
 
Jak pomoct cestovnímu ruchu z koronakrize
 
Cestovní ruch je jednou z oblastí, kterou pandemie koronaviru zasáhla nejvíc. Jak
ochránit cestovatele a zároveň pomoct skomírajícímu podnikání?
 
Omezení pohybu spojené s pandemií koronaviru prakticky zdecimovalo turistický ruch, jednoho
z velkých hráčů evropské ekonomiky. Tržby hotelů a restaurací se pravděpodobně propadnou o
50 %, cestovní agentury očekávají propad o 70 % a aerolinky a lodní společnosti dokonce o 90
%. Evropa zkrátka i letos s přílivem návštěvníků počítala stejně jako každý rok. Situace bude
nejtěžší pro země, které jsou na cestovním ruchu závislé, jako je Španělsko, Itálie, Řecko nebo
Francie.
 
Další podporu malým a středním společnostem, které během pandemie trpěly, žádal Parlament
v usnesení z 19. června 2020. Podle poslanců je na krizi potřeba nahlížet jako na příležitost k
modernizaci evropského cestovního ruchu - hlavně směrem k ekologičtějšímu a společensky
odpovědnějšímu chování.
 

Řada lidí taky uvízla na svých cestách a měla potíže s návratem domů. Společnosti zase řeší
žádosti o vrácení peněz za zrušené cesty. Peníze nemají ani z nových rezervací do budoucna –
které lidi v současnosti zkrátka nedělají. Pod tlakem jsou zejména aerolinky.
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Cestovní ruch v karanténě
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200615IPR81232/parliament-requests-further-action-to-save-eu-tourism
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tourism-in-quarantine_N01-PUB-200506-TOUR_ev


Podpora cestovního ruchu během krize 
 
Firmy i zaměstnance, závislé na cestovním ruchu, už EU podpořila skrze poskytnutí likvidity,
pružná fiskální pravidla a volnějších podmínek státní pomoci. Ulevila i aerolinkám, které si
nemusí vypravováním prázdných letadel držet atraktivní časy odletů z letišť.
 
 
Na ochranu cestovatelů EU aktualizovala práva cestujících a pokyny, jak se zachovat v
konkrétní situaci. Usnadnila také repatriaci těch, kteří se potřebovali dostat domů – díky
mechanismu civilní ochrany. Vším tímto EU podpořila kroky, které podnikly jednotlivé státy.
 
 
Před letními prázdninami zveřejnila Evropská komise pokyny, jak začít znovu bezpečně
cestovat a jak oživit cestovní ruch v Evropě.
 
 
Vzhledem k tomu, že omezení v jednotlivých evropských zemích začala být na konci léta
nepřehledná, navrhlapak Komise 4. září, aby státy koordinovaly svá opatření omezující volný
pohyb během pandemie. Jde o to snížit nejistotu pro cestující i ekonomiku.
 
 
Návrh obsahuje společná kritéria a prahové hodnoty pro zavedení omezujících opatření,
sjednocuje hodnocení rizik v celé EU a pravidla pro cestující z „vysoce rizikových“ zón. Pokud
se země rozhodnou zavést omezení, měly by informovat veřejnost jasným a včasným
způsobem.
 
 
V usnesení přijatém 17. září podpořil Parlament návrh Komise na koordinaci cestovních
omezení a podpořil harmonizaci opatření.
 
 
Všechno, co EU proti šíření koronaviru a proti jeho následkům dosud udělala, jsme shrnuli zde.
 

až 26 milionů
lidí v celé EU pracuje v turistickém ruchu
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_cs
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_cs
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210204IPR97117/covid-19-meps-extend-relief-measures-for-the-transport-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/koronavirus/20200323STO75616/koronavirus-vse-o-pravech-cestujicich
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1555
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86818/covid-19-member-states-need-to-harmonise-health-assessments-and-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/koronavirus/20200327STO76004/10-kroku-eu-ke-zvladnuti-koronaviru


Přečtěte si, co EU dělá, aby pomohla evropskému hospodářskému oživení po pandemii
koronaviru.
 
 
 
 
Parlament chce cestovní ruch chránit ještě víc 
EU by měla mít v záloze takový mechanismus, díky kterému by uměla takovýmto krizovým
situacím předcházet - a který by zajistil jak bezpečnost cestujících, tak přežití firem, které jsou
na cestovním ruchu závislé. Poslanci se na tom shodli v unesení ze 17. dubna.
 
Od března volá parlamentní výbor pro dopravu po konzistentním plánu na to, jak krizi překonat.
Předsedkyně Karima Deli ocenila pokyny, se kterými Evropská komise 13. května přišla s tím,
že „lidé musí mít jistotu, že cestování bude i letos bezpečné. Krizi můžeme i využít - k tomu,
abychom turismus vylepšili." 
 
Opatřeními schválenými 15. května Parlament přispěl ke snaze co nejvíce zmírnit dopady
pandemie na aerolinky a dopravní společnosti.
 
Zachránit odvětví před kolapsem: ve společném prohlášení z 23. září zdůraznili členové
parlamentní pracovní skupiny pro cestovní ruch naléhavou potřebu konkrétních opatřeních ze
strany Komise a členských států, včetně koordinace zdravotních a cestovních omezení na
úrovni EU. Podle poslanců je také nutné vyhradit přímou finanční podporu pro sektor turismu.
Časová osa: EU proti koronaviru 
 

Cestovní ruch v EU
• Tvoří až 9,5 % z celkového unijního HDP.

• Zaměstnává 11,2 % obyvatel EU.

• Skládá se z téměř tří milionů firem, 90 % z nich jsou malé a střední podniky.

Další informace
Brífink: COVID-19and the tourism sector (anglicky)
Tisková zpráva: Transport: more support and better coordination vital to overcome COVID-19
crisis (anglicky)
Tisková zpráva: COVID-19: Save European culture and values, MEPs tell Commission
(anglicky)
Záznam videokonference ministrů pro cestovní ruch z 20. května 2020
Cestování a doprava během pandemie koronaviru
Stránky Evropské komie věnované cestovnímu ruchu
Eurostat: Údaje o cestovním ruchu za rok 2020
Fakta a čísla o EU: Cestovní ruch
Re-open EU: průvodce cestováním Evropskou unií po koronaviru
OSN - Světová turistická organizace
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/koronavirus-jak-postavit-evropu-zpatky-na-nohy
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/koronavirus-jak-postavit-evropu-zpatky-na-nohy
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200421IPR77503/tourism-in-covid-19-crisis-meps-demand-clear-action-plan-to-help-the-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200512IPR78908/tourism-and-travel-committee-welcomes-commission-s-package-to-overcome-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200507IPR78616/response-to-pandemic-is-vital-for-the-sustainable-future-of-the-transport-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200507IPR78616/response-to-pandemic-is-vital-for-the-sustainable-future-of-the-transport-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87420/tourism-committee-meps-eu-must-act-22-million-jobs-are-at-stake
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/koronavirus/20200424STO77802/casova-osa-eu-proti-koronaviru
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA(2020)649368_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200425IPR77903/transport-more-support-better-coordination-vital-to-overcome-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200425IPR77903/transport-more-support-better-coordination-vital-to-overcome-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200502IPR78302/covid-19-save-european-culture-and-values-meps-tell-commission
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200502IPR78302/covid-19-save-european-culture-and-values-meps-tell-commission
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/compet/2020/05/20
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_cs
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_cs
https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/publications
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/126/tourism
https://reopen.europa.eu/cs
https://www.unwto.org/

