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Pozměňovací návrh 1
Isabel Benjumea Benjumea, Theodoros Zagorakis, Michaela Šojdrová, Milan Zver, 
Željana Zovko, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje dopad krize COVID-19 
na stávající obchodní modely v odvětví 
cestovního ruchu, změny na trhu a 
motivaci a chování turistů a odstranění 
fyzických překážek mezi kulturou, 
uměním a občany;

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Ioan-Rareş 
Bogdan, Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. 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 měst s průvodcem; vyjadřuje 
však politování nad hospodářskými 
důsledky pro toto odvětví a vyzývá Komisi, 
aby poskytla zvláštní podporu kulturním 
aktivitám a kulturnímu dědictví jako 
nezbytný základ pro oživení odvětví 
kulturního cestovního ruchu; požaduje 
přijetí opatření za účelem urychlení 
digitální transformace tohoto odvětví, 
zavedení nástrojů, které odvětví 
cestovního ruchu umožní, aby se 
připravilo na budoucí scénáře, pobídky ke 
spolupráci veřejného a soukromého 
sektoru na iniciativách a usnadnění 
přístupu MSP na trh;
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Or. es

Pozměňovací návrh 3
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba nalézt 
rovnováhu mezi hospodářskými, 
sociálními, kulturními a environmentálními 
potřebami, aby byla komplexně zajištěna 
dlouhodobá udržitelnost cestovního ruchu;

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba nalézt 
rovnováhu mezi hospodářskými, 
sociálními, kulturními a environmentálními 
potřebami, aby byla komplexně zajištěna 
dlouhodobá udržitelnost cestovního ruchu;

1. uznává, že je třeba nalézt 
rovnováhu mezi udržitelnou ochranou 
kulturního dědictví a hospodářskými, 
sociálními, kulturními a environmentálními 
potřebami, aby byla komplexně zajištěna 
dlouhodobá udržitelnost cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba nalézt 1. uznává, že je třeba nalézt 
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rovnováhu mezi hospodářskými, 
sociálními, kulturními a environmentálními 
potřebami, aby byla komplexně zajištěna 
dlouhodobá udržitelnost cestovního ruchu;

rovnováhu mezi hospodářskými, 
sociálními, kulturními a environmentálními 
potřebami, aby byla komplexně zajištěna 
střednědobá a dlouhodobá udržitelnost 
cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba nalézt 
rovnováhu mezi hospodářskými, 
sociálními, kulturními a environmentálními 
potřebami, aby byla komplexně zajištěna 
dlouhodobá udržitelnost cestovního ruchu;

1. uznává, že je třeba nalézt 
rovnováhu mezi hospodářskými, 
sociálními, kulturními a environmentálními 
potřebami, aby byla komplexně zajištěna 
dlouhodobá udržitelnost cestovního ruchu; 
zdůrazňuje, že je nutné zkoumat odolnost 
kulturního dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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;

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; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že některé kulturní destinace 
se potýkají s nadměrným a často 
nezvladatelným počtem turistů 
přesahujícím jejich recepční kapacity, což 
ohrožuje kulturní dědictví a často 
narušuje životní styl a zvyklosti místního 
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obyvatelstva; poukazuje na to, že jiné 
evropské regiony s bohatou kulturní 
nabídkou naopak nemají odvětví 
cestovního ruchu dosud dostatečně 
rozvinuté; je přesvědčen, že rozvoj a 
podpora cestovního ruchu v těchto 
regionech by nejen rozšířila výběr pro lidi 
hledající nové destinace a zážitky, ale také 
pomohla zmírnit nápor turistů v nejvíce 
navštěvovaných a nejpopulárnějších 
lokalitách a snížit socioekonomické 
nerovnosti mezi jednotlivými regiony a 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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;

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, takže vyžadují 
nové, alternativní stálé zdroje 
financování, aby mohly i nadále sloužit 
jako základ udržitelného cestovního 
ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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;

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 
kulturní nabídky získávají zpět pouze 
minimální podíl ekonomické hodnoty, 
kterou vytvářejí, takže vyžadují nové, 
alternativní stálé zdroje financování, aby 
mohly být i nadále katalyzátorem 
udržitelného cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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;

