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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

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 pro krajinu, jež je mnohdy ohrožená, nedostatek odborné 
přípravy a propagace v prezentaci odvětví;

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;

3. domnívá se, že evropské odvětví cestovního ruchu přispívá velkou měrou k růstu a 
zaměstnanosti na regionální úrovni, a zdůrazňuje, že evropské právní předpisy musejí pro 
toto odvětví vytvořit vhodné prostředí právní a daňovou harmonizací na evropské úrovni, 
a tím mu pomoci v boji s mezinárodní konkurencí;

4. lituje, že ve Smlouvách neexistuje zvláštní právní základ, 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;

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, spotřebitelé, 
vnitřní trh, životní prostředí, doprava, zaměstnanost, vzdělávání a odborná příprava, 
výzkum a vývoj);

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;

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 a sociálního 
rozvoje;

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, a aby posílili kvalitu svých služeb (odborná příprava, mobilita pracovní síly, 
vyřizování stížností, znalost zákazníků);

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;
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10. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy pokračovala ve svém úsilí ve věci 
shromažďování údajů za účelem získání spolehlivých a harmonizovaných statistik.
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