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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Evropě jako přední světové destinaci cestovního ruchu – nový politický rámec 
pro evropský cestovní ruch
(2010/2206(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Základní směry pro udržitelnost evropského 
cestovního ruchu“ (KOM(2003)0716),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovená politika EU v oblasti cestovního ruchu: 
Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruch“ (KOM(2006)0134),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný 
evropský cestovní ruch“ (dále jen „Agenda 21“ (KOM(2007)0621),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch“ (KOM(2010)0352),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020. Strategie pro inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice týkající 
se cestovního ruchu (KOM(2010)0117),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 12. října 2010 o „Evropě jako přední světové destinaci 
cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch“ 
(KOM(14944)0352),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 22. prosince 19861 o protipožární bezpečnosti 
ve stávajících hotelech (86/666/EHS),

– s ohledem na směrnici Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 19902 o souborných službách 
pro cesty, pobyty a zájezdy,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES3 ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu,

– s ohledem na směrnici Rady 2009/47/ES4 ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty,

– s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 9. července 20095, kterým se stanovují 
ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro turisty 

                                               
1 Úř. věst. L 384, 31.12.1986, s. 60.
2 Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59.
3 Úř. věst. L 376, 27.12.06, s. 36.
4 Úř. věst. L 116, 9.5.2009, s. 18.
5 Úř. věst. L 198, 30.7.2009, s. 57.
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(2009/578/EC),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/20101 ze dne 
25. listopadu 2009 o ekoznačce EU,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 20052 o nových perspektivách a nových výzvách 
pro udržitelný evropský cestovní ruch,

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. listopadu 20073 o „Obnovené politice EU v oblasti 
cestovního ruchu: Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruch“,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 20084 o dopadu 
cestovního ruchu na pobřežní regiony z hlediska regionálního rozvoje,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru 
pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro kulturu
a vzdělávání (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že odvětví cestovního ruchu představuje 10 % HDP a 12 % celkové 
zaměstnanosti, že ho z velké části tvoří mikropodniky, malé a střední podniky a že 
sehrává klíčovou úlohu z hlediska hospodářského rozvoje a soudržnosti EU a také
z hlediska dosažení cílů strategie Evropa 2020,

B. vzhledem k tomu, že z celosvětového hlediska je Evropská unie turistickým cílem č. 1, co 
se týká počtu zahraničních návštěvníků, a že je třeba posílit toto prvenství řešením 
problémů, které jsou na jedné straně způsobeny větší celosvětovou konkurencí a trhem
s neustále se měnící poptávkou a na druhé straně potřebou zajistit trvalejší charakter 
tohoto odvětví

C. vzhledem k tomu, že cestovní ruch se podílí na propagaci Evropy a jejího kulturního
a jazykového dědictví se zachováním jejích rozdílů, na potvrzení společných hodnot
a na prohloubení pocitu evropské identity, evropské sounáležitosti a evropského 
občanství,

D. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské smlouvy (článku 195) se cestovní ruch stal 
zvláštní pravomocí EU, která tak může podporovat a doplňovat kroky jednotlivých 
členských států,

E. vzhledem k tomu, že na základě této nové pravomoci je třeba vypracovat evropskou 
strategii s jasnými a náročnými cíli, která by plně respektovala zásadu subsidiarity,

                                               
1 Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.
2 Úř. věst. C 193E, 17.8.2006, s. 325.
3 Úř. věst. C 187E, 20.11.2008, s. 184.
4 Přijaté texty, P6_TA(2008)0597.
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F. vzhledem k tomu, že politika Společenství v oblasti cestovního ruchu vyžaduje přiměřené 
zdroje z finančního programu EU na období 2014–2020,

1. vítá předloženou politickou strategii Komise, která určuje 21 konkrétních opatření 
na obnovu odvětví; domnívá se, že tento návrh spolu s plánem na jeho provádění 
představují solidní základ, k něhož lze rozvíjet politiku EU pro konkurenceschopný, 
moderní, kvalitní, trvale udržitelný a všem dostupný cestovní ruch;

2. považuje za potřebné rozvíjet takovou strategii EU pro cestovní ruch, která bude spočívat 
jak v balíku zvláštních opatření určených výlučně pro oblast cestovního ruchu, tak i 
v přesném hodnocení toho, jak opatření v rámci jiných odvětví ovlivňují cestovní ruch;

3. poukazuje na nevyhnutelnost úzké spolupráce mezi evropskými, vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány na jedné straně a celkově mezi institucemi a subjekty
v rámci daného odvětví na druhé straně; připomíná v této souvislosti, že mnohé regiony 
EU mají bezprostřední pravomoc v oblasti cestovního ruchu, a že plnění projektů
a konkrétních opatření se tedy soustřeďuje přímo v nich; vyjadřuje přání, aby se regiony 
bezprostředním a účinným způsobem účastnily na vytváření budoucích návrhů 
Společenství pro cestovní ruch a aby byla jejich podpora koordinována na meziregionální 
úrovni;

