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k novým výhledům a novým úkolům pro udržitelný evropský cestovní ruch
2004/2229(INI))

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 1
Bod 1

1. konstatuje, že evropský cestovní ruch je již po dvě desetiletí vystaven rostoucí 
konkurenci, což ve svém důsledku vede k oslabení evropského trhu, a že musí čelit 
řadě problémů,  jako jsou chátrající zařízení, složitá struktura odvětví překračující 
hranice oborů, relativní jednotvárnost turistických produktů omezených pouze na 
určité oblasti a roční období, neblahé důsledky spekulací a nedostatečného plánování 
pro krajinu, jež je mnohdy ohrožená, nedostatek odborné přípravy a propagace 
v prezentaci odvětví;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 2
Bod 1

1. vítá, že Komise svým návrhem zařídit, aby bylo odvětví turistiky udržitelné, podniká 
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důležitý krok vedoucí ke splnění požadavku světového summitu pro udržitelný rozvoj 
v Johannesburgu; konstatuje, že evropský cestovní ruch je již po dvě desetiletí 
vystaven rostoucí konkurenci a je přítomen ničení svých přírodních zdrojů, které 
současně představují zdroj příjmů pro turistické regiony, což ve svém důsledku vede 
k oslabení evropského trhu, a že musí čelit řadě problémů, jako jsou chátrající, 
částečně neekologická zařízení, složitá struktura odvětví překračující hranice oborů, 
relativní jednotvárnost turistických produktů omezených pouze na určité oblasti a 
roční období, neblahé důsledky pro krajinu, jež je mnohdy ohrožená, přičemž tyto 
důsledku vedou k napětí na místě mezi požadavky turistiky a potřebami místního 
obyvatelstva a jejich kulturní identity; únosnost přírodního a kulturního regionu; 
(vypuštění) nedostatek odborné přípravy (vypuštění); částečně nepřijatelné pracovní 
podmínky, jakož i chybějící ukazatelé kvality a chybějící evropská etiketa pro 
udržitelnou turistiku;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 3
Bod 2

2. zdůrazňuje, že cestovní ruch, je-li rozvíjen uvážlivě, má pro místní hospodářství 
představovat zdroj trvale udržitelných příjmů při současné ochraně a zhodnocování 
krajinného, kulturního a historického bohatství i životního prostředí; je toho názoru, 
že jako předpoklad jsou nutné informace a vzdělání, aby místní obyvatelstvo v 
turistických oblastech a potenciálních turistických cílech dokázalo přede všemi 
ocenit historické a ekologické bohatství a aby si následně bylo vědomo toho, jak je 
přiměřené zhodnocení těchto pokladů důležité; je přesvědčen, že odpovědnost nesou 
samozřejmě členské státy, ačkoli je smysluplné uplatňovat i metody otevřené 
koordinace, pokud jde o regiony, které  překračují hranice mezi členskými státy a 
které vykazují zvláštní společné vlastnosti, přičemž mezistátní opatření by mohla 
samozřejmě být obzvláště přínosná i v rámci strukturální politiky Unie;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 4
Bod 2

2. zdůrazňuje, že cestovní ruch, je-li rozvíjen uvážlivě, má pro místní hospodářství 
představovat zdroj trvale udržitelných příjmů při současné ochraně a zhodnocování 
krajinného, kulturního a historického bohatství i životního prostředí; sdílí starost, že 
mnohé regiony jsou již závislé na monostrukturách, které se vytvořily v důsledku 
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masové turistiky, které však nevytvořily žádný pozitivní účinek pro další aspekty 
místního hospodářství, zemědělství a řemesel; je toho názoru, že takovým tendencím 
se musí na všech úrovních aktivně čelit; uznává, že návrhy týkající se větší 
udržitelnosti v odvětví turistiky jdou správným směrem;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos 
Triantaphyllides

