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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka arvien iecienītāki kļūst ar kultūru, izglītību un sportu saistīti ceļojumi, tādēļ 
aicina dalībvalstis, vietējās un reģionālās iestādes būt elastīgākām, sniedzot atbalstu 
šādiem tūrisma veidiem, un pielāgoties demogrāfisko pārmaiņu radītajām jaunajām 
patērētāju kategorijām un ņemt vērā jaunus tūrisma veidus, kas pielāgoti patērētāju 
paustajām vēlmēm;

2. norāda, ka ar kultūru saistītais tūrisms ir vislielākā tūrisma nozares joma Eiropā un 
pēdējos gados tā ir piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas; pašlaik tā vairs nav saistīta tikai 
ar lielākajām vēsturiskajām pilsētām, kūrortiem vai nozīmīgākajiem notikumiem un 
izstādēm, bet aptver arī mazpilsētas un ar vēsturi, kultūru un dabu saistītus maršrutus, kuri 
piesaista cilvēkus, kas tiecas pēc zināšanām, dialogu starp kultūrām, pēc dabas un 
kultūras;

3. uzskata, ka īpaša vērība ir jāvelta tam, lai uzlabotu tūrisma pieejamību invalīdiem, 
pielāgojot tūrisma objektus un apmācot personālu;

4. uzsver, ka liela nozīme ir godīgai un ilgtspējīgai tūrisma organizēšanai, kas ļauj izmantot 
atpūtas pasākumus, lai veicinātu taisnīgu tirdzniecību, solidaritāti un ekoloģiski 
līdzsvarotu attīstību;

5. attiecīgi aicina Komisiju, ņemot vērā Lisabonas līgumā paredzēto jauno kompetences 
sadali, uzsvērt tūrisma kultūras aspektus Eiropā, lai nodrošinātu ekonomikas, sociālās 
jomas, teritoriālo, ainavu un vides ilgtspējīgumu;

6. norāda, ka liela nozīme ir valsts struktūrām, jo īpaši teritoriālajām iestādēm un 
apvienībām, lai nodrošinātu iespējami plašāku piekļuvi atpūtas pasākumiem, cita starpā 
trūcīgākajām iedzīvotāju grupām un jauniešiem (atpūtas nometnes un centri, sporta un 
kultūras pasākumi u. tml.), vienlaikus tajos iesaistot visplašākos sociālos slāņus;

7. uzsver, ka ir svarīgi uzlabot izglītības kvalitāti, izmantojot mūžizglītības programmas, 
kurās ir akcentēti uz mobilitāti vērsti pasākumi (piemēram, Leonardo da Vinci mobilitātes 
pasākumi un tādi izmēģinājuma pirmsprojekti kā Erasmus uzņēmējiem un Grundtvig); 
tāpat uzskata, ka ir svarīgi uzlabot darbinieku apmācību, zināšanas, prasmes, spējas un 
profesionālās izredzes tūrisma uzņēmumos, piedāvājot mūžizglītības programmas;

8. uzsver, ka ir jāveicina tūrisma arodskolu audzēkņu un/vai augstskolu studentu mobilitāte 
Eiropā un ārpus tās, lai dotu viņiem iespēju apgūt paraugpraksi un apmainīties ar to, kā arī 
gūt praktiskas zināšanas, vienlaikus uzlabojot valodu prasmi;

9. pauž bažas par aizvien pieaugošo kultūras un valodas standartizāciju; tādēļ uzsver 
kultūras, valodu un mantojuma daudzveidības nozīmi;

10. norāda uz „duālās” izglītības sistēmas priekšrocībām tūrisma jomā un uz to, cik svarīgi ir 
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apvienot praktisko pieredzi ar mācībām arodskolā un/vai augstskolā, vienlaikus uzlabojot 
gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas;

11. atgādina, ka kultūras mantojums un valodu daudzveidība Eiropā sniedz ievērojamas 
priekšrocības salīdzinājumā ar tūrisma tirgu pasaulē, un aicina pienācīgi ņemt vērā šos 
faktorus, veicot tūrisma nozares ekonomisko analīzi, jo īpaši saistībā ar resursu 
piešķiršanu no kultūras viedokļa nozīmīgu galamērķu uzturēšanai un modernizēšanai;

