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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. připomíná, že Lisabonská Smlouva přisuzuje Evropské unii nové kompetence v oblasti 
cestovního ruchu, a to zejména za účelem posílení její konkurenceschopnosti a 
schopnosti dynamického a udržitelného růstu;

2. připomíná, že nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
zahrnuje mezi prioritní činnosti ochranu a valorizaci přírodního a kulturního dědictví 
coby potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu;

3. zdůrazňuje, že cestovní ruch má konkrétní dopad na ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost všech členských států; poukazuje zároveň na skutečnost, že cestovní ruch 
představuje pro některé méně rozvinuté oblasti Evropské unie jejich hlavní bohatství, 
které má přímý vliv na růst ostatních odvětví;

4. je přesvědčen, že sociální, ekonomická a environmentální udržitelnost je nezbytným 
předpokladem rozvoje a zachování aktivit v oblasti cestovního ruchu; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila „evropskou značku“, která by umožnila rozpoznání kvalitních výrobků a 
služeb a zároveň zvýšila evropskou prestiž ve světě;

5. znovu zdůrazňuje, že cestovní ruch, ve své udržitelné podobě, představuje pro místní 
ekonomiky trvalý zdroj příjmů a prostředek pro podporu stabilní zaměstnanosti, 
zároveň umožňuje i zachování a zhodnocení krajiny a kulturního, historického a 
sociálního dědictví všech území;  

6. vyjadřuje uspokojení s návrhem Komise na sloučení činností týkajících se cestovního 
ruchu do čtyř hlavních skupin; přesto se domnívá, že rozvoj nového politického rámce 
pro evropský cestovní ruch vyžaduje, v rámci principu subsidiarity, jednotný přístup a 
účinnou koordinaci vnitrostátních, regionálních a místních politik a politik 
společenství, které mají buď přímý či nepřímý dopad na cestovní ruch;

7. vyzývá Komisi, členské státy a regionální a místní orgány, aby podpořily a napomohly 
rozvoji sítí a partnerství umožňujících výměnu osvědčených postupů; uvítal by 
konkrétní iniciativy na podporu inovace a rozvoje nových informačních technologií, 
stejně jako zjednodušení přístupu k finančním nástrojům pro subjekty z oblasti 
cestovního ruchu, se zvláštním ohledem na malé a střední podniky;

8. považuje za nutné vyrovnat následky sezónního cestovního ruchu rozrůzněním 
nabídky, a to mimo jiné prostřednictvím podpory nových forem cestovního ruchu jako 
jsou zdravotní, především lázeňský cestovní ruch, a sociální cestovní ruch, zaměřený 
především na osoby se sníženou pohyblivostí, na mládež a na starší osoby, jelikož tyto 
formy cestovního ruchu představují trh s velkým potenciálem pro růst;



PE454.749v01-00 4/4 PA\852744CS.doc

CS

9. požaduje, aby byl kladen větší důraz na kvalitu pracovních míst v odvětví cestovního 
ruchu, aby byla zaměřena pozornost na vysoce technické a jazykové vzdělání, na 
podporu podnikajících žen a mladých lidí, na mobilitu pracovních sil, a to 
prostřednictvím různých komunitárních programů a boje proti nehlášené práci; vybízí 
členské státy a místní subjekty k tomu, aby využívaly prostředky odborné přípravy 
nabízené Evropským sociálním fondem a další vnitrostátní nástroje a nástroje 
společenství;

10. vyzývá členské státy, aby v současném finančním plánovacím období co nejlépe 
využívaly dostupné evropské finanční nástroje na rozvoj konkurenceschopnosti tohoto 
odvětví a turistických destinací; přeje si, aby při revizi politiky soudržnosti byla více 
zhodnocena role cestovního ruchu coby faktoru pro obnovení sociální, ekonomické a 
územní rovnováhy; požaduje, aby jakákoli forma finančních příspěvků EU v oblasti 
cestovního ruchu byla podmíněna nabídkou špičkových a hodnotných služeb.


