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      Tlačová správa  

 

Európske cestovné kancelárie a agentúry žiadajú pragmatizmus a flexibilné 
uplatňovanie pravidiel pre vrátenia peňazí 

 
Covid-19 úplne ochromil turizmus a cestovanie. Cestovné kancelárie a agentúry vyzývajú 
Európsku komisiu, aby umožnila pružnejšie uplatňovanie európskych pravidiel týkajúcich sa 
balíkov cestovných služieb. 
 
Brusel, 17. Marec 2020. Šírenie vírusu Covid-19 každým dňom viacej spomaľuje európsku 
ekonomiku. Nevyhnutné rozhodnutia za účelom zadržania korónovej pandémie závažne 
obmedzujú verejný život a takmer úplne pozastavujú cestovanie a cestovný ruch. Vzhľadom na to, 
že toto je kríza zatiaľ nepredvídateľných rozmerov od začiatku európskej integrácie, komunita 
európskych cestovných kancelárií a agentúr vyzýva Európsku komisiu, aby naďalej vydávala silný 
signál európskemu cestovnému priemyslu.  
Je potrebné nájsť rýchle riešenie masívneho rušenia cestovania z dôsledkov uzatvárania hraníc 
a  negatívnych cestovných odporúčaní. Stornovanie ciest spôsobuje v súčasnosti nadmerné odtoky 
likvidity, čo môže viezť vo veľmi blízkej budúcnosti k insolvencii tisícok cestovných spoločností 
(kancelárií a agentúr).  
Pawel Niewiadomski, Prezident ECTAA, uviedol: „Vlády a priemysel spolupracujú na hľadaní 
praktických riešení pre cestovné spoločnosti a ich klientov, ako napríklad namiesto vracania peňazí 
zákazníkom, poskytovanie poukážky na cestovanie až po krízovom stave. Potrebujeme, aby 
Európska komisia udelila túto výnimočnú flexibilitu pri uplatňovaní smernice 2015/2302 o balíkoch 
cestovných služieb a spojených cestovných službách. Je to v záujme nás všetkých: zákazníkov, 
cestovných spoločností, dodávateľov a vlád.“ Dodal: „Keď budú cestovné spoločnosti skrachované 
a nebudú žiadne prostriedky na poskytnutie refundácií, zákazníci tým nič nezískajú.“ 
Ďalej ECTAA vyzýva Európsku komisiu, aby oprávnila a vyzvala členský štát k využitiu možností, 
ktoré poskytuje článok 107 ods. 3 písm. B) ZFEÚ, v najvyššej naliehavosti za účelom finančnej 
podpory cestovných kancelárií, agentúr ako aj celého reťazca hodnôt cestovného ruchu (doprava, 
ubytovacie služby a iní poskytovatelia služieb). 
Rovnako ako aj na Novom Zélande, aj vlády Európskej únie by mali už zvažovať vloženie 
významného podielu HDP do výdavkového balíka v snahe bojovať s dôsledkami Covid-19 na 
ekonomiku. Je nevyhnutné vyslať ambiciózny, silný, pozitívny signál, ktorý pomôže hospodárstvu 
očakávať zotavenie.  
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