12. uzskata, ka tādas iniciatīvas kā „Eiropas Kultūras galvaspilsēta”, „Eiropas mantojuma 
zīme” un „Dzelzs priekškara taka” var ievērojami papildināt projektus no Eiropas 
Padomes kultūras maršrutu programmas (piemēram, „Svētā Jēkaba ceļš”, „Via 
Francigena” vai citi plaši atzīti maršruti) un Eiropas Kultūras maršrutu institūta 
piedāvājumu, lai popularizētu Eiropas mantojumu, sekmētu mūsdienu radošās spējas un 
kultūrtūrisma ilgtspējību, uzrunājot jaunus patērētājus un atbalstot mazāk pazīstamus 
reģionus; šajā sakarībā aicina veidot ciešāku saikni ar tradicionālo kultūru reģionos un 
veicināt pasākumus, kas ļauj saglabāt tradicionālas pilsētu un lauku ainavas; atzinīgi vērtē 
tādas programmas kā EDEN un NECSTouR, kuras spēj ievērojami veicināt ilgtspējīgu 
ekonomikas attīstību;

13. uzsver Eiropas kultūras maršrutu vērtību kultūras un tūrisma jomā, popularizējot kopējo 
Eiropas kultūras mantojumu, un aicina Komisiju paplašināt sadarbību ar Eiropas Padomi 
šajā jomā un paredzēt vajadzīgo finansējumu;

14. aicina Komisiju izvērtēt ES programmas „Eiropas Kultūras galvaspilsētas” ietekmi uz 
tūrismu un ziņot Parlamentam par to, vai vajadzētu pārskatīt pārvaldības pieeju, 
finansēšanas kārtību un kultūras iestāžu un apvienību iesaistīšanas procedūras, lai 
atbalstītu ilgstošus un ilgtspējīgus procesus un partnerattiecības;

15. pievērš uzmanību tam, ka sportam ir liela nozīme tūrisma attīstībā, jo skatītāji un sportisti 
apmeklē sacīkšu vietas, un pieprasa izstrādāt īpašas politiskās nostādnes sporta tūrisma 
veicināšanai un atbalstam;

16. pievērš uzmanību tādiem Eiropas maršrutiem kā Eiropas Padomes „Kultūras maršruti”, 
kas veltīti konkrētām tēmām vai vēstures takām, atspoguļo gan tradicionālo, gan 
netradicionālo kultūras saturu un veicina debates un radošu, katrai gaumei piemērotu 
pieeju; uzskata, ka šādi maršruti paši par sevi ir uzskatāmi par kultūras precēm, kam ir 
nozīmīga loma uzņēmēju un asociāciju tīklu veidošanā, kuri aptver vairākas dalībvalstis 
un palīdz kopā veidot veicināšanas un pārvaldības shēmas, lai popularizētu Eiropas 
kultūru, savstarpēju sapratni un mierīgu līdzāspastāvēšanu, tūrismu, uzņēmēju, tūristu un 
mākslinieku mobilitāti, vietējo tradīciju un iespēju iepazīšanu, kā arī dialogu starp 
dažādām kultūrām un ticībām;

17. vienlaikus prasa lietpratīgi kontrolēt, pārvaldīt un savstarpēji saistīt pašreizējās ES 
programmas un nodrošināt vajadzīgos līdzekļus, kas ļautu pilnībā izmantot esošās 
iespējas, kā arī atbalstīt integrētu pieeju tūrismam;

18. norāda, ka kultūrtūrisms var ievērojami palīdzēt pārvarēt pašreizējo ekonomikas un 
nodarbinātības krīzi, jo tas lietpratīgi izmanto prasmes un vietējo potenciālu, veicina lauku 
un mazpilsētu attīstību, kāpinot pieprasījumu pēc tūristu mītnēm visa gada garumā un 
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dažādos nozares segmentos, kā arī popularizē kultūras un dabas mantojumu un mobilitāti, 
sekmējot tradicionālo vietējo ēdienu un vīnu izplatību un piedāvājot kvalitatīvus 
maršrutus;

