Vyhlásenie ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky pri príležitosti
Európskej konferencie cestovného ruchu (12. október 2020)
Je nespochybniteľné, že cestovný ruch patrí medzi odvetvia, ktoré boli najviac zasiahnuté
pandémiou COVID-19. Rozsiahle cestovné obmedzenia viedli k veľkému poklesu počtu
návštevníkov a prenocovaní v krajinách celého sveta. Šírenie novej koronavírusovej infekcie
nám ukazuje, aký krehký je ekosystém cestovného ruchu.
Naším spoločným cieľom je voľný pohyb a cestovanie, bezpečnosť a zdravie našich občanov
však musia zostať našou najvyššou prioritou.
Mali by sme sa pozerať dopredu na budúcnosť cestovného ruchu v našich krajinách a tiež
v Európskej únii a zamerať sa na to, ako urobiť cestovný ruch udržateľným.
Súčasná kríza nám poskytla skúsenosti, ktoré by nám mohli pomôcť lepšie čeliť budúcim
výzvam.
Vieme, že je nevyhnutné obnoviť dôveru spotrebiteľov v cestovanie a cestovný ruch
a zabezpečiť, aby bol cestovný ruch odolnejší.
Je dôležité zlepšiť koordináciu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa
cestovania v rámci Európskej únie a Európy. Tento koordinovaný prístup je potrebný
na zníženie vplyvu obmedzení na občanov a hospodárstvo a na zabezpečenie transparentnosti
a predvídateľnosti pri súčasnom zohľadnení vysokej úrovne ochrany zdravia našich občanov.
Považujeme za dôležité zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi, zdieľať presné a včasné
informácie, údaje a najlepšie postupy.
Medzi hlavné výzvy európskeho cestovného ruchu v nasledujúcich rokoch zaraďujeme
dôležitosť zabezpečenia významnej a adekvátnej podpory odvetviu cestovného ruchu
na ochranu podnikov a pracovných miest, keďže podniky cestovného ruchu čelia akútnej kríze
likvidity.
Pracovné miesta v cestovnom ruchu sú vážne ohrozené. Musíme investovať do vytvárania
odolnej pracovnej sily v sektore cestovného ruchu. Mali by sme sa zamerať na zvýšenie
existujúcich príležitostí na zvyšovanie kvalifikácie, aby sme v budúcnosti zabránili nedostatku
zručností potrebných pre zelený a digitálny cestovný ruch.
Budúcnosť európskeho cestovného ruchu spočíva v digitálnej transformácii. Cestovný ruch
môže ťažiť z digitálnych technológií, ktoré poskytujú nové príležitosti pri riadení podnikov
cestovného ruchu, nové možnosti pre turistov, ako aj efektívnejšie využívanie obmedzených
zdrojov. Investície do digitalizácie poskytujú konkurenčnú výhodu na medzinárodnom trhu
cestovného ruchu. Ruka v ruke s digitálnou transformáciou ide prístup k údajom a využitie
analýzy veľkého množstva dát, čo môže pomôcť predvídať nové trendy a spotrebiteľské vzorce
v cestovnom ruchu.
Ďalšou dôležitou výzvou je zabezpečiť udržateľnosť a prechod cestovného ruchu na zelené
odvetvie. To je spojené s uhlíkovo neutrálnou mobilitou, obehovým hospodárstvom atď.
V neposlednom rade by som spomenul propagáciu Európy ako top turistickej destinácie
na svete a udržanie Európy ako vedúcej turistickej destinácie. Bude to vyžadovať nielen
investície do propagácie, ale aj diverzifikáciu ponuky cestovného ruchu, rozšírenie
mimosezónnych príležitostí, ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva v celej Európe a ďalšie
investície.

Verím, že sa nám spoločne podarí vybudovať odolný, udržateľný a konkurencieschopný
cestovný ruch, ktorý bude ľahšie čeliť budúcim výzvam a bude prínosom pre ekonomiky
jednotlivých krajín aj pre ich obyvateľov.

