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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve cestovného ruchu v pobrežných regiónoch z hľadiska regionálneho rozvoja
(2008/2132(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č.°1783/19991,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o integrovanom riadení pobrežných zón: stratégia pre 
Európu (KOM(2000)0547),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Agenda pre trvalo udržateľný 
a konkurencieschopný európsky cestovný ruch (KOM(2007)0621),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obnovená politika EÚ v oblasti 
turistického ruchu: Za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho turistického ruchu" 
(KOM(2006)0134), a uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 na túto 
tému2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Integrovaná námorná politika Európskej 
únie (KOM(2007)0575) a uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2008 na túto 
tému3,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady zo 14. decembra 2007,

– so zreteľom na trojstrannú dohodu Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
o Európskom námornom dni,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre dopravu 
a cestovný ruch (A6-0000/2008),

A. keďže na území EÚ sa nachádza šesť pobrežných makrozón, konkrétne atlantické 
pobrežie, pobrežie Baltského mora, pobrežie Čierneho mora, pobrežie Stredozemného 
mora, pobrežie Severného mora a najvzdialenejšie regióny, pričom každá z nich má 
vlastné územné zdroje a vlastnú koncepciu cestovného ruchu,

B. keďže za platnú definíciu pobrežnej zóny sa považuje tá, ktorá sa používa v rámci 
európskej námornej politiky a podľa ktorej sa za pobrežnú zónu alebo oblasť považuje 
územie nachádzajúce sa do 50 km smerom do vnútrozemia kolmo na líniu pobrežia;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1.
2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0575.
3 Prijaté texty, P6_TA(2008)0213.
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C. keďže cestovný ruch, ktorý je vo všeobecnosti hlavnou aktivitou v týchto regiónoch 
s pozitívnym vplyvom na ich sociálny a hospodársky rozvoj, má niekedy aj negatívne 
nepriaznivé účinky na územie, ktoré vyplývajú z jeho sezónnosti a využívania pracovnej 
sily s nižšou kvalifikáciou, z nedostatku integrácie pobrežia a vnútrozemia, nedostatočnej 
diverzifikácie ekonomických aktivít a ochudobňovania prírodného a kultúrneho 
dedičstva,

D. keďže pri nedostatku porovnateľných a dôveryhodných údajov o cestovnom ruchu 
v pobrežných oblastiach môže byť nedocenená ekonomická hodnota odvetvia, čo 
následne vedie k nedoceneniu ekonomickej hodnoty ochrany morského prostredia, a tým 
aj k nedostatočným investíciám na dosiahnutie tohto cieľa;

E. keďže pobrežné oblasti výrazne ovplyvňuje ich zemepisná poloha, čo si vyžaduje 
štruktúrovanú stratégiu, ktorá zohľadní ich osobitné vlastnosti, zásadu subsidiarity 
a súdržnosť medzi odvetviami v procese rozhodovania,

F. keďže vytvorenie špecifických nástrojov prispeje k celistvejším a udržateľnejším 
rozvojovým stratégiám, ktorými sa zlepší hospodárska súťaž pri zachovaní prírodných 
a kultúrnych zdrojov a presadzovaní modelu zodpovedného cestovného ruchu,

G. keďže cieľ 3 Európska územná spolupráca môže účinne prispieť k dosiahnutiu uvedených 
priorít prostredníctvom financovania projektov spolupráce a rozvoja partnerských sietí 
medzi subjektmi z odvetvia a pobrežnými oblasťami,

1. zdôrazňuje, že cestovný ruch je hlavným faktorom sociálneho a hospodárskeho rozvoja 
pobrežných regiónov EÚ, ktorý je úzko spojený s cieľmi lisabonskej a göteborskej 
stratégie;

2. odporúča integrovaný prístup k pobrežnému cestovnému ruchu v súlade s politikou 
Spoločenstva v oblasti súdržnosti, námornou politikou, politikou rybolovu, 
environmentálnou politikou a sociálnou politikou tak, aby sa vytvoril synergický efekt 
a zabránilo sa protichodným opatreniam; odporúča Komisii, aby v rámci tejto 
komplexnej koncepcie prijala trvalo udržateľný rast pobrežného cestovného ruchu ako 
strategický cieľ svojho pracovného programu na roky 2010 – 2015 a hodnotenia 
finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici obdobia;

