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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Európe ako poprednej svetovej destinácii cestovného ruchu – nový politický rámec pre 
európsky cestovný ruch
(2010/2206(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Základné usmernenia o udržateľnosti 
cestovného ruchu v Európe (KOM(2003)0716),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obnovená politika EÚ v oblasti cestovného 
ruchu: Za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho cestovného ruchu (KOM(2006)0134),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Agenda pre trvalo udržateľný 
a konkurencieschopný európsky cestovný ruch (KOM(2007)0621),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa ako popredná svetová destinácia 
cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch (KOM(2010)0352),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike 
cestovného ruchu (KOM(2010)0117),

– so zreteľom na závery Rady z 12. októbra 2010 o Európe ako poprednej svetovej 
destinácii cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch 
(14944/10),

– so zreteľom na odporúčania Rady z 22. decembra 19861 o protipožiarnej bezpečnosti v 
existujúcich hoteloch (86/666/EHS),

– so zreteľom na smernicu Rady 90/314/EHS z 13. júna 19902 o balíku cestovných, 
dovolenkových a výletných služieb,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES3 z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu,

– so zreteľom na smernicu Rady 2009/47/ES4 z 5. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 9 júla 20095, ktorým sa ustanovujú ekologické 
kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva turistickej ubytovacej 

                                               
1 Ú. v. ES L 384, 31.12.1986, s. 0060 – 0068.   
2 Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59 – 64. 
3 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 0036 – 0068.
4 Ú. v. EÚ L 116, 9.5.2009, s. 0018.
5 Ú. v. EÚ L 198, 30.7.2009, s. 57 – 79.
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službe (2009/578/ES),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/20101

z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 20052 o nových perspektívach a nových 
výzvach pre trvalo udržateľný európsky cestovný ruch,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. novembra 20073 s názvom Obnovená politika EÚ 
v oblasti cestovného ruchu: Za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho cestovného 
ruchu,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 20084 o vplyve cestovného ruchu v 
pobrežných regiónoch z hľadiska regionálneho rozvoja,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru 
pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie (A7-0000/2011),

A. keďže odvetvie cestovného ruchu predstavuje 10 % HDP a 12 % celkovej zamestnanosti, 
keďže ho z veľkej časti tvoria mikropodniky a malé a stredné podniky a keďže zohráva 
kľúčovú úlohu pre hospodársky rozvoj a kohéziu EÚ, a tiež pre dosiahnutie cieľov 
stratégie Európa 2020,

B. keďže celosvetovo je Európska únia turistickým cieľom č. 1, čo sa týka počtu 
zahraničných návštevníkov a keďže je potrebné posilniť toto prvenstvo riešením výziev s 
tým spojených, ako sú na jednej strane väčšia celosvetová konkurencia a trh s neustále sa 
meniacim dopytom a na druhej strane potreba zabezpečiť väčšiu udržateľnosť,

C. keďže cestovný ruch sa podieľa na propagácii Európy a jej kultúrneho a lingvistického
dedičstva so zachovaním jej rozdielov, na potvrdení spoločných hodnôt a posilnení pocitu 
identity, spolupatričnosti a európskeho občianstva,

D. keďže podľa Lisabonskej zmluvy (článku 195) sa cestovný ruch stal osobitnou 
právomocou EÚ, ktorá môže podporovať a dopĺňať kroky jednotlivých členských štátov,

E. keďže na základe tejto novej právomoci je potrebné vypracovať integrovanú európsku 
stratégiu s jasnými a ambicióznymi cieľmi, ktorá bude plne rešpektovať zásadu 
subsidiarity,

F. keďže politika Spoločenstva v oblasti cestovného ruchu si vyžaduje primerané zdroje z 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 027, 30.1.2010, s. 0001.
2 Ú. v. EÚ C 193E, 17.8.2006, s. 325.
3 Ú. v. EÚ C 297 E, 20.11.2008, s. 184.
4 Prijaté texty, P6_TA(2008)0597.
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rozpočtového programu EÚ na obdobie 2014 – 2020,

1. vyjadruje potešenie nad predloženou politickou stratégiou Komisie, ktorá určuje 21 
konkrétnych opatrení na obnovu odvetvia; domnieva sa, že tento návrh spolu s plánom na 
jeho vykonanie predstavujú konkrétny východiskový bod rozvoja politiky EÚ pre 
konkurencieschopný, moderný, kvalitný, trvalo udržateľný a pre každého dostupný 
cestovný ruch;

2. považuje za potrebné rozvíjať takú stratégiu EÚ pre cestovný ruch, ktorá bude spočívať 
tak v balíku osobitných opatrení určených výlučne pre oblasť cestovného ruchu, ako aj v 
presnom hodnotení dosahu iných opatrení týkajúcich sa ostatných odvetví na cestovný 
ruch;

