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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch
(2020/2038(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), a zejména na 
článek 195 této smlouvy,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o dopravě a cestovním ruchu v roce 
2020 a v dalších letech1,

– s ohledem na skutečnost, že Komise dne 13. května 2020 přijala sdělení s názvem 
„Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech“ (COM(2020)0550) a balíček 
pro oblast cestovního ruchu a dopravy;

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2018 o negativním dopadu úpadku společnosti 
Thomas Cook na cestovní ruch EU2;

– s ohledem na závěry Rady ze dne 27. května 2019 o konkurenceschopnosti odvětví 
cestovního ruchu jakožto hnací síly udržitelného růstu, pracovních míst a sociální 
soudržnosti v EU pro následující desetiletí,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na 
období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody3,

– s ohledem na přijetí sdělení Komise ze dne 24. října 2017 s názvem „Silnější a obnovené 
strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“ (COM(2017)0623),

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. října 2015 o nových výzvách a strategiích na 
podporu cestovního ruchu v Evropě (2014/2241(INI)4,

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

– s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o Evropě jako přední světové destinaci 
cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch5,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropská strategie pro větší růst a vyšší 
zaměstnanost v pobřežním a námořním cestovním ruchu“ (COM(2014)0086),

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0169.
2 Přijaté texty, P9_TA(2019)0047.
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.
4 Přijaté texty, P8_TA(2015)0391.
5 Úř. věst. C 56 E, 26.2.2013, s. 41.
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postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 
2010-20206,

– s ohledem na zprávu Evropské komise ze dne 11. června 2020 o modré ekonomice EU,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 18. září 2020 nazvané „Směrem k 
udržitelnějšímu cestovnímu ruchu pro města a regiony EU“,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k cestovnímu 
ruchu a dopravě v roce 2020 a v dalších letech,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro zemědělství a 
rozvoj venkova,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že cestovní ruch je průřezovou hospodářskou činností s širokým 
dopadem na hospodářský růst, zaměstnanost a sociální a udržitelný rozvoj regionů;

B. vzhledem k tomu, že odvětví cestovního ruchu zaměstnává 22,6 milionu lidí, což 
představuje 11,2 % celkového počtu pracovních míst v EU a v roce 2019 představovalo 
9,5 % HDP EU;

C. vzhledem k tomu, že hodnotový řetězec cestovního ruchu je složitý a skládá se ze čtyř 
klíčových složek, jimiž jsou doprava, ubytování, zážitky a zprostředkování, a vzhledem 
k tomu, že úspěch tohoto odvětví závisí na míře, do které se tyto složky vzájemně 
ovlivňují;

D. vzhledem k tomu, že v roce 2018 se 51,7 % turistických ubytovacích zařízení v EU 
nacházelo v pobřežních oblastech;

E. vzhledem k tomu, že odvětví cestovního ruchu a dopravy patří mezi odvětví, která 
pandemie COVID-19 postihla nejvíce; vzhledem k tomu, že je ohroženo nejméně 6 
milionů pracovních míst v EU;

F. vzhledem k tomu, že článek 195 SFEU stanoví, že Unie by měla koordinovat a doplňovat 
činnost členských států v oblasti cestovního ruchu;

G. vzhledem k tomu, že v Unii chybí koordinace s ohledem na cestování, pro něž platí různá 
vnitrostátní a regionální opatření;

H. vzhledem k tomu, že se toto odvětví zavázalo k urychlení a provádění opatření a kroků, 
které jej učiní udržitelnějším a přiblíží k dosažení cílů v oblasti snižování ekologické stopy;

Znovu vybudovat: plány reakce na dopad krize COVID-19 

6Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
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1. žádá členské státy, aby bezodkladně začaly uplatňovat společná kritéria pro cestování, 
zejména formuláře pro sledování, které umožní interoperabilitu platforem pro sledování, 
a kritéria v dopravních uzlech, a žádá Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, 
aby včas zveřejňovalo mapu zemí a regionů Unie s cílem nabízet cestujícím 
koordinovanou a účinnou reakci;

2. vyzývá členské státy, aby prováděly testování při odjezdu nebo odletu, aby se 
zabraňovalo karanténám;

