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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη είναι ένας από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς χάρη 

στην πλούσια πολιτιστική, καλλιτεχνική, θρησκευτική και ιστορική κληρονομιά της, τα 

φυσικά της πλεονεκτήματα, τη γεωγραφική της θέση, την ποικιλομορφία των φυσικών 

τοπίων της και τον ελκυστικό τρόπο ζωής, ενώ ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 

40 % περίπου του ευρωπαϊκού τουρισμού· 

2. τονίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός διαδραματίζει μείζονα ρόλο στη διαφύλαξη και 

αξιοποίηση της αξίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που περιλαμβάνει όχι μόνο τη 

φυσική κληρονομιά και τα φυσικά τοπία, αλλά και την άυλη κληρονομιά, όπως είναι οι 

γλώσσες, οι θρησκευτικές παραδόσεις και οι μαγειρικές παραδόσεις· 

3. επισημαίνει ότι η σχέση ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και στον τουρισμό είναι 

αμοιβαίου οφέλους, καθώς η πολιτιστική κληρονομία από τη μία προσφέρει στον τουρισμό 

σημαντικά έσοδα ενώ ο τουρισμός από την άλλη ωφελεί τον πολιτισμό, ευνοώντας μεταξύ 

άλλων την ανάδειξη και διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών και δημιουργώντας έσοδα για 

τη συντήρησή τους· 

4. δίνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα σύμφωνα με το οποίο η ευρωπαϊκή ποικιλομορφία και η 

πολυπολιτισμικότητα προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη κάθε μορφής 

θεματικού τουρισμού και τη συντονισμένη προώθηση διαφοροποιημένου τουρισμού και 

πολιτισμικών ανταλλαγών· τονίζει ότι οποιοδήποτε θεματολόγιο πολιτιστικού τουρισμού 

πρέπει να βασίζεται στην ευρωπαϊκή ποικιλομορφία, την αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα, 

την πλήρη προσβασιμότητα και την υψηλή ποιότητα· 

5. λαμβάνει υπόψη το 13ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον τουρισμό, το οποίο πραγματοποιήθηκε 

στη Νάπολη στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2014 και στο οποίο τονίστηκε η σημασία των 

συνεργιών μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού και της συνεισφοράς τους στην οικονομική 

ανάπτυξη και στην απασχόληση· 

6. τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση, την προώθηση και την 

ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς συνιστά ισχυρή 

κινητήρια δύναμη για την κοινωνική καινοτομία και μία χωρίς αποκλεισμούς τοπική, 

περιφερειακή, αστική και αγροτική ανάπτυξη, συμβάλλει δε στην ενίσχυση του βιώσιμου 

πολιτιστικού τουρισμού ενώ, ταυτόχρονα, μειώνει τις επιπτώσεις της εποχικότητας· 

ειδικότερα: 

(α) επισημαίνει την ανάγκη για την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των 

ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων· 

(β) επισημαίνει τη σημασία της προσαρμογής των νέων δεξιοτήτων και επαγγελματικών 

προσόντων στον πολιτιστικό τομέα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος 

ταξινόμησης για τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα προσόντα και τα επαγγέλματα (ESCO)· 
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(γ) υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και τη μέσω διαδικτύου προσβασιμότητα του πολιτιστικού 

περιεχομένου με σκοπό την επικοινωνία με ευρύτερο κοινό και την πληρέστερη 

συμμετοχή των νέων· 

(δ) τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης μιας στρατηγικής προσέγγισης της έρευνας και της 

καινοτομίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της έξυπνης εξειδίκευσης· 

7. τονίζει τη στρατηγική σημασία που έχουν ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά σε 

τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας 

και την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τουρισμό, ιδίως την 

εξασφάλιση υποδομών φιλοξενίας σε τουριστικούς κόμβους αλλά και ευρέος φάσματος 

υπηρεσιών στο σύνολο του τομέα· τονίζει ότι η διατήρηση, η ανάπτυξη και η προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ζωτικής σημασίας για μια σειρά επιχειρηματικών κλάδων 

και ιδίως τον τουρισμό· 

8. υπογραμμίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομία μιας 

τοπικής κοινωνίας με την προώθηση τοπικών προϊόντων, την ενθάρρυνση της δημιουργίας 

επιχειρήσεων, την αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης στον τουριστικό τομέα καθώς και τη 

μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας· 

9. υπογραμμίζει το δυναμικό για την ώθηση του πολιτιστικού τουρισμού σε αγροτικές, 

νησιωτικές, παράκτιες και ορεινές περιφέρειες που προσφέρουν απείραχτη φύση και φυσικά 

