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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:

1. pripomína, že článok 195 Zmluvy o fungovaní Európskej únie udeľuje Európskej únii 
nové právomoci v oblasti cestovného ruchu, na základe ktorých sa dopĺňajú najmä 
opatrenia členských štátov v súlade so zásadou subsidiarity a v záujme posilnenia 
konkurencieschopnosti EÚ a jej schopnosti dynamického a udržateľného rastu; zdôrazňuje 
význam rozvoja sektora cestovného ruchu pre upevnenie regionálneho rozmeru v rámci 
Európskej únie a pre posilnenie pocitu európskeho občianstva;

2. pripomína, že nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja 
zaraďuje medzi svoje priority ochranu a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, 
ktoré ponúka možnosti rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu vysokej kvality so 
zameraním na pridanú hodnotu, pričom zdôrazňuje dôležitosť integrovaného a jednotného 
prístupu, čím podporuje hospodársky rast a tvorbu nových pracovných príležitostí a 
pomáha propagovať Európu ako obľúbenú destináciu návštevníkov z EÚ i z cudziny, 
vyzdvihuje jej mimoriadne kultúrne bohatstvo, uznané organizáciou UNESCO za kultúrne 
dedičstvo, i rozsiahle prírodné bohatstvo EÚ nachádzajúce sa v lokalitách Natura 2000; v 
tejto súvislosti požaduje jasný záväzok zvýšiť aj v ďalšom programovom období podporu 
cestovného ruchu prostredníctvom politiky súdržnosti;

3. zdôrazňuje, že cestovný ruch má konkrétny dosah na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť všetkých členských štátov; poukazuje aj na to, že pre niektoré hospodársky 
zaostalejšie regióny Európskej únie, akými sú napríklad ostrovy, horské regióny, 
vzdialené pohraničné mestá, oblasti s nízkou hustotou osídlenia, vidiecke oblasti a 
najvzdialenejšie regióny, predstavuje cestovný ruch hlavný zdroj príjmov (alebo by ho 
mohol predstavovať) a priamo ovplyvňuje rast ostatných odvetví, a kladie teda dôraz na 
to, že je dôležité nevynímať cestovný ruch z politiky súdržnosti; zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti by cestovný ruch mohol byť príležitosťou pre hospodársku obnovu, najmä 
regiónov postihnutých demografickým poklesom alebo ubúdaním obyvateľstva, pričom je 
nevyhnutné pamätať na ich dostupnosť, najmä rozšírením cieľov transeurópskych 
dopravných sietí na tieto regióny;

4. poukazuje na potrebu aktívnej politiky hospodárskej súťaže, ktorá by monitorovala 
tendenciu koncentrácie odvetvia a akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia;

5. pripomína, že kultúrne dedičstvo Európy a jej regionálna a jazyková rôznorodosť 
predstavujú na celosvetovom trhu cestovného ruchu komparatívnu východu; žiada, aby sa 
tieto faktory pri hospodárskych analýzach odvetvia cestovného ruchu náležitým spôsobom 
zohľadnili, a to najmä v súvislosti s prideľovaním prostriedkov na zachovanie a zlepšenie 
kultúrne významných destinácií;

6. zdôrazňuje, že sociálna, hospodárska a environmentálna udržateľnosť predstavuje 
základnú podmienku rozvoja a udržania všetkých činností v oblasti cestovného ruchu; 
naliehavo žiada Komisiu, aby po spustení verejnej konzultácie, hodnotenia vplyvu a 
zohľadnení osvedčených postupov členských štátov vytvorila, ak to bude vhodné, 



PE454.749v02-00 4/7 AD\859162SK.doc

SK

„európsku značku“, ktorá by umožnila určenie kvalitných výrobkov a služieb a zároveň 
posilnila obraz Európy vo svete, a aby skoordinovala túto iniciatívu s iniciatívou 
týkajúcou sa značky „Európske dedičstvo“ a s pamiatkami siete UNESCO;

7. žiada Komisiu, aby podporila zaradenie ľudových tradícií členských štátov vrátane 
kulinárskych tradícií na zoznam svetového dedičstva, aby sa zachovali pre budúce 
generácie a aby tak vznikla európska stratégia na podporu ľudových tradícií na európskej 
a medzinárodnej úrovni;

8. opätovne zdôrazňuje, že rozvoj udržateľných a spoločensky zodpovedných foriem 
cestovného ruchu predstavuje pre miestne hospodárstva trvalý zdroj príjmov a prostriedok 
podpory stabilných pracovných príležitostí a zároveň umožňuje chrániť a zveľaďovať 
prírodné, kultúrne, remeselné, historické a spoločenské dedičstvo všetkých regiónov, 
pričom tiež zohľadňuje možnosti, ktoré poskytuje program Natura 2000; obhajuje preto 
využívanie súčinností medzi podporou aktivít v cestovnom ruchu a všetkými miestnymi 
osobitosťami, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu dynamiky miestneho a regionálneho 
hospodárstva; víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa plánovania stratégie udržateľného 
pobrežného a prímorského cestovného ruchu a dúfa, že budú vytvorené aj špecifické 
stratégie pre ostrovy, horské regióny a iné citlivé oblasti;

