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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 Lisabonská zmluva udeľuje Európskej únii nové právomoci v oblasti
cestovného ruchu, predovšetkým v záujme posilnenia jej konkurencieschopnosti
a možnosti dynamického a trvalo udržateľného rastu;

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;

3.

zdôrazňuje, že cestovný ruch má konkrétny dosah na hospodársku, sociálnu a územnú
súdržnosť všetkých členských štátov; okrem toho poukazuje na to, že pre niektoré
zaostalejšie regióny Európskej únie predstavuje cestovný ruch hlavný zdroj príjmov
a priamo ovplyvňuje rast ostatných odvetví;

4.

domnieva sa, že sociálna, hospodárska a ekologická udržateľnosť predstavuje
základnú podmienku rozvoja a udržania všetkých činností v oblasti cestovného ruchu;
naliehavo žiada Komisiu, aby vytvorila „európsku značku” s cieľom rozpoznať
kvalitné výrobky a služby a zároveň posilniť obraz Európy vo svete;

5.

opakuje, že rozvoj trvalo udržateľných foriem cestovného ruchu predstavuje pre
miestne hospodárstva trvalý zdroj príjmov a prostriedok podpory stabilných
pracovných príležitostí a zároveň umožňuje chrániť a zveľaďovať prírodné, kultúrne,
historické a spoločenské dedičstvo všetkých oblastí;

6.

víta návrh Komisie zjednotiť opatrenia v oblasti cestovného ruchu do štyroch pilierov;
domnieva sa však, že vypracovanie nového politického rámca pre oblasť cestovného
ruchu si bude vyžadovať integrovaný prístup a účinnú koordináciu politík na úrovni
Spoločenstva, jednotlivých štátov, regiónov a miest a obcí, ktoré majú priamy či
nepriamy vplyv na cestovný ruch, ako aj dodržiavanie zásady subsidiarity;

7.

vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby podnecovali
a podporovali rozvoj sietí a vytváranie partnerstiev na výmenu osvedčených postupov;
vyjadruje nádej, že vzniknú konkrétne iniciatívy na podporu inovácií a rozvoja nových
informačných technológií, a že sa takisto uľahčí prístup k finančným nástrojom
zainteresovaným subjektom z oblasti cestovného ruchu, a predovšetkým malým
a stredným podnikom;

8.

považuje za potrebné vyrovnať dôsledky sezónneho cestovného ruchu diverzifikáciou
ponuky v oblasti cestovného ruchu, a to aj podporou nových foriem cestovného ruchu,
ako sú zdravotný – najmä kúpeľný, a sociálny cestovný ruch, ktorý sa zvlášť orientuje
na osoby s obmedzenou mobilitou a na mladých a starých ľudí, ktorí predstavujú trh
s vysokým potenciálom rastu;
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9.

požaduje, aby sa väčšmi dbalo na kvalitu pracovných príležitostí v odvetví cestovného
ruchu s dôrazom na technologickú a jazykovú odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie,
na podporu zamestnanosti žien a mladých ľudí, mobilitu pracovnej sily, ktorú
umožňujú rôzne programy Spoločenstva, a na boj proti nezákonnej práci; nabáda
členské štáty a miestne orgány, aby využívali nástroje odbornej prípravy, ktoré
poskytuje Európsky sociálny fond, ako aj ostatné nástroje na úrovni Spoločenstva
a jednotlivých štátov;

10.

vyzýva členské štáty, aby optimálne využívali európske finančné nástroje, ktoré sú
k dispozícii na prebiehajúce rozpočtové obdobie, s cieľom zvyšovať
konkurencieschopnosť odvetvia a destinácií cestovného ruchu; želá si, aby sa úlohe
cestovného ruchu ako faktoru, ktorý obnovuje spoločenskú, hospodársku a územnú
rovnováhu, prisúdila v rámci revízie kohéznej politiky väčšia hodnota; verí, že každá
forma prostriedkov EÚ na podporu cestovného ruchu sa prejaví v ponuke služieb
najvyššej kvality.
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