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; připomíná úlohu 
EZFRV a především programu LEADER;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter 
Pollák, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2a. zdůrazňuje, že je nutné pomoci 
členským státům podporovat podnikání v 
odvětví cestovního ruchu a v souvisejících 
odvětvích (jako je volný čas a zábava) 
prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů 
(ESIF), neboť tyto podniky jsou účinnou 
cestou k šíření kulturních hodnot, 
propagaci kulturního dědictví a přiblížení 
lidí přírodním zdrojům; je přesvědčen, že 
občané jsou nejlepšími propagátory 
historie, kulturního bohatství a 
regionálních tradic; opakuje, že je nutné 
vytvořit programy odborné přípravy a 
zlepšování dovedností v odvětví cestovního 
ruchu, zejména ve venkovských oblastech;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že cestovní ruch se 
musí rozvíjet ve spolupráci se všemi 
místními aktéry a všemi obyvateli 
dotčených území; domnívá se, že rozvoj 
cestovního ruchu musí být podepřen 
dlouhodobým výhledem a musí být v 
souladu s úsilím o dosažení klimatických 
cílů EU do roku 2050, přičemž musí 
účinně bojovat s nerovnostmi a posilovat 
sociální začleňování; zdůrazňuje, že tento 
růst musí být orientován na lidi, aby bylo 
zaručeno vytvoření důstojných, 
udržitelných pracovních míst, z nichž 
bude mít prospěch celá společnost a která 
přispějí k její větší odolnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
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Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. uvědomuje si úlohu místních 
společenství a jejich environmentální, 
kulturní a hospodářský vliv na rozvoj 
udržitelného cestovního ruchu; žádá, aby 
bylo podporováno „vlastnictví“ a 
budování kapacit místních společenství v 
oblasti kultury s cílem zlepšit začleňování 
místního obyvatelstva a jeho účast na 
ochraně kulturních statků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje vztah mezi udržitelným 
cestovním ruchem a obnovou, ochranou a 
propagací hmotného i nehmotného 
přírodního, člověkem vytvořeného nebo 
smíšeného kulturního dědictví a potenciál, 
který by tím vznikl pro venkovské oblasti a 
místní ekonomiky členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2a. je přesvědčen, že kulturní 
turistický ruch může přispívat ke 
zlepšování vzájemného porozumění 
evropských občanů tím, že jim umožní 
objevovat rozdíly, ale také sdílené 
hodnoty, o něž se opírá evropské kulturní 
dědictví, které je více než souhrnem 
jednotlivých částí;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách; připomíná, že v 
jednom z průzkumů 72 % respondentů ve 
věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že 
přítomnost kulturního dědictví může 
ovlivnit jejich výběr prázdninové 
destinace; zdůrazňuje úlohu, kterou může 
hrát v této souvislosti iniciativa 
DiscoverEU; konstatuje však, že tato 
iniciativa nepřinesla stejný prospěch všem 
mladým lidem; vyzývá Komisi, aby našla 
způsoby, jak lépe zapojit mladé lidi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, z 
venkovských nebo odlehlých oblastí 
členských států a z členských států bez 
dobrého železničního spojení s ostatními 
státy EU;

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách; připomíná, že v 
jednom z průzkumů 72 % respondentů ve 
věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že 
přítomnost kulturního dědictví může 
ovlivnit jejich výběr prázdninové 
destinace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Isabel Benjumea Benjumea, Theodoros Zagorakis, Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách; připomíná, že v 
jednom z průzkumů 72 % respondentů ve 
věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že 
přítomnost kulturního dědictví může 
ovlivnit jejich výběr prázdninové 
destinace; zdůrazňuje úlohu, kterou může 
hrát v této souvislosti iniciativa 
DiscoverEU; konstatuje však, že tato 
iniciativa nepřinesla stejný prospěch všem 
mladým lidem; vyzývá Komisi, aby našla 
způsoby, jak lépe zapojit mladé lidi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, z 
venkovských nebo odlehlých oblastí 
členských států a z členských států bez 
dobrého železničního spojení s ostatními 
státy EU;

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách; připomíná, že v 
jednom z průzkumů 72 % respondentů ve 
věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že 
přítomnost kulturního dědictví může 
ovlivnit jejich výběr prázdninové 
destinace; zdůrazňuje úlohu, kterou může 
hrát v této souvislosti iniciativa 
DiscoverEU; zdůrazňuje, že tato iniciativa 
by měla být podporována jako doplněk ke 
vzdělávání a odborné přípravě mladých 
lidí; konstatuje však, že tato iniciativa 
nepřinesla stejný prospěch všem mladým 
lidem; vyzývá Komisi, aby k této iniciativě 
zajistila rovný přístup; se zvláštním 
ohledem na mladé lidi ze sociálně 
znevýhodněného prostředí;