3. vítá zřízení portálu „Re-open EU“ a naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi každý 
týden posílaly informace o uplatňování nebo rušení omezení volného pohybu;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly společný systém barevných kódů a společná 
kritéria pro cesty, které nejsou nezbytně nutné, pro třetí země, a to prostřednictvím 
vzájemného uznávání ochranných opatření proti nemoci COVID-19, zejména v odvětví 
letecké dopravy a výletních plaveb;

5. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou pečeť hygienického osvědčení coby evropské 
označení zdravotní bezpečnosti;

6. žádá Komisi, aby vydala doporučení ohledně postupů pro období po očkování a 
prozkoumala potřebu digitálního zdravotního pasu v Unii;

7. odsuzuje skutečnost, že evropský nástroj na podporu oživení nezahrnuje přímé 
financování odvětví cestovního ruchu, a vyzývá členské státy, aby toto odvětví zahrnuly 
do svých plánů na podporu oživení a do iniciativy REACT-EU;

8. žádá Komisi, aby spustila přípravnou akci „Mechanismus krizového řízení pro cestovní 
ruch“ s cílem připravit se na řešení budoucích krizí;

Nové zaměření: politika správy v rámci Unie

9. vyzývá Komisi, aby zavedla nový model řízení mezi institucemi a posílila organizační, 
finanční a personální strukturu oddělení cestovního ruchu, textilních a tvůrčích odvětví v 
rámci GŘ GROW s cílem zaujmout k cestovnímu ruchu integrovaný a účinný přístup;

10. odsuzuje skutečnost, že víceletý finanční rámec na období 2021-2027 nezahrnuje zvláštní 
rozpočtovou položku pro udržitelný cestovní ruch, jež by představovala závazek k 
provádění evropské politiky cestovního ruchu schválené Evropským parlamentem;

11. vyzývá Komisi, aby vytvořila evropský mechanismus pro sledování poskytování podpory 
mikropodnikům a malým a středním podnikům se zaměřením na likviditu, poskytování 
úvěrů a transparentnost;

12. vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Parlament o pokroku dosaženém při 
vytváření pilotních projektů a přípravných akcí, aby do tohoto procesu byl zapojen 
příslušný parlamentní výbor;
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13. chválí Komisi za to, že uspořádala kongres o cestovním ruchu 2020, a vyzývá ji, aby v 
tomto roce předložila akční plán a včas vypracovala novou strategii pro cestovní ruch, 
která nahradí strategii z roku 2010;

14. vyzývá Komisi, aby do pokynů pro finanční podporu zahrnula odkaz na vnitrostátní 
kontaktní místo, které usnadní přístup k informacím mikropodnikům a malým a středním 
podnikům;

15. vyzývá Komisi, aby zřídila evropskou agenturu pro cestovní ruch;

Posílit: přechod k udržitelnému, odpovědnému a inteligentnímu cestovnímu ruchu

16. konstatuje, že udržitelný cestovní ruch by měl zohledňovat současné i budoucí 
hospodářské, sociální a environmentální dopady a řešit potřeby návštěvníků, tohoto 
odvětví, životního prostředí a místních komunit7;

17. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s regiony uvedla do provozu Evropský systém 
ukazatelů v oblasti cestovního ruchu, jenž bude mít stálou strukturu řízení, a zavedla jej 
do destinací, a to se statistickými ukazateli a údaji v reálném čase, aby je bylo možné v 
partnerství s regiony řídit a vyhodnocovat; 

18. vyzývá Komisi, aby prozkoumala překážky bránící získání ekoznačky a rozšířila její 
působnost na další služby v oblasti cestovního ruchu jako doplněk systému EMAS pro 
cestovní ruch a aby zavedla mechanismy na podporu těchto systémů certifikace;

19. oceňuje Komisi za to, že zřídila skupinu pro udržitelný cestovní ruch (TSG)8, a vyzývá 
ji, aby obnovila její činnost a revidovala Evropskou chartu udržitelného a odpovědného 
cestovního ruchu z roku 2012 jako prostředek podpory zapojení se a přijetí osvědčených 
postupů;

20. připomíná, že nedostatek údajů o dopadech cestovního ruchu na udržitelnost ztěžuje 
rozhodování veřejných a soukromých subjektů, a žádá Eurostat, aby vytvořil referenční 
rámec pro shromažďování údajů týkajících se kritérií udržitelnosti a nadměrného i 
nedostatečného cestovního ruchu, a vyzývá k aktualizaci nařízení (EU) č. 692/2011;

