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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na vse večjo priljubljenost potovanj, povezanih s kulturo, izobraževanjem, 
mladino in športom, ter zato poziva države članice, lokalne in regionalne organe, naj 
podpirajo te oblike turizma tako, da bodo bolj prožni in naj se prilagajajo novim skupinam 
potrošnikov, ki jih prinašajo demografske spremembe, da bi se upoštevale nove oblike 
turizma, prilagojene izraženim pričakovanjem potrošnikov;

2. poudarja, da ima kulturni turizem največji delež v evropskem turističnem sektorju in da se 
je v zadnjih letih zelo spremenil ter se ne osredotoča več zgolj na večja zgodovinska mesta 
in turistične kraje ali zgolj na pomembne dogodke in razstave, temveč tudi na manjša 
mesta ter zgodovinske, kulturne in naravne poti, ki privlačijo ljudi, željne znanja, 
medkulturnega dialoga, narave in kulture;

3. meni, da je treba invalidom posvetiti posebno pozornost ter jim izboljšati dostop s 
prilagoditvijo prostorov in z usposabljanjem osebja;

4. poudarja pomen pravičnih in trajnostnih turističnih pobud, da bi se v okviru prostočasnih 
dejavnosti spodbujala pravična trgovina, solidarnost in okoljski razvoj;

5. zato v skladu z novimi pristojnostmi, ki jih je pridobil z Lizbonsko pogodbo, poziva 
Komisijo, naj poudari kulturno razsežnost evropskega turizma ter zagotovi gospodarsko, 
socialno, ozemeljsko, krajinsko in okoljsko trajnost;

6. opozarja na pomembno vlogo javnih organov, zlasti lokalnih oblasti in združenj, pri 
omogočanju kar najbolj množičnega dostopa do prostočasnih dejavnosti, tudi prikrajšanim 
skupinam prebivalstva in mladim (počitniški kampi in središča za prosti čas, športne in 
kulturne dejavnosti itd.), ki si morajo nenehno prizadevati za družbeno raznolikost;

7. poudarja pomen izboljšanja kakovosti izobraževanja z uporabo programov 
vseživljenjskega učenja, ki se osredotočajo na dejavnosti, povezane z mobilnostjo (na 
primer programa mobilnosti Leonardo da Vinci ter pripravljalnih pilotnih projektov, kot 
so Erasmus za mlade podjetnike in Grundtvig); meni tudi, da je treba s programi 
vseživljenjskega učenja izboljšati usposabljanje, znanje, spretnosti, zmogljivosti in 
poklicne možnosti zaposlenih v turističnih podjetjih;

8. poudarja, da je treba spodbuditi evropsko in mednarodno mobilnost študentov poklicnih 
in/ali visokošolskih ustanov na področju turizma, da se jim da bi se jim ob 
izpopolnjevanju znanja tujih jezikov omogočilo učenje in izmenjava najboljše prakse ter 
pridobivanje praktičnega znanja;

9. izraža zaskrbljenost zaradi vedno večjega poenotenja kulture in jezika; zato poudarja, da 
je raznolikost kultur, jezikov in dediščin zelo pomembna;

10. poudarja prednosti sistema dualnega izobraževanja v turističnem sektorju ter pomen 
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združevanja praktičnih izkušenj z učenjem v poklicnih in/ali visokošolskih izobraževalnih 
ustanovah, s čimer se spodbuja pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja;

11. opozarja, da evropska kulturna dediščina in jezikovna raznolikost predstavljata 
pomembno primerjalno prednost na svetovnem turističnem trgu in poziva, naj se ti 
dejavniki ustrezno upoštevajo pri ekonomskih analizah turističnega sektorja, zlasti pri 
dodeljevanju sredstev za ohranitev in izboljšanje kulturno pomembnih destinacij;

12. meni, da so za spodbujanje evropske dediščine, sodobne ustvarjalnosti in trajnosti v 
kulturnem turizmu, približevanje novim potrošnikom ter podporo oddaljenim in manj 
znanim regijam nujne pobude Evropske unije, kot so „Evropska prestolnica kulture“, 
„znak evropske dediščine“ in „Pot ob železni zavesi“, ki morajo razviti znatne sinergije s 
projekti iz programa kulturni poti Sveta Evrope (kot so Jakobova pot, Via Francigena ali 
katera od drugih priznanih poti) in Evropskega inštituta za kulturne poti; v zvezi s tem 
poziva k tesnejšemu povezovanju s tradicionalnimi regionalnimi kulturami in k ukrepom 
za ohranjanje tradicionalne podobe mest in podeželja; pozdravlja programe, kot sta EDEN 
in NECSTouR, saj lahko spodbudijo trajnosten gospodarski razvoj;

13. poudarja kulturno in turistično vrednost evropskih kulturnih poti pri spodbujanju skupne 
evropske dediščine in poziva Komisijo, naj na tem področju pospeši sodelovanje s Svetom 
Evrope ter naj v ta namen predvidi potrebna finančna sredstva;

14. poziva Komisijo, naj oceni vpliv programa Evropska prestolnica kulture na turizem in 
Parlamentu poroča, ali bi bilo treba za naložbe v trajne in trajnostne procese in partnerstva 
pregledati pristop k upravljanju, dogovore o financiranju ter postopke vključevanja 
kulturnih organov in združenj;

15. opozarja, da ima šport pomembno vlogo pri spodbujanju turizma, saj gledalci in 
sodelujoči potujejo na športne dogodke, ter poziva k oblikovanju namenskih politik, ki bi 
spodbujale in podpirale športni turizem;