Pozměňovací návrh 5
Bod 2

2. zdůrazňuje, že cestovní ruch, je-li udržitelně dále rozvíjen, má pro místní 
hospodářství, zejména pro znevýhodněné oblasti, představovat zdroj trvalých příjmů, 
který musí podporovat zaměstnanost, jakož i další předcházející a následné 
ekonomické činnosti při současné ochraně a zhodnocování krajinného, kulturního a 
historického bohatství i životního prostředí;

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložili Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos 
Triantaphyllides

Pozměňovací návrh 6
Bod 3

3. domnívá se, že (vypuštění) odvětví cestovního ruchu přispívá velkou měrou k 
(vypuštění) teritoriální soudržnosti, k ekonomickému rozvoji a k zaměstnanosti na 
regionální úrovni, a zdůrazňuje, že evropské právní předpisy musejí pro rozvoj tohoto
odvětví vytvořit vhodné prostředí tím, že nebude pouze zohledňováno horizontálně  
v ostatních politikách a fondech Společenství, nýbrž bude vytvořen i zvláštní 
program Společenství na podporu odvětví a synergií mezi různými zúčastněnými 
aktéry z ekonomické i sociální oblasti;

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 7
Bod 3

3. domnívá se, že evropské odvětví cestovního ruchu přispívá velkou měrou k růstu a 
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zaměstnanosti na regionální úrovni, a to za předpokladu, že budoucími kritérii 
konkurenceschopnosti jsou kulturní a přírodní jedinečnost, udržitelnost a kvalita, a 
zdůrazňuje, že evropské, vnitrostátní a regionální právní předpisy a daňové nástroje 
musejí pro toto odvětví vytvořit vhodné prostředí tím, že budou podporovat 
udržitelnou mobilitu, že současně budou zajišťovat blaho místního obyvatelstva 
v destinacích, že budou chránit přírodní zdroje, zejména na evropském pobřeží, 
v horských regionech a chráněných oblastech a že budou uchovávat místa 
kulturního dědictví, aby byla zachována atraktivita destinací, jelikož jedině tak je 
možné pomoci odvětví v boji s mezinárodní konkurencí;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 8
Bod 3

3. domnívá se, že evropské odvětví cestovního ruchu přispívá velkou měrou k růstu a 
zaměstnanosti na regionální úrovni, že by však bylo ještě smysluplnější, kdyby v rámci 
celoživotního vzdělávání a trvalého přizpůsobování se moderním technologiím – což 
je dnes beztak v maximální míře nutné – přispívalo i ke zlepšování kvalifikace 
pracovníků, aby bylo konkurenceschopnější; je toho názoru, že při tom hraje 
důležitou roli osvěta pracovníků a jejich profesních svazů;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 9
Bod 3a (nový)

3a. poukazuje na to, že právní rámec EU musí pro tento obor vytvořit vhodné prostředí, 
v němž bude postaráno o právní a daňově právní harmonizace na evropské úrovni 
s cílem podpořit tento obor tak, aby se stal konkurenceschopným na mezinárodní 
úrovni;

Or. el
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Pozměňovací návrh, který předložil Simon Busuttil

Pozměňovací návrh 10
Bod 3a (nový)

3a. považuje za důležité, aby se při vytváření takového vhodného prostředí dbalo 
zejména na to, aby byl podporován růst a konkurenceschopnost odvětví zvláštního 
zájmu, jako jsou například okružní plavby, které představují velmi důležité odvětví 
pro ostrovní státy a další přímořské oblasti, jelikož pro přístavy EU a jejich zázemí 
dosahují příjmů ve výši přibližně 2 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 11
Bod 3a (nový)

3a. vítá iniciativy, které vytvářejí kritéria pro udržitelnou turistiku a při tom zahrnují 
ekologická sdružení, sdružení spotřebitelů, turistická ekonomická sdružení,  
podnikatele v oblasti cestovního ruchu a regionální a místní územní korporace, a 
vytvářejí tak široce uznávanou etiketu pro moderní správu zdrojů a životního 
prostředí; vyzývá Komisi, aby využila zkušeností takových iniciativ, a vytvořila tak 
evropskou etiketu pro udržitelnou turistiku, v níž bude odměněna jak ochrana 
ekologických zdrojů, tak i uznávání sociálně spravedlivých pracovních poměrů a 
zachování evropského kulturního dědictví; poukazuje na to, že udržitelná turistika 
přispívá k budování celoevropského povědomí, k mezikulturnímu porozumění a 
k lepšímu vnímání kulturní rozmanitosti Evropy;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Grażyna Staniszewska