3. poukazuje na nevyhnutnosť úzkej spolupráce medzi európskymi, vnútroštátnymi, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi na jednej strane a inštitúciami ako celku a subjektmi 
odvetvia na druhej strane; pripomína, že mnohé regióny EÚ majú bezprostrednú 
právomoc v oblasti cestovného ruchu, a že plnenie konkrétnych projektov a opatrení sa 
teda sústreďuje priamo v nich; vyjadruje želanie, aby sa regióny bezprostredným 
a efektívnym spôsobom zúčastňovali na tvorbe budúcich návrhov Spoločenstva pre 
cestovný ruch a aby sa ich podpora koordinovala na medziregionálnej úrovni;

Konkurencieschopný, moderný a kvalitný cestovný ruch

4. domnieva sa, že cestovný ruch sa musí považovať za neoddeliteľnú súčasť európskej 
priemyselnej politiky a opakuje, že obnova cestovného ruchu predstavuje dôležitý stimul 
podpory zamestnanosti vo viacerých členských štátoch;

5. súhlasí s návrhom Komisie vytvoriť spolu s členskými štátmi a ich úradmi pre cestovný 
ruch európsku značku s cieľom propagovať Európu vo svete ako jedinečný cieľ 
cestovného ruchu, no zároveň zachovávať územnú rôznorodosť;

6. vyslovuje sa za iniciatívu týkajúcu  sa značky európskeho dedičstva ako nástroja na 
povznesenie niektorých významných miest v histórii európskej integrácie; trvá na tom, 
aby sa táto iniciatíva koordinovala s miestami európskeho dedičstva, ktoré vyhlásilo 
UNESCO, s cieľom vyhnúť sa prekrývaniu takýchto miest bez pridanej hodnoty;

7. zdôrazňuje, že je dôležité spolupracovať, aj prostredníctvom partnerstiev, s 
mimoeurópskymi krajinami, najmä s krajinami BRIC, ktoré predstavujú 
niekoľkomiliónový trh potenciálnych nových turistov;

8. domnieva sa, že v súvislosti s právom i povinnosťou EÚ kontrolovať vstup na jej územie 
je potrebné pripomínať inštitúciám EÚ a jej členským štátom, aby koordinovali a 
zjednodušovali procedúry vydávania turistických víz a zvážili možnosť vytvoriť na úrovni 
EÚ spoločné konzuláty, ktoré by zaručovali včasnú realizáciu vízových konaní a zníženie 
administratívnych nákladov;

9. vyzýva Komisiu, aby uvažovala o alternatívnych opatreniach na zjednodušenie vydávania
turistických víz, ako napríklad skupinové turistické víza pre organizované skupiny;
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10. žiada členské štáty, aby v prípade mimoriadnych situácií, ktoré predstavujú riziko pre 
zahraničných turistov, zvážili možnosť ustanoviť jednotný postup oboznamovania o tom, 
že odrádzajú turistov od vycestovania, čím by vznikol spoločný európsky kódex 
závažnosti odrádzania a v najzávažnejších prípadoch by uznal nárok subjektov o pomoc 
Spoločenstva v rámci dostupných finančných prostriedkov EÚ;

11. vyzdvihuje potrebu podpory technologického rozvoja MSP v záujme účinnejšej 
komercializácie produktov a propagácie cieľov cestovného ruchu;  žiada Komisiu, aby do 
konca roka 2011 vypracovala platformu „IKT a cestovný ruch” a začala konkrétny pilotný 
projekt, čím by podnietila účasť mikropodnikov a MSP v digitálnom dodávateľskom 
reťazci podľa príkladu ostatných odvetví, ako sú textilný a dopravný priemysel, logistika a 
automobilový priemysel;

12. vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s prevádzkovateľmi tohto odvetvia zvážila 
inovatívne spôsoby propagácie dovolenkových balíkov ad hoc v Európe pri príležitosti 
významných medzinárodných podujatí, ktoré sa uskutočnia v Európe v najbližších rokoch 
(napríklad Olympijské hry 2012 v Londýne, svetová výstava Expo 2015 v Miláne atď.), s 
cieľom podporovať destináciu Európa s jej mnohorakým bohatstvom;

13. domnieva sa, že je potrebné rozvíjať možnosti internetového portálu 
www.visiteurope.com, ktorý podporuje ETC (Európska komisia pre cestovný ruch), s 
cieľom čo najviac ho využiť a plne sprístupniť (s obsahom textov vo všetkých úradných 
jazykoch EÚ a hlavných jazykov mimo EÚ a s využitím formátov prístupných pre osoby s 
poruchami vnímania) a premeniť ho na skutočnú a vlastnú európsku platformu cestovného 
ruchu s jednoduchým prístupom k národným, regionálnym a miestnym portálom 
cestovného ruchu v jednotlivých členských štátoch;

14. vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi zvážila možnosť vytvoriť európsky 
turistický preukaz, ktorého cieľom by bolo udržať si prostredníctvom ponuky informácií, 
zvýhodnení a špecializovaných služieb turistu cestujúceho po Európe, pochádzajúceho 
buď z členského štátu, alebo z tretej krajiny;

15. vyzýva Komisiu, aby vymedzila pojem európskej značky kvality cestovného ruchu a 
určila spoločné minimálne kvalitatívne kritériá; domnieva sa, že by sa tak malo diať 
koordinovaním najlepších postupov rôznych členských štátov a združení z tohto odvetvia, 
a že by sa tým mala vytvoriť zastrešujúca značka, ktorá by slúžila ako doplnok takýchto 
značiek jednotlivých štátov a bola uznaná na základe dobrovoľnej akreditácie (opt-in);