21. kritizuje skutečnost, že Komise nezahrnula cestovní ruch do evropské strategie pro data, 
a vyzývá ji, aby cestovní ruch začlenila do správního rámce pro společné datové prostory, 
a umožnila tak podnikům v oblasti cestovního ruchu se plně zavázat k inovacím a 
digitalizaci;

22. konstatuje, že cestovní ruch je úzce spjat s mobilitou a že členské státy musí s finanční 
podporou EU investovat do přechodu na čistší paliva a do platforem, které zaručí 
interoperabilitu a intermodalitu systémů prodeje jízdenek;

23. vyzývá Komisi, aby představila výsledky pilotního projektu „Inteligentní turistické 

7 UNWTO and UNEP (2005) Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers (Udržitelnější 
cestovní ruch - příručka pro tvůrce politik)
8 Skupina pro udržitelný cestovní ruch, (Tourism Sustainability Group, TSG) 



PR\1212391CS.docx 7/12 PE657.187v01-00

CS

destinace“ a nastínila, jak hodlá tento program provádět;

24. vyzývá členské státy a Komisi, aby z „Evropského hlavního města inteligentního 
cestovního ruchu“ učinily stálý projekt se širšími a spravedlivějšími kritérii;

25. vyzývá Komisi k práci na 14 opatřeních, která tvoří strategii pro pobřežní a námořní 
cestovní ruch, a vyzývá ji, aby předložila výsledky, které půjde využít k směrování 
finančních prostředků do infrastruktury (velké a malé přístavy), logistické a provozní 
podpory a využívání energie z obnovitelných zdrojů;

Přehodnocovat: plánování budoucnosti odvětví cestovního ruchu 

26. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2020 předložila analýzu obdržených žádostí týkajících 
se státní podpory pro odvětví cestovního ruchu a finančních prostředků Unie použitých k 
řešení dopadů onemocnění COVID-19 podle jednotlivých zemí, včetně použitelnosti 
programu SURE;

27. vyzývá Komisi, aby společně s Evropskou investiční bankou zavedla zvláštní podporu 
pro projekty dekarbonizace a digitalizace cestovního ruchu a stanovila podmínky pro 
přístup mikropodniků a malých a středních podniků k programu InvestEU, aby bylo 
možné získávat nové dovednosti a vytvářet více pracovních míst;

28. vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy podpořila spolu se stávajícími 
osvědčenými postupy přechod na plynulou intermodalitu v dopravě;

29. vyzývá Komisi, aby zavedla elektronické vízum spolu s cestovním vízem a dalšími 
opatřeními, která návštěvníkům umožní legální vstup do Unie;

30. domnívá se, že propagace značky Evropy ve třetích zemích se musí ve spolupráci s 
destinacemi a cestovními kancelářemi zaměřit na diverzifikaci nabídky EU v oblasti 
kulturního a přírodního dědictví, stravování a zdraví;

31. vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici o souborných cestovních službách a nařízení 
o právech cestujících v letecké dopravě s cílem zohlednit dopady nedávné krize a zabránit 
budoucí právní nejistotě;

32. vyzývá Komisi, aby vytvořila programy gramotnosti pro nejvyšší vedoucí pracovníky v 
mikropodnicích a malých a středních podnicích, které jim poskytnou dovednosti  k 
optimalizaci jejich potenciálu vytvářet bohatství;

33. vyzývá členské státy, aby vyvinuly úsilí k zavedení systému evropského průkazu osob se 
zdravotním postižením a aby v právních předpisech stanovily standardy, které zajistí 
přístupnost cestovního ruchu pro všechny;

34. vyzývá Komisi, aby při koncipování právních předpisů pro oblast cestovního ruchu a a 
posuzování jejich dopadu zohledňovala nejvzdálenější regiony;

35. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.



PE657.187v01-00 8/12 PR\1212391CS.docx

CS



PR\1212391CS.docx 9/12 PE657.187v01-00

CS

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Při vstupu Lisabonské smlouvy v platnost článek 195 SFEU poprvé uznal význam cestovního 
ruchu v institucionálním rámci Unie. Tímto způsobem Unie doplňuje činnost členských států 
tak, že zvyšuje konkurenceschopnost podniků v odvětví cestovního ruchu.

