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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att kultur-, utbildnings-, ungdoms- och idrottsresor blir 
alltmer populära. Medlemsstaterna samt de lokala och regionala myndigheterna uppmanas 
därför att stödja dessa typer av turism genom att vara flexiblare och anpassa sig till nya 
kategorier av konsumenter på grund av den demografiska omvandlingen och för att ta 
hänsyn till nya former av turism, skräddarsydda efter konsumenternas önskemål.

2. Europaparlamentet erinrar om att kulturturismen är det största turistsegmentet i Europa 
och att den under senare år har genomgått betydande förändringar, så att den i dag inte 
bara är inriktad på större historiska städer eller turistorter eller större evenemang och 
utställningar, utan även på mindre städer och historie-, kultur- eller naturleder, som lockar 
till sig människor som söker kunskap, interkulturell dialog samt natur och kultur.

3. Europaparlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas förbättrat tillträde för 
personer med funktionshinder genom anpassning av lokaler och utbildning av personal.

4. Europaparlamentet understryker betydelsen av projekt inom solidarisk och hållbar turism 
för att göra fritidsaktiviteter till ett redskap för rättvis handel, solidaritet och 
miljöutveckling.

5. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att inom ramen för de nya 
befogenheterna till följd av Lissabonfördraget framhäva den europeiska turismens 
kulturella dimension för att säkerställa ekonomisk, social, territoriell, landskapsmässig 
och miljömässig hållbarhet.

6. Europaparlamentet erinrar om den viktiga roll som offentliga organ, inte minst på lokal 
och regional nivå, och även föreningar, spelar för att fritidsaktiviteter ska bli tillgängliga 
för så många som möjligt, även missgynnade befolkningsgrupper och ungdomar 
(semester- och fritidsanläggningar, idrotts- och kulturorganisationer osv.), varvid social 
mångfald är en ständig strävan.

7. Europaparlamentet understryker vikten av att kvaliteten på utbildningen på turismområdet 
förbättras genom användning av program för livslångt lärande som betonar rörlighet 
(exempelvis utbytesverksamhet inom ramen för Leonardo da Vinci, förberedande 
pilotprojekt som Erasmus för entreprenörer och Grundtvig). Vidare är det nödvändigt att 
förbättra utbildningen, kunskaperna, färdigheterna, kompetensen och karriärmöjligheterna 
för personal i turistföretag genom program för livslångt lärande.

8. Europaparlamentet understryker att europeiskt och internationellt studentutbyte inom 
yrkes- och högskoleutbildningar på turismområdet måste stimuleras så att studenterna kan 
lära av och utbyta bästa metoder och skaffa sig praktiska kunskaper, samtidigt som de 
förbättrar sina språkkunskaper.

9. Europaparlamentet oroas över den tilltagande kulturella och språkliga likriktningen.
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Parlamentet framhåller därför betydelsen av mångfald i fråga om kultur, språk och 
kulturarv.

10. Europaparlamentet framhäver fördelarna med ett ”kombinerat” utbildningssystem på 
turismområdet och betydelsen av att praktiska erfarenheter kombineras med lärande inom 
yrkes- och/eller högskoleutbildning, vilket förbättrar såväl de teoretiska kunskaperna som 
de praktiska färdigheterna.

11. Europaparlamentet påminner om att Europas kulturarv och språkliga mångfald utgör en 
betydande relativ fördel på den globala turismmarknaden. Parlamentet vill att dessa 
faktorer ska ges vederbörligt erkännande i ekonomiska analyser av turismsektorn, särskilt 
när det gäller tilldelning av resurser för att upprätthålla och utveckla resmål av kulturell 
betydelse.

12. Europaparlamentet anser att initiativ som ”Europeisk kulturhuvudstad”, ”Europeiskt 
kulturarvsmärke” och ”Järnridåleden”, vilka behöver uppnå avsevärda synergieffekter 
med projekt inom Europarådets ”Europeiska kulturvägar” (exempelvis vandringsleden till 
Santiago de Compostela, Via Francigena eller någon annan av de erkända lederna) och 
med projekt inom Europeiska institutet för kulturvägar, behövs för att det europeiska 
arvet, modern kreativ verksamhet och hållbarhet inom kulturturism ska främjas och för att 
nya målgrupper av konsumenter ska nås och avlägsna och mindre kända regioner främjas. 
Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en starkare koppling till den traditionella, 
regionala kulturen och stöd till bevarandet av den traditionella stads- och landskapsbilden. 
Parlamentet välkomnar program som exempelvis Eden (framstående europeiska resmål) 
och Necstour (en organisation för europeiska regioner som verkar för hållbar turism), 
eftersom de har potential att stimulera hållbar ekonomisk utveckling.