16. domnieva sa, že v záujme predchádzania nejasnostiam medzi spotrebiteľmi a nadmernej 
administratívnej záťaži pre podniky by bolo vhodné obmedziť počet značiek tak, aby boli 
čo najviac rozpoznateľné; v tomto zmysle vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti zvážila 
možnosť postupne zjednotiť pod jednu spoločnú značku obe – európsku značku kvality a 
environmentálnu značku – značku ekologickej kvality za ubytovacie služby; 

17. žiada Komisiu, aby podporovala konkrétnu iniciatívu zameranú na progresívnu 
harmonizáciu systémov klasifikácie ubytovania tým, že určí minimálne spoločné kritériá, 
pričom bude brať do úvahy už nadobudnuté pozitívne skúsenosti združení tohto odvetvia a 
úzko spolupracovať s normalizačnými orgánmi;
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18. zdôrazňuje, že treba venovať pozornosť otázke hotelovej bezpečnosti, najmä 
protipožiarnym predpisom; v tejto súvislosti sa domnieva, že je potrebné stimulovať 
dobrovoľné dodržiavanie metódy MBS (Management, Building and System), ktorú 
podporuje systém HOTREC, bez ohľadu na platné vnútroštátne predpisy v súlade s 
odporúčaniami Rady z roku 1986; okrem toho zdôrazňuje význam neustáleho 
zohľadňovania potrieb osôb s postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou;

19. považuje za vhodné, aby Komisia v spolupráci s odvetvím cestovného ruchu pripravila 
prehľad existujúcich schopností a zručností (Tourism Skill Competence Framework) ako 
východisko pre konkrétne opatrenia, ktoré budú reagovať na dopyt a ponuku na trhu;

20. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi uplatňovala a propagovala 
existujúce skúsenosti z odborného a univerzitného vzdelávania v oblasti cestovného 
ruchu, aby ich uverejnila na internete a v úzkom kontakte s výskumnou a podnikovou 
sférou stimulovala nové skúsenosti;

21. domnieva sa, že programy Spoločenstva, ako sú Erazmus pre mladých podnikateľov a 
Leonardo da Vinci predstavujú jedinečné programy zamerané na nadobúdanie odborných 
schopností a zručností, ako aj poznatkov odbore, a preto sa musia bezpodmienečne 
rozvíjať a podporovať;

22. žiada, aby sa zlepšilo vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií v oblasti cestovného 
ruchu s cieľom umožniť nájsť lepšie uplatnenie tak ľuďom, ktorí už v tomto odvetví 
pracujú, ako aj ostatným, ktorí tak zamýšľajú urobiť;

23. poukazuje na úzky vzťah medzi cestovným ruchom a dopravou a žiada Komisiu a členské 
štáty, aby sa čo najviac snažili o modernizáciu infraštruktúry, stimuláciu kombinovaných 
spôsobov dopravy a o prijatie vhodných opatrení na riadenie tokov cestovného ruchu, 
predovšetkým sezónnych špičiek a mimoriadnych situácií akéhokoľvek druhu;

24. vyzýva Komisiu, aby podporovala využívanie udržateľnejších spôsobov dopravy a aby 
venovala osobitnú pozornosť spojeniam s ostrovmi, vidieckymi a horskými oblasťami a 
všeobecne horšie prístupnými cieľmi cestovného ruchu;

25. vyzdvihuje nutnosť podporovať systémy elektronického predaja cestovných lístkov na 
rôzne druhy dopravy a podnecovať intermodalitu systému;

26. víta európsku legislatívu o právach cestujúcich, najmä cestujúcich so zníženou 
pohyblivosťou a vyjadruje nádej, že sa v strednodobom horizonte dosiahne zavedenie 
jednotnej legislatívy pre rôzne druhy dopravy;

Trvalo udržateľný a rozlíšený cestovný ruch

27. víta ochotu Komisie rozlišovať ponuku cestovného ruchu; vyzdvihuje predovšetkým 
význam už začatej spolupráce s Radou Európy, ktorej cieľom je podpora kultúrneho, 
historického, náboženského a ekologického cestovného ruchu prostredníctvom 
tematických trás, ktoré nielen vyzdvihujú kultúrne a historické korene a tradície nášho 
kontinentu, ale prispievajú tiež k rozvoju alternatívneho, dostupného a trvalo udržateľného 
cestovného ruchu; domnieva sa, že v súvislosti s niektorými trasami je nutné nabádať k 
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využívaniu udržateľných dopravných prostriedkov, okrem iného bicyklov;

28. domnieva sa, že Komisia a Rada Európy musia aj naďalej podporovať rozvoj trás 
vyzdvihujúcich európsku identitu prostredníctvom osobitných okruhov, ktoré by spájali 
katedrály, hrady a zámky, univerzity a priemyselné sídla;