Toto zakotvení ve Smlouvách umožňuje Unii jednat na evropské úrovni tím, že může reagovat 
na společné výzvy, jimž toto odvětví čelí, a zajišťovat vytvoření a přizpůsobení 
podnikatelského prostředí, které bude připravovat podmínky pro hospodářský a sociální rozvoj 
destinací, přičemž má plně respektovat zásadu subsidiarity a pravomoci členských států a 
náležitě je zohledňovat.

Pandemie COVID-19 a z ní vyplývající krize však ukázaly, že je naléhavě nutné dělat více na 
evropské úrovni a článek 195 SFEU vykládat a uplatňovat v širším měřítku. 

V odvětví cestovního ruchu došlo od ledna do srpna k prudkému poklesu rezervací o 92 % ve 
srovnání s předchozím rokem, přičemž v oblasti ubytování, stravování, cestovních kanceláří a 
u počtu cestujících v dálkové železniční dopravě došlo k poklesu o 85 %  a u leteckých 
společností a výletních plaveb o 90 %. Na základě mírnějších scénářů je v současné době v Unii 
ohroženo šest milionů pracovních míst.

V roce 2020 přijelo do Evropy, jež je přední světovou destinací cestovního ruchu, v první 
polovině roku o 66 % zahraničních turistů méně a ve druhé polovině roku jich bylo méně o 97 
%. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 zaměstnávalo toto odvětví 22,6 milionu osob, tedy 11,2 
% celkových pracovních míst v EU, a představovalo 9,5 % HDP Unie, bylo prokázáno, že tento 
prudký pokles byl částečně způsoben nedostatečnou koordinací ze strany členských států, 
pokud jde o cestování. Neexistence společných kritérií spolu s rozdílnými vnitrostátními a 
regionálními opatřeními, jež přijímaly vlády jednotlivých členských států a nejvzdálenějších 
regionů, působila zmatek a nedůvěru cestujících.

Vzhledem k mezinárodní situaci a vážnému dopadu současné krize na odvětví cestovního ruchu 
se tato zpráva z vlastního podnětu zaměřuje na čtyři zásady, jejichž cílem je: 1) obnova tohoto 
odvětví pomocí plánů reakce na pandemii, 2) změna zaměření politiky správy v rámci Unie, 3) 
posílení odvětvových iniciativ pro udržitelný, odpovědný a inteligentní cestovní ruch a 4) 
plánování budoucnosti tohoto odvětví a změn, k nimž dojde na straně poptávky a které mohou 
vyžadovat přizpůsobení nabídky.
 
Unie potřebuje společný rámec pro nutné cesty a cesty, které nejsou nezbytně nutné, s jasnými 
a transparentními kritérii, aby cestující mohli činit informovaná rozhodnutí, což tomuto odvětví 
umožní přizpůsobit se a uplatňovat hygienická opatření, která budou v souladu s předpisy. Měla 
by existovat společná kritéria pro určování rizikových oblastí a používání barevného kódu, jak 
to navrhla Komise, pro testování při odjezdu nebo odletu, čímž se zabrání nutnosti karantény, 
pro používání roušek a pro harmonizaci formulářů pro sledování ve všech druzích dopravy, 
které budou sdíleny s cílovými zeměmi, čímž se sníží potenciální zátěž. Současně by uložení 
nových omezení v případě nepříznivého vývoje epidemiologických podmínek nemělo 
zahrnovat cestující, kteří jsou již v destinaci. Uznávání těchto kritérií na úrovni Unie má zásadní 
význam pro otevřenost vůči třetím zemím prostřednictvím vzájemného uznávání, zejména v 
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odvětví letecké dopravy a výletních plaveb. Za tímto účelem je nezbytné vytvořit pečeť 
hygienického osvědčení pro destinaci EU, přičemž příkladem úspěchu v členských státech jsou 
osvědčené postupy pro uznávání ve vnějších zemích, které usilují o kvalitu a přísnější 
hygienické normy.

