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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na rosnącą popularność podróży związanych z kulturą, edukacją, młodzieżą
i sportem i w związku z tym wzywa państwa członkowskie oraz władze lokalne
i regionalne do wspierania tych form turystyki przez wykazanie większej elastyczności 
oraz dostosowanie się do nowej kategorii konsumenta, która pojawiła się w wyniku zmian 
demograficznych, oraz brania pod uwagę nowych form turystyki dostosowanych do 
zapotrzebowania zgłaszanego przez konsumentów;

2. przypomina, że turystyka kulturalna stanowi najobszerniejszą część turystyki w Europie 
oraz że w ostatnich latach uległa ona znacznej zmianie i nie jest ukierunkowana jedynie 
na duże miasta historyczne lub miejscowości wypoczynkowe bądź główne wydarzenia lub 
wystawy, lecz również na mniejsze ośrodki lub szlaki historyczne, kulturowe
i przyrodnicze oraz szukanie ciekawych doświadczeń w zakresie wiedzy, dialogu 
międzykulturowego, pasji przyrodniczych i kulturowych;

3. uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na poprawę dostępu dla osób 
niepełnosprawnych, dostosowując miejsca pobytu i szkoląc personel;

4. podkreśla znaczenie inicjatyw w zakresie turystyki solidarnej i zrównoważonej, aby 
uczynić rozrywkę i wypoczynek narzędziami sprawiedliwego handlu, solidarności
i ekorozwoju;

5. zachęca zatem Komisję, zgodnie z nowymi kompetencjami wynikającymi z traktatu 
lizbońskiego, do zwrócenia uwagi na wymiar kulturowy turystyki europejskiej, mając na 
względzie równowagę gospodarczą, społeczną, terytorialną, krajobrazową
i środowiskową;

6. przypomina o ważnej roli władz publicznych, a zwłaszcza samorządów terytorialnych,
i stowarzyszeń w zapewnieniu dostępu do wypoczynku i rozrywki (ośrodki 
wypoczynkowe i rekreacyjne, organizacje działalności sportowej i kulturalnej itp.) jak 
największej liczbie osób, w tym grupom osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
i młodzieży, kierując się stałą troską o mieszanie się grup społecznych;

7. podkreśla znacznie, jakie ma podnoszenie jakości edukacji poprzez programy uczenia się 
przez całe życie, które kładą nacisk na działania nastawione na mobilność (np. działania
w zakresie mobilności w programie Leonardo da Vinci i przygotowujące programy 
pilotażowe, takie jak program Erasmus dla przedsiębiorców i program Grundtvig); uważa 
ponadto, że należy kłaść większy nacisk na szkolenia, podnosić wiedzę, umiejętności, 
zdolności i perspektywy zawodowe personelu przedsiębiorstw turystycznych dzięki 
programom uczenia się przez całe życie;

8. zwraca uwagę na potrzebę wspierania europejskiej i międzynarodowej mobilności 
uczniów w placówkach szkolenia zawodowego i/lub szkolnictwa wyższego w dziedzinie 
sektora turystyki, aby mogli oni uczyć się na najlepszych wzorcach i wymieniać te 
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wzorce, a także zdobywać praktyczną wiedzę, doskonaląc przy tym umiejętności 
językowe;

9. wyraża zaniepokojenie zwiększającym się ujednoliceniem kultury, w tym w zakresie 
językowym; dlatego też podkreśla znaczenie różnorodności pod względem kultury, języka
i dziedzictwa;

10. wskazuje na zalety dwutorowego systemu edukacji w sektorze turystyki i znaczenie 
łączenia praktyki w przedsiębiorstwie z nauką w placówce szkolenia zawodowego lub 
szkolnictwa wyższego, co pozwala na jednoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej
i doskonalenie umiejętności praktycznych;

