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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at kultur-, uddannelses-, ungdoms- og idrætsrelaterede rejser er blevet stadig 
mere populære, og opfordrer derfor medlemsstaterne og lokale og regionale myndigheder 
til at støtte sådanne turistformer ved at udvise større fleksibilitet og tilpasse sig til denne 
nye type forbrugere, der opstår som følge af demografiske forandringer, for at tage hensyn 
til nye former for turisme, der er indrettet efter de forventninger, forbrugerne giver udtryk 
for;

2. gør opmærksom på, at kulturturisme udgør den største del af den europæiske 
turistindustri, og at den i de seneste år har gennemgået en betydelig forandring, så den 
ikke længere blot er koncentreret om historisk berømte storbyer og turistområder eller 
større begivenheder og udstillinger, men også på mindre byer og historie-, kultur- og 
naturstier, der tiltrækker mennesker på jagt efter viden, interkulturel dialog, natur og 
kultur;

3. mener, at der især skal tages hensyn til handicappede personer ved at forbedre adgangen 
til besøgsstederne og optræne det pågældende personale;

4. understreger betydningen af rimelige og bæredygtige turistordninger som et middel til at 
anvende fritidsaktiviteter til at fremme fair handel, solidaritet og økologisk udvikling;

5. opfordrer følgelig Kommissionen til, i henhold til de nye kompetencer, den er tillagt med 
Lissabontraktaten, at fremhæve den kulturelle dimension af europæisk turisme i den 
hensigt at sikre bæredygtighed i økonomiske, sociale, territoriale, landskabsrelaterede og 
miljømæssige forhold;

6. påpeger den betydelig rolle, som offentlige organer udfylder, især lokale myndigheder og 
egnssammenslutninger, i sikringen af bredest mulig adgang til fritidsaktiviteter, herunder 
for ringere stillede befolkningsgrupper og unge (feriekolonier og fritidscentre, idræts- og 
kulturaktiviteter etc.), idet der altid må sikres en bred social sammensætning;

7. understreger betydningen af at forbedre undervisningskvaliteten gennem anvendelse af 
programmer for livslang læring, der lægger vægt på tiltag til fordel for mobilitet, (såsom 
Leonardo da Vinci-mobilitetsaktioner og forberedende pilotprojekter såsom Erasmus for 
iværksættere og Grundtvig); finder det også afgørende, at ansatte i turisterhverv får 
forbedret deres efteruddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og karrieremuligheder 
gennem programmer for livslang læring;

8. understreger behovet for at forstærke den europæiske og internationale mobilitet blandt 
studerende fra højere uddannelsessteder tilknyttet turisterhvervet, således at de studerende 
kan lære om og udveksle bedste praksis og erhverve praktiske færdigheder og samtidig 
forbedre deres sprogkundskaber;

9. udtrykker bekymring over den tiltagende standardisering af kultur og sprog; understreger 
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derfor betydningen af mangfoldighed inden for kultur, sprog og kulturarv;

10. gør opmærksom på fordelene ved et "dualistisk" uddannelsesforløb inden for 
turisterhvervet, og på betydningen af at kombinere praktisk erfaring med undervisning på 
en fagskole og/eller højere uddannelsesanstalt, således at både teoretiske og praktiske 
færdigheder højnes;

11. minder om, at Europas kulturarv og sproglige mangfoldighed udgør en betydelig relativ 
fordel på det globale marked for turisme, og opfordrer derfor til, at disse faktorer i behørig 
grad anerkendes i de økonomiske analyser af turistsektoren, især i forbindelse med 
tildeling af ressourcer til vedligeholdelse og opgradering af rejsemål af kulturel betydning;

12. mener, at EU-initiativer såsom Europæisk Kulturhovedstad, det europæiske 
kulturarvsmærke og Jerntæppestien, der skal indgå i betydelige synergier med projekterne 
under Europarådets kulturruteprogram (såsom Jakobsvejen, Via Francigena eller en af de 
andre anerkendte ruter) og Det Europæiske institut for Kulturelle Ruter, er nødvendige for 
at fremme den europæiske kulturarv, nutidig kreativitet og kulturturismens bæredygtighed 
og for at henvende sig til nye forbrugere og støtte fjerntliggende og mindre kendte 
regioner; opfordrer i denne forbindelse til tættere bånd til den traditionsbetonede regionale 
kultur og til foranstaltninger til bevaring af traditionelle bybilleder og landskaber; glæder 
sig over programmer såsom EDEN og NECSTouR, fordi de har potentiale til at forstærke 
den bæredygtige økonomiske udvikling;

13. fremhæver den kulturelle og turistmæssige værdi af de europæiske kulturruter, der 
fremmer den fælleseuropæiske kulturarv, og opfordrer Kommissionen til at intensivere 
samarbejdet med Europarådet på dette område og til at sikre den nødvendige finansiering;

14. opfordrer Kommissionen til at vurdere den virkning, som EU's program om europæiske 
kulturhovedstæder har på turismen, og til at meddele Parlamentet, om styringsmetoderne, 
finansieringsordningerne og procedurerne for inddragelse af kulturorganer og -
sammenslutninger bør revideres med henblik på at investere i holdbare og bæredygtige 
processer og partnerskaber;