Konkurenceschopný, moderní a kvalitní cestovní ruch

4. domnívá se, že cestovní ruch je nutné považovat za neoddělitelnou součást evropské 
průmyslové politiky, a opakuje, že obnova cestovního ruchu představuje důležitý stimul 
podpory zaměstnanosti ve vícero členských státech; 

5. souhlasí s návrhem Komise vytvořit spolu s členskými státy a jejich úřady pro cestovní 
ruch „evropskou značku“ s cílem propagovat Evropu ve světě jako jedinečný cíl 
cestovního ruchu, ale zároveň zachovávat územní různorodost; 

6. vítá iniciativy týkající se značky evropského dědictví jako nástroje, který by poukázal 
na mimořádnou důležitost některých významných míst v historii evropské integrace; trvá 
na tom, aby byla tato iniciativa koordinována s místy evropského dědictví, které vyhlásilo 
UNESCO, s cílem vyhnout se překrývání těchto iniciativ bez jakéhokoli přínosu;

7. zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat, a to i na základě partnerství, se zeměmi, které 
nejsou členy EU, zejména se zeměmi BRIC, které představují několikamiliónový trh 
potenciálních nových turistů;

8. domnívá se, že při respektování práva i povinnosti EU kontrolovat vstup na své území je 
třeba, aby si instituce EU a její členské státy uvědomily význam těchto trhů a aby
v důsledku toho koordinovaly a zjednodušily postupy pro vydávání víz a zvážily možnost 
vytvořit na úrovni EU společné konzuláty, které by zaručovaly přesné uplatňování 
postupů pro vydávání víz a snížení administrativních nákladů; 

9. vyzývá Komisi, aby uvažovala o alternativních opatřeních na zjednodušení vydávání 
turistických víz, jako by byly například skupinová turistická víza pro organizátory 
skupinových zájezdů;
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10. žádá členské státy, aby v případě mimořádných situací, jež představují riziko 
pro zahraniční turisty, zvážily možnost kodifikovat jednotný postup při vydávání 
oznámení, která by varovala turisty před cestou, čímž by vznikl společný evropský kodex 
závažnosti jednotlivých situací a v nejzávažnějších případech by byl v rámci dostupných 
finančních prostředků EÚ uznán nárok cestovních kanceláří na pomoc Společenství;

11. vyzdvihuje nutnost podpory technického rozvoje MSP v zájmu účinnější komercializace 
jejich produktů a propagace turistických destinací; žádá Komisi, aby do konce roku 2011 
vypracovala platformu „IKT a cestovní ruch” a zahájila konkrétní pilotní projekt, čímž by 
podnítila účast mikropodniků a MSP v digitálním dodavatelském řetězci podle příkladu 
ostatních odvětví, jako jsou textilní a dopravní průmysl, logistika a automobilový 
průmysl;

12. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci se subjekty v rámci tohoto odvětví zvážila nové 
možnosti propagace souborných služeb pro cesty ad hoc v Evropě při příležitosti 
významných mezinárodních akcí, které se uskuteční v Evropě v nejbližších letech 
(například Olympijské hry 2012 v Londýně, světová výstava Expo 2015 v Miláně atd.),
s cílem podporovat destinaci Evropa s jejím mnohostranným bohatstvím;

13. domnívá se, že je třeba rozvíjet možnosti internetového portálu www.visiteurope.com, 
který podporuje ETC (Evropská komise pro cestovní ruch), s cílem co nejvíce ho využít
a plně zpřístupnit (s obsahem textů ve všech úředních jazycích EÚ a hlavních jazycích 
mimo EU a s využitím formátů přístupných pro osoby se smyslovým postižením)
a přeměnit ho na skutečnou evropskou platformu cestovního ruchu s jednoduchým 
přístupem k celostátním, regionálním a místním portálům cestovního ruchu v jednotlivých 
členských státech;

14. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy zvážila možnost vytvořit evropský turistický 
průkaz, jehož cílem by bylo zajistit prostřednictvím nabídky informací, zvýhodnění
a specializovaných služeb poskytovaných turistům cestujícím po Evropě, pocházejícím
z členského státu nebo třetí země, aby se pravidelně vraceli; 

15. vyzývá Komisi, aby vymezila pojem „evropské značky kvality cestovního ruchu“ a určila 
společná kvalitativní kritéria; domnívá se, že by se tak mělo dít koordinováním nejlepších 
postupů různých členských států a sdružení v rámci tohoto odvětvi a že by tím měla být 
vytvořena zastřešující značka, která by sloužila jako doplněk takovýchto značek 
jednotlivých států a byla uznávána na základě dobrovolné akreditace (opt-in);