11. przypomina, że europejskie dziedzictwo kulturowe i różnorodność językowa stanowi 
ważną przewagę komparatywną na światowym rynku turystycznym i wzywa do 
należytego uwzględnienia tych czynników w gospodarczych analizach sektora turystyki, 
zwłaszcza w kontekście przydzielania zasobów na utrzymanie i podnoszenie standardu 
ośrodków turystycznych o znaczeniu kulturalnym;

12. uważa, że inicjatywy Unii Europejskiej, takie jak „Europejska Stolica Kultury”, „Znak 
Dziedzictwa Europejskiego” i „Szlak Żelaznej Kurtyny”, które powinny generować 
znaczną synergię z projektami programu Rady Europy „Europejskie Szlaki Kultury” 
(takimi jak „Droga do Santiago”, „Via Francigena” lub którymś z pozostałych uznanych 
szlaków) i Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych, są niezbędne w celu 
promowania dziedzictwa europejskiego, współczesnej kreatywności i trwałości
w turystyce kulturalnej, a także w celu zbliżania się do nowych kategorii konsumentów 
oraz wspierania odległych i mniej znanych regionów; w związku z tym domaga się 
wprowadzenia ściślejszego powiązania z tradycyjną, regionalną kulturą i środkami na 
zachowanie tradycyjnego oblicza miasta i krajobrazu; z zadowoleniem przyjmuje 
programy, takie jak EDEN i NECSTouR, z uwagi na ich potencjał w zakresie ożywiania 
trwałego rozwoju gospodarczego;

13. podkreśla kulturową i turystyczną wartość inicjatywy „Europejskie Szlaki Kultury”, 
wspierającej wspólne europejskie dziedzictwo kulturowe, a także wzywa Komisję, by 
zacieśniła współpracę w tej dziedzinie z Radą Europy oraz by przewidziała niezbędne 
fundusze na ten cel;

14. zwraca się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie oceny wpływu programu UE 
„Europejskie Stolice Kultury” na turystykę oraz o poinformowanie Parlamentu 
Europejskiego o ewentualnej konieczności dokonania przeglądu modeli zarządzania oraz 
zasad finansowania i udziału instytucji i stowarzyszeń kulturalnych celem efektywnego 
inwestowania w trwałe i zrównoważone procesy i partnerstwa;

15. przypomina o znaczeniu sportu dla rozwoju turystyki: zarówno turystyki widzów, jak
i osób czynnie uprawiających sport oraz wzywa do wprowadzenia konkretnych strategii 
politycznych mających na celu promowanie i wspieranie turystyki związanej ze sportem;

16. podkreśla także rolę szlaków europejskich, takich jak „Szlaki Kultury” Rady Europy, 
skupiających się wokół konkretnych tematów lub tras historycznych, które oferują 
niekiedy mało znane treści kulturowe oraz wymagają dyskusji i kreatywnego
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i zindywidualizowanego podejścia; jest zdania, że szlaki można uznać za dobro kultury 
odgrywające skuteczną rolę w tworzeniu sieci podmiotów i stowarzyszeń w różnych 
państwach członkowskich mających wspólnie pracować nad działaniami promocyjnymi
i zarządzaniem, których celem jest wspieranie kultury europejskiej, wzajemnego poznania
i pokojowego współistnienia, turystyki, mobilności podmiotów, turystów pieszych
i artystów, znajomości tradycji i wartości lokalnych, dialogu międzykulturowego
i międzyreligijnego;

17. jednocześnie wzywa do dalszego prowadzenia istniejących programów UE i skutecznego 
zarządzania nimi i ich wzajemnego powiązania, aby dzięki zapewnieniu wystarczających 
środków mogły rozwinąć swój pełny potencjał, a także do wspierania zintegrowanego 
podejścia do ruchu turystycznego;

18. przypomina, że turystyka kulturalna może w znaczący sposób przyczynić się do 
przezwyciężenia obecnego kryzysu gospodarki i zatrudnienia, ponieważ wykorzystuje ona 
umiejętności i potencjał terytorialny oraz pobudza rozwój obszarów wiejskich i małych 
ośrodków dzięki ofercie zakwaterowania w ciągu całego roku i na różnych poziomach,
a także dzięki podnoszeniu wartości dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego, 
mobilności, wznawianiu lokalnych tradycji gastronomicznych i winiarskich oraz 
tworzeniu wysokiej jakości tras wycieczkowych;

