozvoj vysoce kvalitního udržitelného cestovního ruchu, který 
zužitkuje svou přidanou hodnotu, a podtrhuje význam uceleného a sjednoceného přístupu, 
čímž podporuje hospodářský růst a vytváření nových pracovních míst a pomáhá 
propagovat Evropu jako oblíbený cíl pro návštěvníky z EU i mimo EU, a to zdůrazněním 
mimořádného kulturní bohatství, které dokládají památky světového kulturního dědictví 
UNESCO a nesmírná přírodní krása lokalit sítě Natura 2000 v celé EU; v této souvislosti 
požaduje jasný závazek v příštím programovém období více podporovat cestovní ruch 
pomocí politiky soudržnosti;

3. zdůrazňuje, že cestovní ruch má konkrétní dopad na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost ve všech členských státech; poukazuje zároveň na skutečnost, že cestovní ruch 
představuje, nebo by mohl představovat, pro některé hospodářsky méně rozvinuté oblasti 
Evropské unie – tj. ostrovy, horské oblasti, odlehlá hraniční města, řídce osídlené oblasti, 
venkovské oblasti a oblasti nejvzdálenější – jejich hlavní bohatství, které má přímý vliv na 
růst ostatních odvětví a v souladu s tím zdůrazňuje, že by se cestovní ruch neměl 
oddělovat od politiky soudržnosti; podtrhuje, že cestovní ruch by v tomto kontextu mohl 
nabídnout příležitost pro hospodářskou obnovu, především v regionech postižených 
demografickým poklesem nebo vylidněním, a že je nutno zamyslet se nad dostupností 
takových regionů, zejména z hlediska rozšíření transevropských dopravních sítí a jejich 
zavedení do těchto regionů;

4. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby politika hospodářské soutěže sledovala tendenci ke 
koncentraci v tomto odvětví nebo jakékoli zneužívání dominantního postavení;

5. připomíná, že evropské kulturní dědictví a regionální a jazyková rozmanitost představují 
na globálním trhu cestovního ruchu značnou konkurenční výhodu; žádá, aby byly tyto 
skutečnosti náležitě uznávány v ekonomických analýzách odvětví cestovního ruchu, 
zejména v souvislosti s přidělováním prostředků na zachovávání a zlepšování kulturně 
významných destinací;

6. zdůrazňuje, že sociální, ekonomická a environmentální udržitelnost je nezbytným 
předpokladem rozvoje a zachování aktivit v oblasti cestovního ruchu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby po zahájení veřejných konzultací, hodnocení dopadu a zohlednění 
osvědčených postupů členských států v případě nutnosti vytvořila „evropskou značku“, 
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která by umožnila rozpoznání kvalitních výrobků a služeb a zároveň zvýšila evropskou 
prestiž ve světě a aby přitom sladila tuto iniciativu s označením „evropské dědictví“ a 
s památkami uvedenými na seznamu organizace UNESCO;

7. vyzývá Komisi, aby podpořila zařazení lidových tradic v členských státech na seznam 
světového dědictví, a to včetně kulinářských tradic, s cílem zachovat je pro budoucí 
generace a vytvořit evropskou strategii pro podporu lidových tradic na evropské
a mezinárodní úrovni;

8. znovu zdůrazňuje, že cestovní ruch, ve své udržitelné a sociálně zodpovědné podobě, 
představuje pro místní ekonomiky trvalý zdroj příjmů a prostředek pro podporu stabilní 
zaměstnanosti, zároveň umožňuje i zachování a zhodnocení krajiny a kulturního, 
řemeslného, historického a sociálního dědictví všech území, a to i s ohledem na možnosti, 
které nabízí síť Natura 2000; podporuje proto součinnost mezi propagací cestovního ruchu
a všech regionálních specifik, což může přispět k oživení místních a regionálních 
ekonomik; vítá iniciativu Komise týkající se plánování strategie udržitelného pobřežního
a námořního cestovního ruchu a doufá, že budou vytvořeny i specifické strategie pro 
ostrovy, horské oblasti a jiné citlivé oblasti;

9. domnívá se, že udržitelný rozvoj cestovního ruchu by měl probíhat tak, aby bylo možné 
přírodní a kulturní dědictví ocenit a přitom je zachovat pro budoucí generace;

10. zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou může hrát Evropský fond pro regionální rozvoj
a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova při rozvoji potenciálu venkovských 
oblastí pro cestovní ruch a při diverzifikaci jejich hospodářských činností;

11. zdůrazňuje roli sportu při podpoře cestovního ruchu a vítá iniciativy, jako je projekt 
„Vodní sporty v oblasti Atlantiku“; připomíná, že sport je kulturní i fyzickou aktivitou, 
která může přilákat turisty do okrajových regionů Evropy;

12. vyjadřuje uspokojení s návrhem Komise na sjednocení činností týkajících se cestovního 
ruchu do čtyř hlavních skupin; domnívá se však, že rozvoj nového politického rámce pro 
evropský cestovní ruch vyžaduje jednotný přístup úzce související se specifickým 
charakterem každého regionu a účinnou koordinaci vnitrostátních, regionálních a místních 
politik a politik společenství, které umožní součinnost mezi jednotlivými oblastmi
s přímým či nepřímým vlivem na cestovní ruch, jehož může být využito v souladu
s principem subsidiarity; naléhavě vyzývá členské státy, aby již od prvních fází jednání 
zapojily příslušné regionální a místní orgány;

13. vyzývá Komisi, členské státy a regionální a místní orgány, aby přispěly a napomohly
k rozvoji integrovaných turistických sítí a projektů zahrnujících veškeré aspekty 
infrastruktury s cílem předejít nekoordinovanému vývoji a prosadit vytváření partnerství 
umožňující výměnu osvědčených postupů; vyzývá k aktivní účasti ze strany regionálních
a místních orgánů v souladu se zásadami subsidiarity a partnerství; zdůrazňuje, že jsou 
potřebné konkrétní iniciativy na podporu inovací a rozvoje nových informačních 
technologií a komunikačních kanálů; vyzývá k iniciativám, které by umožnily náležité 
využití systémů finančního inženýrství, podporu elektronického obchodu a odstranění 
zbývajících bariér bránících vnitřnímu trhu; vyzývá ke zjednodušení pravidel za účelem 
usnadnit přístup k finančním nástrojům, především mikroúvěrům, pro zúčastněné strany
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z oblasti cestovního ruchu, zejména malé a střední podniky, samostatně výdělečně činné 
osoby a kulturní a tvůrčí odvětví;

14. považuje za nezbytné zavedení evropské politiky na ochranu práv turistů a zajištění jejich 
bezpečnosti;

15. zdůrazňuje potřebu chránit a posilovat rozmanitost služeb cestovního ruchu, které na 
základě hospodářských, sociálních kritérií a kritérií životního prostředí a územní 
soudržnosti Evropa nabízí;

16. zdůrazňuje obzvláštní zranitelnost pobřežních oblastí, ostrovů a odlehlých a horských 
oblastí, jejichž hospodářství často závisí na cestovním ruchu, ve vztahu k dopadům 
cestovního ruchu na životní prostředí a globálnímu problému klimatické změny, které by 
také měly být brány na zřetel v novém rámci pro cestovní ruch; zdůrazňuje proto 
skutečnost, že je nutné do těchto regionů investovat udržitelným způsobem;

17. považuje za nutné vyrovnat následky sezónního cestovního ruchu jeho rozrůzněním
a specializací nabídky a podpořit veškeré formy celoročního udržitelného cestovního 
ruchu, turistických tras, ekologického a sociálně zodpovědného cestovního ruchu
a zejména forem zaměřených na děti školního věku, mládež, osoby se sníženou 
pohyblivostí a starší osoby, které představují trh s obrovským potenciálem pro růst; vítá 
pozitivní výsledky dosažené přípravnou akcí CALYPSO a vyzývá Komisi, aby 
pokračovala v práci na jejím dalším rozvoji a podpořila vytvoření mechanismu, který by 
mezi členskými státy zajistil výměny v oblasti cestovního ruchu mimo hlavní turistickou 
sezónu se zaměřením na starší osoby, mládež, osoby s postižením a jiné znevýhodněné 
skupiny;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila strategický plán, jak přilákat turisty z rychle se rozvíjejících 
zemí, především z Brazílie, Ruska, Indie a Číny, a to prostřednictvím dohod o spolupráci, 
iniciativ podporujících cestovní ruch a pružnější politiky udělování turistických víz; 
domnívá se, že kroky podniknuté v rámci unijní propagace cestovního ruchu by měly 
ukázat Evropu jako světovou destinaci a doplnit iniciativy členských států a regionálních
a místních subjektů a nesmí upřednostňovat žádné evropské destinace před jinými;