16. domnívá se, že v zájmu předcházení nejasnostem mezi spotřebiteli a nadměrné 
administrativě pro podniky by bylo vhodné omezit počet značek, tak aby je bylo možné 
snadno rozpoznat; v tomto smyslu vyzývá Komisi, aby v budoucnosti zvážila možnost 
postupně sjednotit pod jednu společnou značku obě značky – evropskou značku kvality
a značku ekologické kvality za ubytovací služby; 

17. žádá Komisi, aby podporovala konkrétní iniciativu zaměřenou na progresivní harmonizaci 
systémů klasifikace ubytování tím, že určí minimální společná kritéria, přičemž zohlední 
již nabyté pozitivní zkušenosti sdružení v rámci tohoto odvětví a bude úzce spolupracovat
s normalizačními orgány;
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18. zdůrazňuje, že je třeba věnovat pozornost otázce bezpečnosti ubytovacích kapacit, 
zejména protipožárním předpisům; v této souvislosti se domnívá, že je třeba stimulovat 
dobrovolné dodržování metody MBS (Management, Building and System), kterou 
podporuje systém HOTREC, bez ohledu na platné vnitrostátní předpisy v souladu
s doporučeními Rady z roku 1986; zdůrazňuje též význam neustálého zohledňování potřeb 
osob s postižením a osob se sníženou pohyblivostí;

19. považuje za vhodné, aby Komise ve spolupráci s odvětvím cestovního ruchu připravila 
přehled stávajících schopností a dovedností (Tourism Skill Competence Framework) jako 
východisko pro konkrétní opatření, která se budou snažit zkoordinovat poptávku
s nabídkou na trhu; 

20. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy využívala a propagovala existující 
systémy odborného a vysokoškolského vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, aby je 
uveřejnila na internetu a aby v úzkém kontaktu s výzkumnou a podnikovou sférou dále 
podporovala;

21. domnívá se, že programy Společenství, jako jsou Erasmus pro mladé podnikatele
a Leonardo da Vinci, představují jedinečné programy zaměřené na nabývání odborných 
schopností a poznatků, a proto je třeba je dále rozvíjet a podporovat;

22. žádá, aby bylo zlepšeno vzájemné uznávání odborných kvalifikací v oblasti cestovního 
ruchu s cílem umožnit nalezení lepšího uplatnění pro ty, kteří už v tomto odvětví pracují,
i pro ostatní, kteří tak zamýšlejí učinit;

23. poukazuje na úzký vztah mezi cestovním ruchem a dopravou a žádá Komisi a členské 
státy, aby se co nejvíc snažily o modernizaci infrastruktury, stimulaci kombinovaných
způsobů dopravy a o přijetí vhodných opatření na řízení toků cestovního ruchu, především 
sezónních špiček a mimořádných situací jakéhokoliv charakteru;

24. vyzývá Komisi, aby podporovala využívání udržitelnějších způsobů dopravy a aby 
věnovala zvláštní pozornost spojením s ostrovy, venkovskými a horskými oblastmi
a všeobecně hůře přístupnými destinacemi;

25. zdůrazňuje nutnost podporovat systémy elektronického prodeje cestovních lístků na různé 
druhy dopravy, která by tak vedla k většímu využívání kombinovaného způsobu dopravy;

26. vítá evropskou legislativu o právech cestujících, zejména cestujících se sníženou 
pohyblivostí, a vyjadřuje naději, že bude ve střednědobém horizontu dosaženo zavedení 
jednotné legislativy pro různé druhy dopravy;

Trvale udržitelný a diverzifikovaný cestovní ruch

27. vítá ochotu Komise diverzifikovat nabídku cestovního ruchu; vyzdvihuje především 
význam už započaté spolupráce s Radou, jejímž cílem je podpora kulturního, historického, 
náboženského a ekologického cestovního ruchu prostřednictvím tematických tras, které 
nejen vyzdvihují kulturní a historické kořeny našeho kontinentu, ale přispívají též
k rozvoji alternativního, dostupného a trvale udržitelného cestovního ruchu; domnívá se, 
že v souvislosti s některými trasami je nutné nabádat k využívání udržitelných dopravních 
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prostředků, mj. jízdních kol;

28. domnívá se, že Komise a Rada Evropy musí i nadále podporovat rozvoj tras 
vyzdvihujících evropskou identitu prostřednictvím zvláštních okruhů, jež by spojovaly 
symbolická místa v Evropě, jako jsou katedrály, hrady a zámky, univerzity a průmyslová 
sídla; 

