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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că deplasările cu conotație culturală și educativă, precum și cele efectuate în 
cadrul activităților de tineret și sportive, au devenit din ce în ce mai apreciate, motiv 
pentru care solicită statelor membre și autorităților locale și regionale să sprijine astfel de 
forme de turism adoptând o abordare mai flexibilă, adaptându-se la noile tipuri de 
consumatori, datorate modificărilor demografice, și pentru a ține seama de noile forme de 
turism orientate spre așteptările exprimate de consumatori;

2. semnalează faptul că turismul cultural constituie segmentul cel mai important al sectorului 
european al turismului și a traversat schimbări importante în ultimii ani, axându-se pe 
principalele orașe istorice și stațiuni turistice sau pe evenimentele și expozițiile de prim-
plan, dar și pe orașele mai mici și itinerarele cu caracter istoric, cultural și natural, care 
atrag persoanele interesate de cunoaștere, dialog intercultural, natură și cultură;

3. consideră că ar trebui acordată o atenție deosebită îmbunătățirii accesului persoanelor cu 
handicap, atenție concretizată prin adaptarea localurilor și formarea personalului în acest 
sens;

4. subliniază importanța inițiativelor în materie de turism solidar și sustenabil ca mijloc de a 
valorifica activitățile de agrement în vederea promovării comerțului echitabil, a 
solidarității și a dezvoltării ecologice;

5. prin urmare, invită Comisia să evidențieze, în cadrul noilor competențe introduse de 
Tratatul de la Lisabona, dimensiunea culturală a turismului european, în perspectiva 
asigurării sustenabilității economice, sociale, teritoriale, peisagistice și de mediu;

6. reamintește rolul important jucat de organismele publice și, îndeosebi, de autoritățile și 
asociațiile teritoriale în asigurarea unui acces cât mai larg posibil la activitățile de 
agrement, inclusiv pentru categoriile defavorizate și tineret (centre de vacanță și de 
agrement, organizarea de activități sportive și culturale etc.), urmărind în permanență 
asigurarea diversității sociale;

7. subliniază importanța creșterii calității educației prin utilizarea unor programe de învățare 
de-a lungul vieții, care pun accentul pe acțiuni ce vizează mobilitatea, ca, de exemplu, 
acțiunile pentru mobilitate Leonardo da Vinci și proiectele-pilot pregătitoare, precum 
Erasmus pentru întreprinzători și Grundtvig; consideră, de asemenea, că este esențial ca 
personalul din întreprinderile din sectorul turismului să-și amelioreze nivelul de formare 
profesională, volumul de cunoștințe, competențele, capacitățile și perspectivele 
profesionale prin intermediul programelor de învățare de-a lungul vieții;

8. subliniază necesitatea stimulării mobilității europene și internaționale a studenților din 
cadrul instituțiilor de formare profesională și/sau de învățământ superior din domeniul 
turismului, astfel încât să poată învăța din cele mai bune practici și să facă schimb de 
acestea, precum și să acumuleze cunoștințe practice, îmbunătățindu-și totodată 
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competențele lingvistice;

9. își exprimă preocuparea față de standardizarea crescândă a culturii și a limbii; subliniază, 
prin urmare, importanța diversității culturale, lingvistice și patrimoniale;

10. relevă avantajele oferite de un sistem de educație dual în sectorul turismului și importanța 
combinării experienței practice cu învățământul în cadrul unei școli profesionale și/sau al 
unor instituții de învățământ superior, consolidând astfel atât competențele teoretice, cât și 
pe cele practice;

11. reamintește că patrimoniul cultural și diversitatea lingvistică a Europei reprezintă un 
avantaj comparativ semnificativ pe piața mondială a turismului; solicită ca acești factori să 
fie recunoscuți în mod corespunzător în analizele economice cu privire la sectorul 
turismului, în special în contextul alocării de resurse, pentru a menține și a îmbunătăți 
nivelul destinațiilor importante din punct de vedere cultural;

12. consideră că, pentru promovarea patrimoniului european, a creativității contemporane și a 
sustenabilității în domeniul turismului cultural, pentru atragerea unui nou public de 
consumatori și pentru sprijinirea regiunilor izolate și mai puțin cunoscute, sunt necesare 
inițiative cum ar fi „Capitala culturală europeană”, eticheta „Patrimoniu european” și pista 
de biciclete „Cortina de fier”, care necesită sinergii importante cu proiecte din cadrul 
programului „Itinerarele culturale europene” al Consiliului Europei, precum Drumul 
Sfântului Iacob, Via Francigena sau unul dintre celelalte itinerare recunoscute, precum și 
cu cele promovate de Institutul European al Itinerarelor Culturale; solicită, în acest 
context, să se stabilească legături mai strânse cu culturile regionale tradiționale și să se 
instituie măsuri de menținere a peisajelor tradiționale urbane și rurale; salută programele 
de tipul EDEN și NECSTouR, datorită potențialului lor de promovare a dezvoltării 
economice sustenabile;

13. evidențiază valoarea culturală și turistică a Itinerarelor culturale europene, care 
promovează un patrimoniu european cultural comun, și invită Comisia să-și  intensifice 
cooperarea cu Consiliul Europei în acest domeniu și să prevadă finanțarea necesară în 
acest sens;

14. invită Comisia să evalueze impactul asupra turismului al programului „Capitalele 
culturale europene” al Uniunii Europene și să prezinte Parlamentului un raport cu privire
la oportunitatea revizuirii modelelor de guvernanță și a modalităților de finanțare și de 
implicare a instituțiilor și a asociațiilor culturale, în scopul realizării de investiții în 
procese și parteneriate durabile și sustenabile;

