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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et kultuuri, õppimise, noorte ja spordiga seotud reisimine on muutumas
üha populaarsemaks ja kutsub seetõttu liikmesriike, kohalikke ja piirkondlikke asutusi 
üles toetama selliseid turismiliike ning olema paindlikumad ja kohanema uute 
tarbijatüüpidega seoses demograafiliste muutustega ning selleks, et arvestada uute 
turismiliikidega;

2. juhib tähelepanu sellele, et kultuuriturism on Euroopa turismitööstuse suurim segment ja 
et viimastel aastatel on see oluliselt muutunud ja tähelepanu keskmes ei ole mitte üksnes 
suured ajaloolised linnad ja turismikuurordid või suured üritused ja näitused, vaid ka 
väiksemad linnad ning ajaloolised, kultuuri- ja loodusrajad, mis ärgitavad inimesi rohkem 
teada saama, uurima kultuuridevahelise dialoogi, looduse ja kultuuri küsimusi;

3. on seisukohal, et eritähelepanu tuleks pühendada puuetega inimeste juurdepääsu 
parandamisele, sel eesmärgil tuleks kohandada rajatisi ja koolitada töötajaid;

4. rõhutab, kui olulised on algatused õiglase ja säästva turismi valdkonnas, et kasutada 
vabaajategevusi õiglase kaubanduse, solidaarsuse ja säästva arengu edendamiseks;

5. kutsub sellega seoses komisjoni üles kooskõlas Lissaboni lepingust tulenevate uute 
pädevustega rõhutama Euroopa turismi kultuurimõõdet, et tagada majanduslik, sotsiaalne, 
territoriaalne, maastikuline ja ökoloogiline jätkusuutlikkus;

6. juhib tähelepanu riigiasutuste, eriti piirkondlike asutuste ja ühingute tähtsale rollile tagada 
võimalikult lai juurdepääs vabaajategevustele, sealhulgas ebasoodsas olukorras olevate 
elanikkonnarühmade ja noorte jaoks (puhkelaagrid, vabaajakeskused, spordi- ja 
kultuuriringid jne), kusjuures alati tuleks tagada sotsiaalne mitmekesisus;

7. rõhutab, kui oluline on parandada hariduse kvaliteeti elukestva õppe programmidega, mis 
rõhutavad liikuvust edendavaid meetmeid (nt Leonardo da Vinci vahetusprojektid ja 
ettevalmistavad katseprojektid, nagu ettevõtjatele mõeldud Erasmus, ja Grundtvig);
samuti peab oluliseks parandada turismiettevõtete töötajate väljaõpet, teadmisi, oskusi, 
pädevusi ja karjääriväljavaateid elukestva õppe programmide abil;

8. rõhutab vajadust ergutada Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil turismiõpilaste liikuvust 
kutse- ja/või kõrgkoolides, et õppurid saaksid õppida parimatest tavadest ning neid 
vahetada ja omandada praktilisi teadmisi, parandades samal ajal keeleoskust;

9. peab murettekitavaks kasvavat kultuurilist ja keelelist ühtlustamist; rõhutab seepärast 
kultuurilise, keelelise ja pärimusliku mitmekesisuse tähtsust;

10. juhib tähelepanu nn duaalse haridussüsteemi tugevustele turismisektoris ning praktiliste 
kogemuste ja õppimise ühendamise olulisust kutse- ja/või kõrgkoolis, täiendades seega nii 
teoreetilisi kui ka praktilisi oskusi;
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11. tuletab meelde, et Euroopa kultuuripärand ja keeleline mitmekesisus on oluline suhteline 
eelis turismi maailmaturul; nõuab, et neile teguritele pöörataks asjakohast tähelepanu 
turismisektori majandusanalüüsis, eelkõige ressursside eraldamisel, et kultuurilise 
tähtsusega sihtkohti korras hoida ja täiustada;