29. poukazuje na významnú úlohu sietí ako NECSTouR a EDEN pri výmene osvedčených 
postupov medzi európskymi regiónmi a podpore trvalo udržateľných cieľov cestovného 
ruchu; okrem toho nástojí na potrebe vytvoriť v úzkej spolupráci so skupinou pre 
udržateľný cestovný ruch (TSG) a miestnymi a regionálnymi orgánmi systém spoločných 
ukazovateľov udržateľného riadenia cieľov cestovného ruchu;

30. domnieva sa, že je potrebné náležite podporovať vidiecky turizmus a agroturistiku ako 
odvetvia, ktoré zlepšujú kvalitu života, zabezpečujú odlišnosť vidieckeho hospodárstva a 
vytvárajú priamy vzťah s podporou výroby tradičných, ekologických a prírodných 
potravín; konštatuje, že v tejto súvislosti je dôležité zaručiť v týchto oblastiach plný 
prístup k internetu a informačno-technologickej infraštruktúre;

31. poukazuje na skutočnosť, že prírodný cestovný ruch prispieva k trvalo udržateľnému 
rozvoju odvetvia; domnieva sa, že je dôležité zamerať sa na národné parky a chránené 
územia a lepšie ich sprístupniť turistom aj prostredníctvom rozvoja cezhraničných 
chodníkov pri súčasnom zachovaní ekologického dedičstva;

32. vyzýva Komisiu, aby podporovala horizontálnu iniciatívu Spoločenstva týkajúcu sa 
vplyvov cestovného ruchu na životné prostredie s osobitným zreteľom na odpadový 
reťazec a energetické a vodné úspory a zahrnula do tohto procesu rôzne reťazce, najmä 
agropotravinový, s cieľom šíriť užitočné informácie a materiály a zvyšovať 
informovanosť verejnosti;

33. zdôrazňuje potrebu investovať primerané finančné prostriedky do stratégií pobrežného, 
ostrovného a námorného cestovného ruchu v záujme ochrany európskeho pobrežia pred 
eróziou, zachovania ekologického dedičstva a fauny a zlepšenia kvality vôd a s cieľom 
rozvíjať trvalo udržateľný a kvalitný plážový a podmorský turizmus;

34. podčiarkuje význam plážového turizmu ako charakteristickej črty niektorých pobrežných 
európskych regiónov a vyzýva Komisiu, aby v súlade s právom Spoločenstva zvážila 
možnosť osobitnej výnimky zo smernice 2006/123/ES a prijala opatrenia na záchranu 
investícií, ktoré uskutočnili odvetvové subjekty do obnovy štruktúr a skvalitnenia služieb 
pre zákazníkov;

35. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa v oblasti integrovanej námornej politiky 
zasadzovali o rozvoj prístavnej infraštruktúry, dôležitého prvku odvetvia okružných 
plavieb, ktoré napriek kríze zaznamenáva rast, ako aj zábavného turizmu;

36. berie na vedomie neustály rast zdravotného cestovného ruchu , a najmä kúpeľného 
cestovného ruchu; v súvislosti s tým, že existujú rôzne predpisy Spoločenstva na tému 
kúpeľného cestovného ruchu, vyzýva Komisiu, aby zhodnotila možnosť predložiť 
jednotný legislatívny návrh pre kúpeľný cestovný ruch, ktorý by tomuto odvetviu poskytol 
organickú a regulovanú štruktúru a povzbudil konkurencieschopnosť; zdôrazňuje význam 
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nových predpisov o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v záujme podpory zdravotného 
cestovného ruchu;

37. pripomína, že morálne zodpovedný cestovný ruch predstavuje nevyhnutný cieľ; víta obsah 
morálneho kódexu Svetovej organizácie cestovného ruchu a verí, že ho čoskoro prijmú za 
svoje Komisia aj členské štáty; v tomto zmysle vyjadruje potešenie nad návrhom Komisie 
rozšíriť právomoc členských štátov na trestné činy sexuálneho zneužívania maloletých 
spáchané v zahraničí, a tým vlastne potrestať sexuálnu turistiku;

Cestovný ruch pre všetkých

38. povzbudzuje Komisiu, aby podporovala progresívne odstraňovanie sezónneho charakteru 
ponuky cestovného ruchu a na základe doterajších pozitívnych výsledkov ďalej rozvíjala 
prípravnú akciu Calypso; okrem toho vyzýva Komisiu, aby naďalej presadzovala program 
výmen, ktoré určitým kategóriám osôb, počnúc najviac znevýhodnenými, umožnia najmä 
mimo hlavnej sezóny prístup k ponukám cestovnému ruchu, a to aj na medzištátnej 
úrovni;

39. zdôrazňuje, že v rámci novej európskej stratégie pre zdravotné postihnutia je dôležité brať 
do úvahy prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím nie len, čo sa týka dopravných 
prostriedkov, ale aj ubytovania, stravovacích služieb a turistických služieb všeobecne;

40. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníckej 
práce (2011) podporovali účasť mladých dobrovoľníkov v programoch obnovy, 
zachovania a ochrany miest zaujímavých z hľadiska histórie/životného prostredia s cieľom 
zvyšovať ich prístupnosť pre turistov;