29. poukazuje na významnou úlohu sítí jako NECSTouR a EDEN při výměně osvědčených 
postupů mezi evropskými regiony a podpoře trvale udržitelných destinací cestovního 
ruchu; trvá též na nutnosti vytvořit v úzké spolupráci se skupinou pro udržitelný cestovní 
ruch (TSG) a místními a regionálními orgány systém společných ukazatelů udržitelného 
řízení destinací;

30. domnívá se, že je třeba náležitě podporovat cestovní ruch ve venkovských oblastech
a agroturistiku jako odvětví, která zlepšují kvalitu života, zabezpečují hospodářskou 
diverzifikaci venkovských oblastí a vytvářejí přímý vztah k podpoře výroby tradičních, 
ekologických a přírodních potravin; konstatuje, že v této souvislosti je důležité zaručit
v těchto oblastech plný přístup k internetu a informačně-technologické infrastruktuře;

31. poukazuje na skutečnost, že přírodní turistika přispívá k trvale udržitelnému rozvoji 
odvětví; domnívá se, že je důležité zaměřit se na národní parky a chráněná území a více je 
zpřístupnit turistům, a to i prostřednictvím rozvoje tras spojujících jednotlivé země při 
současném zachování přírodního dědictví;

32. vyzývá Komisi, aby podporovala horizontální iniciativu Společenství týkající se dopadů 
cestovního ruchu na životní prostředí se zvláštním ohledem na nakládání s odpady, 
energetické a vodní úspory a zahrnula do tohoto procesu různá odvětví, zejména 
zemědělskopotravinářské, s cílem šířit informace a užitečné materiály a zvyšovat 
informovanost veřejnosti;

33. zdůrazňuje nutnost investovat přiměřené finanční prostředky do strategií pobřežního, 
ostrovního a námořního cestovního ruchu v zájmu ochrany evropského pobřeží před erozí, 
zachování přírodního dědictví a fauny a zlepšení kvality vod a s cílem rozvíjet trvale 
udržitelný a kvalitní přímořský a podmořský cestovní ruch;

34. podtrhuje význam přímořského cestovního ruchu jako charakteristického rysu některých 
pobřežních evropských regionů a vyzývá Komisi, aby v souladu s právními předpisy 
Společenství zvážila možnost zvláštní výjimky ze směrnice 2006/123/ES, na jejímž 
základě by přijala opatření na zajištění investic, které uskutečnily odvětvové subjekty 
do obnovy struktur a zkvalitnění služeb pro zákazníky;

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby se v oblasti integrované námořní politiky zasazovaly
o rozvoj přístavní infrastruktury, důležitého prvku odvětví výletních plaveb, které 
navzdory krizi zaznamenává růst, jakož i sportovního cestovního ruchu; 

36. bere na vědomí neustálý růst zdravotního cestovního ruchu, a zejména lázeňského 
cestovního ruchu; v souvislosti s tím, že existují různé předpisy Společenství v oblasti 
lázeňského cestovního ruchu, vyzývá Komisi, aby zhodnotila možnost předložit jednotný 
legislativní návrh pro lázeňský cestovní ruch, který by tomuto odvětví poskytl základní 
regulovanou strukturu a povzbudil konkurenceschopnost; zdůrazňuje význam nových 
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předpisů o přeshraniční zdravotní péči v zájmu podpory zdravotního cestovního ruchu;

37. připomíná, že morálně zodpovědný cestovní ruch představuje nevyhnutelný cíl; vítá obsah 
morálního kodexu Světové organizace cestovního ruchu a věří, že ho co nejdříve přijme 
za své Komise i členské státy; v tomto smyslu vyjadřuje potěšení nad návrhem Komise 
rozšířit pravomoc členských států na trestné činy sexuálního zneužívání nezletilých 
spáchané v zahraničí, a tím vlastně potrestat sexuální turistiku;

Cestovní ruch pro všechny

38. doporučuje Komisi, aby podporovala postupné odstraňování sezónního charakteru 
cestovního ruchu a na základě dosavadních pozitivních výsledků dále rozvíjela přípravnou 
akci „Calypso“; vyzývá dále Komisi, aby důrazněji prosazovala program výměn, které 
určitým kategoriím osob, počínaje nejvíce znevýhodněnými, umožní zejména mimo 
hlavní sezónu přístup k nabídkám cestovnímu ruchu, a to i na mezistátní úrovni;

39. zdůrazňuje, že v rámci nové evropské strategie pro oblast zdravotního postižení je důležité 
zohlednit přístup pro osoby se zdravotním postižením, nejen co se týká dopravných 
prostředků, ale i ubytování, stravovacích služeb a turistických služeb všeobecně; 

40. vyzývá Komisi a členské státy, aby při příležitosti Evropského roku dobrovolné činnosti 
(2011) podporovaly účast mladých dobrovolníků v programech obnovy, zachování
a ochrany míst zajímavých z hlediska historie nebo životného prostředí s cílem zvyšovat 
jejich přístupnost pro turisty;