12. on arvamusel, et sellistel Euroopa Liidu algatustel nagu Euroopa kultuuripealinn, Euroopa 
kultuuripärandi märgis ja Raudse eesriide rada peab ilmtingimata olema sünergia Euroopa 
Nõukogu kultuuriradade programmidega (nagu Püha Jaakobuse tee, Via Francigena või 
muud tunnustatud rajad) ja Euroopa Kultuuriradade Instituudi programmidega, et 
edendada Euroopa pärandit, kaasaegset loovust ja jätkusuutlikkust kultuuriturismi 
valdkonnas, lähenedes uutele tarbijatele ning toetades kaugeid ja vähemtuntud piirkondi;
nõuab sellega seoses tihedamat seotust traditsioonilise piirkondliku kultuuriga ning 
toetusmeetmeid traditsioonilise linna- ja maastikupildi säilitamiseks; väljendab heameelt 
selliste programmide üle nagu EDEN (Euroopa turismi tippsihtkohad) ja NECSTouR 
(Euroopa piirkondade avatud võrgustik), kuna need aitavad kaasa majanduse 
jätkusuutlikule arengule;

13. rõhutab Euroopa kultuuriradade kultuurilist ja turistlikku väärtust, sest nad propageerivad 
Euroopa ühist kultuuripärandit, ning kutsub komisjoni üles hoogustama selles vallas 
koostööd Euroopa Nõukoguga ning nägema selleks ette vajaliku rahastamise;

14. kutsub komisjoni üles hindama ELi Euroopa kultuuripealinna programmi mõju turismile 
ning andma parlamendile aru, kas juhtimismeetodid, rahastamise kord ning 
kultuuriasutuste ja -ühingute kaasamise kord tuleks läbi vaadata, et investeeritaks 
püsivatesse ja jätkusuutlikesse protsessidesse ja partnerlustesse;

15. juhib tähelepanu sellele, kui suur osatähtsus on spordil turismi edendamisel, sest üritustele 
sõidavad nii pealtvaatajad kui ka osalejad, ning nõuab konkreetsete poliitikameetmete 
võtmist, et edendada ja toetada sporditurismi,

16. juhib tähelepanu sellele rollile, mis on Euroopa turismiradadel, nagu Euroopa Nõukogu 
edendatavad kultuurirajad, mis keskenduvad konkreetsetele teemadele või ajaloolistele 
radadele, pakuvad nii peavoolu kuuluvat kui ka sellest väljapoole jäävat kultuurilist sisu, 
edendavad diskussiooni ning loovat ja isiklikku lähenemisviisi; on seisukohal, et selliseid 
radasid endid võib pidada kultuuriväärtusteks, mis täidavad tõhusat rolli võrgustike 
loomisel, kus osalevad rohkem kui ühest liikmesriigist pärit ettevõtjad ja ühingud, kes 
töötavad koos välja reklaami- ja juhtimissüsteemid, mille eesmärk on edendada Euroopa 
kultuuri, vastastikust mõistmist ja rahumeelset kooseksisteerimist, turismi, ettevõtjate, 
matkajate ja kunstnike liikuvust, kohalike traditsioonide ja võimaluste tundmist ning 
kultuuride- ja religioonidevahelist dialoogi;

17. nõuab samal ajal olemasolevate ELi programmide tõhusat järelevalvet, juhtimist ja 
koostalitusvõimet, et nende potentsiaali saaks maksimaalselt ära kasutada, samuti nõuab 
turismile ühtse lähenemisviisi toetamist;

18. juhib tähelepanu sellele, et kultuuriturism saab oluliselt kaasa aidata praegusest 
majanduskriisist ja tööpuudusest ülesaamisele, sest ta kasutab ära oskusi ja kohapealseid 
võimalusi ning edendab maapiirkondade ja väikelinnade arengut seeläbi, et turistide 
nõudlus majutuse järele jaguneb kogu aasta lõikes ja eri segmentides ning et 
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kultuuriturismiga edendatakse kultuuri- ja maastikupärandit ja liikuvust, soodustatakse 
traditsioonilise kohaliku toidu ja veinide tarbimist ning luuakse kvaliteetseid 
reisimarsruute;