Pozměňovací návrh 12
Bod 3a (nový)

3. podtrhuje, že by politika udržitelného evropského cestovního ruchu měla 
zohledňovat priority sociální a hospodářské politiky Evropské unie a členských 
států, jako například zachování vysokého hospodářského růstu, tvorbu nových 
pracovních míst, tvorbu pobídek pro restrukturalizaci a nové formy činností 
v souvislosti s rozvojem informační společnosti, umožnění rozvoje a uspokojování 
životního potřeb obyvatel všech regionů Evropy;

Or. pl
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Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 13
Bod 4b (nový)

4b. vyzývá Komisi, aby regionální právní předpisy a daňové nástroje, které přispívají 
k udržitelnému rozvoji turistických regionů a k ochraně jejich přírodních zdrojů, 
uznávala jako slučitelné s pravidly vnitřního trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos 
Triantaphyllides

Pozměňovací návrh 14
Bod 4

4. zastává v této souvislosti názor, že absence zvláštního právního základu ve 
Smlouvách nezamezila tomu, aby v minulosti byla provedena zvláštní opatření a 
programy na podporu cestovního ruchu, a že ji nelze tudíž brát jako omluvu za to, že 
neexistují žádná specifická opatření pro dosažení dynamičnosti v cestovním ruchu 
navíc k činnosti členských států (vypuštění);

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 15
Bod 4

4. lituje, že ve Smlouvách neexistuje zvláštní právní základ pro evropskou etiketu pro 
udržitelnou turistiku a udržitelnou mobilitu, ale vítá skutečnost, že Ústava 
představuje opravdový pokrok, neboť stanoví, že Evropská unie bude moci do tohoto 
odvětví zasahovat, a doplňovat tak činnost členských států;

Or. de



AM\565856CS.doc PE 357.810v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 16
Bod 5

5. podtrhuje, že Komise může odvětví cestovního ruchu v řešení těchto problémů 
pomáhat zlepšováním vzájemné provázanosti svých činností prováděných ve prospěch 
cestovního ruchu s jinými souvisejícími politikami Společenství (regionální rozvoj, 
evropská spolupráce v oblasti Středomoří, spotřebitelé, vnitřní trh, zemědělský rozvoj, 
životní prostředí, doprava, zaměstnanost, vzdělávání a odborná příprava, výzkum a 
vývoj);

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložili Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos 
Triantaphyllides

Pozměňovací návrh 17
Bod 5

5. podtrhuje, že Komise může odvětví cestovního ruchu v řešení těchto problémů 
pomáhat zlepšováním vzájemné provázanosti svých činností prováděných ve prospěch 
cestovního ruchu s jinými souvisejícími politikami Společenství (regionální rozvoj, 
rozvoj venkova a zemědělství, spotřebitelé, kultura, vnitřní trh, životní prostředí, 
doprava, zaměstnanost, vzdělávání a odborná příprava, výzkum a vývoj);

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 18
Bod 5

5. podtrhuje, že Komise může odvětví cestovního ruchu v řešení těchto problémů 
pomáhat zlepšováním vzájemné provázanosti svých činností prováděných ve prospěch 
cestovního ruchu s jinými souvisejícími politikami Společenství (regionální rozvoj, 
zemědělství a rozvoj venkova, spotřebitelé, vnitřní trh, životní prostředí, doprava, 
zaměstnanost, vzdělávání a odborná příprava, výzkum a vývoj, kultura); vyzývá 
Komisi, aby v obecných pokynech pro strukturální fondy přijala jednotné plány, 
které spojují udržitelnou turistiku a regionální rozvoj, jako např. přírodní parky, 
jako plány obzvlášť hodné podpory; podporuje iniciativu Komise využít místní 
Agendu 21 jako ústřední nástroj na podporu udržitelnosti při rozvoji a správě 
destinací;