19. vítá úvahy Komise nad sociálně-ekonomickými dopady a dopady na životní prostředí, 
které souvisí s odvětvím cestovního ruchu, a vybízí k dosažení vyšší úrovně 
konkurenceschopnosti při zachování zodpovědného řízení zdrojů (energie, vody, surovin 
atd.);

20. poukazuje na to, že je důležité zabezpečit mobilitu a dopravní dostupnost regionů, 
zejména v nejhůře přístupných regionech, za účelem zajištění skutečného úspěchu politiky 
cestovního ruchu ve všech regionech Evropské unie;

21. požaduje, aby byl kladen větší důraz na kvalitu pracovních míst v odvětví cestovního 
ruchu, aby byla zaměřena pozornost na specializované, vysoce technické a jazykové 
vzdělání, na podporu malých a středních podniků, zejména podnikajících žen a mladých 
lidí, na mobilitu pracovních sil, důstojné platové ohodnocení a na boj proti nehlášené práci
a vykořisťování; vybízí členské státy, regionální a místní subjekty k tomu, aby využívaly 
prostředky odborné přípravy nabízené Evropským sociálním fondem a další vnitrostátní 
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nástroje a nástroje společenství; zdůrazňuje, že je důležité přijmout opatření, která budou 
předcházet výkyvům na regionálním trhu práce v důsledku sezónních činností v oblasti 
cestovního ruchu;

22. zdůrazňuje, že odvětví cestovního ruchu by mělo lépe využívat celkový potenciál 
přeshraničních investic v rámci konkurenceschopných průmyslových skupin, stejně jako 
na vnitřních a vnějších hranicích Evropské unie;

23. vyzývá členské státy, aby zjednodušily pravidla a snížily administrativní zátěž, s cílem co 
nejlépe využívat dostupné evropské finanční nástroje pro současné finanční plánovací 
období a rozvíjet konkurenceschopnost tohoto odvětví a turistických destinací; naléhavě 
požaduje, aby při revizi politiky soudržnosti a s ohledem na nové pravomoci v oblasti 
cestovního ruchu stanovené Smlouvou byla více zhodnocena role cestovního ruchu coby 
faktoru pro obnovení sociální, ekonomické a územní rovnováhy; doufá, že jakákoli forma 
finančních příspěvků EU v oblasti cestovního ruchu bude podmíněna nabídkou 
konkurenceschopných špičkových a hodnotných služeb a udržitelností; žádá, aby se do 
dalších finančních výhledů a předpisů strukturálních fondů prioritně začlenila obnova 
turistických oblastí, které upadají, s cílem zajištění jejich konkurenceschopnosti
a udržitelnosti.

24. domnívá se, že lepší koordinace mezi všemi zúčastněnými stranami, včetně evropských, 
vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, stejně jako větší komplementarita činností
a finančních zdrojů, které jsou poskytované ze strukturálních fondů a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova, budou motivovat k integrovanějšímu
a udržitelnějšímu rozvoji v odvětví cestovního ruchu a pomohou rozvinout celý jeho 
potenciál;

25. zdůrazňuje, že je důležité, aby odvětví cestovního ruchu mělo náležitou infrastrukturu, a 
v tomto ohledu žádá, aby bylo dosaženo dalšího pokroku v rozvoji transevropských 
dopravních sítí, zejména námořních dálnic;

26. vyzývá regiony s nevyužitým turistickým potenciálem, aby se řídily příklady osvědčených 
postupů souvisejících s cestovním ruchem v EU i mimo ni, díky kterým se v posledním 
desetiletí činnosti cestovního ruchu značně rozvinuly;

27. doporučuje vytvořit na úrovni EU on-line platformu pro cestovní ruch s cílem co 
nejúčinněji podporovat místní a regionální potenciál cestovního ruchu.
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