19. podkreśla rolę sportu we wspieraniu turystyki i z zadowoleniem przyjmuje takie 
inicjatywy, jak „Sporty wodne na Atlantyku”; przypomina, że sport to hobby zarówno 
kulturowe, jak i nastawione na aktywność, które może przyciągać turystów do bardziej 
oddalonych regionów Europy;

20. uważa, że organizacja wydarzeń artystycznych, kulturalnych i sportowych sprzyja 
mobilności i przyciąga turystów;

21. zachęca do uznania dialogu międzykulturowego za czynnik rozwoju społeczno-
kulturalnego na obszarach miejskich i pozamiejskich, a także kładzie nacisk na potencjał 
twórczy różnorodności kulturowej i poświęcone jej programy (np. program 
„Międzykulturowe miasta” zainicjowany wspólnie przez Komisję Europejską i Radę 
Europy) będące siłą napędową rozwoju w dziedzinie przedsiębiorczości i innowacyjności 
oraz w sektorze turystyki;

22. wskazuje, że portal www.visiteurope.com jest platformą, która wymaga dalszego 
doskonalenia, w celu poprawy dostrzegalności Europy i jej dziedzictwa poprzez 
zapewnienie informacji ukierunkowanych na potrzeby turystów w jak największej liczbie 
oficjalnych języków UE oraz głównych języków świata; podkreśla, że platforma ta 
powinna być jednym z centralnych forów łączących inne programy i środki;

23. podkreśla strukturalny problem sezonowości w europejskim sektorze turystycznym; 
kładzie nacisk na rolę turystyki kulturowej i edukacyjnej w wydłużaniu sezonu 
turystycznego i zmniejszaniu negatywnych społeczno-gospodarczych skutków 
sezonowości; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje działania przygotowawcze 
Komisji do programu Calypso mającego wspierać turystykę społeczną i ograniczać 
sezonowość.
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24. zwraca się do Komisji Europejskiej o wezwanie państw członkowskich do dopilnowania, 
by tradycyjne i innowacyjne umiejętności w sektorze turystyki, zakwaterowania i rozwoju 
terytorialnego zostały uznane w rozumieniu europejskich ram kwalifikacji;

25. podkreśla potrzebę odpowiedniego zdefiniowania różnych grup osób, którym można 
zaoferować usługi i zajęcia skierowane specjalnie do nich: turystykę dla osób starszych, 
młodzieży, rodzin itd.;

26. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany środek wymiany informacji w celu lepszego 
skoordynowania wakacji szkolnych;

27. wzywa, aby w związku z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE w okresie 2010-
2017 wprowadzono wyraźne odniesienie do wspierania szlaków kulturowych
i turystycznych oraz połączenia ich w różnych państwach członkowskich jako sposób na 
ożywienie wysokiej jakości rozwoju terytorialnego;

28. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania turystyki związanej ze sportem 
poprzez zwiększenie inwestycji w europejskie szlaki i ścieżki górskie oraz ścieżki 
rowerowe przebiegające przez kilka regionów europejskich lub w inne formy wspierania 
mobilności, aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia;

29. uważa, że organizacja i odpowiednia promocja wydarzeń kulturalnych, m.in. festiwali 
muzycznych i wystaw, wspiera turystykę kulturalną, która ma zasadnicze znaczenie, jeżeli 
Europa ma nadal być najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie;

30. wzywa do poszukiwania i wspierania inicjatyw związanych m.in. z gastronomią, 
fotografią, teatrem i kinematografią, które należą do nowych czynników pobudzających 
turystykę kulturalną;

31. uważa, że nowa służba zewnętrzna UE może w znacznej mierze przyczynić się do 
wspierania i utwierdzania pozycji Europy jako najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie.
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