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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer 
en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat culturele en studiereizen, jeugd- en sportreizen alsmaar meer in trek zijn en 
vraagt de lidstaten en plaatselijke en regionale overheden dan ook om dergelijke vormen 
van toerisme aan te moedigen door van grotere soepelheid blijk te geven en zich op 
nieuwe soorten verbruikers af te stemmen, gezien de demografische veranderingen en om 
nieuwe vormen van toerisme in aanmerking te kunnen nemen die aan de verwachtingen 
van de verbruiker beantwoorden;

2. wijst erop dat cultureel toerisme het voornaamste segment van de toeristische markt in 
Europa vertegenwoordigt en in de loop van de laatste jaren een betekenisvolle verandering 
ondergaan heeft door zich niet alleen op de belangrijke historische steden of 
vakantiebestemmingen, of de grote evenementen of tentoonstellingen te richten, maar ook 
op kleinere centrums of de cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke reiswegen, de 
zoektocht naar betekenisvolle kenniservaringen, interculturele dialoog, liefde voor de 
natuur en cultuur;

3. meent dat er bijzondere aandacht naar verbetering van de toegang voor gehandicapten 
moet gaan door aanpassing van bouwwerken en opleiding van het personeel;

4. wijst met nadruk op het belang van initiatieven voor solidair en duurzaam toerisme om 
van de vrije tijd een hulpmiddel voor eerlijk uitwisselingsverkeer, solidariteit en 
ontwikkeling van milieubewustzijn te maken;

5. vraagt de Commissie dan ook om aan de hand van de nieuwe bevoegdheden die het 
Verdrag van Lissabon verleent, speciaal de culturele dimensie van het Europees toerisme 
te belichten met het oog op zijn economische, sociale, regionaal en plaatselijk, 
landschaps- en milieugebonden duurzaamheid; 

6. wijst op de belangrijke rol van de overheidsdiensten, vooral regionale en plaatselijke 
overheden en verenigingen die een zo ruim mogelijk publiek aan de genoegens van de 
vrije tijd willen laten deelnemen, ook achtergestelde groepen en jongeren (vakantie- en 
vrijetijdscentra, sportieve en culturele activiteiten, enz.), met voortdurende aandacht voor 
de sociaal gemengde samenstelling van het doelpubliek;

7. benadrukt dat het van belang is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren met 
programma’s voor levenslang leren, die vooral op mobiliteit gericht zijn (bvb Leonardo da 
Vinci met zijn mobiliteitsmaatregelen en voorlopige proefprojecten zoals Erasmus voor 
ondernemers en Grundtvig); ; acht het ook van essentieel belang om de opleiding, kennis, 
vaardigheden, mogelijkheden en beroepsvooruitzichten van het personeel van toeristische 
ondernemingen door middel van programma’s voor levenslang leren te verbeteren; 

8. benadrukt dat de Europese en internationale mobiliteit van studenten van toeristische 
beroepscholen en/of instellingen voor hoger onderwijs aanmoediging verdient, zodat 
studenten de beste werkwijzen kunnen leren kennen en uitwisselen en praktische kennis 
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kunnen opdoen terwijl ze hun talenkennis verbeteren;

9. maakt zich zorgen over de toenemende culturele uniformering, ook op taalgebied; wijst 
dan ook op het belang van verscheidenheid in cultuur, taal en erfgoed;

10. wijst op de voordelen van een tweeledige onderwijsmethode in de toeristische sector en op 
het belang om praktische ervaringen te combineren met onderwijs op een beroepschool 
en/of aan instellingen voor hoger onderwijs zodat zowel de theoretische als praktische 
vaardigheden verder ontwikkeld worden;

11. herinnert eraan dat het cultureel erfgoed van Europa en zijn verscheidenheid aan talen op 
de toeristische wereldmarkt in vergelijking een betekenisvol voordeel betekenen, en 
vraagt dan ook dat die kenmerken in economische analyses van de toeristische sector de 
nodige erkenning krijgen, vooral in de verdeling van middelen om bestemmingen van 
cultureel belang in stand te houden en te promoten;

