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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι τα ταξίδια που συνδέονται με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση, με την 
νεολαία και τον αθλητισμό καθίστανται ολοένα και περισσότερο δημοφιλή· καλεί, κατά 
συνέπεια, τα κράτη μέλη, τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να στηρίξουν τέτοιες 
μορφές τουρισμού επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευλυγισία και προσαρμοστικότητα στους 
νέους τύπους καταναλωτών λόγω των δημογραφικών μεταβολών και για να λάβουν 
υπόψη νέες μορφές τουρισμού που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 
καταναλωτών· 

2. υπενθυμίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του τουρισμού 
στην Ευρώπη και ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει μια σημαντική αλλαγή, 
κατευθυνόμενος όχι μόνο στις μεγάλες ιστορικές πόλεις ή τα μεγάλα θέρετρα ή τις 
μεγάλες εκδηλώσεις και εκθέσεις, αλλά και σε μικρότερα κέντρα ή ιστορικές-
πολιτισμικές και φυσιολατρικές διαδρομές, αναζητώντας ουσιαστικές εμπειρίες γνώσης, 
διαπολιτισμικού διαλόγου, αγάπης για τη φύση και τον πολιτισμό·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη βελτίωση της πρόσβασης ατόμων 
με αναπηρία μέσω της προσαρμογής των κτιρίων και της κατάρτισης του προσωπικού· 

4. υπογραμμίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών στον τομέα του αλληλέγγυου και βιώσιμου 
τουρισμού προκειμένου να καταστεί η αναψυχή εργαλείο δίκαιων ανταλλαγών, 
αλληλεγγύης και οικοανάπτυξης·

5. καλεί, επομένως, την Επιτροπή, στο πλαίσιο των νέων εξουσιών που θεσπίστηκαν με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, να δώσει έμφαση στην πολιτιστική διάσταση του ευρωπαϊκού 
τουρισμού, σε μια προοπτική οικονομικής, κοινωνικής, εδαφικής βιωσιμότητας και 
προστασίας του τοπίου και του περιβάλλοντος·

6. υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο των δημόσιων φορέων, ιδιαίτερα των τοπικών αρχών και 
των ενώσεων, για την εξασφάλιση πρόσβασης στην αναψυχή στο μεγαλύτερο δυνατό 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και των νέων (κέντρα 
διακοπών και αναψυχής, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λπ.), με μια συνεχή 
μέριμνα κοινωνικής ανάμειξης·

7. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης μέσω της 
χρήσης προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, τα οποία δίνουν έμφαση σε μέτρα που 
στοχεύουν στην κινητικότητα (π.χ. τα μέτρα και ειδικότητες του προγράμματος Leonardo 
da Vinci και προπαρασκευαστικά πιλοτικά σχέδια, όπως το Erasmus για τους 
επιχειρηματίες, και το Grundtvig)· επίσης θεωρεί απαραίτητη τη βελτίωση της 
κατάρτισης, των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών
προοπτικών του προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων διά βίου
μάθησης·
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8. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να προωθηθεί η κινητικότητα ευρωπαίων και άλλων 
σπουδαστών στο πλαίσιο σχολών επαγγελματικής και / ή ανώτερης εκπαίδευσης στον 
τομέα του τουρισμού, ώστε να μπορέσουν οι σπουδαστές να μάθουν από την εφαρμογή 
της βέλτιστης πρακτικής και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις, βελτιώνοντας και τις 
γλωσσικές δεξιότητες·

9. εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη πολιτιστική ισοπέδωση, 
συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας· τονίζει επομένως τη σημασία της πολυμορφίας όσον 
αφορά τον πολιτισμό, τις γλώσσες και την πολιτιστική κληρονομιά·

10. επισημαίνει τα πλεονεκτήματα του "διττού" εκπαιδευτικού συστήματος στον τουριστικό 
τομέα και τη σημασία του να συνδυάζεται η πρακτική πείρα με τη μάθηση σε επιχείρηση 
και / ή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυξάνοντας έτσι τις δεξιότητες τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο·

11. υπενθυμίζει ότι η πολιτισμική κληρονομιά και η γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρώπης 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια τουριστική αγορά 
και ζητεί να τύχουν αυτοί οι παράγοντες της δέουσας αναγνώρισης στις οικονομικές 
αναλύσεις του τουριστικού τομέα, ιδίως στο πλαίσιο της διάθεσης πόρων για τη 
διατήρηση και την αναβάθμιση προορισμών με πολιτισμική σημασία 

