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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad su kultūra, švietimu ir sportu susijusios kelionės tampa vis populiaresnės, 
taigi, ragina valstybes nares, vietos ir regionų institucijas remti tokias turizmo formas, 
taikant lankstesnį požiūrį ir prisitaikant prie naujų rūšių vartotojų, atsirandančių dėl 
demografinių pokyčių, ir atsižvelgti į naujas turizmo rūšis, pritaikytas prie vartotojų 
išsakomų pageidavimų;

2. pažymi, kad kultūrinis turizmas yra didžiausias Europos turizmo pramonės segmentas ir 
kad pastaraisiais metais jame įvyko didžiulių pokyčių ir šiuo metu jame susitelkiama ne 
tik ties pagrindiniais istoriniais miestais ir turistiniais kurortais ar žymiais įvykiais ir 
renginiais, bet ir mažesniais miesteliais ir istoriniais, kultūriniais bei gamtiniais 
maršrutais, traukiančiais žmones, kurie ieško žinių, kultūrinio dialogo, gamtos bei 
kultūros;

3. mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti neįgalių asmenų prieigos pagerinimui pritaikant 
pastatus ir apmokant personalą;

4. pabrėžia sąžiningo ir tvaraus turizmo sistemų svarbą, nes jomis būtų užtikrinama 
laisvalaikio veikla, skatinanti sąžiningą prekybą, solidarumą ir ekologišką plėtrą;

5. atitinkamai ragina Komisiją, pagal savo naujas kompetencijos sritis, atsiradusias pagal 
Lisabonos sutartį, pabrėžti kultūrinį Europos turizmo aspektą, siekiant užtikrinti 
ekonominį, socialinį, teritorinį, kraštovaizdžio ir aplinkos apsaugos tvarumą;

6. atkreipia dėmesį į svarbų valstybės institucijų, ypač teritorinių valdžios institucijų ir 
asociacijų vaidmenį suteikiant kaip galima platesnio spektro prieigą prie laisvalaikio 
veiklos, įskaitant ir neįgalias gyventojų grupes bei jaunimą (atostogų stovyklos,
laisvalaikio centrai ir t.t.), nuolat užtikrinant plačią socialinę įvairovę;

7. pabrėžia, kad labai svarbu gerinti švietimo kokybę naudojant gyvenimą trunkančio 
mokymosi programas, kuriomis pabrėžiami mobilumą skatinantys veiksmai, pvz., 
mobilumo programa „Leonardo da Vinci“, paruošiamasis bandomasis projektas 
„Erasmus“, skirta verslininkams ir programa „Grundtvig“; taip pat mano, kad yra labai 
svarbu pagerinti turizmo versle dirbančio personalo mokymą, žinias, įgūdžius, 
sugebėjimus ir profesines perspektyvas vykdant visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
programas;

8. pabrėžia, kad reikia plėtoti Europos ir tarptautinį studentų mobilumą tarp turizmo srities 
profesinių mokyklų ir aukštojo lavinimo institucijų, siekiant, kad studentai galėtų įgyti 
pažangiosios patirties ir ja keistis, taip pat įgyti praktinių žinių bei tobulinti kalbos 
įgūdžius;

9. išreiškia savo susirūpinimą dėl vis intensyvesnio kultūros ir kalbos standartizavimo; todėl 
pabrėžia kultūrinės, kalbinės ir paveldo įvairovės svarbą;
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10. pabrėžia vadinamosios dvigubos švietimo sistemos privalumus turizmo sektoriuje ir tai, 
kad svarbu derinti praktinę patirtį su mokymusi profesinėse ir (arba) aukštojo lavinimo 
institucijose, taip gerinant ir teorinius, ir praktinius įgūdžius;

11. primena, kad Europos kultūrinis paveldas ir kalbinė įvairovė sukuria didelį konkurencinį 
privalumą pasaulinėje turizmo rinkoje ir ragina tinkamai pripažinti šiuos faktorius 
atliekant ekonominę turizmo sektoriaus analizę, ypač skirstant išteklius, reikalingus 
palaikyti iš atnaujinti kultūrinės reikšmės maršrutus;

