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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő
javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a kultúrával, az oktatással, az ifjúsággal, valamint a sporttal 
összefüggő utazás egyre népszerűbbé válik, ezért felhívja a tagállamokat, valamint a helyi 
és regionális hatóságokat, hogy támogassák a turizmus ezen formáit azzal, hogy a 
demográfiai változások miatt és a turizmusnak a fogyasztók által megfogalmazott 
elvárásait kielégítő új formáinak figyelembevétele érdekében nagyobb rugalmasságot 
tanúsítanak, és alkalmazkodnak a fogyasztók új típusaihoz;

2. rámutat arra, hogy a kulturális turizmus az európai idegenforgalmi ágazat legnagyobb 
szegmense, amely az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül, és már nemcsak 
a nagyobb történelmi városokra és idegenforgalmi látványosságokra vagy nagyobb 
eseményekre összpontosít, hanem a kisebb városokra és a történelmi, kulturális és 
természeti útvonalakra is, amelyek az ismeretek, a kultúrák közötti párbeszéd, a természet 
és a kultúra iránt érdeklődő embereket vonzzák;

3. úgy véli, hogy az épületek átépítése és a személyzet képzése révén különös figyelmet kell 
fordítani a fogyatékkal élő személyek könnyebb hozzáférésére;

4. hangsúlyozza a tisztességes és fenntartható turisztikai kezdeményezések fontosságát, 
amelyek lehetőséget nyújtanak a tisztességes kereskedelem, a szolidaritás és a 
környezetbarát fejlődés szabadidős tevékenységek révén történő előmozdítására;

5. ennek megfelelően a Lisszaboni Szerződésből fakadó új hatáskörökkel összhangban 
felhívja a Bizottságot, hogy emelje ki az európai turizmus kulturális dimenzióját a 
gazdasági, szociális, területi, tájképi és környezeti fenntarthatóság biztosítása céljából;

6. rámutat arra, hogy az állami szervek, különösen a helyi hatóságok és az egyesületek 
fontos szerepet játszanak abban, hogy a szabadidős tevékenységek (szünidei táborok és 
szabadidőközpontok, sport- és kulturális tevékenységek) a lehető legszélesebb körben 
hozzáférhetők legyenek, többek között a népesség hátrányos helyzetű csoportjai és a 
fiatalok számára is, folyamatosan figyelmet fordítva arra, hogy a társadalmi összetétel 
átfogó legyen;

7. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az oktatás minőségét olyan, az egész életen át tartó 
tanuláshoz kapcsolódó programok felhasználásával fokozzák, amelyek a mobilitásra 
irányuló fellépéseket hangsúlyozzák (például a Leonardo da Vinci mobilitási 
cselekvéseihez hasonló programok, a vállalkozói Erasmus programhoz hasonló kísérleti 
projektek, valamint a Grundtvig program); emellett lényegesnek tartja az idegenforgalmi 
vállalkozásokban dolgozó személyzet képzésének, ismereteinek, készségeinek, 
képességeinek és szakmai kilátásainak az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó 
programok révén történő javítását is;

8. hangsúlyozza az idegenforgalom terén működő szakiskolák és/vagy felsőoktatási 
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intézmények közötti európai és nemzetközi szintű diákmobilitás felfuttatásának 
szükségességét, hogy a diákok megismerhessék a bevált gyakorlatokat, és gyakorlati 
ismereteket szerezhessenek, mialatt nyelvtudásukat fejlesztik;

9. aggodalmának ad hangot a kultúra és a nyelv egyre növekvő mértékű uniformizálódása 
miatt; emiatt hangsúlyozza a kultúrák, nyelvek és hagyományok sokszínűségének 
fontosságát;

10. rámutat az idegenforgalmi ágazat „kettős” oktatási rendszerének erényeire, valamint a 
gyakorlati tapasztalatok, illetve a szakképző és/vagy felsőoktatási intézményekben történő 
tanulás kombinálásának fontosságára, amely mind az elméleti, mind a gyakorlati 
készségeket fejleszti;