16. opozarja na vlogo evropskih poti, kot so evropske kulturne poti Sveta Evrope, ki se 
osredotočajo na posebne teme ali na zgodovinske poti, ponujajo običajne in tudi 
alternativne kulturne vsebine ter spodbujajo razpravo in kreativen, posamezniku 
prilagojen pristop; meni, da lahko take poti veljajo za kulturne dobrine, ki učinkovito 
pomagajo pri vzpostavljanju mrež operaterjev in združenj iz več kot ene države članice, ki 
skupaj pripravljajo promocijske sisteme in sisteme upravljanja za promocijo evropskih 
kultur, vzajemnega razumevanja in mirnega sožitja, turizma, mobilnosti operaterjev, 
pohodnikov in umetnikov, seznanjenosti z lokalnimi tradicijami in zmogljivostmi ter 
medkulturnega in medverskega dialoga;

17. hkrati poziva k učinkovitemu spremljanju, upravljanju in medsebojnemu povezovanju 
obstoječih programov EU, da bodo ti lahko izkoristili vse svoje možnosti, za kar je treba 
zagotoviti dovolj sredstev, ter k podpori celostnega pristopa k turizmu;

18. poudarja, da lahko kulturni turizem pomembno prispeva k premagovanju sedanje 
gospodarske krize in krize zaposlovanja, saj s celoletno ponudbo turističnih zmogljivosti v 
različnih segmentih dobro uporablja znanje in lokalne prednosti, spodbuja razvoj 
podeželja in malih mest, pa tudi promovira kulturno in krajinsko dediščino in mobilnost, 
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izboljšuje prepoznavnost lokalnih jedi in vin ter tako ustvarja visokokakovostne poti;

19. poudarja vlogo športa pri spodbujanju turizma in pozdravlja pobude, kot je projekt Vodni 
športi v atlantskem območju (Watersports in Atlantic Area). opozarja, da je šport kulturna 
in športna dejavnost, ki lahko privabi turiste iz obrobnih regij Evrope;

20. meni, da organizacija umetniških in kulturnih dejavnosti ter športnih dogodkov spodbuja 
mobilnost in ima vlogo turistične znamenitosti;

21. poziva, naj se medkulturni dialog obravnava kot sredstvo za spodbujanje družbenega in 
kulturnega razvoja v mestih in zunaj njih, ter poudarja, da se v kulturni raznolikosti ter 
programih, ki se osredotočajo nanjo (na primer skupni program Komisije in Sveta Evrope 
medkulturna mesta), skriva ustvarjalni potencial, ki je gonilna sila za podjetništvo in 
inovacije tudi v turističnem sektorju;

22. opozarja, da je www.visiteurope.com platforma, ki jo je treba še naprej razvijati, da bi 
tako z zagotavljanjem informacij, prilagojenih potrebam turistov ter v največ možnih 
uradnih jezikih EU in v najpomembnejših svetovnih jezikih, povečali prepoznavnost 
Evrope in njene dediščine; poudarja, da bi to morala biti ena izmed osrednjih platform, ki 
bi povezovala druge programe in ukrepe;

23. poudarja strukturne težave sezonskega značaja evropskega turizma; poudarja vlogo 
kulturnega in izobraževalnega turizma pri podaljševanju turistične sezone in zmanjševanju 
negativnih družbeno-gospodarskih učinkov sezonskega obratovanja; zato pozdravlja 
pripravljalni ukrep Komisije Calypso za spodbujanje socialnega turizma in zmanjševanje 
sezonskega obratovanja;

24. poziva Komisijo, naj od držav članic zahteva, da zagotovijo, da se tradicionalno in novo 
znanje v turističnem in nastanitvenem sektorju ter sektorju lokalne promocije priznata v 
evropskem okviru kvalifikacij;

25. poudarja, da je treba jasno opredeliti posebne skupine prebivalstva, kot so starejši, mladi 
in družine, da se jim lahko ponudijo posebej prilagojene storitve in dejavnosti;

26. pozdravlja predlagani mehanizem za izmenjavo informacij, da se izboljša usklajevanje 
šolskih počitnic;

27. poziva, naj se v zvezi z uporabo strukturnih skladov EU v obdobju 2010-2017 promocija 
kulturnih in turističnih poti ter njihovo povezovanje med državami članicami izrecno 
navaja kot sredstvo za spodbujanje visokokakovostnega teritorialnega razvoja;

28. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo športni turizem in povečajo naložbe v 
poti, kot so evropske gorske poti in kolesarske poti, ki se raztezajo čez več evropskih 
regij, ali v druge načine spodbujanja mobilnosti, telesne dejavnosti in zdravega 
življenjskega sloga;

29. poudarja, da organizacija in ustrezna promocija kulturnih dogodkov, glasbenih festivalov, 
umetniških razstav in podobnih dogodkov spodbujata kulturni turizem, kar je temeljnega 
pomena, če želi Evropa ostati prva svetovna turistična destinacija;
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30. poziva, da je treba raziskati možnost za programe, ki se bodo osredotočili na področja, kot 
so hrana, fotografija, gledališče in film, ter jih podpreti kot nov način spodbujanja 
kulturnega turizma;

31. meni, da ima lahko Evropska služba za zunanje delovanje pomembno vlogo pri 
spodbujanju in utrjevanju statusa Evrope kot prve svetovne turistične destinacije;
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