Cestovní ruch a zdroje

41. vyzývá Komisi, aby koordinovala a zviditelnila finanční nástroje určené na posílení 
konkurenceschopnosti cestovního ruchu prostřednictvím různých generálních ředitelství
a aby prověřila též jejich náležité využívání, zejména s ohledem na EFRR, EPFRV a ESF;

42. vyzývá dále členské státy a místní a regionální orgány, aby plně využívaly nástroje 
odborného vzdělávání, které nabízí ESF, a ostatní nástroje na úrovni Společenství, 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni; považuje za důležité, aby členské státy a ostatní 
orgány vyhlašovaly veřejné soutěže konkrétně pro oblast cestovního ruchu na základě 
priorit určených ve strukturálních fondech;

43. požaduje, aby byl v rámci finančního výhledu na období 2014–2020 vytvořen zvláštní 
program pro cestovní ruch zaměřený především na MSP, který by povzbuzoval partnerství 
mezi podniky při celoevropských projektech v tomto odvětví;

44. trvá na tom, aby byla zabezpečena kontinuita podpory pilotních projektů v odvětví 
cestovního ruchu po roce 2011 a aby bylo případně uvažováno o nových projektech, které 
by se podílely na realizaci nové strategie; 

Další důležité otázky pro oblast cestovního ruchu

45. žádá Komisi, aby do září 2011 předložila legislativní návrh na revizi směrnice 
90/314/EHS o souborných službách pro cesty s cílem zajistit spotřebitelům a podnikům
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z odvětví cestovního ruchu rámec jednoznačných právních předpisů, kterými se budou 
řídit v běžných, ale především ve výjimečných situacích způsobených přírodními jevy;

46. poukazuje na příležitost členských států uskutečnit vzájemnou postupnou harmonizaci 
DPH z cestovního ruchu jako nevyhnutelnou podmínku transparentní hospodářské soutěže 
mezi podniky cestovního ruchu v rámci EU a s třetími zeměmi; v této souvislosti vítá 
diskusi, kterou vyvolalo zveřejnění zelené knihy o budoucnosti DPH;

47. vyzývá Radu EU, aby urychlila přijetí návrhu směrnice o modernizaci zvláštního režimu 
DPH (TOMS), který předpokládá zavedení mechanismu opt-in, schopného zvrátit 
narušení hospodářské soutěže mezi různými kategoriemi subjektů fungujících v rámci 
odvětví, vzhledem k tomu, že rozdíly v právních předpisech jednotlivých států mají
v současnosti vážné důsledky;

48. domnívá se, že by měla být v rámci Evropského parlamentu vytvořena technická pracovní 
skupina pro cestovní ruch, která by byla zaměřena na důkladné sledování plnění opatření, 
která navrhla Komise, jakož i návrhů Evropského parlamentu;

49. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cestovní ruch je třetí hlavní společensko-hospodářskou činností EU, která představuje 10 % 
HDP se podílí na 12% celkové zaměstnanosti. Jedná se o velmi důležité odvětví, protože 
mimo to, že se zaměřuje na integraci a rozvoj méně rozvinutých regionů, dokáže spojit růst
s odpovědným a trvale udržitelným rozvojem v členských státech EU. Je též důležitým 
nástrojem zlepšování, šíření a propagace našeho obrazu ve světě. 

K politikám Společenství patřil vždy i cestovní ruch. Zejména od prosince 2009 se instituce 
EU v reakci na nové kompetence udělené Lisabonskou smlouvou, která uděluje EU pravomoc 
doplňovat a koordinovat činnost členských států v oblasti cestovního ruchu, začaly ubírat 
novou cestou. V Madridské deklaraci z dubna 2010 vyjádřily členské státy ochotu zavést 
zvláštní opatření a podporovat hodnoty jako je odpovědný cestovní ruch, ochrana životného 
prostředí a kultury a hospodářská udržitelnost odvětví; ve sdělení z června 2010 stanovila 
Komise 21 opatření; v závěrech Rady pro konkurenceschopnost přijatých v říjnu 2010 členské 
státy uznaly význam cestovního ruchu pro hospodářství a zavázaly se k rozvoji tohoto 
odvětví; na Evropském fóru cestovního ruchu, který se uskutečnil v listopadu minulého roku 
na Maltě, předložila Komise návrh realizačního plánu a uskutečnila konstruktivný dialog mezi 
institucemi a subjekty z tohoto odvětví, na základě něhož by měly být určeny priority v rámci 
21 opatření navržených v jejím sdělení; k uvedeným krokům je nakonec přiložena i zpráva 
Evropského parlamentu z vlastního podnětu. 

