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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dopadu cestovního ruchu na pobřežní regiony z hlediska regionálního rozvoje
(2008/2132(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. 
července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 
1783/19991,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Integrovaná správa pobřežních oblastí: strategie 
pro Evropu (KOM(2000)0547),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný 
evropský cestovní ruch“ (KOM(2007)0621),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovená politika EU v oblasti cestovního ruchu: 
Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruch“ (KOM(2006)0134) a na 
usnesení Evropského parlamentu k tomuto tématu ze dne 29. listopadu 20072,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii“ 
(KOM(2007)0575) a na usnesení Evropského parlamentu k tomuto tématu ze dne 
20. května 20083,

– s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady ze dne 14. prosince 2007,

– s ohledem na trojstrannou dohodu Evropského parlamentu, Rady a Komise o Evropském 
námořním dnu, 

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro dopravu
a cestovní ruch (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie má šest rozsáhlých pobřežních oblastí, tj. pobřeží 
Atlantského oceánu, Baltského moře, Černého moře, Středozemního moře, Severního 
moře a pobřeží nejvzdálenějších oblastí, přičemž každá oblast má vlastní územní zdroje
a vlastní pojetí cestovního ruchu,

B. přejímaje definici „pobřežních oblastí“ používanou v evropské námořní politice, která 
těmito oblastmi rozumí zóny nebo území do vzdálenosti (vzdušnou čarou) méně než 50 
km od pobřeží,

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 1.
2 Přijaté texty, P6_TA(2007)0575.
3 Přijaté texty, P6_TA(2008)0213.
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C. vzhledem k tomu, že cestovní ruch, který je hlavní činností v těchto regionech a má 
příznivý dopad na rozvoj společnosti a hospodářství, může mít někdy rovněž nepříznivé 
územní dopady vyplývající ze sezónní povahy činnosti, využívání nekvalifikované práce, 
nedostatečného propojení pobřeží a vnitrozemí, malé diverzifikace hospodářství nebo
z degradace přírodního a kulturního dědictví,

D. vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek spolehlivých srovnatelných údajů
o pobřežním cestovním ruchu a je možné, že ekonomická síla tohoto odvětví se 
nedoceňuje, což vede k podceňování hospodářského významu ochrany mořského 
prostředí a k suboptimalizaci významu investic pro dosažení tohoto cíle,

E. vzhledem k tomu, že pro pobřežní oblasti má zeměpisná poloha zásadní význam a že 
potřebují strukturovanou strategii, která by brala v úvahu jejich zvláštní povahu a zásadu 
subsidiarity, a rozhodovací proces, jenž bude uplatňovat soudržnost mezi odvětvími, 

F. vzhledem k tomu, že vytvoření zvláštních nástrojů přispěje ke vzniku integrovanějších
a udržitelnějších rozvojových strategií, a zvýší tak konkurenceschopnost hospodářství, 
pokud jde o ochranu přírodních a kulturních zdrojů a podporu odpovědného cestovního 
ruchu,

G. vzhledem k tomu, že cíl 3 (evropská územní spolupráce) může účinně přispět k dosažení 
výše uvedených priorit díky financování projektů spolupráce a rozvíjení partnerských sítí 
mezi hospodářskými subjekty a pobřežními oblastmi,

1. zdůrazňuje, že cestovní ruch je klíčovým prvkem rozvoje společnosti a hospodářství
v pobřežních regionech EU a že je úzce spjat s cíli Lisabonské a Göteborské strategie; 

2. doporučuje zaujmout integrovaný přístup k cestovnímu ruchu v pobřežních oblastech
v souladu s politikou Společenství v oblasti soudržnosti, námořní a rybářské politikou, 
politikou v oblasti životního prostředí a sociální politikou s cílem vytvářet synergie
a předcházet provádění protichůdných činností; doporučuje, aby Komise uplatňovala 
tento integrovaný přístup k udržitelnému růstu pobřežního cestovního ruchu jako 
strategický cíl svého pracovního programu pro období 2010–2015 i v souvislosti se 
střednědobým přezkumem finančního rámce na období 2007–2013;