Neexistence přímého financování cestovního ruchu v návrzích Unie představuje nedostatek, 
který je třeba ve stávajícím finančním rámci napravit, neboť jde o závazek, který nebyl od 
minulého volebního období splněn. Je nezbytné a spravedlivé zajistit finanční prostředky pro 
odvětví, které evropskému hospodářství poskytlo tolik růstu a rozvoje a které prochází vážnou 
krizí s globálními vlastnostmi a dopady. Jedná se o příležitost, kterou Unie nevyužívá, když 
nezavádí evropskou politiku v oblasti cestovního ruchu s financováním, které by umožnilo 
přímou podporu podniků, sdružení a lidí. Unie ponechává na členských státech, aby 
upřednostňovaly podporu tomuto odvětví prostřednictvím programů Next Generation EU, 
REACT-EU, SURE a dalších stávajících zdrojů financování, ačkoli by mohla jít příkladem. 
Proto vyzýváme Komisi, aby společně s Výborem pro dopravu a cestovní ruch a pracovní 
skupinou pro cestovní ruch co nejlépe využila pilotní projekty a přípravná opatření jako další 
zdroj podpory. Zpravodaj se domnívá, že k tomu, aby se financování dostalo podnikům, je 
důležité vytvořit evropský mechanismus pro sledování provádění podpory. Zpravodaj zároveň 
považuje za zásadně důležité, aby Evropská investiční banka ve spolupráci s Komisí vytvořila 
konkrétní projekty a podmínky pro přístup mikropodniků a malých a středních podniků k 
programu InvestEU.

Je rovněž načase připravit toto odvětví na období po provedení očkování, a zpravodaj proto 
doporučuje Komisi, aby prozkoumala možnost vytvoření digitálního zdravotního pasu v Unii  
na základě různých studií Světové rady cestování a cestovního ruchu (WTTC). Je rovněž 
zásadní připravit Unii na budoucí krize, a proto je naléhavě nutné podpořit provádění 
mechanismu Unie pro řešení krizí, který navrhuje Evropský parlament.

Vzhledem k průřezové povaze cestovního ruchu a cestování by měla být posílena 
institucionální struktura správy v Unii. Měla by být podporována součinnost a rámec pro 
pravidelnou komunikaci mezi orgány EU s podporou organizační struktury v rámci oddělení 
cestovního ruchu a textilních a tvůrčích odvětví prostřednictvím většího množství lidských a 
finančních zdrojů. Zároveň je nezbytné, aby v rámci Komise existovala koordinace mezi útvary, 
aby se průřezový rozměr tohoto odvětví začlenil do různých iniciativ. Je načase zřídit evropskou 
agenturu pro cestovní ruch, která bude podporovat toto odvětví, a to buď prostřednictvím 
střediska pro sledování a analýzy údajů, nebo v řízení a provádění pravidel.

Aby se zajistilo, že toto odvětví bude součástí ekologické a digitální transformace, je nezbytné 
realizovat iniciativy, které Evropská komise již v minulosti finančně podpořila, ale které nebyly 
řádně sledovány. Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu  (ETIS) by měl mít 
stálou strukturu finančně podporovanou Evropskou komisí s podporou destinací a s externí 
kontrolou a sledováním. Skupina pro udržitelnost cestovního ruchu by měla  obnovit svou 
činnost s cílem uvést do praxe novou správu systému ETIS a nalézt nové způsoby podpory 
tohoto systému a dalších certifikátů vytvořených a vydávaných Unií, jako je ekoznačka, jejíž 
oblast působnosti by měla být rozšířena na další služby a produkty. Zpravodaj se domnívá, že 
je důležité aktualizovat a prosazovat Evropskou chartu udržitelného a odpovědného cestovního 
ruchu z roku 2012 jako prostředek k zapojení tohoto odvětví.
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Aby byl tento dvojí přechod účinný, je nezbytné shromažďovat a analyzovat údaje a rozumět 
jim. Zpravodaj se proto domnívá, že je důležité, aby Eurostat vytvořil referenční rámec pro 
přesné zjištění dopadu cestovního ruchu na udržitelnost, pokud jde o nadměrný i nedostatečný 
cestovní ruch, a v případě potřeby aktualizovat nařízení o evropské statistice s daty velkého 
objemu. Mikropodniky a malé a střední podniky musí mít přístup k inteligentní analýze dat a 
cestovní ruch by proto měl být součástí rámce správy společných datových prostorů, což je v 
rozporu s návrhem Komise. Budoucí cestovní ruch závisí na tomto přístupu k datům, kterého 
lze dosáhnout pouze v rámci integrovaného klastru. Pro hodnocení inovací a digitalizace 
průmyslu je zcela smysluplné realizovat přípravnou akci pro inteligentní destinace a učinit z 
Evropského hlavního města cestovního ruchu stálý projekt Unie s širšími a spravedlivějšími 
kritérii pro začlenění více evropských destinací.