Sdělení Evropské komise 
Prostřednictvím svého sdělení z června minulého roku, jakož i nových priorit určených 
ve strategii Evropa 2020 chce Evropská komise podporovat koordinovaný přístup a stanovit 
rámec činností na zvýšení konkurenceschopnosti a kapacity udržitelného růstu v odvětví 
cestovního ruchu (článek 195 SFEU). 
Rámec činnosti se skládá ze čtyř pilířů: Komise se zaprvé domnívá, že je nevyhnutelné 
stimulovat konkurenceschopnost odvětví tím, že bude podporována diverzifikace nabídky
a inovace, zlepšovány odborné schopnosti a dovednosti a v neposlední řadě povzbuzováno 
prodloužení turistické sezóny. Zadruhé se Evropská komise zavázala podporovat trvale 
udržitelný, zodpovědný a kvalitní cestovní ruch a ulehčit zdravé řízení podniků vytvořením 
evropských značek (značka Evropa, ekoznačka, značka kvality cestovního ruchu) a podporou 
projektů jako EDEN či sítí jako NECSTouR. Navíc by ráda upevnila obraz EU 
na mezinárodní úrovni jako soustavu jedinečných a koordinovaných destinací. Závěrem je 
nutné konstatovat, že vzhledem k tomu, že politiku cestovního ruchu určuje její průřezový 
charakter, je třeba co nejvíce využívat potenciál politik a finančních nástrojů, které jsou
k dispozici na podporu konkurenceschopnosti odvětví.

Zpráva z vlastního podnětu – stanovisko zpravodaje
Zpravodaj se domnívá, že rozprava o zprávě Parlamentu z vlastního podnětu musí plnit dvojí 
účel: na jedné straně důkladně přezkoumat 21 opatření, která navrhla Komise, a s tím 
související plán realizace předložený na Maltě, přičemž je třeba se zaměřit na určení priorit
a na jejich konkrétní realizaci; na druhé straně je třeba povzbuzovat Komisi a členské státy, 
aby předložily ve stanovených termínech účinná řešení ostatních otevřených otázek, jejichž 
vyřešení má zásadní význam, pokud si Evropa chce udržet svou pozici hlavní destinace 
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cestovního ruchu ve světě.
Zpravodaj se domnívá, že mezi opatřeními navrhnutými Komisí by měla být dána přednost 
těm, které nejvíce odrážejí perspektivy strategie Evropa 2020.

Vzdělávání 
Zpravodaj souhlasí se silným důrazem, který je kladen na vzdělávání a odbornou 
kvalifikaci. Účinné politiky cestovního ruchu lze dosáhnut skutečně jen podporou lidských 
zdrojů a jejich vzdělávání, a nikoli pouze odborníků, kteří jsou v bezprostředním kontaktu 
se zákazníky, ale zejména podporou nových osob mezi členy managementu, administrativy
a podnikatelů. V tomto smyslu je zásadní využívat a podporovat stávající zkušenosti
z odborného a vysokoškolského vzdělávání, vzájemně si je předávat a v úzkém kontaktu
s podnikatelskou sférou je dále rozvíjet. Zpravodaj považuje za důležité vypracovat přehled 
stávajících schopností a dovedností v tomto odvětví, na základě něhož by bylo možné zjistit 
konkrétní potřeby vzdělávání v odvětví cestovního ruchu. Programy jako Erasmus pro mladé 
podnikatele mají též velký význam pro rozvoj nových odborných schopností a dovedností 
mladých lidí, jejichž schopnosti a získané kvalifikace musí být náležitě uznávány v různých 
členských státech. 

Inovace a IKT 
Zpravodaj je přesvědčen, že je třeba intenzivně investovat do inovací a IKT –zásadních 
faktorů zvyšování konkurenceschopnosti našich podniků cestovního ruchu – a reagovat nejen 
na klientelu, která se čím dál tím víc zaměřuje na využívání internetu a nových technologií, 
ale i na oblast podniků cestovního ruchu, která v současnosti čím dál tím více využívá 
produkty cestovního ruchu online. V tomto smyslu představuje návrh na vypracování 
evropské platformy výzvu, kterou nesmíme ztrácet z dohledu. Dalším důležitým aspektem je
i zabezpečení plného přístupu k internetu ve všech částech Evropské unie, včetně jejích 
nejchudších zemí. Zpravodaj navrhuje, aby Komise zahájila pilotní projekt podporující účast 
mikropodniků a MSP v digitálním dodavatelském řetězci, který by jim umožnil přístup
k novým pokrokovým technologiím, a tak zvýšil jejich konkurenceschopnost.