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Milan Zver, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách; připomíná, že v 
jednom z průzkumů 72 % respondentů ve 
věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že 
přítomnost kulturního dědictví může 
ovlivnit jejich výběr prázdninové 
destinace; zdůrazňuje úlohu, kterou může 
hrát v této souvislosti iniciativa 
DiscoverEU; konstatuje však, že tato 
iniciativa nepřinesla stejný prospěch všem 
mladým lidem; vyzývá Komisi, aby našla 
způsoby, jak lépe zapojit mladé lidi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, z 

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách; připomíná, že v 
jednom z průzkumů 72 % respondentů ve 
věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že 
přítomnost kulturního dědictví může 
ovlivnit jejich výběr prázdninové 
destinace; zdůrazňuje úlohu, kterou může 
hrát v této souvislosti iniciativa 
DiscoverEU; vyzývá Komisi, aby dále 
zlepšovala zapojení mladých lidí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, z 
venkovských nebo odlehlých oblastí 
členských států a z členských států bez 
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venkovských nebo odlehlých oblastí 
členských států a z členských států bez 
dobrého železničního spojení s ostatními 
státy EU;

dobrého železničního spojení s ostatními 
státy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách; připomíná, že v 
jednom z průzkumů 72 % respondentů ve 
věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že 
přítomnost kulturního dědictví může 
ovlivnit jejich výběr prázdninové 
destinace; zdůrazňuje úlohu, kterou může 
hrát v této souvislosti iniciativa 
DiscoverEU; konstatuje však, že tato 
iniciativa nepřinesla stejný prospěch všem 
mladým lidem; vyzývá Komisi, aby našla 
způsoby, jak lépe zapojit mladé lidi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, z 
venkovských nebo odlehlých oblastí 
členských států a z členských států bez 
dobrého železničního spojení s ostatními 
státy EU;

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách; připomíná, 
že ve zvláštním průzkumu Eurobarometru 
č. 466, který se týkal kulturního dědictví, 
68 % respondentů souhlasilo s výrokem, 
že přítomnost kulturního dědictví může 
ovlivnit jejich výběr prázdninové 
destinace; zdůrazňuje úlohu, kterou může 
hrát v této souvislosti iniciativa 
DiscoverEU; konstatuje však, že tato 
iniciativa nepřinesla stejný prospěch všem 
mladým lidem; vyzývá Komisi, aby našla 
způsoby, jak lépe zapojit mladé lidi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, z 
venkovských nebo odlehlých oblastí 
členských států a z členských států bez 
dobrého železničního spojení s ostatními 
státy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách; připomíná, že v 
jednom z průzkumů 72 % respondentů ve 
věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že 
přítomnost kulturního dědictví může 
ovlivnit jejich výběr prázdninové 
destinace; zdůrazňuje úlohu, kterou může 
hrát v této souvislosti iniciativa 
DiscoverEU; konstatuje však, že tato 
iniciativa nepřinesla stejný prospěch všem 
mladým lidem; vyzývá Komisi, aby našla 
způsoby, jak lépe zapojit mladé lidi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, z 
venkovských nebo odlehlých oblastí 
členských států a z členských států bez 
dobrého železničního spojení s ostatními 
státy EU;

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách, což napomáhá 
rozmanitosti, soudržnosti, sociálnímu 
začleňování, solidaritě a sdílenému 
občanství, dialogu a vzájemnému 
porozumění; připomíná, že v jednom z 
průzkumů 72 % respondentů ve věku 15–
24 let souhlasilo s výrokem, že přítomnost 
kulturního dědictví může ovlivnit jejich 
výběr prázdninové destinace; zdůrazňuje 
úlohu, kterou může hrát v této souvislosti 
iniciativa DiscoverEU; konstatuje však, že 
tato iniciativa nepřinesla stejný prospěch 
všem mladým lidem; vyzývá Komisi, aby 
našla způsoby, jak lépe zapojit mladé lidi 
ze sociálně znevýhodněného prostředí, z 
venkovských nebo odlehlých oblastí 
členských států a z členských států bez 
dobrého železničního spojení s ostatními 
státy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách; připomíná, že v 
jednom z průzkumů 72 % respondentů ve 
věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že 
přítomnost kulturního dědictví může 
ovlivnit jejich výběr prázdninové 
destinace; zdůrazňuje úlohu, kterou může 
hrát v této souvislosti iniciativa 
DiscoverEU; konstatuje však, že tato 
iniciativa nepřinesla stejný prospěch všem 
mladým lidem; vyzývá Komisi, aby našla 