15. atrage atenția asupra rolului de primă importanță jucat de sport în promovarea turismului, 
în condițiile în care atât spectatorii, cât și participanții călătoresc spre locurile în care se 
desfășoară evenimentele respective, și solicită introducerea de politici specifice de 
promovare și susținere a turismului sportiv;

16. atrage atenția asupra rolului itinerarelor europene, precum programul „Itinerarele culturale 
europene” al Consiliului Europei, care se axează pe teme specifice sau pe trasee istorice, 
prezintă conținuturi culturale adresate atât publicului larg, cât și unor categorii de public 
mai restrânse, și promovează dezbaterea și o abordare creativă și personalizată; consideră 
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că aceste itinerare pot fi considerate bunuri culturale în sine, care îndeplinesc un rol 
eficace în crearea de rețele de operatori și asociații din diverse state membre, care 
colaborează în cadrul unor inițiative de promovare și gestionare destinate să promoveze 
culturile europene, înțelegerea reciprocă și coexistența pașnică, turismul, mobilitatea 
operatorilor, a călătorilor și a artiștilor, cunoașterea tradițiilor și a potențialului existente 
pe plan local, precum și dialogul intercultural și interconfesional;

17. în același timp, cere ca programele UE existente să beneficieze de o monitorizare, un
management și o interconectare eficiente, care să le permită să-și atingă întregul potențial, 
prin asigurarea unor resurse suficiente, precum și să se susțină o abordare integrată a 
turismului;

18. atrage atenția asupra faptului că turismul cultural poate aduce o importantă contribuție la 
depășirea actualei crize economice și de ocupare a forței de muncă, întrucât valorifică 
competențele și potențialul teritorial și stimulează dezvoltarea rurală și a orașelor mici 
prin extinderea cererii de cazare turistică pe tot parcursul anului și către diverse segmente, 
precum și prin promovarea patrimoniului cultural și peisagistic și a mobilității, relansând 
tradițiile enogastronomice locale și creând circuite de calitate;

19. subliniază rolul sportului în promovarea turismului și salută inițiative precum proiectul 
„Sporturi acvatice în zona atlantică”; reamintește că sportul este o formă de agrement 
cultural, bazat totodată pe exercitarea unei activități, care poate atrage turiști spre regiunile 
periferice ale Europei;

20. consideră că organizarea de activități artistice și culturale și de evenimente sportive 
încurajează mobilitatea și acționează ca o atracție turistică;

21. solicită ca dialogul intercultural să fie considerat drept un factor de dezvoltare 
socioculturală atât în zone urbane, cât și extraurbane, și evidențiază potențialul creativ al 
diversității culturale și programele consacrate acesteia (de exemplu, programul comun al 
Comisiei și al Consiliului Europei intitulat „Orașe interculturale”) ca motor de dezvoltare 
în materie de antreprenoriat și inovare, inclusiv în sectorul turismului;

22. reamintește că www.visiteurope.com este o platformă ce trebuie dezvoltată în continuare, 
astfel încât să crească gradul de vizibilitate al Europei și al patrimoniului său, furnizând 
informații destinate să răspundă nevoilor turiștilor într-un număr cât mai mare de limbi 
oficiale ale UE, precum și în cele mai importante limbi la nivel mondial; evidențiază 
faptul că aceasta ar trebui să constituie una dintre platformele centrale, care corelează 
celelalte programe și aplicații.

23. subliniază problema structurală a caracterului sezonier al sectorului turismului european; 
evidențiază rolul turismului cultural și educativ în prelungirea sezoanelor turistice și în 
reducerea efectelor socioeconomice negative ale ciclului sezonier; salută, în acest sens, 
rolul acțiunii pregătitoare Calypso a Comisiei în promovarea turismului social și în 
diminuarea împărțirii anului în sezoane;

24. invită Comisia să solicite statelor membre să se asigure că competențele tradiționale și noi 
în sectoarele turismului, cazării și al promovării sunt recunoscute în Cadrul european al 
calificărilor (CEC);
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25. subliniază necesitatea unei identificări clare a categoriilor de populație specifice, precum 
persoanele în vârstă, tinerii și familiile, pentru a le putea oferi servicii și activități adaptate 
în mod special;

26. salută propunerea referitoare la un mecanism de schimb de informații în vederea unei mai 
bune coordonări a vacanțelor școlare;

27. solicită să se facă trimitere în mod mai explicit, în contextul utilizării fondurilor 
structurale ale UE în perioada 2010-2017, la promovarea itinerarelor culturale și turistice, 
precum și la integrarea acestora în itinerarele existente în diverse state membre ca 
modalitate de stimulare a dezvoltării teritoriale de calitate;

28. invită Comisia și statele membre să promoveze turismul legat de activitățile sportive și să 
crească investițiile în itinerare precum Cărările montane europene și pistele de bicicletă 
care traversează mai multe regiuni europene sau alte modalități de promovare a 
mobilității, a activității fizice și a unui stil de viață sănătos;

29. atrage atenția asupra faptului că organizarea și promovarea adecvată a evenimentelor 
culturale, a festivalurilor muzicale, a expozițiilor de artă și a altor evenimente similare 
stimulează turismul cultural, care prezintă o importanță fundamentală, dacă Europa 
dorește să rămână prima destinație turistică la nivel mondial;

30. solicită să fie studiate și sprijinite sisteme axate pe domenii precum gastronomia, 
fotografia, teatrul și cinematografia, ca noi mijloace de promovare a turismului cultural;

31. consideră că noul Serviciu European de Acțiune Externă poate juca un rol de primă 
importanță în promovarea și consolidarea statutului Europei de primă destinație turistică la 
nivel mondial.
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