9. domnieva sa, že trvalý rozvoj cestovného ruchu treba zaistiť tak, že sa rovnakou mierou 
docení súčasné prírodné a kultúrne bohatstvo a dedičstvo a zachová sa aj pre budúce 
generácie;

10. zdôrazňuje, že EFRV a EPFRV môžu zohrať zásadnú úlohu pri zvyšovaní možností 
vidieckeho prostredia z hľadiska cestovného ruchu a pri diverzifikácii jeho hospodárskych 
činností;

11. 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 i 
aktívnou činnosťou, ktorá dokáže prilákať turistov do periférnych regiónov Európy;

12. víta návrh Komisie zjednotiť opatrenia v oblasti cestovného ruchu do štyroch pilierov; 
domnieva sa však, že vypracovanie nového politického rámca pre cestovný ruch v Európe 
si bude vyžadovať integrovaný prístup v úzkom vzájomnom vzťahu so špecifikami 
každého regiónu a účinnú koordináciu politík na úrovni Spoločenstva, jednotlivých štátov, 
regiónov a miest a obcí, čím sa umožní, aby sa prospešne využili súčinnosti vytvorené 
medzi rôznymi oblasťami s priamym či nepriamym vplyvom na cestovný ruch, a to pri 
súčasnom dodržaní zásady subsidiarity; naliehavo žiada členské štáty, aby do tohto 
procesu zapojili príslušné regionálne a miestne orgány už od počiatočných etáp rokovaní;

13. vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby podnecovali a 
podporovali rozvoj integrovaných sietí a plánov v oblasti cestovného ruchu, ktoré 
zahŕňajú všetky zložky infraštruktúry, s cieľom zamedziť nekoordinovanému rozvoju a 
aby tiež podporovali vytváranie partnerstiev na výmenu osvedčených postupov; vyzýva 
regionálne a miestne inštitúcie na aktívnu účasť v súlade so zásadou subsidiarity a 
zásadou partnerstva; zdôrazňuje potrebu konkrétnych iniciatív na podporu inovácií a 
rozvoja nových informačných technológií a komunikačných kanálov; žiada vytvorenie 
iniciatív zameraných na náležité využívanie systémov finančného inžinierstva, podporu 
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elektronického obchodu a odstránenie prekážok, ktoré ešte vždy existujú na vnútornom 
trhu; vyzýva na zjednodušenie pravidiel s cieľom uľahčiť zúčastneným subjektom z 
oblasti cestovného ruchu, najmä malým a stredným podnikom, samostatne zárobkovo 
činným osobám a kultúrnym a kreatívnym odvetviam prístup k príslušným finančným 
nástrojom, najmä mikroúverom;

14. považuje za nutné vytvoriť európsku politiku na ochranu práv účastníkov cestovného 
ruchu a ich bezpečnosti;

15. zdôrazňuje potrebu chrániť a posilňovať rôznorodosť služieb v oblasti európskeho 
cestovného ruchu, a to na základe hospodárskych, sociálnych a environmentálnych kritérií 
a kritérií územnej súdržnosti;

16. zdôrazňuje špecifickú zraniteľnosť pobrežných oblastí, ostrovov, najvzdialenejších 
regiónov a horských oblastí, ktorých hospodárstvo často závisí od cestovného ruchu, vo 
vzťahu k vplyvom cestového ruchu na životné prostredie a svetovému problému zmeny 
klímy, ktoré treba tiež zohľadniť v novom rámci pre cestovný ruch; zdôrazňuje preto 
skutočnosť, že do týchto regiónov treba investovať udržateľným spôsobom;

17. považuje za potrebné vyrovnať dôsledky sezónneho cestovného ruchu diverzifikáciou a 
špecializáciou ponuky cestovného ruchu a podporovať všetky formy celoročného, 
udržateľného cestovného ruchu, turistické trasy, ekologický a sociálne zodpovedný 
cestovný ruch, najmä tie formy, ktoré sa orientujú na deti školského veku, mládež, osoby s 
obmedzenou mobilitou a na starých ľudí, ktorí predstavujú trh s obrovským potenciálom 
rastu; víta pozitívne výsledky dosiahnuté prípravnou činnosťou programu CALYPSO a 
vyzýva Komisiu, aby pokračovala v práci na jej ďalšom rozvoji a podporila vytvorenie 
mechanizmu, ktorý by medzi členskými štátmi zaistil výmeny v oblasti cestovného ruchu 
mimo hlavnú turistickú sezónu so zameraním na staršie osoby, mládež, osoby so 
zdravotným postihnutím a iné znevýhodnené skupiny;