3. vyzýva členské štáty, aby zaistili plnú účasť regionálnych a miestnych orgánov 
s právomocami v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja v pobrežných 
oblastiach vo všetkých stálych štruktúrach vytvorených v rámci týchto politík;

4. odporúča Komisii zaujať holistický prístup k otázkam pobrežného cestovného ruchu pri 
plnení jej stratégie pre integrovanú námornú politiku, konkrétne pre ostrovy, 
najvzdialenejšie regióny a ostatné pobrežné oblasti, a to najmä vzhľadom na vysokú 
závislosť týchto oblastí od cestovného ruchu;

5. Komisii ďalej odporúča, aby vypracovala program INTERREG prispôsobený pobrežným 
oblastiam, v ktorom by sa otázka cestovného ruchu riešila v spojení s ďalšími otázkami 
týkajúcimi sa pobrežia;

6. súhlasí s názorom Výboru regiónov, pokiaľ ide o vytvorenie európskeho fondu pre 
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pobrežné oblasti, a žiada Komisiu, aby preskúmala tento návrh v rámci hodnotenia 
finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici obdobia, ako aj v rámci štruktúry 
rozpočtu EÚ na rok 2013;

7. odporúča vytvorenie piliera vedomostí v rámci integrovaného rozvoja pobrežných oblastí 
prostredníctvom vytvorenia európskej sektorovej siete pod záštitou Európskeho 
technologického inštitútu a siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a vývoja;

8. odporúča pobrežným členským štátom, aby pri výbere a realizácii projektov týkajúcich sa 
pobrežia uplatňovali tento integrovaný prístup na úrovni programov, prijali 
medziodvetvový prístup ako zásadu a podporovali najmä vytvorenie verejno-súkromných 
partnerstiev;

9. s poľutovaním konštatuje, že nedostatok transparentnosti vo výdavkoch EÚ v pobrežných 
oblastiach bráni stanoveniu výšky prostriedkov, ktoré sú určené na oblasť cestovného 
ruchu v týchto regiónoch; vyzýva Komisiu, aby aktivovala vhodné nástroje s cieľom 
sprístupniť tieto údaje na účely vypracovania analýz a štatistík;

10. žiada Komisiu, členské štáty a regióny, aby spoločne vypracovali podrobný internetový 
katalóg projektov financovaných v pobrežných oblastiach a umožnili tak regiónom 
vzájomne čerpať zo svojich skúseností a tiež akademickej sfére, spoločenstvám žijúcim 
na pobrežiach a ďalším zainteresovaným stranám, aby identifikovali, šírili a v čo 
najväčšej miere predávali osvedčené postupy miestnym spoločenstvám;

11. vyzýva Komisiu, aby zaistila, že v databáze socioekonomických údajov z pobrežných 
regiónov EÚ, ktorú vedie EUROSTAT, budú spoľahlivé, homogénne a aktualizované 
údaje o cestovnom ruchu, ktoré sú dôležité pre uľahčenie prijímania rozhodnutí verejným 
sektorom a na účely porovnávania medzi regiónmi alebo medzi odvetviami; odporúča 
pobrežným členským štátom, aby na svojom území začali čo najskôr využívať satelitný 
účet cestovného ruchu;

12. trvá na pevnom prepojení životného prostredia a cestovného ruchu v pobrežných 
oblastiach; odporúča tiež, aby sa trvalá udržateľnosť životného prostredia po roku 2013 
zaviedla ako základný princíp pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
v pobrežných oblastiach, a to nielen v záujme dosiahnutia cieľa konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti, ale aj cieľa konvergencie v regiónoch, na ktoré sa vzťahuje;

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že aktívne plnenie v súlade s rámcovou smernicou 
o stratégii pre morské prostredie bude podmienkou pre získavanie prostriedkov EÚ na 
projekty v pobrežných oblastiach, ktoré majú dosah na morské prostredie;

14. žiada Komisiu, aby do svojej politiky námorných združení zahrnula služby a priemyselné 
odvetvia s významom pre cestovný ruch v pobrežných oblastiach a umožnila tak 
vzájomné produktívne pôsobenie tých, ktorí využívajú more ako zdroj na zvýšenie svojej 
konkurencieschopnosti, trvalej udržateľnosti a ako prínos pre hospodársky rozvoj 
pobrežia; domnieva sa tiež, že v rámci námorných združení by nemali chýbať zariadenia 
na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj vzdelávacie, technologické 
a športové zariadenia, ktoré sú kľúčové pre rozvoj týchto oblastí;