τοπία, περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες και διαλέκτους, παραδοσιακό πολιτισμό 

(παραδοσιακή λαϊκή τέχνη, ενδυμασίες, χειροτεχνία, τοπικά πανηγύρια, κουλτούρα 

κινητικότητας, γαστρονομικές παραδόσεις), τοπικά βιοτεχνικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

αυθεντικότητα, βιομηχανική και αγροτική κληρονομιά καθώς και την πολιτιστική 

κληρονομιά εθνοτικών μειονοτήτων· επισημαίνει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός σε αυτές τις 

περιφέρειες συμβάλλει στη διαφοροποίηση παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων 

και ενθαρρύνει τους τοπικούς πληθυσμούς να παραμένουν στον τόπο τους, αποτρέποντας 

έτσι την πληθυσμιακή συρρίκνωση και την εγκατάλειψη και υποβάθμιση πολλών 

ανεκτίμητων πολιτιστικών τόπων και αποτρέποντας την εξάλειψη παραδόσεων και εθίμων· 

καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν βιώσιμες, πολυτροπικές υποδομές και να βελτιώσουν 

τη διασυνοριακές τους συνδέσεις – συμπεριλαμβανομένης της αναπτύξεως νέων 

τεχνολογικών πληροφορίας και επικοινωνίας, όπως του ολοκληρωμένου σχεδιασμού 

ταξιδιού και έκδοσης εισιτηρίων – ως μέσο ενίσχυσης της ελκυστικότητας και της από 

αέρος, θαλάσσης, οδικής και σιδηροδρομικής προσβασιμότητας γενικά αλλά και ειδικότερα 

των μικρότερων και πλέον απομακρυσμένων τουριστικών προορισμών· 

10. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη νέων διαδρομών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και πολυτροπικών 

συνδέσεων μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτιστικού 

τουρισμού· 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε συντονισμένες δράσεις με σκοπό την 

κατάρτιση πολιτικών που να προσελκύουν τον αγροτικό τουρισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

αυτό αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη στις εσωτερικές και τις αγροτικές 

περιοχές· προτρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ 

κληρονομιάς και τοπικών κοινοτήτων για την καλύτερη αξιοποίηση της συμμετοχής των 

τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· κρίνει 

απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση των ανθρώπινων πόρων και τη 
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χρηματοδοτική στήριξη για τη διατήρηση της κληρονομιάς, δεδομένου ότι η ώθηση του 

πολιτιστικού τουρισμού σε αγροτικές περιοχές ενθαρρύνει και την απομάκρυνση από τον 

μαζικό τουρισμό· 

12. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στις περιφέρειες των κρατών 

μελών απαιτεί τη δρομολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων για έργα υποδομής 

προκειμένου να εξασφαλιστούν οι στοιχειωδώς βασικές υπηρεσίες· 

13. εκφράζει την ανησυχία του για την ανεπάρκεια των κανονιστικών και δημοσιονομικών 

πόρων για τον εν λόγω τομέα· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, η 

τροποποίηση των λειτουργικών προγραμμάτων έχει μειώσει περαιτέρω τη στήριξη στις 

πολιτικές που είναι αφιερωμένες στην πολιτιστική κληρονομιά· 

14. επισημαίνει ότι πολλές πολιτιστικές δομές δεν αποτελούν μέρος της οικονομίας της αγοράς· 

συχνά λειτουργούν ως ενώσεις ή σε εθελοντική βάση και αντιμετωπίζουν δραστικές 

μειώσεις στη δημόσια χρηματοδότησή τους ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης· καλεί 

την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την προώθηση της συμμετοχής ιδιωτικών 

κεφαλαίων σε έργα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά, υπό οποιαδήποτε δυνατή 

μορφή (χορηγίες ή άλλη)· 

15. επισημαίνει ότι πρέπει να υιοθετηθεί ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση σε όλα 

τα επίπεδα (διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό), με τη συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερόμενων φορέων και της τοπικής κοινότητας, και προτρέπει, σε αυτό το πλαίσιο, να 

αναπτυχθούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την αξιοποίηση του 

οικονομικού δυναμικού των πολιτιστικών πόρων·  

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν πανευρωπαϊκό διάλογο μεταξύ 

των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από κοινού με τους 

κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, τα δίκτυα των τουριστικών πρακτόρων, 

τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και με τις ΜΚΟ· 

17. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με 

σκοπό την εφαρμογή, σε όλα τα αντίστοιχα επίπεδα, των δράσεων που αποβλέπουν στην 

προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού τουρισμού και οι οποίες 

περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη, ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός 

προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», της 30ής 

Ιουνίου 2010 (COM(2010)0352)· 

18. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την προαναφερθείσα ανακοίνωσή της, με ημερομηνία 

30 Ιουνίου 2010· 

19. είναι πεπεισμένο ότι η δημιουργία και η προώθηση ενός «ευρωπαϊκού σήματος» θα 

προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία για την επιτυχία της Ευρώπης ως υπ’ αριθμόν 1 

τουριστικού προορισμού παγκοσμίως και ειδικότερα για την προώθηση της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί ως εκ τούτου τις αρχές όλων των κρατών μελών να 

συνεργαστούν με την Επιτροπή και να συμπληρώσουν το σήμα αυτό με τις δικές τους 

προσπάθειες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και να προβάλουν από κοινού την Ευρώπη 

ως σύνολο ποιοτικών τουριστικών προορισμών υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μειζόνων 

διεθνών εκδηλώσεων και μεγάλης κλίμακας τουριστικών εκθέσεων· 
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20. υποστηρίζει τη δημιουργία διεθνικών πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων που 

αντικατοπτρίζουν κοινές ευρωπαϊκές αξίες και ευρωπαϊκή κληρονομιά· καλεί την Επιτροπή 

να επιδιώξει μεγαλύτερη συνεργασία με κράτη μέλη και άλλους οργανισμούς που 

διαμορφώνουν τις πολιτικές του πολιτισμού και του τουρισμού, όπως ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) και η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική 

Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), και να συνεχίσει τη συγχρηματοδότηση και 

την προώθηση, σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών 

πολιτιστικών διαδρομών, οι οποίες αποτελούν τα καλύτερα παραδείγματα διεθνικών 

πανευρωπαϊκών θεματικών έργων στον τομέα του τουρισμού· 

21. τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ανάπτυξης διαπεριφερειακών και διασυνοριακών 

πολιτιστικών και τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε συντονισμένη 

δράση, αξιοποιούν συνέργιες, εξοικονομούν πόρους, ενώ ενισχύουν και προάγουν την κοινή 

πολιτιστική ταυτότητα και την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της περιοχής· ζητεί από τα 

κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν αυτή τη διεργασία· 

22. τονίζει τη σημασία της γαστρονομικής κληρονομιάς, που πρέπει να προστατευθεί και να 

υποστηριχθεί· φρονεί ότι οι πόροι που διατίθενται για αυτό το θέμα μπορούν να 

βελτιστοποιηθούν μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως είναι η κοινή 

γεωργική πολιτική ή η πολιτική για την προστασία των καταναλωτών· 

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πρωτοβουλίες με στόχο τη βέλτιστη 

εκμετάλλευση της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και, ειδικότερα, να 

οργανώσουν συστήματα περιήγησης στην ευρωπαϊκή ενάλια πολιτιστική κληρονομιά που 

θα επιτρέπουν την έκθεση ναυαγίων ή βυθισμένων πόλεων σε μουσεία ή τη μετατροπή τους 

σε μουσεία· 

24. υποστηρίζει τη δημιουργία πρωτοβουλιών που επιδεικνύουν την κοινή κληρονομιά της 

Ευρώπης, αυξάνουν την προβολή των πολιτιστικών τοπίων και έχουν ιδιαίτερο βιώσιμο 

αντίκτυπο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως είναι τα ευρωπαϊκά δίκτυα 

πολιτιστικών ποδηλατοδιαδρομών ή οι πορείες προσκυνήματος, οι πανοραμικές 

αμαξοστοιχίες και ο ευρωπαϊκός τουριστικός σιδηρόδρομος (μέσω της αποκατάστασης 

παλαιών γραμμών και σταθμών), ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, της 

αθλητικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, το δίκτυο Europa Nostra, το δίκτυο «Natura 2000», 

το σήμα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά· 

ζητεί την προώθηση και διευκόλυνση του πολιτιστικού τουρισμού για νέους· προτίθεται 

επιπλέον να στηρίξει πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουν ενεργά οι νέοι, όπως η 

ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της νεολαίας·  

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγάλη επιτυχία που έχει ο θεσμός της πολιτιστικής 

πρωτεύουσας της Ευρώπης· ζητεί τη σύνδεση αυτών των πόλεων στο πλαίσιο δικτύου που 

να επεκτείνει την εστίαση στις εν λόγω περιοχές, να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή 

εμπειριών και ορθής πρακτικής, μεταξύ άλλων με σκοπό να παρασχεθεί βοήθεια κυρίως στις 