3. poukazuje na to, že existence 
lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v 
tom, aby cestovali a dozvídali se o různých 
společnostech a kulturách; připomíná, že v 
jednom z průzkumů 72 % respondentů ve 
věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že 
přítomnost kulturního dědictví může 
ovlivnit jejich výběr prázdninové 
destinace; zdůrazňuje úlohu, kterou může 
hrát v této souvislosti iniciativa 
DiscoverEU; konstatuje však, že tato 
iniciativa nepřinesla stejný prospěch všem 
mladým lidem; vyzývá Komisi, aby našla 
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způsoby, jak lépe zapojit mladé lidi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, z 
venkovských nebo odlehlých oblastí 
členských států a z členských států bez 
dobrého železničního spojení s ostatními 
státy EU;

způsoby, jak lépe zapojit mladé lidi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, z 
venkovských, horských nebo odlehlých 
oblastí členských států a z členských států 
bez dobrého železničního spojení s 
ostatními státy EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter 
Pollák, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že programy 
Erasmus+ a Evropský sbor solidarity jsou 
příležitostí k ochraně kulturních hodnot 
EU; je přesvědčen, že tyto programy 
podporují cestovní ruch a kulturní 
výměny v rámci Evropy, umožňují 
konektivitu a vytváření vazeb mezi 
cestovateli;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je pevně přesvědčen, že zásadní 
úlohu v propagaci kulturního dědictví v 
členských státech hrají profesionální 
turističtí průvodci, a proto členské státy 
vyzývá, aby zajistily, aby tato profese byla 
řádně uznávána a požívala náležité 
ochrany na pracovním trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby více 
propagovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch a věnovaly zvláštní pozornost místním 
ekonomikám, způsobům života a tradicím, 
a zajišťovaly současně, aby přitom byly 
úzce zapojovány místní podniky a 
komunity;

4. je znepokojen tím, že cestovní ruch 
je stále jednolitější, pokud jde o poptávku 
turistů, operátory v cestovním ruchu či 
turistické destinace, což vede k 
unifikovaným cestám, jež oslabují místní 
tradice a kulturní a jazykovou 
rozmanitost; vyzývá členské státy a další 
příslušné zainteresované strany, aby více 
propagovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch, chránily kulturní práva a věnovaly 
zvláštní pozornost místním ekonomikám, 
způsobům života, tradicím a prostředí a 
aby současně zajišťovaly úzké zapojení 
místních podniků a komunit a dalších 
příslušných zainteresovaných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby více 
propagovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch a věnovaly zvláštní pozornost 
místním ekonomikám, způsobům života a 
tradicím, a zajišťovaly současně, aby 
přitom byly úzce zapojovány místní 
podniky a komunity;

4. vyzývá členské státy, aby 
navrhovaly více projektů v oblasti 
kulturního dědictví, jež mohou přispět k 
celkovému regionálnímu a místnímu 
rozvoji, a meziregionální a mezinárodní 
programy spolupráce a současně aby 
podporovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch se zvláštním důrazem na místní 
ekonomiky, způsoby života a tradice, 
včetně tradičních restaurátorských 
postupů, a zajišťovaly úzké zapojení 
místních podniků a komunit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby více 
propagovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch a věnovaly zvláštní pozornost místním 
ekonomikám, způsobům života a tradicím, 
a zajišťovaly současně, aby přitom byly 
úzce zapojovány místní podniky a 
komunity;

4. vyzývá členské státy, aby více 
propagovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch a věnovaly zvláštní pozornost místním 
ekonomikám, environmentálním prvkům, 
tradicím a ochraně kultury a způsobů 
života a aby současně zajišťovaly úzké 
zapojení místních podniků a komunit; 
zdůrazňuje, že je nezbytné podporovat 
udržitelný cestovní ruch nejen v EU, ale 
také ve třetích zemích, jako nástroj, který 
může napomoci dosažení cílů 
udržitelného rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby více 
propagovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch a věnovaly zvláštní pozornost místním 
ekonomikám, způsobům života a tradicím, 
a zajišťovaly současně, aby přitom byly 
úzce zapojovány místní podniky a 
komunity;

4. vyzývá členské státy, aby více 
propagovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch a věnovaly zvláštní pozornost místním 
ekonomikám, způsobům života a tradicím, 
a zajišťovaly současně, aby přitom byly 
úzce zapojovány místní podniky, zejména 
malé a střední, a komunity;

Or. it

Pozměňovací návrh 28
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Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby více 
propagovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch a věnovaly zvláštní pozornost místním 
ekonomikám, způsobům života a tradicím, 
a zajišťovaly současně, aby přitom byly 
úzce zapojovány místní podniky a 
komunity;