18. vyzýva Komisiu, aby vypracovala strategický plán na pritiahnutie turistov z rýchlo sa 
rozvíjajúcich krajín, najmä z krajín BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína), prostredníctvom 
dohôd o spolupráci, propagácie cestovného ruchu a pružnejšej politiky udeľovania 
turistických víz; domnieva sa, že kroky podniknuté v rámci propagácie cestovného ruchu 
EÚ by mali vykresľovať Európu ako globálnu destináciu, dopĺňať iniciatívy členských 
štátov a regionálnych a miestnych orgánov a nemali by uprednostňovať jednotlivé 
európske destinácie cestovného ruchu pred inými;

19. víta úvahy Komisie o sociálno-hospodárskych a environmentálnych dôsledkoch 
súvisiacich s odvetvím cestovného ruchu a nabáda na dosiahnutie vyššej úrovne 
konkurencieschopnosti v spojení so zodpovedným riadením zdrojov (energia, voda, 
suroviny atď.);

20. upozorňuje na význam zabezpečenia mobility a dopravnej dostupnosti regiónov, najmä 
najťažšie prístupných regiónov, pre zabezpečenie skutočného úspechu politiky cestovného 
ruchu vo všetkých regiónoch Európskej únie;

21. požaduje, aby sa väčšmi dbalo na kvalitu pracovných príležitostí v odvetví cestovného 
ruchu s dôrazom na špecializovanú prípravu zameranú na techniku a jazyky, na podporu 



PE454.749v02-00 6/7 AD\859162SK.doc

SK

malých a stredných podnikov a podnikania ako takého, najmä u žien a mladých ľudí, na 
mobilitu pracovných síl a dôstojné platové ohodnotenie a na boj proti práci načierno a 
vykorisťovaniu; nabáda členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby využívali 
nástroje odbornej prípravy, ktoré poskytuje Európsky sociálny fond, ako aj ostatné 
nástroje na úrovni Spoločenstva a jednotlivých štátov; zdôrazňuje, že je dôležité prijať 
opatrenia zamerané na predchádzanie výkyvom na regionálnom trhu práce spôsobeným 
sezónnym charakterom aktivít (v oblasti) cestovného ruchu;

22. zdôrazňuje, že odvetvie cestovného ruchu by malo lepšie využívať celý potenciál 
cezhraničných investícií v rámci konkurencieschopných zoskupení na vnútorných, ako aj 
na vonkajších hraniciach Európskej únie;

23. vyzýva členské štáty, aby zjednodušili pravidlá a zmenšili administratívnu záťaž s cieľom 
optimálne využívať európske finančné nástroje, ktoré sú k dispozícii na prebiehajúce 
rozpočtové obdobie, a zvyšovať konkurencieschopnosť odvetvia cestovného ruchu a jeho 
destinácií; naliehavo žiada, aby sa úlohe cestovného ruchu ako faktoru, ktorý obnovuje 
spoločenskú, hospodársku a územnú rovnováhu, prisúdila v rámci revízie politiky 
súdržnosti a v súvislosti s novými právomocami v oblasti cestovného ruchu podľa zmluvy 
väčšia hodnota; verí, že každá forma poskytovania prostriedkov EÚ na podporu 
cestovného ruchu bude podmienená poskytovaním konkurencieschopných služieb 
najvyššej úrovne a kvality a udržateľnosťou; žiada, aby sa do ďalších finančných 
výhľadov a predpisov upravujúcich štrukturálne fondy ako priorita zahrnula obnova 
upadajúcich turistických oblastí s cieľom zaručiť ich konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

24. domnieva sa, že lepšia koordinácia medzi všetkými zainteresovanými subjektmi vrátane 
európskych, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, ako aj väčšie vzájomné 
dopĺňanie sa krokov a finančných prostriedkov poskytovaných zo štrukturálnych fondov a 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka budú motivovať k 
integrovanejšiemu a udržateľnejšiemu rozvoju odvetvia cestovného ruchu a pomôžu 
odhaliť celý jeho potenciál;

25. zdôrazňuje, že je dôležité, aby malo odvetvie cestovného ruchu k dispozícii primeranú 
infraštruktúru, a v tomto zmysle žiada, aby sa pokročilo v rozvoji transeurópskych 
dopravných sietí, najmä morských diaľnic;

26. vyzýva regióny s nevyužitým turistickým potenciálom, aby si všímali príklady 
osvedčených postupov v cestovnom ruchu v rámci EÚ, ako aj mimo nej, vďaka ktorým sa 
v poslednom desaťročí značne rozvinuli aktivity v cestovnom ruchu;

27. odporúča vytvoriť online platformu pre cestovný ruch na úrovni EÚ v záujme čo 
najúčinnejšej podpory miestneho a regionálneho potenciálu cestovného ruchu.
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