12. θεωρεί ότι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως "η πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης", "το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς" και "η διαδρομή του 
σιδηρού παραπετάσματος" που θα πρέπει να έχουν ουσιαστικές συνέργειες με τις 
"πολιτιστικές διαδρομές" του Συμβουλίου της Ευρώπης, (όπως το πρόγραμμα "the Way 
of St James", ή η "Via Francigena" ή μία από τις άλλες αναγνωρισμένες διαδρομές), για 
την προώθηση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, της σύγχρονης δημιουργικότητας και της 
βιωσιμότητας του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και για την προσέγγιση νέων 
καταναλωτών και την ενίσχυση απομακρυσμένων και λιγότερο γνωστών περιοχών· ζητεί;
σε αυτό το πλαίσιο, στενότερους συνδέσμους με παραδοσιακούς περιφερειακούς 
πολιτισμούς και μέτρα για τη διατήρηση της παραδοσιακής εικόνας πόλεων και τοπίων·
χαιρετίζει προγράμματα όπως το EDEN και το NECSTouR λόγω των δυνατοτήτων τους
για ώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης·

13. τονίζει την πολιτιστική και τουριστική αξία των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών, οι 
οποίες προάγουν μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά, και καλεί την Επιτροπή 
να εντείνει τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης σε αυτό τον τομέα και να 
προβλέψει γι’ αυτό την αναγκαία χρηματοδότηση·

14. καλεί την Επιτροπή να ελέγχει τις επιπτώσεις στον τουρισμό του προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, και να υποβάλει 
έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την ενδεχόμενη ανάγκη να αναθεωρηθούν τα 
πρότυπα διακυβέρνησης και οι όροι χρηματοδότησης και συμμετοχής των θεσμικών 
οργάνων και των πολιτιστικών ενώσεων, με στόχο μια πραγματική επένδυση σε βιώσιμες 
και μακροχρόνιες διαδικασίες και εταιρικές σχέσεις·

15. τονίζει τη σημασία του αθλητισμού για την προώθηση του τουρισμού, με τη μετακίνηση 
τόσο θεατών όσο και αθλητών στις αθλητικές επιδόσεις, και ζητεί τη θέσπιση ειδικών 
πολιτικών για την προώθηση και την υποστήριξη του αθλητικού τουρισμού·
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16. τονίζει επίσης το ρόλο των ευρωπαϊκών διαδρομών, όπως οι "πολιτιστικές διαδρομές του 
Συμβουλίου της Ευρώπης", που είναι οργανωμένες γύρω από ειδικά θέματα ή ιστορικούς 
κύκλους, που έχουν πολιτιστικό περιεχόμενο ελάχιστα γνωστό μερικές φορές και 
απαιτούν σύγκριση και δημιουργική εξατομικευμένη προσέγγιση. Οι διαδρομές καθαυτές 
μπορεί να θεωρηθούν ως πολιτιστικό αγαθό που διαδραματίζει ήδη σημαντικό ρόλο στη 
συγκρότηση δικτύων μεταξύ φορέων και οργανώσεων από διάφορα κράτη μέλη, που 
καλούνται να συνεργαστούν σε πρωτοβουλίες προώθησης και διαχείρισης για την 
υποστήριξη της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτισμών, την αμοιβαία κατανόηση και 
ειρηνική συνύπαρξη, τον τουρισμό, την κινητικότητα των φορέων, των περιπατητών και 
των καλλιτεχνών, τη γνώση των τοπικών παραδόσεων και επαγγελμάτων, το 
διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο·

17. συγχρόνως, ζητεί αποδοτική συνέχιση, διαχείριση και διασύνδεση υφισταμένων 
ενωσιακών προγραμμάτων, τη διάθεση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων για να 
επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και τη στήριξη της 
ολοκληρωμένης πρόσβασης στον τουρισμό·

18. υπενθυμίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να προσφέρει σημαντική συμβολή στο 
ξεπέρασμα της σημερινής οικονομικής κρίσης και της κρίσης απασχόλησης, δεδομένου 
ότι αξιοποιεί δεξιότητες και τοπικές δυνατότητες και προωθεί την ανάπτυξη της υπαίθρου 
και των μικρών κέντρων, μέσω της κατανομής της προσφοράς καταλύματος κατά τη 
διάρκεια του έτους και σε διάφορα επίπεδα, της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και του τοπίου, της κινητικότητας, της αναζωογόνησης των τοπικών οινογαστρονομικών 
παραδόσεων, της δημιουργίας διαδρομών υψηλής ποιότητας·