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 19
Bod 6

6. vybízí Komisi, aby pokračovala v opatřeních ve prospěch malých a středních podniků, 
neboť ty v tomto odvětví představují drtivou většinu, a v přijímání nových opatření 
pro podporu propagace tohoto odvětví, aby stanovila práva spotřebitelů v oblasti 
cestovního ruchu a aby posílila jejich ochranu;

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložila Grażyna Staniszewska

Pozměňovací návrh 20
Bod 6

6. vybízí Komisi, aby pokračovala v opatřeních ve prospěch malých a středních podniků 
(zejména podnikatelů, kteří vykonávají ekonomickou činnost v cestovním ruchu, 
nabízejí nové turistické produkty nebo vyvíjejí ekonomickou činnost v nových 
destinacích či oborech cestovního ruchu), neboť ty v tomto odvětví představují 
drtivou většinu, a v přijímání nových opatření pro podporu propagace tohoto odvětví;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 21
Bod 6

6. vybízí Komisi, aby pokračovala v opatřeních ve prospěch malých a středních podniků, 
neboť ty v tomto odvětví představují drtivou většinu, a v přijímání nových opatření 
pro podporu propagace tohoto odvětví, a sice zejména s ohledem na podniky, které 
vykazují mnoho zvláštních znaků (např. místo v izolovaných regionech, které by se 
však mohly stát i turistickými cíli a mohly by podporovat původní produkty nebo 
které však pro tuto branži uplatňují osvědčenou praxi);

Or. el



AM\565856CS.doc PE 357.810v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 22
Bod 7

7. žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly nové destinace, jako jsou izolované 
oblasti s velkým turistickým potenciálem (zejména nejodlehlejší oblasti), pro které 
cestovní ruch představuje hlavní odvětví činnosti a rozhodující složku hospodářského 
(vypuštění), sociálního a územního rozvoje, zejména prostřednictvím realizace 
kampaní na podporu a osvětu spotřebitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Grażyna Staniszewska

Pozměňovací návrh 23
Bod 7

7. žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly nové destinace, jako jsou (vypuštění)
oblasti s velkým turistickým potenciálem (vypuštění) (mimo jiné nejodlehlejší oblasti, 
jakož i ty hraniční oblasti Evropské unie, které jsou nejvíce vzdáleny od 
ekonomických center), pro které cestovní ruch představuje hlavní odvětví činnosti a 
rozhodující složku hospodářského a sociálního rozvoje;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložila Grażyna Staniszewska

Pozměňovací návrh 24
Bod 7a (nový)

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly nabídky cestovního ruchu v méně 
známých městech s velkým turistickým potenciálem a šancemi proslavit se 
v evropském cestovním ruchu, přičemž mají vycházet z předpokladu, že koncentrace 
cestovního ruchu nepřispívá ke zlepšení životních podmínek místního obyvatelstva a 
může představovat ohrožení konceptu vyváženého rozvoje;

Or. pl
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Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 25
Bod 7

7. žádá Komisi a členské státy, aby nové destinace, v doposud zdánlivě neatraktivních 
regionech nebo v izolovaných oblastech s velkým turistickým potenciálem (zejména 
nejodlehlejší oblasti) podporovaly tak, aby byly přírodní a kulturní zdroje těchto 
regionů zachovány právě proto, že cestovní ruch je pro ně hlavní odvětví činnosti 
nebo může představovat rozhodující složku hospodářského a sociálního rozvoje;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 26
Bod 7a (nový)

7a. poukazuje na to, že udržitelné formy turistiky, jako je pěší turistika, cyklistika, jízda 
na koni a kanoistika, zaznamenávají výrazný ekonomický růst, ačkoli probíhají 
stranou od silně frekventovaných turistických oblastí; rozpoznává v tom, že pokud 
jsou kulturní a přírodní zvláštnosti regionů spojeny s ekologicko-turistickým 
zpřístupněním, mohou být tak nové ekonomické potenciály zpřístupněny i pro 
znevýhodněné regiony;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 27
Bod 7b (nový)

