
 
Pomoc pre cestovný ruch počas COVID-19
 
Cestovný ruch je jedným z odvetví, ktoré počas pandémie koronavírusu, utrpeli najviac.
Čo robí EÚ na pomoc firmám, ktoré tu pôsobia, ich zamestnancom a ako chráni
cestujúcich?
 
Cestovné obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu zdecimovali odvetvie cestovného
ruchu, ktorý je jedným z najdôležitejších odvetví európskej ekonomiky. Európa je prvou
turistickou destináciou na svete. Očakáva sa, že hotelom a reštauráciám klesnú príjmy o 50%,
cestovným kanceláriám o 70% a leteckým spoločnostiam až o 90%. Situácia je obzvlášť ťažká
pre krajiny, ktoré sú od cestovného ruchu závislé, ako napríklad Španielsko, Taliansko,
Francúzsko a Grécko.
 
Parlament 19. júna prijal uznesenie o doprave a cestovnom ruchu v roku 2020, v ktorom
požaduje ďalšie kroky na podporu malých a stredných podnikov zasiahnutých krízou a rozpočet
na pomoc tomuto odvetviu. Poslanci uviedli, že kríza by sa mala považovať za príležitosť na
modernizáciu cestovného ruchu v EÚ, aby bol v budúcnosti ekologickejší a sociálne
zodpovedný.
 
Prečítajte si, čo všetko robí EÚ na oživenie európskeho hospodárstva po koronakríze.
 

Mnoho cestujúcich malo problémy dostať sa späť domov. Podniky pôsobiace v cestovnom
ruchu čelia vážnym problémom s likviditou, keďže nedostávajú rezervácie, ale len žiadosti o
vrátanie peňazí za zrušené cesty. Pod bezprecedentným tlakom sú najmä leteckí dopravcovia.
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Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tourism-in-quarantine_N01-PUB-200506-TOUR_ev

SK Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200615IPR81232/parliament-requests-further-action-to-save-eu-tourism
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/10-veci-ktore-robi-eu-na-ozivenie-hospodarstva-po-koronakrize
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tourism-in-quarantine_N01-PUB-200506-TOUR_ev


Podpora turistického ruchu počas krízy 
EÚ už prijala viaceré opatrenia pre firmy pôsobiace v cestovnom ruchu a ich zamestnancov. Ide
napríklad o podporu likvidity, daňové úľavy a zmiernenie pravidiel štátnej pomoci, ako aj
dočasné pozastavenie pravidiel EÚ týkajúcich sa letiskových prevádzkových intervalov, aby sa
predišlo letom naprázdno.
 
V záujme ochrany cestujúcich Európska únia aktualizovala usmernenia o právach cestujúcich a
smernicu o balíkoch cestovných služieb. Prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej
ochrany  umožnila repatriáciu desiatok tisícov európskych občanov uviaznutých v zahraničí.
Opatrenia EÚ na podporu cestovného ruchu dopĺňajú a posilňujú opatrenia prijaté na
vnútroštátnej úrovni.
 
Európska komisia uverejnila 13. mája usmernenia a odporúčania pre  cestovný ruch a dopravu
s cieľom pomôcť krajinám EÚ postupne odstraňovať cestovné obmedzenia, obnovovať
dopravné služby a znovu otvárať podniky cestovného ruchu.
 
4. septembra Komisia navrhla členským štátom, aby koordinovali svoje opatrenia na
obmedzenie cestovania počas pandémie. Rozličné vnútroštátne pravidlá totiž len komplikujú
situáciu občanov a firiem.
 
Návrh obsahuje spoločné kritériá a limity pre zavedenie obmedzujúcich opatrení, hodnotenie
rizík v celej EÚ a zaobchádzanie s cestujúcimi z vysoko rizikových zón. Ak sa krajiny rozhodnú
zaviesť obmedzenia, mali by o tom informovať verejnosť jasne a včas.
 
Parlament podporil návrh Komisie vo svojom uznesení prijatom 17. septembra a vyzval na
harmonizáciu zdravotných hodnotení a ďalších opatrení.
 
Prečítajte si prehľad 10 vecí, ktoré robí proti koronavírusu Európska únia.
 

22,6 miliónov
ľudí pracuje pre turistický ruch v EÚ (2019)

Turistický ruch v Európe (2019)
• Predstavuje  9,5% HDP EÚ

• Vytvára 11,2% pracovných miest

• Pôsobia v ňom takmer 3 milióny firiem, pričom 90% z nich sú malé a stredné podniky
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_sk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210204IPR97117/covid-19-poslanci-predlzili-opatrenia-na-pomoc-odvetviu-dopravy
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200323STO75616/koronavirus-a-prava-cestujucich-v-eu
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/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1555
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86818/covid-19-harmonizacia-testovania-hodnotenia-rizik-a-prijimanych-opatreni
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200327STO76004/desat-veci-ktore-robi-proti-koronavirusu-europska-unia


Ďalšie informácie
COVID-19 a turistický ruch (brífing of výskumného strediska EP, anglicky)
Doprava - väčšia podpora a lepšia koordinácia nevyhnutná na prekonanie krízy COVID-19

Poslanci žiadajú Komisiu, aby zachránila európsku kultúru a hodnoty
Videokonferencia ministrov cestového ruchu, 20. mája 2020
Cestovanie a doprava počas pandémie koronavírusu
Štatistiky o cestovnom ruchu od Eurostatu
Cestovný ruch v EÚ a súvisiaca legislatíva a opatrenia
Re-open EU - informácie o situácii v jednotlivých krajinách
Svetová organizácia cestovného ruchu  (UNWTO)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA(2020)649368_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200425IPR77903
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200502IPR78302
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200502IPR78302
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/compet/2020/05/20/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_sk
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/126/tourism
https://reopen.europa.eu/sk
https://www.unwto.org/