νέες υποψήφιες πόλεις, και να διευκολυνθεί η διοργάνωση εκδηλώσεων και ειδικών 

κυκλωμάτων· 

26. επικροτεί νέες πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που 

αυξάνουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ανάγκη προστασίας της υλικής και άυλης 
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πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη 

μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να προωθήσουν τη βιομηχανική 

κληρονομιά της Ευρώπης, ως τμήμα του κοινού πολιτιστικού ενδιαφέροντός της, της οποίας 

το δυναμικό δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί επαρκώς· 

27. καλεί την Επιτροπή να ευαισθητοποιήσει τα κράτη μέλη και τους βασικούς παράγοντες του 

κλάδου ως προς την ανάγκη να καταστούν οι ευρωπαϊκοί τόποι πολιτιστικής κληρονομιάς 

προσβάσιμοι και οικονομικά προσιτοί σε όλους, με ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπους με 

αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα, στους νέους, στους ηλικιωμένους και στις 

οικονομίες με χαμηλό εισόδημα· 

28. επαναλαμβάνει τη βασική αρχή του οικολογικά και οικονομικά βιώσιμου και υπεύθυνου 

τουρισμού και εκφράζει την πεποίθησή του ότι, παρ’ όλο που η δράση της ΕΕ πρέπει 

πρωτίστως να προωθεί την ευημερία του τουρισμού στην Ευρώπη, πρέπει επίσης να 

ανταποκρίνεται σε ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις διαρθρωτικών 

αλλαγών που προκαλούνται από τον τουρισμό και τους κινδύνους που αντιπροσωπεύει ο 

μαζικός τουρισμός για την πολιτιστική κληρονομιά· υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να καταρτίσει 

κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών του μαζικού 

τουρισμού σε απομακρυσμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων 

και νησιωτικών περιοχών, ιδίως κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου·  

29. υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι 

μόνο από τη φθορά του χρόνου, αλλά και από τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες· τονίζει 

ότι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι εξακολουθούν να κινδυνεύουν από λεηλασίες από 

οργανωμένους αρχαιοκαπήλους, ιδίως σε υποθαλάσσιες τοποθεσίες όπου είναι δύσκολη η 

πρόσβαση και η παρακολούθηση από τις αρχές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 

αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τον εντοπισμό και 

την ανάκτηση πολιτιστικών αγαθών και την πρόληψη της παράνομης διακίνησής τους· 

30. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία 

«Απειλούμενοι Τόποι», που δρομολογήθηκε από την Europa Nostra σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εντοπίζοντας νέα παραδείγματα ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

κληρονομιάς σε κίνδυνο, καταρτίζοντας σχέδια δράσης, και αναζητώντας πιθανές πηγές 

χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας αυτής συνιστά τρόπο 

προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων για την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς· 

31. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και της συμμετοχικής προσέγγισης στον τομέα του τουρισμού, ιδίως για τις ΜΜΕ που 

ενεργοποιούνται στον τομέα αυτό αλλά και για νεοσύστατες επιχειρήσεις, τον τομέα των μη 

κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και άλλες οργανώσεις οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση, 

την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης· τονίζει ότι, 

πέρα από τα πολιτισμικά πλεονεκτήματα, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι 

υψηλού επιπέδου επαγγελματικές δεξιότητες, οι καλά καταρτισμένοι ανά τομέα 

εμπειρογνώμονες και η διαδικτυακή παρουσία συνιστούν βασικούς παράγοντες για την 

επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού· τονίζει ότι η έρευνα, η 

καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, συνιστούν 

παράγοντες ζωτικής σημασίας που φέρνουν την πολιτιστική κληρονομιά πιο κοντά στους 
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πολίτες· θεωρεί επίσης ότι πρέπει να καταργηθούν οι περιττές επιβαρύνσεις για τις ΜΜΕ 

χάριν της ανταγωνιστικότητάς τους και να αναθεωρηθεί η νομοθεσία που έχει αρνητικές 

επιπτώσεις επί των ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου· 

32. θεωρεί ότι η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει έλλειψη χρηματοδότησης σε έναν από τους 

τομείς που έχει πληγεί τα μέγιστα από την κρίση, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη και την 

παραμέληση πολλών ανεκτίμητων πολιτιστικών τόπων, οι οποίοι έχουν περιπέσει σε λήθη, 

πράγμα που έχει αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνία και τον τουριστικό τομέα· καλεί την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πληροφόρηση σχετικά με τα κεφάλαια της ΕΕ για τη 

διατήρηση και προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού είναι εύκολα προσβάσιμη σε όλους 

τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τις ΜΜΕ και τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 