7b. vyzývá Komisi, aby byla nedostatečným strukturám udržitelného ruchu mezi starými 
a novými členskými státy brzdícím rozvoj udržitelného cestovního ruchu věnována 
přiměřená pozornost, zejména v bývalých pohraničních oblastech, které mají často 
strukturální problémy všeobecného rázu a pro něž udržitelný cestovní ruch bez 
ohledu na jeho politickou hodnotu pro rozšířenou Evropu představuje potenciál pro 
samostatný rozvoj;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos 
Triantaphyllides

Pozměňovací návrh 28
Bod 8

8. vyzývá pracovníky v evropském cestovním ruchu, aby vzali v potaz proměnlivost a 
multikulturní povahu klientely, aby přizpůsobili svou nabídku, a tím se odlišili od 
konkurence, aby lépe využívali rozmanitosti nabídky cestovního ruchu na evropské 
úrovni – přímo i ve spojení s regionálními produkty zvláštní kvality (jako jsou 
zemědělské produkty, rukodělné výrobky atd.) a aby posílili kvalitu svých služeb a 
aby investovali do hodnotných pracovních míst a do kvalifikace pracovníků 
v odvětví (odborná příprava, (vypuštění) zlepšení pracovních podmínek, podpora 
stabilních smluvních vztahů, vyřizování stížností, znalost zákazníků);

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 29
Bod 9

9. je přesvědčen, že Komise by ve spolupráci s členskými státy měla podporovat nové 
formy cestovního ruchu, které by umožnily zmírnit sezónní výkyvy, jako třeba 
přírodní turistika nebo cestovní ruch zaměřený na mládež, na osoby zdravotně 
postižené a na důchodce; přičemž i zde musí být předpokladem ekologické a cestovní 
formy;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Grażyna Staniszewska

Pozměňovací návrh 30
Bod 9

9. je přesvědčen, že Komise by ve spolupráci s členskými státy měla podporovat nové 
formy cestovního ruchu, které by umožnily zmírnit sezónní výkyvy, jako třeba 
přírodní turistika, aktivní a speciální turistika, zdravotní turistika nebo cestovní ruch 
zaměřený na mládež, na osoby zdravotně postižené a na důchodce;

Or. pl
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Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 31
Bod 9

9. je přesvědčen, že Komise by ve spolupráci s členskými státy měla podporovat nové 
formy cestovního ruchu, které by umožnily zmírnit sezónní výkyvy, jako třeba 
přírodní turistika nebo cestovní ruch zaměřený na mládež, na osoby zdravotně 
postižené a na důchodce, jakož i tématický cestovní ruch zaměřený na určité akce 
(např. na hudební festivaly);

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 32
Bod 9

9. je přesvědčen, že Komise by ve spolupráci s členskými státy měla podporovat nové 
formy cestovního ruchu, které by umožnily zmírnit sezónní výkyvy, jako třeba 
přírodní turistika, kulturní turistika nebo cestovní ruch zaměřený na mládež, na osoby 
zdravotně postižené a na důchodce, že by měla brát v úvahu zvláštní potřeby těchto 
turistických skupin tím, že se bude pamatovat na vhodná vybavení a zařízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 33
Bod 9a (nový)

9a. považuje za obzvlášť důležité, aby evropské instituce, členské státy a regiony 
spolupracovaly v souladu se závěry jednání Rady ministrů pro hospodářskou soutěž 
(Lucemburk 18. dubna 2005), aby podporovaly výměnu informací mezi příslušnými 
orgány a nositeli turistiky a aby na místní, regionální, mezistátní a mezinárodní 
úrovni usnadňovaly budování sítě pro výměnu informací o iniciativách a činnostech 
na podporu cestovního ruchu;

Or. el
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