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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. podporuje inkluzivní pohled na cestovní ruch a uznává, že je třeba nalézt rovnováhu 
mezi hospodářskými, sociálními, kulturními a environmentálními potřebami, včetně 
ochrany kulturního dědictví, aby byla komplexně zajištěna střednědobá a dlouhodobá 
udržitelnost cestovního ruchu;

2. je si vědom toho, že kulturní cestovní ruch má významný potenciál vytvářet růst 
a pracovní místa v EU, protože již v současné době si až čtyři z deseti turistů vybírají 
destinaci na základě její kulturní nabídky; konstatuje však, že nabídky kulturního 
dědictví získávají zpět pouze minimální podíl ekonomické hodnoty, kterou vytvářejí, 
a proto vyžadují nové, alternativní stálé zdroje financování, aby mohly i nadále sloužit 
jako základ udržitelného cestovního ruchu; konstatuje, že v některých evropských 
regionech, které disponují bohatou kulturní nabídkou, není dosud odvětví cestovního 
ruchu dostatečně rozvinuté; je přesvědčen, že rozvoj a podpora cestovního ruchu 
v těchto regionech by nejen rozšířily výběr pro lidi hledající nové destinace a zážitky, 
ale také by pomohly zmírnit nápor turistů v nejvíce navštěvovaných a nejpopulárnějších 
lokalitách a snížit socioekonomické nerovnosti mezi jednotlivými regiony a členskými 
státy; vyzývá k tomu, aby byla podporována spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru na iniciativách a aby byl usnadněn přístup malých a středních podniků na trh;

3. poukazuje na to, že existence lokalit kulturního dědictví podněcuje lidi k cestování 
a poznávání různých společností a kultur, čímž podporuje rozmanitost, soudržnost, 
sociální začlenění, solidaritu a sdílené občanství, dialog a vzájemné porozumění; 
připomíná, že ve zvláštní zprávě Eurobarometru č. 466 z prosince 2017, která se týkala 
kulturního dědictví, 72 % respondentů ve věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že 
přítomnost kulturního dědictví může ovlivnit výběr jejich prázdninové destinace1; 
zdůrazňuje úlohu, kterou může hrát v této souvislosti iniciativa DiscoverEU; poukazuje 
na to, že tato iniciativa by měla být podporována jako doplněk ke vzdělávání a odborné 
přípravě mladých lidí; připomíná však svůj postoj, že pokračovat v této iniciativě 
prostřednictvím programu Erasmus+ je možné pouze tehdy, zajistí-li se dostatečné 
financování programu v rámci příštího víceletého finančního rámce; dále konstatuje, že 
tato iniciativa nepřinesla stejný prospěch všem mladým lidem; vyzývá Komisi, aby dále 
zlepšovala rovné příležitosti, pokud jde o přístup k této iniciativě, a kladla zvláštní 
důraz na zapojení mladých lidí, kteří mají méně příležitostí, z venkovských nebo 
odlehlých oblastí členských států a z členských států bez dobrého železničního spojení 
s ostatními státy EU;

4. připomíná, že při propagaci udržitelného cestovního ruchu mají příznivý vliv kulturní 
a kreativní odvětví, a vyzývá Komisi, aby podrobněji prozkoumala možnosti, jak tato 
odvětví podpořit; připomíná úlohu EZFRV a především programu LEADER; 
zdůrazňuje, že programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity podporují cestovní ruch 
a kulturní výměny v rámci Evropy a jsou příležitostí k ochraně kulturních hodnot EU; 

1https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882
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uznává klíčovou úlohu, kterou evropská hlavní města kultury hrají při propagaci měst 
a regionů, jež budováním hospodářského rámce kolem svých kulturních, uměleckých 
a sociálních projektů zapojují koncepci udržitelného cestovního ruchu;

5. vyzývá členské státy a další příslušné zainteresované strany, aby více propagovaly 
udržitelný kulturní cestovní ruch, který může vést k celkovému místnímu 
a regionálnímu rozvoji, a zároveň aby věnovaly zvláštní pozornost místním 
ekonomikám, kulturám, způsobům života a tradicím a zajišťovaly úzké zapojení 
místních komunit a odvětví, malých a středních podniků a dalších příslušných 
zainteresovaných stran, a to participativním a spravedlivým způsobem; konstatuje, že je 
důležité, aby komunita převzala odpovědnost za účelem lepšího začlenění místních 
komunit; domnívá se, že by měla být navržena opatření pro regiony, které je potřebují, 
aby mohly přejít na udržitelné modely cestovního ruchu;