ΕΕ αλλά και να διασφαλίσει ότι θα απλοποιηθούν περαιτέρω οι διοικητικές διαδικασίες για 

την άμεση πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, ιδίως για τις ΜΜΕ, στις οποίες αναλογεί πολύ 

μεγάλο μερίδιο του τουριστικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη 

διαφάνεια στη χρήση των κεφαλαίων· ζητεί να υπάρξει ανοικτότερη προσέγγιση εκ μέρους 

της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση λειτουργικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

χρηματοδότησης για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί την Επιτροπή να 

λάβει μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω κατάλληλου ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων – ιδίως ΜΜΕ και 

νεοσύστατων επιχειρήσεων – στον τομέα του τουρισμού· 

33. υπογραμμίζει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εστίαση στον πολιτιστικό τουρισμό στο 

πλαίσιο της ανάπτυξης μακροπεριφερειακών στρατηγικών σχεδιασμένων κατά τρόπο ώστε 

να καταστεί αυτός αναπόσπαστο στοιχείο του στρατηγικού πλαισίου ευρωπαϊκής 

συνεργασίας· 

34. υποστηρίζει την Επιτροπή στις πρωτοβουλίες της για την ψηφιοποίηση της πλούσιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης ως σημαντική συμβολή στην προώθηση του 

μοναδικού πολιτιστικού της πλούτου παγκοσμίως, θεωρεί δε σημαντικό να πραγματοποιηθεί 

αυτή η ψηφιοποίηση σε τοπική κλίμακα προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων· 

υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των βιβλιοθηκών και αρχείων για τη διατήρηση και 

προώθηση της φυσικής και ψηφιακής πολιτισμικής κληρονομιάς στην Ευρώπη καθώς και 

την πρόσβαση σε αυτή·  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη στον 

εντοπισμό και την ψηφιοποίηση τόσο της υλικής όσο και της άυλης ευρωπαϊκής παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, για να καταστεί διαθέσιμη μέσω της ιστοτόπου 

«visiteurope.com». 

35. τονίζει ότι η αξιοποίηση της κληρονομιάς θα πρέπει να ανταποκρίνεται επίσης στους νέους 

τρόπους ζωής των συμπολιτών μας και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 

το ενδεχόμενο χάραξης μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής επικοινωνίας, για να 

προβάλλει τις πρωτοβουλίες που έχει δρομολογήσει, από κοινού με τη στήριξη έργων του 

πολιτισμικού τομέα που συνδυάζουν την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη εποχή 

(π.χ. με τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων στους μουσειακούς χώρους)· 

36. υπογραμμίζει τη σημασία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του πολιτιστικού τουρισμού ως 

βασικού τμήματος της εκπαίδευσης και των προγραμμάτων διά βίου μάθησης της ΕΕ, όπως 

του Erasmus+· τονίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός στοχεύει σε πολύ ευρύ κοινό και πρέπει 
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επομένως να προσαρμόζεται στις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα διάφορων ηλικιακών ομάδων, από παιδιά έως άτομα τρίτης ηλικίας·  

37. συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια ενιαία πύλη της ΕΕ με αντικείμενο την 

πολιτιστική κληρονομιά, η οποία θα συγκεντρώνει πληροφορίες για όλα τα προγράμματα 

της ΕΕ που χρηματοδοτούν την πολιτιστική κληρονομιά· θεωρεί ότι η έναρξη λειτουργίας 

της διαδικτυακής πύλης θα πρέπει να συνοδεύεται από εκστρατεία για την προβολή της σε 

κάθε κράτος μέλος, ώστε οι δυνητικοί δικαιούχοι να γνωρίζουν την ύπαρξή της· 

38. συνιστά τη χάραξη μίας ενιαίας, απλοποιημένης επικοινωνιακής στρατηγικής για να 

αναδειχθεί η Ευρώπη ως μοναδικός προορισμός· ως εκ τούτου χαιρετίζει την πρωτοβουλία 

«Προορισμός: Ευρώπη 2020» για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης που 

θα παρουσιάζει τους επιμέρους εθνικούς ιστοτόπους των κρατών μελών· επιπλέον, προτείνει 

τη δημιουργία πολύγλωσσων πυλών για τοπικούς προορισμούς που βρίσκονται εκτός των 

μεγάλων πόλεων και ενισχύουν την προβολή των προϊόντων που συνδέονται με την 

πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά· 

39. προτείνει να προωθήσει επίσης η Επιτροπή το πρόγραμμα Erasmus για Νέους 

Επιχειρηματίες ως μηχανισμό χρηματοδότησης για την πολιτιστική κληρονομιά. 
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