19. uzsver sporta nozīmi tūrisma veicināšanā un atzinīgi vērtē tādas iniciatīvas kā projekts 
„Ūdenssports Atlantijas okeānā”; atgādina, ka sporta aktivitātes ir saistītas ar kultūru un 
tās var palīdzēt piesaistīt tūristus Eiropas attālākiem reģioniem;

20. uzskata, ka mākslas un kultūras pasākumu, kā arī sporta sacīkšu rīkošana veicina 
mobilitāti un piesaista tūristus;

21. aicina uzskatīt, ka kultūru dialogs ir līdzeklis, kas veicina attīstību sociālajā un kultūras 
jomā gan pilsētās, gan ārpus tām, un uzsver kultūras daudzveidības un ar to saistīto 
programmu (piemēram, Komisijas un Eiropas Padomes kopīgā programma „Kultūru 
pilsētas”) radošo potenciālu, kurš ir uzņēmības un inovācijas dzinējspēks, cita starpā arī 
tūrisma nozarē;

22. atgādina, ka vietne www.visiteurope.com ir informācijas platforma, kura jāpilnveido, lai 
uzlabotu Eiropas un tās mantojuma atpazīstamību, sniedzot tūristu pieprasītu informāciju 
pēc iespējas lielākā skaitā ES valodu, kā arī nozīmīgākajās pasaules valodās; uzsver, ka tai 
jākļūst par vienu no galvenajām platformām, kas nodrošina saikni ar citām programmām 
un pasākumiem;

23. uzsver sezonalitātes problēmu, kas piemīt tūrisma nozares struktūrai Eiropā; uzsver 
kultūrtūrisma un izglītības tūrisma nozīmi, kas ļauj pagarināt tūrisma sezonu un mazināt 
sezonalitātes negatīvo sociālekonomisko ietekmi; atzinīgi vērtē Komisijas programmas 
Calypso sagatavošanas darbu ietekmi, veicinot sociālo tūrismu un mazinot sezonalitātes 
sekas;

24. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis, lai tās panāk, ka tradicionālās un jaunās 
kvalifikācijas tūrisma, izmitināšanas un teritoriju popularizēšanas jomā ir atzītas saskaņā 
ar Eiropas Kvalifikācijas sistēmu (EQF);

25. uzsver, ka īpaši jāizdala atsevišķas iedzīvotāju grupas, piemēram, veci cilvēki, jaunieši un 
ģimenes, lai viņiem nodrošinātu īpaši pielāgotus pakalpojumus un pasākumus;

26. atzinīgi vērtē ierosinājumu izveidot informācijas apmaiņas mehānismu, lai uzlabotu skolas 
brīvdienu koordinēšanu;

27. prasa skaidrākas norādes saistībā ar ES struktūrfondu izmantošanu laikposmā no 2010. 
līdz 2017. gadam, attīstot kultūras un tūrisma maršrutus un savienojot maršrutus dažādās 
dalībvalstīs ar mērķi veicināt kvalitatīvu teritoriālo attīstību;

28. aicina Komisiju un dalībvalstis attīstīt ar sportu saistīto tūrismu un ieguldīt lielākus 
līdzekļus tādos maršrutos kā Eiropas kalnu takas un riteņbraucēju takas, kas aptver 
vairākus Eiropas reģionus, vai rīkot citus pasākumus, kuri veicina mobilitāti, fiziskās 
nodarbības un veselīgu dzīvesveidu;

29. norāda, ka, rīkojot un pienācīgi popularizējot kultūras pasākumus, mūzikas festivālus, 
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mākslas izstādes un tamlīdzīgus pasākumus, tiek veicināts kultūrtūrisms, kam ir izšķiroša 
nozīme, ja Eiropa arī turpmāk vēlas būt tūristu visbiežāk apmeklētā vieta pasaulē;

30. prasa apsvērt iespēju izmantot un atbalstīt iniciatīvas tādās jomās kā pārtikas nozare, 
fotogrāfija, teātra māksla un kinematogrāfija, cita starpā lai veicinātu jaunu kultūrtūrisma 
veidu attīstību;

31. uzskata, ka nesen izveidotajam Eiropas Ārējās darbības dienestam var būt nozīmīga loma 
Eiropas kā tūristu visbiežāk apmeklētās vietas pasaulē popularizēšanā un stiprināšanā.
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