12. mano, kad Europos Sąjungos iniciatyvos, kaip, pvz.,  „Europos kultūros sostinė“, 
„Europos paveldo ženklas“ ir „Geležinės uždangos kelias“, kurioms reikia plataus masto 
sąveikos su Europos Tarybos programos „Europos kultūros keliai“ (pvz., „Šv. Jokūbo 
kelias“, „Via Francigena“ ar kiti pripažinti keliai) ir Europos kultūros kelių instituto 
projektais, yra reikalingos Europos paveldui, šiuolaikiniam kūrybiškumui ir kultūrinio 
turizmo tvarumui skatinti, pritraukti naujus vartotojus ir remti labiau nutolusius bei 
mažiau žinomus regionus; todėl ragina vystyti glaudesnius ryšius su tradicine kultūra 
regionuose ir imtis priemonių, skirtų apsaugoti tradicinius miesto bei kaimo vietovių 
kraštovaizdžius; džiaugiasi programomis EDEN ir NECSTouR, kadangi jos skatina tvarią 
ekonominę plėtrą;

13. pabrėžia Europos kultūros kelių kultūrinę ir turistinę vertę skatinant bendrą Europos 
kultūros paveldą ir ragina Komisiją paspartinti bendradarbiavimą su Europos Taryba šioje 
srityje bei numatyti tam reikalingą finansavimą;

14. ragina Komisiją įvertinti ES programos „Europos kultūros sostinės“ poveikį turizmui ir 
informuoti Parlamentą ar būtina persvarstyti valdysenos metodus, finansavimo susitarimus 
ir procedūras, kuriais vadovaujantis įtraukiamos kultūros institucijos ir asociacijos, 
siekiant investuoti į ilgaamžį ir tvarų procesą bei bendradarbiavimą;

15. atkreipia dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį sportas vaidina skatinant turizmą žiūrovams ir 
dalyviams keliaujant į renginius, ir ragina įvesti specifines politikos priemones, skirtas 
skatinti ir remti sporto turizmą;

16. atkreipia dėmesį į Europos kelių, pvz. Europos Tarybos programos „Europos kultūros 
keliai“ vaidmenį, kuria susitelkiama ties specifinėmis temomis arba istoriniais keliais, 
siūlomas tiek įprastinio, tiek ir netradicinio požiūrio kultūrinis turinys ir skatinamos 
diskusijos bei kūrybingas ir individualus požiūris; mano, kad tokie keliai patys gali būti 
laikomi kultūros produktais, vaidinančiais svarbų vaidmenį kuriant operatorių ir asociacijų 
iš daugiau nei vienos valstybės narės, tinklus; šie operatoriai ir asociacijos dirbtų kartu 
kuriant Europos kultūros, abipusio supratimo ir taikaus sambūvio, turizmo, operatorių, 
keliautojų ir menininkų mobilumą, pažintį su vietos tradicijomis ir potencialu bei 
tarpkultūrinį dialogą ir pasitikėjimą vienas kitu skatinančias sistemas;

17. taip pat ragina prižiūrėti, valdyti ir tarpusavyje susieti veikiančias ES programas ir teikti 
joms pakankamus išteklius, siekiant, kad būtų išnaudotos visos jų galimybės;

18. nurodo, kad kultūrinis turizmas gali stipriai prisidėti įveikiant dabartinę ekonominę bei 
užimtumo krizę, nes juo tinkamai panaudojami įgūdžiai ir teritorinis potencialas bei 
skatinama kaimo vietovių ir mažų miestų plėtra, nes ilgainiui įvairiuose segmentuose 
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didėja turistų nakvynės poreikis. Taip pat yra skatinamas kultūrinis bei kraštovaizdžio 
paveldas ir mobilumas, suteikiant postūmį tradiciniams vietos valgiams ir vynams bei 
sukuriant aukštos kokybės maršrutus;

19. pabrėžia sporto vaidmenį skatinant turizmą ir pritaria tokioms iniciatyvoms kaip projektas 
„Vandens sportas Atlanto vandenyno regione“; primena, kad sportas yra kultūrinis bei 
veikla paremtas tikslas, kuris gali pritraukti turistus į periferinius Europos regionus;

20. mano, kad meninės ir kultūrinės veiklos bei sporto renginių organizavimas skatina 
mobilumą ir pritraukia turistų;