12. beschouwt initiatieven van de Europese Unie zoals de culturele hoofdstad van Europa, het 
Europees erfgoedzegel en het IJzeren Gordijn-pad, waarbij sprake dient te zijn van 
aanzienlijke synergie met projecten van het programma van cultuurhistorische reiswegen 
van de Raad van Europa (zoals de weg naar Santiago de Compostela, de Via Francigena 
of een van de overige erkende reiswegen) en het Europees instituut voor culturele 
reiswegen, als noodzakelijk om het Europees erfgoed bekend te maken en de hedendaagse 
creativiteit en duurzaam cultuurtoerisme te stimuleren, nieuwe klanten te werven en 
minder bekende afgelegen gebieden enige ruggensteun te geven; vraagt daarbij sterkere 
bindingen met de traditionele regionale cultuur en maatregelen die behoud van het 
traditioneel stads- en landschapsbeeld stimuleren; verheugt zich over programma's als 
EDEN en NECSTouR vanwege de mogelijkheden om duurzame economische 
ontwikkeling te ondersteunen, die ze in zich dragen;

13. wijst nadrukkelijk op de culturele en toeristische waarde van de Europese 
cultuurhistorische reiswegen in het kader van de bevordering van een gemeenschappelijk 
cultureel erfgoed, en vraagt de Commissie om de samenwerking met de Raad van Europa 
op dat vlak uit te breiden en er de nodige middelen voor uit te trekken; 

14. vraagt de Commissie om de weerslag van het EU-programma culturele hoofdstad van 
Europa op het toerisme te evalueren en bij het Europees parlement verslag uit te brengen 
of het eventueel niet geboden is om de bestuursmodellen, financieringswijzen en 
medewerking van culturele verenigingen en instellingen te veranderen om op een 
doelmatige manier in duurzame en blijvende ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden 
te kunnen investeren;

15. denkt aan het belang van de sport om het toerisme te stimuleren, zowel in de vorm van 
spektakel als door eigen beoefening en vraagt gerichte beleidsvormen om sporttoerisme 
aan te moedigen en te ondersteunen;

16. vestigt de aandacht op de functie van de Europese reiswegen, zoals de cultuurhistorische 
reiswegen van de Raad van Europa, die volgens een bepaalde thematiek of historische 
trajecten opgesteld worden en culturele inhoud bieden die soms weinig bekend is en 
persoonlijke benadering en creatieve inzet vergt; is van mening dat de reiswegen op zich 
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als cultuurgoed zijn te beschouwen, omdat ze doeltreffende netwerkverbindingen tussen 
organisatoren en verenigingen uit verschillende lidstaten tot stand brengen, die in 
administratieve aangelegenheden en bekendmakingsinitiatieven moeten samenwerken om 
voor opwaardering van de Europese culturen, wederzijdse kennis en vreedzaam 
samenleven, toerisme, de mobiliteit van uitbaters, trekkers en kunstenaars, vertrouwdheid 
met plaatselijke tradities en mogelijkheden, en interculturele en interreligieuze dialoog te 
helpen zorgen;

17. vraagt tegelijk ook doeltreffende vervolgmaatregelen, bestuurlijke begeleiding en 
onderlinge verbinding van de bestaande programma's van de Europese Unie, door er 
voldoende middelen voor uit te trekken zodat ze in al hun mogelijkheden volledig benut 
worden, alsook steun voor een geïntegreerde benadering van het toerisme;

18. wijst erop dat cultuurtoerisme een betekenisvolle bijdrage tot het beheersen van de 
economische en werkgelegenheidscrisis van vandaag kan leveren, in die zin dat het goed 
gebruik van vaardigheden, regionale en plaatselijke mogelijkheden, en de ontwikkeling 
van het platteland en kleine centrums weet te maken door de vraag naar toeristische 
accommodatie over het jaar en de verschillende marktsegmenten te spreiden, cultureel en 
landschappelijk erfgoed en de reisverbindingen naar waarde te schatten, en de hervatting 
van regionale en plaatselijke gastronomische en wijnbouwtradities en de opstelling van 
kwaliteitsvolle reisprogramma’s aan te moedigen; 