Turistické cesty 
Otázka návštěvnosti, zejména v souvislosti se zeměmi BRIC, má klíčový význam pro 
evropský cestovní ruch, vzhledem k tomu, že ze třetích zemí by Evropu mohly navštívit 
milióny nových potenciálních turistů. Zpravodaj doufá, že legitimní právo/povinnost Evropy 
kontrolovat vstup na své území nebude dále negativně ovlivňovat atraktivnost našich destinací
a domnívá se, že instituce a členské státy EU by si měly být vědomy nezbytnosti koordinovat
a zjednodušovat postupy vydávání turistických víz a že by měly též zvážit možnost zřídit 
společné konzulární úřady v zájmu snižování byrokratických rozdílů a administrativních 
nákladů. 

Evropské značky 
V otázce značek zpravodaj zastává názor, že v první řadě je třeba nalézt rozumnou rovnováhu 
mezi zdánlivě protikladnými požadavky a v druhé řadě je nutné se vyhnout vzniku 
nadměrného množství značek, které by spotřebitele pouze mátly.
V případe značky Evropa je důležité spojit potřebu propagace Evropy jako jednotné destinace
s cílem vyzdvihnout specifičnost jejích regionů. 
V případě značky evropského dědictví je třeba začít konstruktivný dialog s ostatními 
mezinárodními organizacemi jako UNESCO, který by pomohl zabránit duplicitě značek
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v souvislosti s dědictvím. 
V případě značky kvality jde zase o nutnost zavést na jedné straně společná minimální kritéria 
kvality s cílem podpořit konkurenceschopnost našich podniků a na druhé straně o dosažení 
tohoto cíle na nikoli úplně harmonizovaném vnitřním trhu, v němž ještě existují pravidla
a fiskální režimy, které se navzájem velmi odlišují. Zpravodaj podporuje vytvoření 
zastřešující značky, která by sloužila jako doplněk těchto značek jednotlivých států a byla 
uznána na základě dobrovolné akreditace (opt-in). Zpravodaj je navíc přesvědčen, že v zájmu 
zabránění nejasností mezi spotřebiteli by bylo záhodno zvážit v budoucnosti možnost 
postupně sjednotit pod jednu společnou značku jak evropskou značku kvality tak i značku 
ekologické kvality za ubytovací služby.
Co se týká systémů klasifikace ubytování považuje zpravodaj za nezbytné postupně je 
zharmonizovat tím, že budou v úzké spolupráci se subjekty tohoto odvětví a normalizačními 
orgány určena minimální společná kritéria. 

Cestovní ruch a doprava 
Zpravodaj vyzdvihuje význam dopravy pro mobilitu turistů a doufá v modernizaci 
infrastruktury, udržitelnější využívání prostředků dopravy, spojení s dosud těžko přístupnými 
destinacemi a v to, že bude kladen větší důraz na právní předpisy týkající se práv cestujících. 

Viditelnost Evropy
Zpravodaj dále rozvíjí otázku udržitelnosti tím, že do ní zahrnuje také důležitá témata, jakými 
jsou překonání příliš ustálených struktur sezóny, tvorba rozlišených, udržitelných
a dostupných nabídek cestovního ruchu, upevnění zkušeností na trasách kulturního
a náboženského cestovního ruchu, jakož i sítí jako NECsTOUR a EDEN a využívání hlavních 
evropských akcí na podporu Evropy jako cíle cestovního ruchu. V této souvislosti je 
zpravodaj přesvědčen, že internetový portál www.visiteurope.com, který podporuje Evropská 
komise pro cestovní ruch, pokud by byl zkvalitněn a učiněn interaktivním, mimo jiné 
prostřednictvím textů ve všech úředních jazycích EU a hlavních jazycích mimo EU
a využitím formátů přístupných pro osoby s poruchami vnímání, by se mohl stát skutečnou
a vlastní evropskou platformou cestovního ruchu, která propojuje platformy cestovního ruchu 
na národní, regionální a místní úrovni a umožňuje propagovat Evropu jak pro vnitřní cestovní 
ruch, tak i pro cestovní ruch třetích států. Portál by mohl být propojen s turistickými trasami
a souborných službami pro cesty, čímž by se zvýšila jeho přitažlivost a přístupnost v očích 
potenciálních návštěvníků. 

Zpravodaj poukazuje na význam některých druhů cestovního ruchu, jakými jsou venkovský 
cestovní ruch a agroturistika, přírodní cestovní ruch, pobřežní a plážový cestovní ruch, 
okružní plavby, lázeňský, zdravotní a odpovědný cestovní ruch. 