Cestovný ruch a zdroje

41. vyzýva Komisiu, aby koordinovala a zviditeľnila finančné nástroje určené na posilnenie 
konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom rôznych generálnych 
riaditeľstiev a preverovala aj ich náležité využívanie, najmä vzhľadom na EFR, EPFRV a 
ESF;

42. ďalej nabáda členské štáty a miestne a regionálne orgány, aby plne využívali nástroje 
odborného vzdelávania, ktoré ponúka ESF a ostatné nástroje na úrovni Spoločenstva, 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni; považuje za dôležité, aby boli členské štáty 
a ostatné orgány informované o verejných súťažiach pre oblasť cestovného ruchu na 
základe priorít určených v štrukturálnych fondoch;

43. požaduje, aby sa v rámci finančného výhľadu na obdobie 2014 – 2020 vytvoril osobitný 
program pre cestovný ruch, zameraný predovšetkým na MSP, ktorý by povzbudzoval 
partnerstvá medzi podnikmi pri paneurópskych projektoch v tomto odvetví;

44. trvá na tom, aby sa zabezpečila kontinuita podpory pilotných projektov v odvetví 
cestovného ruchu po roku 2011 a aby sa prípadne uvažovalo o nových projektoch, ktoré 
by prispeli k realizácii novej stratégie; 

Ostatné dôležité otázky pre oblasť cestovného ruchu
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45. žiada Komisiu, aby do septembra 2011 predložila legislatívny návrh na revíziu smernice 
90/314/EHS o balíku cestovných, výletných a dovolenkových služieb s cieľom zabezpečiť 
spotrebiteľom a podnikom z odvetvia cestovného ruchu rámec jednoznačných právnych 
predpisov, ktorými sa budú riadiť v bežných, no predovšetkým vo výnimočných 
situáciách spôsobených prírodnými javmi;

46. poukazuje na príležitosť členských štátov uskutočniť vzájomnú progresívnu harmonizáciu 
DPH z cestovného ruchu ako nevyhnutnú podmienku transparentnej hospodárskej súťaže 
medzi podnikmi cestovného ruchu v rámci EÚ a s tretími krajinami; v tejto súvislosti víta 
diskusiu, ktorú vyvolalo uverejnenie zelenej knihy o budúcnosti DPH;

47. vyzýva Radu EÚ, aby urýchlila prijatie návrhu smernice o modernizácii osobitného 
režimu DPH (TOMS), ktorý predpokladá zavedenie mechanizmu opt-in, schopného 
zvrátiť narušenia hospodárskej súťaže medzi rôznymi kategóriami subjektov odvetvia, 
keďže nehomogénne právne predpisy jednotlivých štátov majú v súčasnosti vážne 
dôsledky;

48. domnieva sa, že by sa mala vytvoriť technická pracovná skupina na úrovni Európskeho 
parlamentu, ktorá by sa zameriavala na dôkladné sledovanie plnenia opatrení, ktoré 
navrhla Komisia, ako aj odporúčaní Európskeho parlamentu;

49. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cestovný ruch ako tretia hlavná spoločensko-hospodárska činnosť EÚ, ktorá predstavuje 
10 % HDP a podieľa sa na 12 % celkovej zamestnanosti, je veľmi dôležité odvetvie, keďže 
okrem toho, že sa zameriava na integráciu a rozvoj menej rozvinutých regiónov, dokáže 
zosúladiť rast, trvalo udržateľný a morálny rozvoj členských štátov Únie.  Okrem toho je 
dôležitým nástrojom posilňovania, šírenia a propagácie nášho obrazu vo svete. 

K politikám Spoločenstva patril vždy aj cestovný ruch. Najmä od decembra 2009 sa inštitúcie 
EÚ začali uberať novou cestou vykonávania nových kompetencií zaručených Lisabonskou 
zmluvou, ktorá udeľuje EÚ právomoc dopĺňať a koordinovať činnosť členských štátov v 
oblasti cestovného ruchu.  V Madridskom vyhlásení z apríla 2010 prejavili členské štáty 
ochotu plniť osobitné opatrenia a podporovať hodnoty ako morálka, ochrana životného 
prostredia a kultúry a hospodárska udržateľnosť odvetvia. V oznámení z júna 2010 určila 
Komisia 21 opatrení. V záveroch Rady pre konkurencieschopnosť prijatých v októbri 2010
členské štáty uznali význam cestovného ruchu pre hospodárstvo a zaviazali sa k rozvoju tohto 
odvetvia. Na Európskom fóre cestovného ruchu, ktorý sa uskutočnil v novembri minulého
roku na Malte, predložila Komisia návrh realizačného plánu a uskutočnila konštruktívny 
dialóg medzi inštitúciami a subjektmi z tohto odvetvia, na základe ktorých sa mali určiť 
priority spomedzi 21 opatrení navrhnutých v oznámení. K uvedeným krokom sa nakoniec 
pridáva aj iniciatívna správa Európskeho parlamentu. 