11. emlékeztet arra, hogy Európa kulturális öröksége és nyelvi sokszínűsége jelentős 
komparatív előnyt jelent a turisztikai világpiacon, ezért kéri e tényezők megfelelő 
elismerését az idegenforgalmi ágazatra vonatkozó gazdasági elemzésekben, különösen a 
kulturális jelentőségű úti célok fenntartására és felújítására szolgáló források elosztásának 
összefüggésében;

12. az európai örökség, a kortárs kreativitás és a fenntarthatóság kulturális turizmuson belüli 
előmozdítása, valamint a távoli és kevésbé ismert régiók támogatása szempontjából 
szükségesnek ítéli az olyan Európai Uniós kezdeményezéseket, mint például az „Európa 
Kulturális Fővárosa”, az „Európai Örökség cím”, illetve a „Vasfüggöny-kerékpárút”, 
amelyeknek jelentős szinergiákat kell kiépíteniük az Európa Tanács „Kulturális 
Útvonalak” programjaival (nevezetesen a Szent Jakab-út, a Via Francigena vagy a többi 
elismert útvonal egyike) és az Európai Kulturális Útvonalak Intézetével; ezzel 
összefüggésben szorosabb kapcsolatot szorgalmaz a hagyományos regionális kultúrákkal, 
és a hagyományos városi és vidéki tájkép megőrzésére irányuló intézkedéseket kér; a 
fenntartható gazdasági fejlődés fokozása tekintetében bennük rejlő lehetőségek miatt 
üdvözli az olyan programokat, mint az EDEN (kiemelt európai úti célok) és a 
NECSTouR;

13. kiemeli a közös európai kulturális örökséget támogató Európai Kulturális Útvonalak 
program kulturális és idegenforgalmi értékeit, és felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza az 
együttműködést az Európa Tanáccsal ezen a téren, és irányozza elő a szükséges 
finanszírozást;

14. felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje az EU Európa Kulturális Fővárosa programjának 
turizmusra gyakorolt hatását, és számoljon be a Parlamentnek arról, hogy a tartós és 
fenntartható folyamatokba és partnerségekbe való befektetés érdekében szükség van-e az 
irányítási megközelítések, a finanszírozási rendszer és a kulturális szervek és egyesületek 
bevonására szolgáló eljárások felülvizsgálatára;

15. felhívja a figyelmet arra, hogy a sport jelentős szerepet játszik a turizmus előmozdításában 
azzal, hogy mind a nézők, mind a résztvevők a sportesemények helyszínére utaznak, és 
szorgalmazza a sportturizmus előmozdítását és támogatását szolgáló konkrét politikák 
bevezetését;

16. felhívja a figyelmet az egyedi témákra és történelmi utakra összpontosító, a főáramlatba 
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tartozó és azon kívül álló kulturális tartalmat egyaránt kínáló, a vitát és a kreatív és egyéni 
megközelítést támogató európai útvonalak – például az Európa Tanács „Kulturális 
Útvonalak” programja – szerepére; véleménye szerint ezek az útvonalak önmagukban 
kulturális árucikkeknek tekinthetők, amelyek tényleges szerepet játszhatnak olyan 
hálózatok létrehozásában, amelyeket több tagállam promóciós és irányítási rendszereken 
együttműködő üzemeltetői és egyesületei alkotnak azzal a céllal, hogy népszerűsítsék 
Európa kultúráit, a kölcsönös megértést és a békés egymás mellett élést, a turizmust, az 
üzemeltetők, a túrázók és a művészek mobilitását, a helyi hagyományok és lehetőségek 
megismerését, valamint a kultúrák és a vallások közötti párbeszédet;

17. egyúttal kéri a meglévő uniós programok hatékony nyomon követését, irányítását és 
összekapcsolását, a szükséges források biztosításával, lehetővé téve, hogy a bennük rejlő 
lehetőségek teljes mértékben megvalósuljanak, továbbá kéri a turizmus integrált 
megközelítésének támogatását;

18. rámutat arra, hogy a kulturális turizmus jelentős mértékben hozzájárulhat a jelenlegi 
gazdasági és foglalkoztatási válság leküzdéséhez, mivel jól hasznosítja a készségeket és a 
helyi lehetőségeket, és az idegenforgalmi szálláshelyek iránti kereslet egész évre és 
különböző szegmensekre történő szétterítésével, valamint a kulturális és tájképi örökség 
és a mobilitás előmozdításával, a hagyományos helyi ételek és borok népszerűsítésével és 
jó minőségű útvonalak létrehozásával löketet ad a vidéki és kisvárosi fejlődésnek;