19. rõhutab spordi osatähtsust turismi edendamisel ning tunneb heameelt selliste algatuste üle 
nagu projekt ,,Veesport Atlandi ookeani piirkonnas”; tuletab meelde, et sport on 
kultuuriline ja aktiivsusel põhinev tegevus, mis võib meelitada turiste Euroopa 
äärealadele;

20. on seisukohal, et kunsti-, kultuuri- ja spordiürituste korraldamine ergutab liikuvust ja 
toimib turismiatraktsioonina;

21. nõuab, et kultuuridevahelist dialoogi nähtaks sotsiaalkultuurilise arengu edendamise 
vahendina nii linna- kui ka maapiirkondades, ning rõhutab kultuurilise mitmekesisuse ja 
sellele keskenduvate programmide (nt komisjoni ja Euroopa Nõukogu ühine programm 
,,Mitmekultuurilised linnad”) loomingulist potentsiaali, mis võib olla ettevõtluse ja 
innovatsiooni liikumapanevaks jõuks ka turismitööstuses;

22. tuletab meelde, et www.visiteurope.com on platvorm, mida edasi arendada, et suurendada 
Euroopa ja tema pärandi nähtavust, pakkudes turistide vajadustele suunatud teavet 
võimalikult paljudes ELi ametlikes keeltes ja maailma peamistes keeltes; rõhutab, et 
nimetatud veebisait peaks olema üks peamistest platvormidest, mis ühendab muid 
programme ja rakendusi.

23. rõhutab hooajalisuse struktuurilist probleemi Euroopa turismisektoris; toonitab kultuuri- ja 
õppeturismi rolli turismihooaja pikendamisel ja hooajalisuse negatiivsete 
sotsiaalmajanduslike mõjude vähendamisel; toob selles mõttes positiivselt esile komisjoni 
ettevalmistava meetme ,,Calypso”, mis edendab sotsiaalset turismi ja vähendab 
hooajalisust;

24. kutsub komisjoni üles, et ta paluks liikmesriikidel tagada, et traditsioonilisi ja uusi oskusi 
turismi, majutuse ja sihtkohtade reklaami valdkonnas tunnustataks Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistikus;

25. rõhutab, et elanikkonna eri rühmade (nagu eakate, noorte ja perede) vajadused tuleb 
selgelt kindlaks määrata, et saaks pakkuda neile spetsiaalselt mõeldud teenuseid ja 
tegevusi;

26. pooldab ettepanekut edendada teabevahetuse mehhanismi, et paremini kooskõlastada 
koolivaheaegade kuupäevi;

27. nõuab selgemat viidet ELi struktuurifondide kasutusele ajavahemikul 2010–2017, et 
edendada kultuuri- ja turismiradasid ning ühendada radasid eri liikmesriikides vahendina 
territoriaalse arengu ergutamiseks;

28. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama spordiga seotud turismi ning suurendama 
investeeringuid sellistesse radadesse nagu Euroopa mägirajad ja jalgrattateed, mis 
ulatuvad mitmesse Euroopa piirkonda, või muudesse vahenditesse, mis soodustavad 
liikuvust, füüsilist aktiivsust ja tervislikke eluviise;
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29. juhib tähelepanu sellele, et kultuurisündmuste, muusikafestivalide, kunstinäituste ja 
sarnaste ürituste korraldamine ja asjakohane reklaamimine soodustab kultuuriturismi, mis 
on ülitähtis, kui Euroopa tahab jääda maailma soosituimaks turismisihtkohaks;

30. nõuab, et tuleks uurida ja toetada algatusi sellistes valdkondades nagu toit, fotograafia, 
teater ja kino, et leida uusi vahendeid kultuuriturismi edendamiseks;

31. on seisukohal, et uus Euroopa välisteenistus saab oluliselt kaasa aidata sellele, et edendada 
ja konsolideerida Euroopa staatust maailma soosituima turismisihtkohana.
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