Oznámenie Európskej komisie 
Prostredníctvom svojho oznámenia z júna minulého roku, ako aj nových priorít určených v 
stratégii Európa 2020 chce Európska komisia podporovať koordinovaný prístup a stanoviť 
rámec činností na posilnenie konkurencieschopnosti a kapacity udržateľného rastu v odvetví 
cestovného ruchu (článok 195 ZFEÚ). 
Rámec činnosti sa skladá zo štyroch pilierov: Komisia sa v prvom rade domnieva, že je 
nevyhnutné stimulovať konkurencieschopnosť odvetvia tým, že bude podporovať 
diverzifikáciu ponuky a inovácie, zlepšovať odborné schopnosti a zručnosti a v neposlednom 
rade povzbudzovať predĺženie turistickej sezóny. V druhom rade si Európska komisia 
predsavzala podporovať trvalo udržateľný, zodpovedný a kvalitný cestovný ruch a uľahčiť 
zdravé riadenie podnikov vytvorením európskych značiek (značka Európa, environmentálna 
značka, značka kvality cestovného ruchu) a podporou projektov ako EDEN či sietí ako 
NECSTouR. Okrem toho by rada upevnila obraz EÚ na medzinárodnej úrovni ako sústavu 
jedinečných a koordinovaných cieľov cestovného ruchu. Záverom konštatujeme, že vzhľadom 
na to, že politiku cestovného ruchu určuje jej prierezový charakter, je potrebné čo najviac 
využiť potenciál politík a finančných nástrojov, ktoré sú k dispozícii na podporu 
konkurencieschopnosti odvetvia.

Iniciatívna správa – stanovisko spravodajcu
Spravodajca sa domnieva, že rozprava o iniciatívnej správe v Parlamente musí plniť dvojaký 
účel: na jednej strane pozorne preskúmať 21 opatrení, ktoré navrhla Komisia, ako aj s tým 
súvisiaci plán realizácie predložený na Malte, pričom sa treba zamerať na určenie priorít a na 
ich konkrétnu realizáciu a  na druhej strane je potrebné povzbudzovať Komisiu a členské 
štáty, aby v stanovených termínoch predložila účinné riešenia ostatných otvorených otázok, 
ktorých vyriešenie má zásadný význam, ak si chce Európa udržať svoju pozíciu hlavnej 
destinácie cestovného ruchu vo svete.
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Spravodajca sa domnieva, že spomedzi opatrení navrhnutých Komisiou by sme sa mali 
prednostne zaoberať tými, ktoré najviac odrážajú perspektívy stratégie Európa 2020:

Vzdelávanie
Spravodajca súhlasí so silným dôrazom, ktorý sa kladie na vzdelávanie a odborný rast. 
Účinná politika cestovného ruchu sa dá dosiahnuť skutočne len podporou ľudských zdrojov a 
ich vzdelávania, nie čisto odborníkov, ktorí sú v bezprostrednom kontakte so zákazníkmi, ale 
najmä podporou nových ľudí spomedzi členov manažmentu, administratívy a podnikateľov. 
V tomto zmysle je veľmi dôležité využívať a podporovať existujúce skúsenosti z odborného a 
univerzitného vzdelávania, sprostredkovať ich na internete a v úzkom kontakte s 
podnikateľskou sférou stimulovať nové skúsenosti. Spravodajca považuje za dôležité 
vypracovať prehľad existujúcich schopností a zručností v odvetví, na základe ktorého by sa 
dali zistiť konkrétne potreby vzdelávania v odvetví cestovného ruchu. Programy ako Erazmus 
pre mladých podnikateľov majú takisto veľký význam pre rozvoj nových odborných 
schopností a zručností u mladých ľudí, ktorých schopnosti a nadobudnuté kvalifikácie musia 
byť náležite uznávané v rôznych členských štátoch. 

Inovácie a IKT 
Spravodajca je presvedčený, že treba intenzívne investovať do inovácií a IKT, zásadných 
faktorov zvyšovania konkurencieschopnosti našich podnikov cestovného ruchu a reagovať 
nielen na klientelu, ktorá sa čoraz viac zameriava na využívanie internetu a nových 
technológií, ale aj na sféru podnikov cestovného ruchu, ktorá v súčasnosti čoraz viac využíva 
produkty cestovného ruchu online. V tomto zmysle predstavuje návrh na vypracovanie 
európskej platformy výzvu, ktorú nesmieme strácať z dohľadu. Ďalší dôležitý aspekt je aj 
zabezpečenie plného prístupu na internet vo všetkých častiach Európskej únie vrátane najviac 
znevýhodnených oblastí. Spravodajca navrhuje, aby Komisia začala pilotný projekt 
podporujúci účasť mikropodnikov a MSP v digitálnom dodávateľskom reťazci, ktorý by im 
umožnil prístup k novým pokrokovým technológiám, a tak zvýšil ich konkurencieschopnosť.  