3. vyzývá členské státy, aby zajistily plnou účast regionálních a místních orgánů 
odpovědných za cestovní ruch a regionální rozvoj v pobřežních oblastech ve všech 
stálých strukturách vytvořených v rámci těchto politik;

4. doporučuje, aby Komise při uplatňování své strategie pro integrovanou námořní politiku, 
zejména v případě ostrovů, nejvzdálenějších oblastí a ostatních pobřežních zón, 
přistupovala k pobřežnímu cestovnímu ruchu z globálního hlediska, především vzhledem
k vysokému stupni závislosti těchto území na cestovním ruchu;

5. doporučuje tedy, aby Komise zavedla program INTERREG pro pobřežní zóny, který by 
se týkal jak cestovního ruchu, tak dalších problémů pobřežních oblastí; 
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6. sdílí názor Výboru regionů, pokud jde o vytvoření Evropského pobřežního fondu,
a vyzývá Komisi, aby se zabývala tímto návrhem v souvislosti se střednědobým 
přezkumem finančního rámce na období 2007–2013 a s přípravou rozpočtu EU pro rok 
2013;

7. doporučuje posilování znalostního pilíře jako součásti integrovaného rozvoje pobřežních 
oblastí tím, že bude vytvořena evropská odvětvová síť pod záštitou Evropského 
technologického institutu a sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj; 

8. doporučuje, aby pobřežní členské státy v rámci programů uplatňovaly integrovaný přístup 
při výběru a provádění projektů souvisejících s pobřežními oblastmi, přičemž budou jako 
princip používat meziodvětvové metody a zvláště podporovat partnerství veřejného
a soukromého sektoru; 

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že nedostatek transparentnosti v oblasti výdajů EU
v pobřežních oblastech neumožňuje zjistit, jaká výše prostředků je určena pro cestovní 
ruch v těchto oblastech; vyzývá Komisi, aby využila vhodné nástroje pro zpřístupnění 
těchto dat k analytickým a statistickým účelům; 

10. vyzývá Komisi, členské státy a regiony, aby společně vypracovaly zevrubný katalog 
projektů financovaných v pobřežních oblastech a zpřístupnily jej na internetu tak, aby se 
regiony mohly poučit ze zkušenosti jiných a aby vysoké školy, pobřežní obce a jiné 
zúčastněné strany mohly identifikovat, zveřejňovat a v co největším rozsahu předávat 
osvědčené postupy místním společenstvím;

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby sociální a hospodářská databáze, kterou Eurostat 
vytváří pro pobřežní regiony EU zahrnovala údaje o cestovním ruchu, které budou 
spolehlivé, jednotné a aktuální, což má zásadní význam pro snazší rozhodování ve 
veřejném sektoru a umožňuje srovnávat jak regiony, tak odvětví; doporučuje, aby 
pobřežní členské státy bez prodlení přistoupily k zavedení satelitního účtu pro cestovní 
ruch na svém území;

12. zdůrazňuje úzký vztah mezi životním prostředím a pobřežním cestovním ruchem; 
doporučuje proto, aby od roku 2013 byla udržitelnost z hlediska životního prostředí 
základní zásadou intervence strukturálních fondů v pobřežních oblastech, nikoli pouze 
pro cíl konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, ale také pro cíl regionální konvergence; 

13. vyzývá Komisi, aby zajistila, že aktivní a řádné provádění rámcové směrnice o strategii 
pro mořské prostředí bude podmínkou pro získání finančních prostředků EU pro pobřežní 
projekty, které mají dopad na mořské prostředí; 