19. kiemeli a sportnak a turizmus előmozdításában játszott szerepét, és üdvözli az olyan 
kezdeményezéseket, mint a „Vízi sport az atlanti térségben” projekt; emlékeztet arra, hogy 
a sport kulturális és tevékenység alapú időtöltés, amely turistákat vonzhat Európa 
periférián fekvő régióiba;

20. véleménye szerint a művészeti és kulturális tevékenységek, valamint a sportesemények 
szervezése ösztönzi a mobilitást, és idegenforgalmi látványosságként funkcionál;

21. kéri, hogy a kultúrák közötti párbeszédre tekintsenek a társadalmi-kulturális fejlesztés 
támogatásának eszközeként a városi és a nem városi térségekben egyaránt, és 
hangsúlyozza a kulturális sokszínűség és az erre összpontosító programok (például a 
Bizottság és az Európa Tanács közös, „interkulturális városok” programja) kreatív 
potenciálját mint a vállalkozás és az innováció hajtóerejét, nem utolsósorban az 
idegenforgalmi ágazat területén;

22. emlékeztet arra, hogy a www.visiteurope.com platformot tovább kell fejleszteni annak 
érdekében, hogy a lehető legtöbb uniós nyelven és a főbb világnyelveken a látogatók 
igényeinek megfelelő tájékoztatást nyújtson, és ezáltal fokozza Európa és az európai 
örökség láthatóságát; hangsúlyozza, hogy ennek kell az egyéb programokat és 
alkalmazásokat összekötő egyik fő platformnak lennie;

23. hangsúlyozza az európai idegenforgalmi ágazat idényjellegéből adódó strukturális 
problémát; kiemeli a kulturális és oktatási turizmusnak az idegenforgalmi idények 
meghosszabbításában és az idényjelleg negatív társadalmi-gazdasági hatásainak 
mérséklésében játszott szerepét; ezzel összefüggésben üdvözli a Bizottság Calypso 
előkészítő intézkedését, amely támogatja a szociális turizmust és mérsékli az 
idényjelleget;
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24. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a hagyományos és új 
turisztikai készségek, a szálláshelyek és a területfejlesztés területeinek európai képesítési 
keretrendszeren (EKKR) belüli elismertetéséről;

25. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy egyértelműen azonosítsák a speciális 
népességcsoportokat – például az időseket, a fiatalokat és a családosokat – annak 
érdekében, hogy kifejezetten az igényeikre szabott szolgáltatásokat és tevékenységeket 
lehessen számukra kínálni;

26. üdvözli az iskolai szünidők összehangolásának javítását célzó információcsere-
mechanizmusra irányuló javaslatot;

27. kéri, hogy a 2010–2017 közötti időszakban az EU strukturális alapjainak felhasználásával 
kapcsolatban tegyenek a korábbinál egyértelműbb utalást a kulturális és turisztikai 
útvonalak támogatására és a különböző tagállamokban található útvonalak 
összekapcsolására a jó minőségű területfejlesztés erősítése érdekében;

28. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a sporttal összefüggő turizmust, 
és fokozzák a beruházást az olyan útvonalakba, mint az európai hegyvidéki túraútvonalak 
és a több európai régiót átszelő kerékpárutak vagy a mobilitást, a fizikai tevékenységet és 
az egészséges életmódot elősegítő egyéb eszközökbe;

29. rámutat arra, hogy a kulturális események, zenei fesztiválok, művészeti kiállítások és a 
hasonló események megrendezése és megfelelő népszerűsítése táplálja a kulturális 
turizmust, amely alapvető fontosságú, ha Európa továbbra is a világ első számú turisztikai 
célpontja kíván maradni;

30. a kulturális turizmus előmozdításának eszközeiként kéri a gasztronómiához, a 
fényképészethez, a színházhoz és a mozihoz hasonló területekre összpontosító rendszerek 
feltárását és támogatását;

31. véleménye szerint az új Európai Külügyi Szolgálat jelentős szerepet játszhat abban, hogy 
előmozdítsa és megszilárdítsa Európa helyét a világ első számú turisztikai célpontjaként.
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