19. onderstreept de rol van de sport in het stimuleren van het toerisme en verheugt zich over 
initiatieven als het project Watersport in het Atlantisch gebied; herinnert eraan dat sport 
zowel een culturele als activiteitsgerichte bezigheid is, die toeristen naar de randgebieden 
van Europa kan lokken;

20. meent dat de organisatie van artistieke en culturele activiteiten en sportevenementen de 
mobiliteit stimuleert en als toeristische attractie kan dienen;

21. vraagt om interculturele dialoog als factor van sociaal-culturele ontwikkeling zowel in als 
buiten de stadsgebieden te beschouwen, en wijst met nadruk op het creatief potentieel van 
culturele verscheidenheid en de programma's die er zich op toeleggen (zoals het 
gezamenlijk programma ‘interculturele steden’ van de Commissie en de Raad van Europa) 
als drijvende kracht achter de ontwikkeling van ondernemerschap en vernieuwing, ook in 
het toerisme;

22. wijst op het platform www.visiteurope.com, dat verder uitgebouwd moet worden om 
Europa en zijn erfgoed zichtbaarder te maken door op de behoeften van de toeristen 
afgestemde informatie in het grootst mogelijk aantal talen van de Europese Unie en de 
grote wereldtalen te verstrekken; benadrukt dat het één van de centrale platforms moet 
zijn dat onderlinge verbindingen met en tussen andere programma’s en toepassingen legt;

23. wijst met nadruk op het seizoensgebonden karakter van de Europese toeristische sector als 
structureel probleem; onderstreept de rol van cultureel en vormingstoerisme bij de 
verlenging van de toeristische seizoenen en de vermindering van de negatieve 
sociaaleconomische weerslag van seizoensgebonden activiteit; verheugt zich in die zin 
over de voorbereidende actie Calypso van de Commissie om sociaal toerisme te 
stimuleren en het seizoensgebonden karakter van de toeristische activiteit af te zwakken;
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24. vraagt de Commissie om er bij de lidstaten op aan te dringen dat ze de traditionele en 
nieuwe vaardigheden in toerisme, accommodatie en het promoten van bepaalde streken of 
plaatsen, in het Europees kwalificatiekader opnemen en erkennen;

25. onderstreept dat de verschillende bevolkingsgroepen – zoals ouderen, jongeren en 
gezinnen - duidelijk omschreven moeten worden om hun dienstverlening en activiteiten te 
kunnen aanbieden die speciaal op hen toegesneden zijn;

26. verheugt zich over het voorstel voor onderlinge uitwisseling van informatie om de 
schoolvakanties beter te kunnen coördineren;

27. wenst dat de aanwending van de structuurfondsen 2010-2017 uitdrukkelijker de 
bekendmaking van de cultuurhistorische en toeristische reiswegen en hun onderlinge 
aansluitingen in de verschillende lidstaten in aanmerking neemt als mogelijkheid om 
kwaliteitsvolle regionale en plaatselijke ontwikkeling nieuw leven in te blazen;

28. vraagt de Commissie en de lidstaten om het toerisme in verbinding met sportactiviteit aan 
te moedigen, vooral met meer investeringen in trajecten zoals de Europese bergpaden en 
fietswegen die door meerdere Europese regio’s lopen, of met andere beleidsvormen om 
mobiliteit, lichamelijke activiteit en een gezonde levenswijze te bevorderen;

29. meent dat de organisatie en goede bekendmaking van culturele evenementen, 
muziekfestivals, kunsttentoonstellingen e.a. bevorderlijk zijn voor het cultureel toerisme 
dat onontbeerlijk is om ervoor te zorgen dat Europa de eerste toeristische bestemming in 
de wereld blijft;

30. vraagt dat er initiatieven in de gastronomie, fotografie, film en theater uitgeprobeerd en 
ondersteund worden als nieuwe vormen om cultureel toerisme te bevorderen; 

31. meent dat de nieuwe Europese dienst voor extern optreden de positie van Europa als 
eerste toeristische bestemming ter wereld aanzienlijk kan helpen ondersteunen en 
verstevigen;
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