15. opätovne žiada členské štáty a Komisiu, aby vzhľadom na znečistenie mora v mnohých 
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regiónoch a prístavných mestách výrazne zvýšili stimuly na zásobovanie lodí kotviacich 
v prístavoch z pozemnej siete; žiada preto o predloženie návrhu revízie smernice Rady 
2003/96/ES;

16. trvá na tom, že nástroje územnej súdržnosti môžu spojením aktivít na pobreží 
s vidieckym a mestským cestovným ruchom, zvýšením dostupnosti cestovného ruchu 
mimo hlavnú sezónu a podporou a diverzifikáciou miestnych produktov zlepšiť spojenie 
medzi pobrežím a vnútrozemím; preto vyzýva Komisiu, aby zahrnula pobrežné regióny 
do zelenej knihy o územnej súdržnosti a zabezpečila žiaduce napojenie cestovného ruchu 
v pobrežných oblastiach na integrované riadenie týchto oblastí a územné plánovanie 
morí;

17. rovnako vyzýva regionálne a miestne orgány pobrežných oblastí, aby spolu s partnermi 
v rámci susedských prímorských a vnútrozemských vzťahov podporovali územné 
marketingové programy v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti v oblasti cestovného 
ruchu bez toho, aby bola ovplyvnená celková konkurencieschopnosť;

18. podporuje účasť pobrežných regiónov na projektoch medziregionálnej spolupráce, 
napríklad v rámci témy IV iniciatívy s názvom Regióny a ekonomická zmena, v záujme 
vytvorenia tematických sietí cestovného ruchu v pobrežných oblastiach, rozvíjania už 
existujúcich sietí a výmeny poznatkov a osvedčených postupov;

19. odporúča príslušným verejným orgánom na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, 
aby podporovali strategické projekty v oblasti pobrežného cestovného ruchu v rámci 
svojich programov spolupráce a aby na tieto účely uvoľnili potrebné finančné zdroje; 

20. vyzýva Komisiu, aby naplánovala najmenej jedno osobitné podujatie zamerané na 
cestovný ruch v pobrežných oblastiach, ktoré partnerom umožní nadviazať kontakty, 
vzájomne komunikovať a vymieňať si osvedčené postupy, napríklad pri uplatňovaní 
integrovaného modelu riadenia kvality EÚ; 

21. vyzýva tiež Komisiu, aby vypracovala praktického sprievodcu o financovaní projektov 
v oblasti pobrežného cestovného ruchu EÚ s cieľom usmerniť zainteresované strany pri 
hľadaní potrebných zdrojov;

22. vyzýva pobrežné regióny, aby zriadili regionálne alebo miestne rozvojové agentúry, ktoré 
by umožnili vytvorenie sietí odborníkov, inštitúcií, znalcov a správ v rámci určitého 
regiónu, ako aj medzi rôznymi krajinami, ktoré budú poskytovať poradenstvo 
a informácie žiadateľom z verejného a súkromného sektora;

23. odporúča pobrežným členským štátom, aby sa snažili o trvalú udržateľnosť projektov 
spolupráce vo fáze po financovaní, a to nielen z hľadiska financovania, ale aj v zmysle 
kontinuity spolupráce medzi partnermi a vzájomného prepojenia s odvetviami 
významnými pre daný región;

24. odporúča pobrežným členským štátom, aby zaistili zvýšenú viditeľnosť vybratých 
projektov a zjednodušili postupy na získavanie finančných prostriedkov s cieľom získať 
súkromné zdroje na pobrežný cestovný ruch a umožniť vytvorenie partnerstiev medzi 
verejnými orgánmi a súkromnými subjektmi, a to najmä MSP; odporúča zdôrazňovať 
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rekreačné výhody vyplývajúce z trvalo udržateľného morského a pobrežného cestovného 
ruchu a jeho prínos k zdravej faune a flóre; domnieva sa, že tieto ciele by sa mohli 
propagovať v rámci o Európskeho námorného dňa, ktorý sa slávi každoročne 20. mája;