19. τονίζει το ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση του τουρισμού και χαιρετίζει 
πρωτοβουλίες όπως το έργο "Watersports in the Atlantic Area" (θαλάσσια αθλήματα στη 
ζώνη του Ατλαντικού). Υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός είναι απασχόληση πολιτιστική που 
ταυτόχρονα βασίζεται στη δράση, μπορεί δε να προσελκύσει τουρίστες στις απόκεντρες 
περιφέρειες της Ευρώπης·

20. θεωρεί ότι η διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αθλητικών 
συναντήσεων ενθαρρύνει την κινητικότητα και αποτελεί πόλο έλξης τουριστών·

21. ζητεί να θεωρείται ο διαπολιτισμικός διάλογος ως παράγοντας κοινωνικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης τόσο στις αστικές περιοχές όσο και εκτός πόλης και δίνει έμφαση 
στο δημιουργικό δυναμικό της πολιτισμικής πολυμορφίας και στα προγράμματα που είναι 
αφιερωμένα σε αυτήν (όπως το κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης "Διαπολιτισμικές πόλεις") ως μοχλού ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στον τομέα του τουρισμού·

22. υπενθυμίζει ότι η ιστοσελίδα www.visiteurope.com αποτελεί πλατφόρμα προς περαιτέρω 
ανάπτυξη για να αυξηθεί η προβολή της Ευρώπης και της πολιτιστικής της κληρονομιάς 
παρέχοντας πληροφορίες με στόχο την ικανοποίηση αναγκών του τουρισμού στο 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις 
σημαντικότερες γλώσσες του κόσμου· τονίζει ότι αυτή θα πρέπει να είναι μία από τις 
βασικές πλατφόρμες που θα συνδέουν μαζί άλλα προγράμματα και εφαρμογές·

23. υπογραμμίζει το διαρθρωτικό πρόβλημα της εποχικότητας στον ευρωπαϊκό τομέα 
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τουρισμού· τονίζει το ρόλο του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τουρισμού στην 
επιμήκυνση των τουριστικών περιόδων και στη μείωση των αρνητικών κοινωνικο-
οικονομικών επιπτώσεων της εποχικότητας. Χαιρετίζει από αυτή την άποψη την 
προπαρασκευαστική δράση της Επιτροπής Καλυψώ για την προώθηση του κοινωνικού 
τουρισμού και τη μείωση της εποχικότητας·

24. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν τις παραδοσιακές 
και καινοτόμες δεξιότητες του τομέα του τουρισμού, της υποδοχής και της προώθηση της 
περιοχής στα προσόντα που αναγνωρίζονται ως εντασσόμενα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Προσόντων·

25. τονίζει την αναγκαιότητα ορθού εντοπισμού των διαφόρων ομάδων πληθυσμού – όπως οι 
ηλικιωμένοι, οι νέοι και οι οικογένειες – για την προσφορά υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων που απευθύνονται ειδικά σε αυτές·

26. χαιρετίζει τα προτεινόμενα μέτρα ανταλλαγής πληροφοριών για καλύτερο συντονισμό 
των σχολικών διακοπών·

27. ζητεί να έχει περισσότερο σαφή χαρακτήρα η ένταξη των πολιτιστικών και τουριστικών 
διαδρομών, καθώς και η ολοκλήρωσή τους μεταξύ των κρατών μελών, ως προσφορά που 
δίνει νέα ώθηση στην ποιοτική περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της χρήσης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων 2010/2017·

28. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθούν τον τουρισμό που συνδέεται με 
την αθλητική δραστηριότητα, επενδύοντας κυρίως σε ευρωπαϊκές διαδρομές όπως τα 
ορεινά ευρωπαϊκά μονοπάτια ή οι ποδηλατόδρομοι που εκτείνονται σε περισσότερες 
περιφέρειες της Ευρώπης ή σε άλλες μορφές αξιοποίησης της κινητικότητας, της 
σωματικής άσκησης και της προαγωγής της υγείας·

29. πιστεύει ότι η διοργάνωση και η σωστή προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, μουσικών 
φεστιβάλ και καλλιτεχνικών εκθέσεων μεταξύ άλλων προωθούν τον πολιτιστικό 
τουρισμό, ο οποίος είναι βασικός προκειμένου να παραμείνει η Ευρώπη πρώτος 
τουριστικός προορισμός στον κόσμο·

30. ζητεί να διερευνηθούν και να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες σχετικές με τη γαστρονομία, 
τη φωτογραφία, το θέατρο και τον κινηματογράφο, μεταξύ άλλων, ως νέες μορφές 
προαγωγής του πολιτιστικού τουρισμού·

31. είναι της γνώμης ότι η νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην προβολή και στην εδραίωση της Ευρώπης ως πρώτου τουριστικού 
προορισμού στον κόσμο. 
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