14. vyzývá Komisi, aby zajistila začlenění průmyslových služeb a odvětví významných pro 
pobřežní cestovní ruch do své politiky pro námořní skupiny, čímž umožní užitečné 
propojení těch, kdo využívají moře jako zdroj pro zvýšení své konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a pro podporu ekonomického rozvoje pobřežních oblastí; domnívá se také, 
že lékařské a sociální služby, školství, technické a sportovní možnosti by měly být 
začleněny do pobřežních služeb v rámci námořních skupin, a to jako klíčové prvky pro 
rozvoj pobřežních oblastí;



PE412.206v01-00 6/9 PR\742209CS.doc

CS

15. znovu vyzývá členské státy a Komisi, aby vzhledem k vysokému znečištění moří
v mnoha regionech a přístavních městech výrazně zlepšily pobídky pro zásobování lodí
v přístavu ze země; žádá, aby byla v tomto smyslu navržena změna směrnice Rady 
2003/96/ES;

16. zdůrazňuje, že nástroje územní soudržnosti mohou posilovat propojení pobřeží
a vnitrozemí tím, že spojí činnosti a venkovský i městský cestovní ruch, zvýší 
mimosezónní dostupnost cestovního ruchu a budou podporovat prosazování
a diverzifikaci místních produktů; vyzývá proto Komisi, aby začlenila pobřežní regiony 
do své zelené knihy o územní soudržnosti a aby vzala v úvahu potřebu spojit pobřežní 
cestovní ruch s integrovanou správou pobřežních oblastí a s územním plánováním
v mořské oblasti; 

17. naléhavě také vyzývá regionální a místní orgány v pobřežních oblastech, aby 
podporovaly územní plány odbytu připravované společně s jejich partnery v rámci 
mořského i vnitrozemského sousedství, s cílem zvýšit konkurenceschopnost v odvětví 
cestovního ruchu, aniž by však byla dotčena globální konkurenceschopnost; 

18. povzbuzuje pobřežní regiony, aby se zúčastňovaly projektů meziregionální spolupráce, 
např. v rámci tématu IV iniciativy Regiony pro hospodářskou změnu, s cílem vytvořit 
novou tematicky zaměřenou síť pobřežního cestovního ruchu, rozvíjet sítě již existující
a zajistit výměnu znalostí a osvědčených postupů; 

19. doporučuje, aby příslušné veřejné orgány na celostátní, regionální a místní úrovni 
podporovaly strategické projekty pobřežního cestovního ruchu v rámci programů 
spolupráce a aby poskytly takovým činnostem přiměřené finanční prostředky; 

20. vyzývá Komisi, aby připravila nejméně jednu zvláštní akci zaměřenou na pobřežní 
cestovní ruch, která by usnadnila komunikaci a navazování kontaktů mezi partnery, stejně 
jako sdílení osvědčených postupů, např. tím, že se zavede integrovaný model řízení 
kvality EU; 

21. vyzývá Komisi, aby navíc vypracovala praktickou příručku o financování z prostředků 
EU v oblasti pobřežního cestovního ruchu, která by zúčastněným subjektům poskytovala 
návod ve fázi získávání financí; 

22. vyzývá pobřežní regiony, aby založily agentury pro regionální a místní rozvoj, které by 
umožňovaly vytvořit sítě odborníků, institucí, znalců a správních orgánů v konkrétní 
oblasti i mezi různými státy a poskytovaly by konzultace a podávaly informace možným 
příjemcům jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru; 

23. doporučuje, aby pobřežní členské státy zohledňovaly udržitelnost projektů spolupráce
v oblasti následného financování, a to nejen v oblasti finanční, ale rovněž pokud jde
o kontinuitu spolupráce mezi partnery a propojení s příslušnými místními službami; 

