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11.6.2009 –  Druhý den konference   

Panel C – Evropský sociální fond jako nástroj pro vzdělávání v oblasti 
cestovního ruchu  
Z hlediska budoucího rozvoje Evropské unie má naprosto zásadní význam zachování 
konkurenceschopnosti. Kvalita lidských zdrojů je základní podmínkou dosažení 
konkurenceschopnosti, která zároveň přispívá podpoření zaměstnanosti v jednotlivých 
členských státech. Evropský sociální fond je základním nástrojem pro dosažení tohoto cíle 
v rámci EU. Tento fond nabízí širokou škálu příležitostí na podporu zaměstnanosti a kvality 
lidských zdrojů. V současné době je momentálně možné využít prostředky z tohoto fondu v 
rámci celkem 117 operačních programů, které nabízejí 75 miliard EUR. Úloha Evropského 
sociálního fondu nabývá na významu s růstem dopadu hospodářské krize.         

Evropský sociální fond je proto vhodným nástrojem také pro sektor cestovního ruchu, který 
poskytuje cenné přispění k zaměstnanosti v jednotlivých členských státech EU. Členské státy 
by se proto měly zaměřit na maximální využití Evropského sociálního fondu jako nástroje pro 
rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti v sektoru cestovního ruchu. Cílem řešení by mělo být 
celoživotní vzdělávání, další kvalifikace a získávání co největšího množství schopností a 
dovedností. Musí být kladem důraz na posílení adaptability pracovníků a společností 
působících v sektoru cestovního ruchu. Členské státy by měly realizovat aktivní politiku 
zaměstnanosti a podporovat kvalitní vzdělávací programy, které jsou přímo propojeny s trhem 
práce. Podpora rozvoje potenciálu sociální turistiky by mohla být řešením stávajících problémů 
v EU jako je  stárnutí populace, důraz na trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a zvláštní 
požadavky spotřebitelů s tím spojené. Efektivní využití Evropského sociálního fondu a jiných 
nástrojů Evropské unie by mohlo být jednou z cest jak se snáze vyrovnat s dopady současné 
hospodářské krize a posílit konkurenceschopnost sektoru cestovního ruchu.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion of the Conference 
 

11.6.2009 –  The Second Conference Day   

Panel C - European Social Fund as a tool for  an education and training 
                system in tourism 
Maintaining the competitiveness is absolutely essential for the European Union from the 
perspective of its future development. The quality of human resources is the basic condition for 
achieving competitiveness that at the same time contributes to supporting the employment 
within individual Member States. The European Social Fund represents the basic tool for the 
achieving this objective within the EU. This fund offers a wide range of opportunities for the 
support of employment and the quality of human resources. Currently, it is presently possible to 
use the resources from this fund in 117 operational programmes in total, offering EUR 75 
billion. The role of the European Social Fund is becoming more prominent with the growing 
impact of the economic crisis.         
The European Social Fund is therefore a suitable instrument also for the tourism sector which 
provides a valuable contribution to employment in individual EU Member States. The Member 
States should therefore focus more on maximum utilisation of the European Social Fund as an 
instrument for the improvement of human resources and employment in the tourism sector. The 
solutions should focus on life-long learning, further qualifications and obtaining the highest 
amount of competencies and skills. The emphasis must be placed on strengthening the 
adaptability of the staff and companies operating within the tourism sector. The Member States 
should implement an active employment policy and support those quality education programs 
which are directly interconnected with the employment market. Supporting the development of 
the potential of the social tourism might be the solution to current issues of the EU such as the 
aging population, emphasis on sustainable development of tourism and special requirements of 
consumers associated to this. An effective utilisation of the European Social Fund and other 
tools of the European Union might represent one of the ways how to better cope with the 
impacts of the present economic crisis and to strengthen the competitiveness of the tourism 
sector.       
 