Je důležité posílit systémy mobility, interoperability a prodeje přepravních dokladů, jakož i 
zlepšit železniční infrastrukturu a cyklistické stezky, což mimo jiné umožní podpořit domácí a 
přeshraniční cestovní ruch. Musíme však mít na paměti, že omezení jednoho druhu dopravy na 
úkor jiného není řešením, a to zejména v mnoha regionech a zemích na okraji Unie.
 
Pobřežní a námořní cestovní ruch má v Unii  význam vzhledem k jejímu námořnímu rozměru. 
V roce 2018 se 51,7 % ubytovacích zařízení cestovního ruchu v Unii nacházelo v pobřežních 
oblastech, a proto je nutné tento segment podrobněji prozkoumat a přehodnotit 14 opatření 
strategie pro pobřežní a námořní dopravu, pokyny pro financování nadcházejícího víceletého 
finančního rámce a stávající financování ekologické a digitální transformace. Základem pro 
aktualizaci těchto 14 opatření by měly být již probíhající iniciativy, jako jsou společné osnovy 
pro vůdce plavidel, příručka osvědčených postupů pro výletní plavby (přípravné akce 
Parlamentu), pravidla DPH pro plavidla a kotviště a iniciativy pro vyrovnáváni se se sezónností.

Chráněné mořské oblasti představují skvělé výzkumné prostředí, a proto by měly podporovat 
vědecký cestovní ruch v regionech, které nejvíce zajímají mezinárodní vědeckou obec. Je velmi 
důležité určit trendy související s budoucností kariér v odvětví cestovního ruchu a zároveň 
vyučovat a přizpůsobovat tradiční činnosti, investovat do odborné přípravy a gramotnosti 
vedoucích pracovníků mikropodniků a malých a středních podniků a poskytnout jim prostředky 
k optimalizaci jejich potenciálu k vytváření bohatství.

Plánování budoucnosti odvětví cestovního ruchu je v současné době naprosto nezbytné. 
Prioritami Unie pro příští desetiletí musí být zhodnocení trendů a dynamiky poptávky, možnosti 
pro cestující spotřebitele a přechod k modelům, které budou zohledňovat čistší ekonomiku. 
Cestovní ruch a cestování musí být součástí řešení cíle klimatické neutrality do roku 2050 a 
veškeré úsilí v tomto směru musí být cílené a musí dostávat finanční pobídky. Je třeba vytvořit 
sítě mezi regiony, provozovateli a veřejnými a soukromými subjekty s cílem nalézat řešení 
společných problémů. Podpora by měla být rozčleněna na základě dopadu odvětví na HDP a 
měla by zohledňovat skutečnost, že nejvzdálenější regiony Evropy mají trvalá a nepřekonatelná 
omezení, která je třeba brát v úvahu.

Požadujeme, aby byly právní předpisy modernizovány tak, že budou lépe vybaveny k tomu, 
aby se vypořádaly s budoucími krizemi, což jim umožní poskytovat efektivněji cílená řešení a 
dosáhnout rovnováhy mezi právy spotřebitelů a udržitelností podniků.

Inovace jsou celosvětovým imperativem, což zpravodaje podněcuje k tomu, aby vyzval k 
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vytváření příležitostí, které cestujícím umožní získat bezproblémovou zkušenost od výběru až 
po zakoupení lístků, a to jak v různých druzích dopravy, tak v samotné destinaci.

Věříme v potřebu evropského elektronického víza a v to, že musíme urychleně zvážit zahájení 
diskusí o cestovních vízech, která v minulosti představila Evropská komise.

Především potřebujeme politickou vůli a strategickou vizi budoucnosti pro odvětví cestovního 
ruchu. 

Zpravodaj se domnívá, že do konce roku musí být předložen akční plán s konkrétními cíli a že 
je třeba vypracovat evropskou strategii pro cestovní ruch, která vytvoří společná řešení vedoucí 
k sociálnímu a hospodářskému rozvoji evropských regionů a turistických destinací.

Cestovní ruch má obrovský potenciál, pokud jde o úctu lidí k hodnotám, tradicím a kultuře 
ostatních, a díky tomu může pomoci dosáhnout stability a míru mezi národy, což je hodnota, 
kterou sdílí i Evropská unie.