24. doporučuje členským státům, aby zajistily zviditelnění vybraných projektů a zjednodušily 
postupy pro získání finančních prostředků s cílem získat v oblasti pobřežního cestovního 
ruchu soukromé finance a usnadnit vytváření partnerství mezi veřejnými orgány
a subjekty soukromého sektoru, zejména malými a středními podniky; doporučuje 
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zhodnotit kladné účinky, které má udržitelný námořní a pobřežní cestovní ruch pro 
rekreaci tím, že přispívá ke zdraví rostlin a živočichů; domnívá se, že tyto cíle by mohly 
být stanoveny v rámci Evropského námořního dne, který se bude konat každoročně 20. 
května;

25. vyzývá skupiny ochránců životního prostředí, hospodářská odvětví související s mořem, 
kulturní organizace, vědeckou veřejnost, občanská sdružení a místní obyvatelstvo, aby se 
účastnily všech fází projektů, včetně jeho kontroly s cílem zajistit dlouhodobou 
udržitelnost; 

26. vyzývá na závěr Komisi, aby prováděla pravidelné hodnocení dopadu využívání 
finančních prostředků Společenství v pobřežních oblastech na regionální rozvoj, aby se 
zveřejňovaly osvědčené způsoby a podporovaly partnerské sítě spojující jednotlivé 
subjekty prostřednictvím monitorovacího střediska pro udržitelný pobřežní cestovní ruch;

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům
a Výboru regionů. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné souvislosti

Evropská unie s 27 členskými státy má více než 89 000 km pobřeží. Toto evropské pobřeží 
přitom představuje velmi různorodé oblasti, od velkých měst a hlavních měst členských států, 
jakými jsou Lisabon, Atény, Kodaň nebo Stockholm, po malé ostrovy, které žijí převážně
z cestovního ruchu a rybářství.

Úloha Evropské unie v námořní oblasti, která je hluboce zakořeněná v dějinách a tradicích 
některých členských států, byla hlavním důvodem historické expanze Evropy na jiné 
kontinenty, což přineslo prosperitu a upevnilo význam pobřežních oblastí v rozvoji 
přímořských států. 

V případě určitých regionů je jejich identita nerozlučně spjata s pobřežím, které je obklopuje; 
například nejvzdálenější regiony žijí převážně z cestovního ruchu a činností spojených
s mořem. Jiné regiony mají naopak takové zeměpisné uspořádání pobřeží, že jsou na 
cestovním ruchu nezávislé nebo že cestovní ruch představuje pouze malou část HDP. 

Podle některých odhadů bude v roce 2010 žít přibližně 75 % obyvatel v pobřežních regionech. 
Již sama tato koncentrace obyvatelstva na pobřeží poukazuje na nezbytnost pragmatického 
přístupu k dopadu cestovního ruchu na pobřežní oblasti a dále na evropskou ekonomiku na 
úrovni států, regionů i na místní úrovni.

Evropská unie a cestovní ruch

Cestovní ruch samotný nespadá v současnosti do pravomocí politik Evropské unie, ale 
článek 3 Smlouvy o EU stanoví, že se na něj mohou vztahovat „opatření“. To umožňuje EU 
uplatňovat řadu politik, programů a činností v oblasti cestovního ruchu. 

V důsledku této nesouvislé odvětvové činnosti Unie se objevila řada problémů, které jsou 
projevem nesouladu mezi strategiemi při uplatňování jednotlivých politik a množstvím 
programů a podpůrných opatření v oblasti cestovního ruchu, jež si v důsledku nedostatečné 
orientace na dosažení navrhovaných cílů nakonec odporují. 

Představitelé států a vlád se dohodli na tom, že Lisabonská smlouva bude obsahovat článek 
svěřující Unii a zejména Evropskému parlamentu více pravomocí v oblasti politiky 
cestovního ruchu. To by mělo umožnit navrhnout nové strategie pro účinné a skutečné 
využívání prostředků, které jsou k dispozici, prostřednictvím plnohodnotné evropské politiky 
cestovního ruchu.