4. vyzývá členské státy, aby více 
propagovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch a věnovaly zvláštní pozornost místním 
ekonomikám, způsobům života a tradicím, 
a zajišťovaly současně, aby přitom byly 
úzce zapojovány místní podniky a 
komunity; domnívá se, že by měla být 
navržena podpůrná opatření pro regiony, 
které potřebují přejít na udržitelné modely 
cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby více 
propagovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch a věnovaly zvláštní pozornost místním 
ekonomikám, způsobům života a tradicím, 
a zajišťovaly současně, aby přitom byly 
úzce zapojovány místní podniky a 
komunity;

4. vyzývá členské státy, aby více 
propagovaly udržitelný kulturní cestovní 
ruch a věnovaly zvláštní pozornost místním 
ekonomikám, způsobům života a tradicím, 
a zajišťovaly současně, aby přitom byly 
úzce zapojovány místní podniky a 
komunity; podtrhuje význam fondů 
soudržnosti, a to zejména EFRR, pro 
zachování a propagaci kulturního 
dědictví, neboť tyto fondy umožňují 
financování alternativního cestovního 
ruchu využívajícího digitální nástroje a 
stavební techniky na místech, které by 
přítomnost návštěvníků mohla zničit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter 
Pollák, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vybízí k podpoře udržitelného 
kulturního cestovního ruchu nejvyšší 
kvality; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v odvětví kulturního cestovního ruchu 
zavedly opatření na podporu aktivnější 
spolupráce s uznávanými odborníky, kteří 
mají doložené znalosti, a aby v rámci 
tohoto odvětví prosazovaly spolupráci a 
výměnu osvědčených postupů;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
připravila novou, aktualizovanou digitální 
verzi evropských kulturních tras, které 
skýtají mnoho příležitostí pro malé 
podniky, mezikulturní dialog a propagaci 
představy o sjednocené Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
vypracovat strategii pro udržitelný 
cestovní ruch, jejíž součástí budou 
rozsáhlá opatření na podporu a obnovu 
odvětví, které tvrdě zasáhly kroky 
podniknuté v reakci na pandemii COVID-
19;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby vybízela k 
využívání digitálních nástrojů v odvětví 
kulturního cestovního ruchu a aby jejich 
využití v rámci tohoto odvětví 
podporovala;

Or. en



PE650.485v01-00 20/40 AM\1203149CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 35
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že při propagaci 
udržitelného cestovního ruchu mají 
příznivý vliv kulturní a kreativní odvětví, a 
vyzývá Evropskou komisi, aby podrobněji 
prozkoumala možnosti, jak tato odvětví 
podpořit;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že holistický přístup k 
udržitelnému cestovnímu ruchu musí 
zahrnovat kontakty s organizacemi 
občanské společnosti a větší míru 
spolupráce mezi členskými státy;

5. domnívá se, že holistický přístup k 
udržitelnému kulturnímu cestovnímu 
ruchu musí zahrnovat kontakty s 
cestovními kancelářemi, organizacemi 
občanské společnosti a větší míru 
spolupráce mezi členskými státy a 
místními orgány a že za tímto účelem by 
měly být na všech úrovních zavedeny 
vhodné strategie a politiky; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5. domnívá se, že holistický přístup k 
udržitelnému cestovnímu ruchu musí 
zahrnovat kontakty s organizacemi 
občanské společnosti a větší míru 
spolupráce mezi členskými státy;

5. domnívá se, že holistický přístup k 
udržitelnému kulturnímu cestovnímu 
ruchu musí rovněž zahrnovat kontakty s a 
mezi organizacemi občanské společnosti, a 
to v rámci členských států a mezi nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že pravidelné 
celoevropské či evropské kulturní akce a 
festivaly organizované za účelem oživení a 
zvyšování povědomí o významu evropské 
kultury jsou pro udržitelný cestovní ruch 
přidanou hodnotou; naléhavě žádá 
Komisi, aby zvážila možnost financování 
takovýchto iniciativ;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Peter 
Pollák, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že pro evropský 
cestovní ruch je důležité, aby po skončení 
rizikové situace způsobené pandemií 
COVID-19 byl zachován aktivní cestovní 
ruch mezi Evropskou unií a Spojeným 
královstvím, a to i po přechodném období 
stanoveném v dohodě o vystoupení;

Or. es
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Pozměňovací návrh 40
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že je třeba podporovat 
a doplňovat kapacity členských států, co se 
týče vzdělávání a odborné přípravy v 
oblasti udržitelného cestovního ruchu, 
přičemž však nesmí být dotčena zásada 
subsidiarity;

6. 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že je třeba podporovat 
a doplňovat kapacity členských států, co se 
týče vzdělávání a odborné přípravy v 
oblasti udržitelného cestovního ruchu, 
přičemž však nesmí být dotčena zásada 
subsidiarity;