Turistické víza 
Otázka víz, najmä v súvislosti s krajinami BRIC, má kľúčový význam pre európsky cestovný 
ruch, keďže z tretích krajín by Európu mohli navštíviť milióny nových potenciálnych turistov.  
Spravodajca verí, že legitímne právo/povinnosť Európy kontrolovať vstup na svoje územie 
ďalej nenaruší atraktívnosť našich cieľov v oblasti cestovného ruchu a domnieva sa, že 
inštitúcie a členské štáty EÚ by si mali byť vedomé potreby koordinovať a zjednodušovať 
postupy vydávania turistických víz a že by mali taktiež zvážiť možnosť zriadiť spoločné 
konzulárne úrady v záujme znižovania byrokratických rozdielov a administratívnych 
nákladov.  

Európske značky 
V otázke značiek spravodajca zastáva názor, že v prvom rade treba nájsť nie bezvýznamnú 
rovnováhu medzi zdanlivo protikladnými potrebami, a v druhom rade sa vyhnúť nadmernému 
šíreniu značiek, ktoré by spotrebiteľov iba zneisťovali.
V prípade značky Európa je dôležité spojiť potrebu propagácie Európy ako jednotnej 
destinácie s cieľom vyzdvihnúť osobitosti jej regiónov.  
V prípade značky európskeho dedičstva je potrebné začať konštruktívny dialóg s ostatnými 
medzinárodnými organizáciami ako UNESCO, ktorý by pomohol zabrániť duplicite značiek v 
súvislosti s dedičstvom.  
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V prípade značky kvality ide zase o nutnosť zaviesť na jednej strane spoločné minimálne 
kritériá kvality s cieľom podporiť konkurencieschopnosť našich podnikov a na druhej strane o 
dosiahnutie tohto cieľa na nie úplne harmonizovanom vnútornom trhu, v ktorom ešte existujú 
pravidlá a fiškálne režimy, ktoré sa navzájom veľmi odlišujú.  Spravodajca sa vyslovuje za 
vytvorenie zastrešujúcej značky, ktorá by slúžila ako doplnok takýchto značiek jednotlivých 
štátov a bola uznaná na základe dobrovoľnej akreditácie (opt-in). Okrem toho je spravodajca 
presvedčený, že v záujme zabránenia nejasnostiam medzi spotrebiteľmi by bolo želateľné 
zvážiť v budúcnosti možnosť postupne zjednotiť pod jednu spoločnú značku obe – európsku 
značku kvality a environmentálnu značku, značku ekologickej kvality za ubytovacie služby. 
Čo sa týka systémov klasifikácie ubytovania považuje spravodajca za potrebné postupne ich 
zosúladiť tým, že sa v úzkej spolupráci so subjektmi tohto odvetvia a normalizačnými 
orgánmi určia minimálne spoločné kritériá. 

Cestovný ruch a doprava 
Spravodajca vyzdvihuje význam dopravy pre mobilitu turistov a dúfa v modernizáciu 
infraštruktúry, udržateľnejšie využívanie prostriedkov dopravy, spojenia s doteraz ťažšie 
prístupnými destináciami a v to, že sa bude klásť väčší dôraz na právne predpisy týkajúce sa 
práv cestujúcich. 

Viditeľnosť Európy
Spravodajca ďalej rozvíja otázku udržateľnosti tým, že do nej zahŕňa také dôležité témy, ako 
sú prekonanie príliš ustálených štruktúr sezóny, tvorba rozlíšených, udržateľných a 
dostupných ponúk cestovného ruchu, upevnenie skúseností na trasách kultúrneho a 
náboženského cestovného ruchu, ako aj sietí ako NECsTOUR a EDEN a využívanie hlavných 
európskych podujatí na podporu Európy ako cieľa cestovného ruchu. V tejto súvislosti je 
spravodajca presvedčený, že internetový portál www.visiteurope.com, ktorý podporuje 
Európska komisia pre cestovný ruch, pokiaľ by sa skvalitnil a zinteraktívnil, okrem iného 
prostredníctvom textov vo všetkých úradných jazykoch EÚ a hlavných jazykoch mimo EÚ a 
využitím formátov prístupných pre osoby s poruchami vnímania, by sa mohol stať skutočnou 
a vlastnou európskou platformou cestovného ruchu, ktorá prepája platformy cestovného ruchu 
na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a umožňuje propagovať Európu tak pre vnútorný 
cestovný ruch, ako aj pre cestovný ruch tretích štátov. Portál by mohol byť prepojený s 
turistickými trasami a dovolenkovými balíkmi, čím by sa zvýšila jeho príťažlivosť a 
prístupnosť v očiach potenciálnych návštevníkov. 

Spravodajca poukazuje na význam niektorých druhov cestovného ruchu, ako sú vidiecky 
cestovný ruch a agroturistika, prírodný cestovný ruch, pobrežný a plážový cestovný ruch, 
okružné plavby, kúpeľný, zdravotný a etický cestovný ruch. 

Cestovný ruch pre všetkých 
Spravodajca zdôrazňuje, že je dôležité pôsobiť proti narastajúcej tendencii sezónnosti 
cestovného ruchu a domnieva sa, že jedným z riešení by mohla byť prípravná akcia Calypso. 
Akcia Calypso doteraz dosahovala pozitívne výsledky a Komisia by ju mala rozvíjať ďalej 
tým, že jej zabezpečí cezhraničný charakter, čím by sa určitým kategóriám osôb, mladým, 
starším, postihnutým osobám a chudobným rodinám zabezpečil prístup k cestovnému ruchu, 
najmä v období mimo hlavnej sezóny.   