Strukturální fondy a turistika
Vzhledem k tomu, že Evropská unie nemá vlastní pravomoci v oblasti cestovního ruchu a že 
proto neexistují finanční nástroje vyhrazené zvlášť pro toto odvětví, je cestovní ruch na 
úrovni Společenství podporován prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, 



PR\742209CS.doc 9/9 PE412.206v01-00

CS

regionálních operačních programů a národních odvětvových operačních programů. 
Výbor pro regionální rozvoj Parlamentu rozhodl, že povolí vypracování zprávy z vlastního 
podnětu a studie dopadu cestovního ruchu na pobřežní oblasti (z hlediska regionálního 
rozvoje); jejich cílem bylo zhodnotit skutečné využívání strukturálních fondů v odvětví 
pobřežního cestovního ruchu a konkrétní dopad tohoto odvětví na hospodářskou, sociální
a územní soudržnost všech členských států.

Podrobná a rozsáhlá studie předložená výboru vedla k závěru, že mezi hlavními problémy 
pobřežního cestovního ruchu je třeba mimo jiné zmínit jeho sezónní povahu, nezbytnost 
přijmout opatření na podporu udržitelného rozvoje a diverzifikaci činností volného času. 
Uvedená studie konstatuje, že činnostem v oblasti cestovního ruchu poskytují výraznou 
podporu opatření v rámci regionálních operačních programů spolufinancovaných z EFRR,
a to v oblastech veřejné infrastruktury, podpory malým a středním podnikům, které působí
v odvětví cestovního ruchu, územního marketingu a propagačních činností.
Je zde zmiňován problém, který vzhledem k průřezové povaze odvětví cestovního ruchu 
představuje hodnocení dopadů těchto iniciativ na regionální úrovni. Zároveň se však kladně 
hodnotí jeho kvalitativní dopad na posilování institucionální kapacity. Autoři konstatují, že 
finanční prostředky EU podnítily účast v partnerstvích, ačkoli úroveň se lišila podle projektů,
a přispěly k lepší přípravě a programování projektů. Finanční prostředky EU rovněž přispěly
k zavedení integrovanějšího přístupu k řízení kvality v pobřežních regionech.

Závěry
Konzultace vedené přímo v místě se subjekty v pobřežním cestovním ruchu, které byly 
základem zprávy z vlastního podnětu, byly velmi obohacující a poukázaly na nezbytnost 
konkrétních kroků, které by vedly k účinnějšímu využívání stávajících prostředků v tomto 
odvětví. Není třeba zavádět nové nástroje: spíše je potřeba přistupovat k tomuto odvětví 
integrovanějším a soudržnějším způsobem, aktivizovat stávající nástroje v souvislosti se 
sdíleným cílem a společnou strategií. V otázce nezbytnosti integrovaného a globálního 
přístupu k pobřežnímu cestovnímu ruchu panuje shoda.

Diverzifikace pobřežního cestovního ruchu, překonání koncepce „slunce, moře a písek“
a rozmanitější nabídka představují v současnosti hlavní úkol, který musí být vyřešen. Je třeba 
rozvíjet nové prvky v hospodářství pobřežních regionů a podporovat konkurenceschopnost
a cíle růstu Lisabonské a Göteborské strategie.

Odvětvové politiky, např.rybářská, námořní a dopravní politika a politika v oblasti energetiky, 
životního prostředí a soudržnosti, nebo dokonce nová strategie společné zemědělské politiky, 
která bude více založena na kvalitě produktů, jež budou neustále propojovány s produkty 
pobřežního cestovního ruchu, by měly být v budoucím pracovním programu Evropské komise 
doplněny o inovativní prvky a měly by integrovaně přispívat k rozvoji odvětví pobřežního 
cestovního ruchu, které je pro evropské hospodářství tak významné. Globální hledisko této 
politiky se musí v blízké budoucnosti stát pro Unii skutečností, a to zejména v souvislosti se 
střednědobým přezkumem finančního rámce na období 2007–2013. Tak bude možné zajistit
v Unii udržitelné odvětví pobřežního cestovního ruchu, které bude mít budoucnost.
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