6. trvá na tom, že je třeba rozvíjet, 
podporovat a doplňovat kapacity členských 
států, co se týče vzdělávání a odborné 
přípravy v oblasti udržitelného cestovního 
ruchu, přičemž však nesmí být dotčena 
zásada subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že je třeba podporovat 
a doplňovat kapacity členských států, co se 

6. trvá na tom, že je třeba podporovat 
a doplňovat kapacity členských států, co se 
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týče vzdělávání a odborné přípravy v 
oblasti udržitelného cestovního ruchu, 
přičemž však nesmí být dotčena zásada 
subsidiarity;

týče vzdělávání a odborné přípravy v 
oblasti udržitelného cestovního ruchu, 
přičemž však nesmí být dotčena zásada 
subsidiarity; zdůrazňuje význam využívání 
virtuálních technologií ke zvyšování 
povědomí o kulturním dědictví; rovněž 
připomíná význam kvalifikovaných a 
zručných řemeslníků a nutnosti předávat 
v rámci Evropy know-how našich předků;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. 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 a zhodnocují své 
hmotné a nehmotné dědictví, tradice a 
inovace, aby se z nich mohli těšit a ocenit 
je všichni občané EU i občané jiných 
zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzdvihuje potenciál digitalizace 
kulturního dědictví, jednak jako 
zdrojového materiálu pro vzdělávání a 
výzkum a jednak jako nástroje pro lepší 
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ochranu kulturních památek, vytváření 
kvalitních pracovních míst, zlepšení 
sociálního začleňování, rozšíření přístupu 
pro zdravotně postižené nebo obyvatele 
vzdálených oblastí a pro udržitelný 
ekonomický rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že některé aspekty 
udržitelného cestovního ruchu mohou mít 
zásadní význam pro zdůraznění 
evropských kulturních prvků, například 
kulturní a tradiční trasy, kterou mohou 
sloužit při ochraně a správě památek, ale i 
jako základ pro solidní nadnárodní 
spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. poukazuje na to, že kulturní 
vzdělávání dnešní mládeže formuje 
základy pro kvalitní cestovní ruch; vyzývá 
k investicím do vzdělávacích programů s 
cílem zvýšit význam ochrany kulturního 
dědictví; vyzývá k aktivnímu zapojení 
mladších generací do rozvoje udržitelného 
cestovního ruchu prostřednictvím 
zvyšování povědomí o významu 
rozmanitosti dědictví, jeho zachování, 
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posílení a přenosu; vybízí k zapojení 
formou dobrovolnictví prostřednictvím 
takových programů, jako je Evropský sbor 
solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. trvá na tom, že je třeba zavést 
opatření k omezení dopadu změny klimatu 
a přírodních katastrof na kulturní 
dědictví; v této souvislosti požaduje 
stanovení vhodných preventivních a 
adaptačních opatření a lepší sdílení 
poznatků mezi členskými státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá k zohlednění poučení, která 
vyplývají z Evropského roku kulturního 
dědictví; připomíná, že na evropské, 
vnitrostátní i místní úrovni byla přijata 
řada iniciativ s cílem zlepšit udržitelný 
cestovní ruch začleněním kulturního 
dědictví do politik týkajících se životního 
prostředí, výstavby a územního plánování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví;

7. je znepokojen tím, že chybí řádné 
plány správy lokalit kulturního dědictví, a 
dopadem špatně řízeného cestovního 
ruchu, nekontrolovaného rozvoje a špatné 
údržby těchto lokalit a jejich okolí; vyzývá 
Komisi, aby se více držela stávajících 
plánů správy, zvýšila investice do 
zachování, ochrany a propagace 
kulturního dědictví a aby vzhledem k 
člověkem způsobeným a přírodním 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Manuel 
Pizarro, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví;

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu, 
nekontrolovaného rozvoje a nadměrné 
komodifikace na lokality kulturního 
dědictví; naléhavě vyzývá členské státy, 
aby zavedly přísné mechanismy s cílem 
zabránit neudržitelnému cestovnímu 
ruchu, a vyzývá Komisi, aby vzhledem k 
těmto člověkem způsobeným hrozbám 
navrhla konkrétní opatření k zachování a 
ochraně kulturního dědictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví;

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízených a neudržitelných přílivů turistů a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví;

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví a přírodní lokality; 
vyzývá Komisi, aby vzhledem k těmto 
člověkem způsobeným hrozbám navrhla 
konkrétní opatření k zachování a ochraně 
kulturního dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je znepokojen dopadem špatně 7. je znepokojen dopadem špatně 
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řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví;

řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví; 
poukazuje na to, že úvahy o udržitelném 
cestovním ruchu musí zahrnovat i nový 
pohled na uloupená a ukradená díla 
během válek a vln kolonizace; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby pracovaly 
koordinovaně s cílem usnadnit navrácení 
kulturních statků neoprávněně 
vyvezených z jejich země původu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví;

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; je rovněž znepokojen 
tím, že kvůli koronavirové pandemii a 
souvisejícímu ekonomickému poklesu, 
které mohou ovlivnit financování kultury 
na vnitrostátní a unijní úrovni, může dojít 
k výraznému oslabení ochrany kulturního 
dědictví, mimo jiné před člověkem 
způsobenými hrozbami; vyzývá Komisi, 
aby vzhledem k člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Návrh stanoviska
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Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví;

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví; 
vyzývá k tomu, aby se na úrovni EU 
stanovilo, kterým evropským kulturním 
památkám hrozí největší riziko, a zajistila 
se jim větší ochrana a přiměřené 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví;

7. je znepokojen dopadem špatně 
řízeného cestovního ruchu a 
nekontrolovaného rozvoje na lokality 
kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby 
vzhledem k těmto člověkem způsobeným 
hrozbám navrhla konkrétní opatření k 
zachování a ochraně kulturního dědictví; 
vyzdvihuje význam financování ochrany 
lokalit kulturního dědictví ze zdrojů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že v rámci kulturního 
cestovního ruchu lze rozlišovat několik 
jeho druhů, jako cestovní ruch spojený s 
kulturními pamětihodnostmi (hmotného i 
nehmotného kulturního dědictví), 
gastronomií, literaturou, filmem, a 
dokonce i hudbou (festivaly a koncerty); 
členské státy proto musí na podporu 
udržitelného cestovního ruchu navrhnout 
taková opatření, která budou pro jeho 
jednotlivé typy vhodná;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením.

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
zamezit nadměrné návštěvnosti u řady 
destinací;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Hannes Heide, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Manuel Pizarro, Victor 
Negrescu, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na významnou úlohu, 8. poukazuje na významnou úlohu, 
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kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením.

kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu; doporučuje vyvíjet další úsilí pro 
podporu udržitelnosti a přístupnosti v 
cestovním ruchu zejména pro starší osoby 
a osoby se zdravotním postižením, a to 
především s ohledem na stávající 
bezprecedentní koronavirovou pandemii, 
související nutnost udržování fyzického 
odstupu a nežádoucí shromažďování 
velkého počtu osob v kulturních 
lokalitách;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením.

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou může vzdělání a propagace 
evropských iniciativ hrát při objevování 
méně marketingově zviditelněných, méně 
známých a méně populárních destinací a 
venkovských oblastí a při podpoře 
cestování do nich a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením.

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením a starší osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením.

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských a horských oblastí a 
cestování mimo sezonu, a tímto 
podporovat udržitelnost a přístupnost v 
cestovním ruchu, a to zejména pro osoby 
se zdravotním postižením.

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
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venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením.

venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Evropskou komisi, aby 
podporovala zapojení evropských seniorů 
do udržitelného cestovního ruchu s 
ohledem na jejich větší možnost cestování 
mimo sezonu, neboť EU nemá 
specializované programy, které by této 
skupině obyvatel umožňovaly prohlubovat 
si své znalosti o Evropě a účastnit se 
výměn s dalšími Evropany;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením.

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost, 
odpovědnost a přístupnost v cestovním 
ruchu, a to zejména pro osoby se 
zdravotním postižením; vítá, že se uděluje 
Evropská cena inteligentního cestovního 
ruchu, a to v konkrétních kategoriích: 
přístupnost, udržitelnost, digitalizace, 
kulturní dědictví a kreativita, a že se tak 
usnadňuje výměna osvědčených postupů v 
oblasti ochrany kulturního dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
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Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením.

8. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou mohou evropské iniciativy hrát při 
podpoře cestování do méně známých a 
méně populárních destinací a do 
venkovských oblastí a cestování mimo 
sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a 
přístupnost v cestovním ruchu, a to 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Evropskou komisi, aby 
i nadále podporovala rozvoj projektů 
kulturního cestovního ruchu v oblastech, 
jejichž potenciál není dostatečně využit;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že kulturní cestovní 
ruch a akce s ním spojené jsou jednou z 
oblastí, které byly koronavirovou 
pandemií zasaženy nejvíce v důsledku 
cestovních omezení a uzavření kulturních 
lokalit a v souvislosti s tím, že řada 
cestovatelských a kulturních aktivit má 
kolektivní povahu; vyzývá Evropskou 
komisi k hloubkové analýze dopadu 
koronavirové pandemie na kulturní 
cestovní ruch; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
byl cestovní ruch v plánu oživení EU 
zařazen mezi prioritní oblasti; upozorňuje, 
že zvláštní pozornost by se měla věnovat 
zemím, v nichž je cestovní ruch 
strategickým odvětvím, a méně známým a 
méně oblíbeným destinacím, venkovským 
oblastem, ostrovům a nejvzdálenějším 
regionům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. podpořit a zaručit přístupnost v 
rámci cestovního ruchu všem skupinám 
obyvatel, zejména těm nejzranitelnějším, 
jako jsou starší osoby a osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. 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; vyzývá Komisi a 
členské státy k větší spolupráci s těmito 
platformami za účelem získání přístupu k 
anonymizovaným údajům, a tím i k 
lepšímu pochopení vývoje ekonomiky 
sdílení, podpoře politiky založené na 
faktech a rozvoji udržitelného cestovního 
ruchu při nastolení rovnováhy mezi 
transparentností a ochranou soukromí;1 a

_________________
1 a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/cs/ip_20_194

Or. fr
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Pozměňovací návrh 69
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Hannes Heide

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam podpory 
ekologických projektů na ochranu, rozvoj 
a posílení průmyslového dědictví regionů 
procházejících transformací, konkrétně 
uhelných regionů v procesu transformace, 
s cílem otevřít nové hospodářské a 
pracovní příležitosti v těchto oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že dopad koronavirové 
pandemie může dramaticky ovlivňovat 
volbu destinací ze strany turistů a přinést 
nové příležitosti pro toto odvětví; v této 
souvislosti poukazuje na to, že je důležité 
podporovat přechod z masového 
cestovního ruchu na jiné druhy 
kulturního a udržitelného cestovního 
ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že program kulturních 
tras Rady Evropy pomáhá upozornit na 
různé cesty evropské historie a podporovat 
kulturní dědictví; je přesvědčen, že tento 
program se musí v budoucnu více 
zaměřovat na podporu udržitelnosti 
cestovního ruchu, a to i pokud jde 
ochranu kulturního dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzdvihuje významnou úlohu 
cykloturistiky, která je příkladem 
udržitelného cestování, jež umožňuje 
dosáhnout rovnováhy mezi ochranou 
životního prostředí a hospodářského 
rozvoje místních komunit, přičemž 
turistickým aktivitám zaručuje 
dlouhodobou udržitelnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 73
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že má-li se zvýšit 
objem cestovního ruchu a mají-li se 
přilákat další návštěvníci, je třeba více 
podporovat a chránit evropské kulturní a 
přírodní dědictví, včetně evropské přírody 
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a krajiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že je třeba nastolit 
rovnováhu mezi rozšiřováním odvětví 
cestovního ruchu a ochranou kulturního 
dědictví, přičemž je třeba mít na paměti 
obnovu a ochranu u archeologických a 
historických lokalit a pamětihodností; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby na ochranu kulturního dědictví 
vynakládaly větší úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. požaduje uvolnění evropských 
fondů z investiční iniciativy pro reakci na 
koronavirus s cílem obnovit udržitelný 
cestovní ruch a odpovědný územní 
marketing v regionech, které byly nejvíce 
zasaženy kompletním nebo částečným 
zastavením cestovního ruchu v důsledku 
koronavirové krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
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Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zdůrazňuje význam propojování 
turistických atrakcí za účelem vytvoření 
turistických tras v evropském, národním a 
místním měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. vyzdvihuje význam zvýšení 
přístupnosti lokalit kulturního dědictví a 
kulturního vzdělávání s ohledem na 
potřeby osob se zdravotním postižením při 
výstavbě, renovaci a rozšiřování 
turistických atrakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 8 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8e. vyzdvihuje význam podpory 
inovativních projektů, nástrojů a 
produktů ke zlepšení autonomního 
přístupu osob s omezenou pohyblivostí k 
evropským kulturním památkám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 8 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8f. upozorňuje na příležitosti, které 
nové technologie a digitalizace kulturního 
dědictví nabízejí pro podporu cestovního 
ruchu, a na jejich potenciál, pokud jde o 
další modernizaci a rozvoj tohoto odvětví; 
zároveň ovšem zdůrazňuje, že je důležité i 
nadále podporovat kulturní cestovní ruch 
tradičními prostředky;

Or. en