21. ragina tarpkultūrinį dialogą laikyti priemone, skirta skatinti socialinę bei kultūrinę plėtrą 
tiek miestų, tiek ir ne miestų regionuose bei pabrėžia kūrybinį kultūrinės įvairovės 
potencialą bei ties juo susitelkiančias programas (pvz. bendrą Komisijos ir Europos 
Tarybos programą „Kultūrų miestai“) kaip varomąją ne tik turizmo pramonės bendrovių ir 
naujovių jėgą;

22. primena, kad www.visiteurope.com yra interneto svetainė, kurią reikėtų toliau plėtoti 
siekiant pagerinti Europos ir jos paveldo regimumą teikiant informaciją, skirtą turistų 
poreikiams patenkinti kuo daugiau ES kalbų, o taip pat pagrindinėmis pasaulio kalbomis; 
pabrėžia, kad ji turėtų būti viena iš pagrindinių interneto svetainių, kurioje būtų kartu 
pateikiamos visos programos ir nurodomas jų taikymas;

23. pabrėžia struktūrinę problemą, susijusią su Europos turizmo sektoriaus sezoniškumu; 
pabrėžia kultūrinio ir šviečiamojo turizmo vaidmenį prailginant turistinį sezoną ir 
mažinant neigiamą socialinį bei ekonominį sezoniškumo poveikį; wodėl pritaria 
Komisijos parengiamųjų veiksmų programai „Calypso“, kuri skirta skatinti socialinį 
turizmą ir mažinti sezoniškumą;

24. ragina Komisiją paprašyti valstybių narių užtikrinti, kad tradiciniai ir nauji įgūdžiai 
turizmo, apgyvendinimo ir teritorinės plėtros srityse būtų pripažinti Europos kvalifikacijų 
sistemos apimtyje;

25. pabrėžia, kad būtina aiškiai nustatyti konkrečias gyventojų grupes, pvz. pagyvenusius 
asmenis, jaunimą ir šeimas, nes tai būtina norint siūlyti specialiai jiems pritaikytas 
paslaugas ir veiklą;

26. pritaria pasiūlymui dėl keitimosi informacija mechanizmo, kuriuo būtų gerinamas 
mokyklinių atostogų koordinavimas;

27. ragina aiškiau susieti ES struktūrinių fondų panaudojimą 2010–2017 m. laikotarpiu, kurie 
skirti kultūriniams ir turistiniams maršrutams skatinti su maršrutais įvairiose valstybėse 
narėse, kas pasitarnautų kaip veiksmingos teritorinės plėtros priemonė;

28. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti su sportu susijusį turizmą ir paspartinti 
investicijas tokiuose maršrutuose kaip Europos kalnų keliai bei dviračių takai, einantys 
per keletą Europos regionų bei paspartinti kitas mobilumą, fizinį aktyvumą ir sveiką 
gyvenimo būdą skatinančias priemones;
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29. nurodo, kad tinkamas kultūrinių renginių, muzikos festivalių, meno parodų ir panašių 
renginių organizavimas ir rengimas skatina kultūrinį turizmą, kuris yra ypač svarbus 
Europai, norint ir toliau likti turistų lankomiausiu žemynu pasaulyje;

30. ragina išnagrinėti ir remti sistemas, kuriomis būtų susitelkiama ties tokiomis kultūrinį 
turizmą skatinančiomis sritimis kaip maistas, fotografija, teatras ir kinas;

31. mano, kad nauja Europos išorinių veiksmų tarnyba gali vaidinti svarbų vaidmenį skatinant 
ir konsoliduojant Europos, kaip turistų lankomiausio žemyno pasaulyje, statusą.



AD\853634LT.doc 7/7 PE450.607v03-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 25.1.2011

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

25
0
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika 
Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia 
Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, 
Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek 
Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco 
Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, 
László Tőkés, Helga Trüpel, Corneliu Vadim Tudor, Gianni Vattimo, 
Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Liam Aylward, Dominique Baudis, Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Rita 
Borsellino, Nessa Childers, Knut Fleckenstein, Nadja Hirsch, Stephen 
Hughes, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Ryszard 
Antoni Legutko, Ramona Nicole Mănescu, Hans-Peter Martin, Iosif 
Matula, Jean-Luc Mélenchon, Francisco José Millán Mon, Elisabeth 
Morin-Chartier, Paul Nuttall, Georgios Papanikolaou, Bernd Posselt, 
Hella Ranner, Mitro Repo, Robert Rochefort, Olga Sehnalová, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Rui Tavares, 
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Iva Zanicchi