Spravodajca je okrem toho presvedčený, že mladí ľudia predstavujú nezanedbateľný potenciál 
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pre rozvoj cestovného ruchu a žiada, aby sa v plnej miere využil Európsky rok 
dobrovoľníckej práce (2011) a podporovala sa účasť mladých dobrovoľníkov v programoch 
obnovy, zachovania a ochrany miest zaujímavých z hľadiska histórie/životného prostredia s 
cieľom zvyšovať ich prístupnosť pre turistov. 

Cestovný ruch a zdroje 
Spravodajca je presvedčený, že nová a ambiciózna politika cestovného ruchu sa nezaobíde 
bez primeraných finančných a ľudských zdrojov. Je to citlivá otázka, najmä v súčasnej fáze 
histórie EÚ, no nemožno ju obísť. 

Spravodajca sa domnieva, že je nutné pohybovať sa zároveň na dvoch trasách:  na jednej 
strane treba lepšie koordinovať a zviditeľňovať existujúce finančné línie patriace do 
štrukturálnych fondov, za ktoré sú zodpovedné rôzne generálne riaditeľstvá a vnútroštátne, 
regionálne a miestne orgány musia byť zároveň poučené o tom, ako môžu vyhlasovať verejné 
súťaže v oblasti cestovného ruchu na základe usmernení určených v rôznych fondoch a na 
druhej strane je potrebné začleniť do finančného výhľadu na obdobie 2014 – 2020 osobitný 
program pre cestovný ruch s vlastnými rozpočtovými položkami, zameraný predovšetkým na 
MSP a vytváranie partnerstiev medzi podnikmi pri paneurópskych projektoch v tomto 
odvetví. Vzhľadom na nové právomoci vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a z nich sa 
odvíjajúce potreby ľudských zdrojov považuje spravodajca okrem toho za nutné nanovo 
usporiadať právomoci a posilniť štruktúru komisie pre cestovný ruch. 

Ostatné dôležité otázky 
Spravodajca sa domnieva, že je potrebné podporovať diskusiu o niektorých otázkach, ktoré sú 
pre cestovný ruch zásadné a vyžadujú si cielené opatrenia. 
Za prvoradú považuje predovšetkým revíziu smernice o balíku cestovných, výletných a 
dovolenkových služieb, ktorá pochádza ešte z roku 1990 a už neodráža súčasné správanie 
spotrebiteľov v meniacej sa spoločnosti. Spravodajca dúfa, že Komisia predloží do septembra 
2011 legislatívny návrh na revíziu tejto smernice služieb s cieľom zabezpečiť spotrebiteľom a 
podnikom z odvetvia cestovného ruchu rámec jednoznačnejších právnych predpisov.  

Ďalšou ústrednou témou je podľa spravodajcu DPH v odvetví cestovného ruchu. Progresívna 
harmonizáciu DPH z cestovného ruchu predstavuje podľa neho nevyhnutnú podmienku 
transparentnej hospodárskej súťaže a rovnaké východiskové pozície podnikov cestovného 
ruchu.  Dohoda, ku ktorej sa dospelo na zasadnutí rady ECOFIN v marci 2009 v otázke 
znenia smernice 2009/47/ES, určuje, že členské štáty môžu natrvalo požiadať o zníženie DPH 
pre určité činnosti s vysokým podielom ľudskej práce vrátane stravovacích služieb. Bol to 
veľmi dôležitý krok vpred, no napriek tomu pretrvávajú mnohé rozdiely, ktoré narušujú 
hospodársku súťaž medzi členskými štátmi. 

Modernizácia osobitného režimu DPH pre cestovné kancelárie a organizátorov zájazdov 
(TOMS) je ďalšia téma, ktorá si vyžaduje osobitnú pozornosť.  Spravodajca vyzýva Radu, 
aby urýchlila prijatie tejto smernice o modernizácii osobitného režimu DPH (TOMS), ktorá 
predpokladá zavedenie mechanizmu opt-in, schopného zvrátiť narušenia hospodárskej súťaže 
medzi rôznymi kategóriami subjektov odvetvia, keďže nehomogénne právne predpisy 
jednotlivých štátov majú v súčasnosti vážne dôsledky. 

Spravodajca vyjadruje v neposlednom rade presvedčenie, že je dôležité dôkladne sledovať 
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opatrenia, ktoré navrhuje Komisia, ako aj návrhy, ktoré predkladá Európsky parlament a 
pravidelne kontrolovať ich konkrétne plnenie. V tejto súvislosti dáva do pozornosti myšlienku 
vytvorenia pracovnej skupiny na úrovni EP, do ktorej by boli zapojení špecializovaní 
odborníci z odvetvia cestovného ruchu a ktorá by zaručovala kontinuitu navrhovaných 
opatrení a umožnila konkrétne presadiť novú politickú stratégiu Európske únie v oblasti 
cestovného ruchu.