Cestovní ruch pro všechny
. . Zpravodaj zdůrazňuje, že je důležité působit proti vzrůstající tendenci sezónnosti 
cestovního ruchu a domnívá se, že jedním z řešení by mohla být přípravná akce Calypso.
Akce Calypso dosud dosahovala pozitivní výsledky a Komise by ji měla rozvíjet dále tím, že 
jí zabezpečí přeshraniční charakter, čím by se určitým kategoriím osob, mladým, starším, 
postiženým osobám a chudým rodinám zabezpečil přístup k cestovnímu ruchu, zejména
v období mimo hlavní sezóny. 

Zpravodaj je mimo to přesvědčen, že mladí lide představují nezanedbatelný potenciál pro 
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rozvoj cestovního ruchu a žádá, aby byl v plné míře využit Evropský rok dobrovolné činnosti 
(2011) a byla podporována účast mladých dobrovolníků v programech obnovy, zachování
a ochrany míst zajímavých z hlediska historie/životního prostředí s cílem zvyšovat jejich 
přístupnost pro turisty. 

Cestovní ruch a zdroje
Zpravodaj je přesvědčen, že nová a ambiciózní politika cestovního ruchu se neobejde bez 
přiměřených finančních a lidských zdrojů. Je to citlivá otázka, zejména v současné fázi 
historie EU, nicméně nelze ji zanedbávat.

Zpravodaj se domnívá, že je nutné pohybovat se zároveň ve dvou směrech: na jedné straně je 
třeba lépe koordinovat a zviditelňovat stávající finanční položky patřící do strukturálních 
fondů, za něž jsou odpovědna různá generální ředitelství a vnitrostátní, regionální a místní 
orgány musí být zároveň poučené o tom, jak mohou vyhlašovat veřejné soutěže v oblasti 
cestovního ruchu na základe pokynů stanovených v různých fondech; a na druhé straně je 
třeba začlenit do finančního výhledu na období 2014 – 2020 specifický program pro cestovní 
ruch s vlastními rozpočtovými položkami, zaměřený především na MSP a vytvářeni 
partnerství mezi podniky při panevropských projektech v tomto odvětví. Vzhledem k novým 
pravomocem vyplývajícím z Lisabonské smlouvy a z nich se odvíjející potřeby lidských 
zdrojů považuje zpravodaj mimo jiné za nutné znovu uspořádat pravomoci a posílit strukturu 
komise pro cestovní ruch. 

Další prioritní otázky 
Zpravodaj se domnívá, že je třeba podporovat diskusi o některých otázkách, které jsou pro 
cestovní ruch zásadní a vyžadují cílená opatření. Za prvořadou považuje především revizi 
směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, která pochází ještě z roku 1990
a už neodpovídá současnému chování spotřebitelů v měnící se společnosti. Zpravodaj doufá, 
že Komise předloží do září 2011 legislativní návrh na revizi této směrnice služeb s cílem 
zabezpečit spotřebitelům a podnikům z odvětví cestovního ruchu rámec jednoznačnějších 
právních předpisů. 

Dalším hlavním tématem je podle zpravodaje DPH v odvětví cestovního ruchu. Postupná 
harmonizace DPH z cestovního ruchu představuje podle něho nezbytnou podmínku 
transparentní hospodářské soutěže mezi podniky cestovního ruchu v rámci EU a s třetími 
zeměmi. Dohoda, k níž se dospělo na zasedání Rady ECOFIN v březnu 2009 v otázce znění 
směrnice 2009/47/ES, určuje, že členské státy mohou nastálo požádat o snížení DPH pro 
určité činnosti s vysokým podílem lidské práce včetně stravovacích služeb. Byl to velmi 
důležitý krok vpřed, avšak navzdory tomu přetrvávají mnohé rozdíly, které narušují 
hospodářskou soutěž mezi členskými státy.

Modernizace zvláštního režimu DPH pro cestovní kanceláře a organizátory zájezdů (TOMS) 
je další téma, která si vyžaduje zvláštní pozornost. Zpravodaj vyzývá Radu, aby urychlila 
přijetí této směrnice o modernizaci zvláštního režimu DPH (TOMS), která předpokládá 
zavedení mechanismu opt-in, schopného zvrátit narušení hospodářské soutěže mezi různými 
kategoriemi subjektů tohoto odvětví, protože nesrovnalosti v právních předpisech 
jednotlivých států mají v současnosti vážné důsledky. 

Zpravodaj vyjadřuje v neposlední řadě přesvědčení, že je důležité důkladně sledovat opatření, 
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která navrhuje Komise, jakož i návrhy, které předkládá Evropský parlament a pravidelně 
kontrolovat jejich konkrétní plnění. V této souvislosti překládá myšlenku vytvoření pracovní 
skupiny na úrovni EP, do níž by byli zapojeni specializovaní odborníci z odvětví cestovního 
ruchu a která by zaručovala kontinuitu navrhovaných opatření a umožnila konkrétně prosadit 
novou politickou strategii Evropské unie v oblasti cestovního ruchu.