6. upozorňuje na příležitosti, které nové technologie nabízejí z hlediska propagace 
cestovního ruchu, a požaduje přijetí opatření za účelem urychlení digitální 
transformace, aby se toto odvětví lépe připravilo na budoucí scénáře; zdůrazňuje, že je 
důležité digitalizovat kulturní dědictví, a to jako zdroj vzdělávání a výzkumu i jako 
nástroj pro ochranu; vyzývá Komisi, aby vybízela k využívání digitálních nástrojů 
v odvětví kulturního cestovního ruchu a aby jejich využití v rámci tohoto odvětví 
podporovala; podtrhuje význam fondů soudržnosti, a to zejména Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, neboť tyto fondy umožňují – za využití digitálních prostředků – 
financování iniciativ v oblasti cestovního ruchu a technik rekonstrukce a ochrany na 
místech, která by přítomnost návštěvníků mohla zničit;

7. domnívá se, že cestovní kanceláře mohou a musí hrát větší roli při propagaci 
udržitelného cestovního ruchu, mimo jiné tím, že budou zákazníky nabádat k omezení 
produkce odpadu, budou propagovat udržitelné aktivity a podrobně zákazníky 
informovat o navštěvovaných místech, především o hodnotě a ochraně kulturního 
dědictví; zastává názor, že zásadní úlohu v propagaci kulturního dědictví v členských 
státech hrají profesionální turističtí průvodci, a proto členské státy vyzývá k zajištění 
toho, aby tato profese byla řádně uznávána a požívala náležité ochrany na pracovním 
trhu; zdůrazňuje, že je třeba prosazovat udržitelný cestovní ruch nejen v EU, ale i ve 
třetích zemích;

8. domnívá se, že holistický přístup k udržitelnému kulturnímu cestovnímu ruchu musí 
rovněž zahrnovat kontakty se sítěmi občanské společnosti a větší míru spolupráce 
v rámci členských států a místních orgánů i mezi nimi;

9. trvá na tom, že je třeba podporovat a doplňovat kapacity členských států, co se týče 
vzdělávání a odborné přípravy v oblasti udržitelného a odpovědného cestovního ruchu, 
přičemž však nesmí být dotčena zásada subsidiarity; vyzývá k investicím do 
vzdělávacích programů, včetně využívání virtuálních technologií, s cílem zdůraznit 
hodnotu ochrany kulturního dědictví; připomíná význam odborné přípravy 
kvalifikovaných řemeslníků a nutnost předávat v rámci Evropy vědomosti našich 
předků; je přesvědčen, že je nutné vytvořit přizpůsobené programy odborné přípravy 
a zlepšování dovedností v odvětví cestovního ruchu; vybízí k zapojení formou 
dobrovolnictví prostřednictvím programů a iniciativ Unie, jako je Evropský sbor 
solidarity;
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10. zdůrazňuje, že je třeba prozkoumat odolnost kulturního dědictví, a poukazuje na 
souvislost mezi udržitelným cestovním ruchem a kulturním dědictvím; domnívá se, že 
kulturní cestovní ruch může působit jako katalyzátor při zlepšování vzájemného 
porozumění mezi lidmi v EU tím, že jim umožní objevovat evropské kulturní dědictví 
v celé jeho rozmanitosti; zdůrazňuje, že je třeba zohlednit ponaučení, které vyplývá 
z Evropského roku kulturního dědictví; připomíná, že na úrovni EU, na vnitrostátní 
i místní úrovni byla přijata řada iniciativ s cílem zlepšit udržitelný cestovní ruch 
začleněním kulturního dědictví do politik v oblasti životního prostředí, architektury 
a plánování; domnívá se, že je třeba chránit průmyslové dědictví regionů procházejících 
transformací s cílem umožnit vznik nových hospodářských a profesních příležitostí 
v těchto oblastech; znovu opakuje, že je třeba zvýšit informovanost o ochraně dědictví 
mezi všemi aktéry, a to i o riziku nedovoleného obchodování s kulturními statky; 
poukazuje na to, že v rámci jakýchkoli úvah o udržitelném cestovním ruchu je třeba se 
znovu zabývat otázkou děl a kulturních statků, které byly uloupeny, ukradeny nebo 
nezákonně získány během válek; vybízí k podpoře excelence v oblasti udržitelného 
kulturního cestovního ruchu; vyzývá členské státy, aby zavedly opatření na podporu 
spolupráce mezi odborníky na kulturní cestovní ruch a aby v rámci tohoto odvětví 
prosazovaly spolupráci a výměnu osvědčených postupů;