15. gør opmærksom på den fremtrædende rolle, som idræt spiller for fremme af turismen, idet 
både tilskuere og udøvere foretager rejser til idrætsbegivenheder, og opfordrer til 
indførelse af specifikke politikker til fremme af sportsturisme;

16. gør opmærksom på den rolle, som de europæiske ruter spiller, f.eks. Europarådets 
kulturruter, idet de fokuserer på specifikke temaer eller historiske rejseruter, tilbyder både 
bredt og smalt kulturelt indhold og fremmer debat og en kreativ og individualiseret 
tilgang; er af den opfattelse, at sådanne ruter i sig selv kan udgøre kulturværdier, der 
spiller en virkningsfuld rolle for etableringen af netværk af operatører og foreninger fra 
flere medlemsstater, der samarbejder om promotions- og styringsordninger, der har til 
hensigt at promovere Europas kulturer, gensidig forståelse og fredelig sameksistens, 
vandrere og kunstnere, fortrolighed med lokale traditioner og potentiale og interkulturel 
og tværreligiøs dialog;

17. forlanger samtidig en effektiv opfølgning på, styring af og sammenkobling med de 
eksisterende EU-programmer, så de ved tilførsel af tilstrækkelige ressourcer formår at 
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realisere deres fulde potentiale, og forlanger støtte til en integreret tilgang til turisme;

18. gør opmærksom på, at kulturturisme kan yde et betydeligt bidrag til overvindelsen af den 
nuværende økonomiske og beskæftigelsesmæssige krise, fordi den på effektiv vis benytter 
kompetencer og territorialt potentiale og styrker udviklingen i landdistrikter og mindre 
byer ved at sprede efterspørgslen efter turistindkvartering over flere årstider og forskellige 
segmenter, såvel som promoverer kultur- og landskabsarven og mobiliteten og dermed 
skaber et opsving for traditionelle egnsretter og vine og skaber stier af høj kvalitet;

19. gør opmærksom på betydningen af idræt for fremme af turisme og glæder sig over 
initiativer såsom projektet om vandsport i det atlantiske område; minder om, at idræt er en 
kulturel såvel som aktivitetsbaseret fritidssyssel, som kan tiltrække turister til Europas 
udkantsområder;

20. finder, at afholdelse af kunstneriske og kulturelle aktiviteter og idrætsbegivenheder 
tilskynder til mobilitet og formår at tiltrække turister;

21. opfordrer til, at interkulturel dialog ses som en måde at frembringe sociokulturel udvikling 
i både by- og landområder, og understreger det kreative potentiale af kulturel 
mangfoldighed og programmerne beregnet hertil (f.eks. den fælles kommission og 
Europarådets program "Tværkulturelle byer") som en drivkraft i iværksætterånden og 
innovationen, ikke mindst inden for turistbranchen;

22. minder om, at www.visiteurope.com er en platform, der skal videreudvikles således, at 
den udbygger Europas og den europæiske kulturarvs synlighed ved at formidle 
information på så mange af EU's officielle sprog som muligt såvel som på store 
verdenssprog; fremhæver, at den bør være en af de centrale platforme for 
sammenknytningen af andre programmer og applikationer;

23. understreger det strukturelle problem, som sæsonopdelingen udgør for den europæiske 
turistsektor; fremhæver den rolle, som kultur- og uddannelsesturisme spiller for 
udvidelsen af turistsæsonen og indskrænkningen af de negative socioøkonomiske følger af 
sæsonopdelingen; glæder sig i denne henseende over Kommissionens forberedende 
foranstaltning Calypso til fremme af social turisme og indskrænkning af sæsonopdelingen;

24. opfordrer Kommissionen til at anmode medlemsstaterne om at sikre, at traditionelle og 
nye kompetencer inden for sektorerne turisme, indkvartering og promotion af 
lokalområder anerkendes inden for den europæiske referenceramme for kvalifikationer;

25. understreger behovet for, at specifikke befolkningsgrupper – såsom ældre, unge og 
familier – tydeligt indkredses, så det bliver muligt at tilbyde dem særligt tilrettelagte 
tjenesteydelser og aktiviteter;

26. glæder sig over forslaget om en informationsudvekslingsmekanisme til forbedring af 
samordningen af skoleferier;

27. opfordrer til, at der i forbindelse med anvendelsen af EU's strukturfonde i perioden 2010-
2017 specifikt henvises til promotion af kultur- og turistruter og sammenknytning af 
stierne i de forskellige medlemsstater som et middel til at fremme territorial udvikling af 
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høj kvalitet;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme idrætsrelateret turisme og 
intensivere investeringerne i ruter som f.eks. europæiske bjergruter og cykelruter, der 
løber gennem flere europæiske regioner, eller andre måder til at fremme mobilitet, fysisk 
aktivitet og en sund livsstil;

29. gør opmærksom på, at afholdelse og ordentlig promotion af kulturbegivenheder, 
musikfestivaler, kunstudstillinger og lignende arrangementer skaber kulturturisme, hvilket 
er af fundamental betydning, hvis Europa skal forblive verdens førende turistdestination;

30. opfordrer til, at ordninger med fokus på områder såsom mad, fotografering, teater og film 
undersøges nærmere og støttes som et nyt middel til at promovere kulturturisme på;

31. er af den opfattelse, at den nyoprettede EU-Udenrigstjeneste kan spille en stor rolle i 
arbejdet for at promovere og konsolidere Europas status som verdens førende 
turistdestination.
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