25. vyzýva environmentálne združenia, zástupcov odvetví súvisiacich s morom, kultúry, 
vedeckej komunity, občianskych združení a miestnych obyvateľov, aby rozšírili svoju 
účasť na všetky fázy projektu vrátane monitoringu s cieľom zabezpečiť ich dlhodobú 
udržateľnosť;

26. a nakoniec vyzýva Komisiu, aby uskutočňovala pravidelné hodnotenia skutočného vplyvu 
financovania zo strany Spoločenstva na rozvoj pobrežných oblastí s cieľom rozšíriť 
osvedčené postupy a podporiť partnerské siete pozostávajúce z rôznych zúčastnených 
subjektov prostredníctvom monitorovacieho centra pre trvalo udržateľný cestovný ruch 
v pobrežných oblastiach;

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, členským štátom 
a Výboru regiónov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecné súvislosti

Pobrežie má v 27 členských štátoch Európskej únie celkovú dĺžku viac ako 89 000 km. V 
rámci týchto európskych pobrežných oblastí sa však nachádzajú veľmi odlišné zóny, ako sú 
na jednej strane veľké mestské centrá a hlavné mestá európskych krajín, konkrétne Lisabon, 
Atény, Kodaň a Štokholm, a na druhej strane malé ostrovy, ktorých obyvatelia žijú najmä 
z cestovného ruchu a rybolovu.

Orientácia Európy na more s hlbokými historickými koreňmi a tradíciami v niektorých 
členských štátoch dnešnej EÚ bola príčinou expanzie Európy do nových krajín, čo prinieslo 
prosperitu a umožnilo upevniť významnú úlohu pobrežných oblastí vo vývoji pobrežných 
štátov.

Popri niektorých regiónoch neoddeliteľne spätých s pobrežím, ktoré ich obklopuje, ako sú 
napríklad najvzdialenejšie regióny, ktoré žijú predovšetkým z cestovného ruchu a z činností 
spojených s morom, existujú iné, ktorým geografické vlastnosti pobrežia neumožňujú využiť 
cestovný ruch na ich hospodársky rozvoj alebo predstavuje len malý podiel na HDP.

Podľa niektorých predpovedí bude v roku 2010 žiť v pobrežných oblastiach približne 75 % 
ľudstva. Táto silná koncentrácia ľudí na pobreží je sama o sebe dostatočným dôkazom 
naliehavej potreby pragmatického prístupu k hodnoteniu vplyvu cestovného ruchu na 
pobrežné oblasti, a najmä jeho vplyvu na európske hospodárstvo na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni.
Európska únia a cestovný ruch

Aj keď cestovný ruch v súčasnosti nie je súčasťou právomocí alebo oblastí politiky Európskej 
únie, v článku 3 Zmluvy o ES sa uvádza, že môže byť predmetom opatrení, čo umožnilo EÚ 
realizovať niekoľko politík, programov a opatrení v oblasti cestovného ruchu.

Tieto čiastkové a odvetvové kroky Európskej únie sa rýchlo prejavili v niektorých 
problémoch, ktoré viedli k nedostatku súdržnosti v stratégiách, ktorými sa riadilo 
uplatňovanie rôznych politík, a k miešaniu programov a foriem pomoci cestovnému ruchu, 
ktoré si navzájom škodili, keďže im chýbala usmerňujúca a súdržná politická línia na úspešné 
dosiahnutie navrhovaných cieľov.
Hlavy štátov a vlád sa dohodli na začlenení nového článku do Lisabonskej zmluvy, ktorým sa 
EÚ, a najmä Európskemu parlamentu, udeľujú širšie právomoci v oblasti politiky cestovného 
ruchu, čo umožní prípravu nových stratégií a účinné a skutočné využívanie financovania 
z existujúcich fondov na účely podpory ozajstnej európskej politiky v oblasti cestovného 
ruchu.