11. je znepokojen tím, že chybí řádné plány správy lokalit kulturního dědictví, a dopadem 
špatně řízených toků cestovního ruchu, nekontrolovaného rozvoje a nadměrné 
komodifikace; je rovněž znepokojen tím, že kvůli ekonomickému poklesu, který může 
ovlivnit financování kultury na vnitrostátní i unijní úrovni, může dojít k omezení 
prostředků na ochranu kulturního dědictví; naléhavě žádá členské státy, aby zavedly 
silné mechanismy, které zabrání neudržitelným tokům cestovního ruchu; zdůrazňuje, že 
je třeba přijmout vhodná preventivní a adaptační opatření s cílem omezit dopady změny 
klimatu a přírodních katastrof; vyzývá Komisi, aby s ohledem na tyto přírodní 
a člověkem způsobené hrozby navrhla konkrétní opatření pro zachování a ochranu 
kulturního dědictví; žádá, aby byly na úrovni EU stanoveny nejohroženější evropské 
kulturní památky; vyzdvihuje význam financování ochrany lokalit kulturního dědictví 
ze zdrojů EU a žádá v této souvislosti odpovídající finanční prostředky;

12. poukazuje na významnou úlohu, kterou mohou vzdělávání a prosazování iniciativ EU 
hrát tím, že napomáhají objevovat méně známé a méně populární destinace, jako jsou 
venkovské oblasti, a podporují cesty do těchto destinací a cestování mimo sezonu; 
doporučuje i nadále usilovat o prosazování udržitelnosti a přístupnosti cestovního ruchu, 
zejména pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením a s ohledem na přetrvávající 
omezení cestování ve střednědobém horizontu; zdůrazňuje význam iniciativ, které 
podporují nezávislý přístup osob se sníženou pohyblivostí k památkám; vítá, že se 
uděluje Evropská cena inteligentního cestovního ruchu, a to ve čtyřech konkrétních 
kategoriích: přístupnost, udržitelnost, digitalizace, kulturní dědictví a kreativita;

13. vyzývá Komisi, aby i nadále podporovala rozvoj iniciativ kulturního cestovního ruchu 
v těch oblastech, jejichž potenciál není dostatečně využit; konstatuje, že pro účely 
udržitelného cestovního ruchu je důležité podporovat iniciativy šetrné k životnímu 
prostředí, včetně kulturních a tradičních tras a celoevropských kulturních akcí, s cílem 
zvýšit povědomí o významu evropské kultury; 

14. domnívá se, že program kulturních tras, který spustila Rada Evropy, pomáhá zviditelnit 
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různorodost evropské historie a propaguje kulturní dědictví; konstatuje, že je důležité 
propojit turistické atrakce; je přesvědčen, že program skýtá mnoho příležitostí pro malé 
podniky, mezikulturní dialog a nadnárodní spolupráci a že se musí v budoucnu více 
zaměřovat na podporu udržitelnosti cestovního ruchu, a to i pokud jde o ochranu 
kulturního dědictví;

15. zdůrazňuje, že je nutné pomoci členským státům podporovat podnikání v odvětví 
cestovního ruchu a v souvisejících odvětvích prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů; je přesvědčen, že občané jsou nejlepšími propagátory historie, 
kulturního bohatství a regionálních tradic; uznává úlohu, kterou sehrává v cestovním 
ruchu ekonomika sdílení, a vítá, že Komise uzavřela s platformami ekonomiky sdílení 
dohodu ohledně zveřejňování klíčových údajů o turistickém ubytování; zdůrazňuje, že 
je důležité dosáhnout rovnováhy mezi transparentností a ochranou soukromí a zároveň 
pokračovat ve spolupráci s platformami s cílem vypracovat důkazy podložené politiky 
v oblasti udržitelného cestovního ruchu;

16. poukazuje na odolnost tohoto odvětví během krize COVID-19 a vítá vznikající nabídky 
v oblasti digitálního kulturního cestovního ruchu, jako jsou online prohlídky muzeí 
nebo virtuální prohlídky evropských měst s průvodcem; je však znepokojen dopadem 
krize vyvolané onemocněním COVID-19 na cestovní ruch, který patří mezi nejhůře 
zasažená odvětví v důsledku omezení cestování a uzavření různých míst a kulturních 
památek; je přesvědčen, že dopad koronavirové pandemie může vést k významným 
změnám volby destinací ze strany turistů a jejich chování; konstatuje v této souvislosti, 
že je důležité podporovat přechod z masového cestovního ruchu na jiné druhy 
kulturního a udržitelného cestovního ruchu; zdůrazňuje význam strategie pro udržitelný 
cestovní ruch, která rovněž splňuje klimatické cíle EU do roku 2050, staví člověka do 
středu zájmu a zahrnuje příslušná opatření na podporu a obnovu; zdůrazňuje, že je nutné 
zahrnout cestovní ruch jako prioritní oblast do plánu obnovy EU, přičemž je třeba se 
zaměřit na udržitelný cestovní ruch a odpovědný územní marketing; vyzývá členské 
státy, aby zavedly opatření na podporu kulturního cestovního ruchu přizpůsobená 
konkrétním potřebám; zdůrazňuje, že je důležité podporovat a udržovat aktivní toky 
cestovního ruchu mezi EU a Spojeným královstvím, a to i po skončení přechodného 
období.
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