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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. konštatuje, že európsky cestovný ruch je už dvadsať rokov vystavený rastúcej 
konkurencii, čo má za následok oslabenie európskeho trhu, a musí čeliť výzvam akými sú:  
zastaralé zariadenia, komplexné odvetvie zasahujúce do viacerých odborov, relatívna 
jednotvárnosť turistických produktov obmedzených na určité regióny a ročné obdobia, 
neblahé následky na často citlivé oblasti, nedostatok odbornej prípravy a reklamy pre 
imidž odvetvia,

2. zdôrazňuje, že riadne uvážený rozvoj cestovného ruchu musí predstavovať pre miestne 
hospodárstvo zdroj trvalo udržateľných príjmov a súčasne zvyšovať hodnotu krajinného, 
kultúrneho, historického a environmentálneho bohatstva,

3. domnieva sa, že odvetvie európskeho cestovného ruchu prispieva vo veľkej miere k rastu 
a zamestnanosti na regionálnej úrovni a trvá na tom, že európske pravidlá musia právnym 
a daňovým zosúladením na európskej úrovni vytvoriť priaznivé prostredie pre toto 
odvetvie, aby mu tak pomohli v boji proti medzinárodnej konkurencii,

4. vyslovuje poľutovanie nad tým, že neexistuje osobitný právny základ v zmluvách, víta 
však to, že ústava predstavuje výrazný pokrok, pretože počíta s tým, že Európska únia 
bude môcť zasiahnuť do tejto oblasti a doplniť tak činnosť členských štátov,

5. zdôrazňuje, že Komisia môže pomôcť odvetviu cestovného ruchu čeliť týmto výzvam a 
lepšie zosúladiť svoje aktivity vyvíjané v prospech cestovného ruchu s inými súvisiacimi 
politikami Spoločenstva (regionálny rozvoj, spotrebitelia, vnútorný trh, životné prostredie, 
doprava, zamestnanosť, vzdelanie a odborná príprava, výskum a vývoj),

6. podporuje Komisiu v tom, aby pokračovala v opatreniach v prospech malých a stredných 
podnikov, keďže tieto predstavujú drvivú väčšinu v odvetví, a aby prijala nové opatrenia 
na podporu propagácie tohto odvetvia,

7. žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali nové destinácie, akými sú izolované 
regióny so silnými turistickým potenciálom (najmä okrajové regióny), pre ktoré 
predstavuje cestovný ruch hlavný zdroj činnosti a rozhodujúci prvok hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja,

8. vyzýva odborníkov z oblasti európskeho cestovného ruchu, aby vzali na vedomie meniaci 
sa a multikultúrny charakter klientely, aby prispôsobili svoju ponuku tak, aby sa odlíšili 
od konkurencie a zvýšili kvalitu svojich služieb (odborné vzdelanie, mobilita pracovnej 
sily, preverenie sťažností, spoznanie zákazníka),

9. domnieva sa, že Komisia by mala v spolupráci s členskými štátmi podporovať nové formy 
cestovného ruchu, ktoré by umožnili zmierniť sezónne vplyvy, napríklad vidiecky 
turizmus alebo cestovný ruch zameraný na mladých, zdravotne postihnutých a dôchodcov,
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10. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi pokračovala vo svojom úsilí v 
oblasti zbierania informácií za účelom získania spoľahlivých a zosúladených štatistík.
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