Štrukturálne fondy a cestovný ruch

Keďže Európska únia nemá právomoci v oblasti cestovného ruchu, a tým pádom ani finančné 
nástroje osobitne zamerané na tento sektor, opatrenia v oblasti cestovného ruchu na úrovni 
Spoločenstva sa v zásade uskutočňujú prostredníctvom operačných regionálnych programov 
a sektorových národných programov a sú financované z prostriedkov zo štrukturálnych 
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fondov a z Kohézneho fondu.
Výbor pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu sa rozhodol povoliť vypracovanie 
iniciatívnej správy a štúdie o vplyve cestovného ruchu na pobrežné zóny (aspekty 
regionálneho rozvoja) tak, aby sa uskutočnila analýza skutočného využívania štrukturálnych 
fondov v odvetví cestovného ruchu v pobrežných oblastiach a konkrétneho dosahu tohto 
cestovného ruchu na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť členských štátov.

Podrobná a dôležitá štúdia prezentovaná vo výbore okrem iného preukázala, že spomedzi 
hlavných problémov cestovného ruchu v pobrežných oblastiach treba zdôrazniť jeho sezónny 
charakter, potrebu opatrení v záujme trvalo udržateľného rozvoja a diverzifikácie aktivít vo 
voľnom čase.

Štúdia uznáva, že na cestovný ruch v pobrežných oblastiach bola poskytnutá významná 
podpora prostredníctvom opatrení v rámci regionálnych operačných programov 
spolufinancovaných z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR), napríklad na verejnú 
infraštruktúru, programy dotácií MSP v odvetví cestovného ruchu, územný marketing
a propagačné činnosti.
V štúdii sa poukazuje aj na problém, ktorý prierezový charakter odvetvia cestovného ruchu 
predstavuje pre hodnotenie dosahu týchto iniciatív na regionálnej úrovni, pričom sa však 
valorizuje kvalitatívny dosah, pokiaľ ide o posilnenie inštitucionálnych kapacít. Podľa 
autorov financovanie zo strany EÚ podnietilo účasť v partnerstvách, aj keď na rôznych 
úrovniach v rôznych projektoch, a  prispelo k zlepšeniu kvality plánovania a koncipovania 
projektov, ako aj k vývoju vo forme ucelenejšieho prístupu riadenia kvality v pobrežných 
oblastiach. 

Záver

Konzultácie so subjektmi priamo v teréne pôsobiacimi v cestovnom ruchu v pobrežných 
oblastiach, ktoré slúžili ako základ na vypracovanie tejto iniciatívnej správy, boli veľmi 
obohacujúce a v zásade viedli k preukázaniu potreby prijať konkrétne opatrenia s cieľom 
zefektívniť využívanie prostriedkov z existujúcich fondov v odvetví cestovného ruchu 
v pobrežných oblastiach bez toho, aby boli osobitne potrebné nové nástroje, ale s tým, že je 
potrebný ucelenejší a súdržnejší prístup v odvetví, ktorým by sa zdynamizovalo využívanie už 
existujúcich nástrojov na ten istý účel pri uplatnení jednotnej stratégie. Pokiaľ ide 
o integrovaný a holistický prístup odvetvia cestovného ruchu v pobrežných oblastiach, 
dosiahol sa konsenzus.
Kľúčovou úlohou je diverzifikácia cestovného ruchu v pobrežných oblastiach, prechod od 
závislosti od konceptu „more, slnko a piesok“ smerom k rôznorodosti ponuky, a to si 
vyžaduje podporu. Tým sa dosiahne rozvoj nových segmentov regionálneho hospodárstva na 
pobreží a zároveň sa budú presadzovať ciele lisabonskej a göteborskej stratégie, pokiaľ ide 
o konkurencieschopnosť a rast.

Sektorové politiky, ako je politika rybolovu, námorná politika, dopravná politika, energetická 
politika, environmentálna politika a kohézna politika alebo tiež nová stratégia európskej 
poľnohospodárskej politiky, založená viac na kvalitných výrobkoch, ktoré neustále pôsobia na 
produkty cestovného ruchu v pobrežných oblastiach, by mali v nasledujúcom pracovnom 
programe Európskej komisie nadobudnúť inovačné rysy a ucelenejšou formou prispievať 
k rozvoju pobrežného cestovného ruchu, ktorý je tak dôležitý pre európske hospodárstvo. 
Holistická vízia tejto politiky by mala nadobudnúť reálne črty v najbližšej budúcnosti EÚ, a to 
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najmä prostredníctvom hodnotenia finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici 
obdobia, aby sme mohli zabezpečiť trvalo udržateľný cestovný ruch v pobrežných oblastiach 
a jeho budúcnosť pre Európsku úniu.
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