13. Europaparlamentet uppmärksammar de kulturella och turistiska värdena hos ”Europeiska 
kulturvägar” som marknadsför ett gemensamt europeiskt kulturarv, och uppmanar 
kommissionen att stärka samarbetet med Europarådet på detta område och att i förväg 
planera för nödvändig finansiering.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka effekter EU:s 
kulturhuvudstadsprogram har på turismen och att rapportera till parlamentet om huruvida 
det krävs en översyn av styrelseformerna, finansieringsvillkoren och involveringen av 
kulturinstitutioner och kulturföreningar, i syfte att investera i långsiktiga och hållbara 
processer och partnerskap.

15. Europaparlamentet understryker betydelsen av idrott för främjandet av turism, i form av 
såväl åskådare som utövare som reser till idrottsevenemang, och kräver att särskilda 
strategier för uppmuntran och stöd till idrottsturism inrättas.

16. Europaparlamentet framhåller betydelsen av europeiska rutter, som Europarådets 
kulturvägar, som är organiserade kring särskilda teman eller historiska vandringsleder som 
ibland har ett föga känt kulturellt innehåll och som manar till debatt och till kreativa och 
personliga angreppssätt. Dessa rutter kan i sig själva betraktas som kulturprodukter som 
bidrar till att skapa nätverk av operatörer och föreningar från flera medlemsstater, som 
samarbetar om olika marknadsförings- och förvaltningsinitiativ för att främja europeiska 
kulturer, ömsesidig förståelse, fredlig samexistens, turism, rörlighet för operatörer, 
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vandrare och konstnärer, kunskap om lokala traditioner och yrken samt interkulturell och 
interreligiös dialog.

17. Europaparlamentet uppmanar samtidigt till effektiv uppföljning, administration och 
sammankoppling av befintliga EU-program, så att de kan uppnå sin fulla potential genom 
att de ges tillräckliga resurser, och till stöd till ett samordnat synsätt på turism.

18. Europaparlamentet erinrar om att kulturturismen på ett betydande sätt kan bidra till att 
övervinna dagens ekonomiska och sysselsättningsmässiga kris eftersom den gynnar 
kompetens, lokala och regionala möjligheter samt utveckling på landsbygden och i 
småstäder genom att sprida ut turisternas efterfrågan på boende över hela året och på olika 
sektorer, främja kultur- och landskapsarvet och rörligheten, ge ett uppsving åt lokala och 
regionala vin- och mattraditioner och skapa rutter av hög kvalitet.

19. Europaparlamentet uppmärksammar betydelsen av idrott för främjandet av turism och 
välkomnar initiativ som projektet Vattensport i Atlantområdet (”Watersports in the 
Atlantic Area”). Parlamentet påminner om att idrott är lika mycket en kulturell som 
aktivitetsbaserad verksamhet som kan locka turister till avlägsna regioner i Europa.

20. Europaparlamentet anser att konst-, kultur- och idrottsevenemang främjar rörlighet och 
fungerar som turistattraktioner.

21. Europaparlamentet anser att den interkulturella dialogen bör betraktas som en faktor för 
sociokulturell utveckling både i stadsområden och utanför, och framhåller den kreativa 
potential som ligger i kulturell mångfald och program med anknytning till den 
(exempelvis kommissionens och Europarådets gemensamma program ”Interkulturella 
städer”), eftersom dessa är en drivkraft för utveckling inom entreprenörskap och 
innovation, inte minst inom turistnäringen.

22. Europaparlamentet påminner om att www.visiteurope.com är en plattform som ska 
vidareutvecklas så att den ökar EU:s och dess arvs synlighet genom att innehålla 
information som är anpassad till turisters behov på ett så stort antal EU-språk som möjligt, 
men också på de stora världsspråken. Parlamentet betonar att den bör vara en av de 
centrala plattformar som knyter samman andra program och tillämpningar.

23. Europaparlamentet understryker det strukturella problem som säsongsberoendet utgör i 
europeisk turism och framhäver den roll som kultur- och utbildningsturismen spelar för att 
förlänga turistsäsongerna och minska de negativa samhällsekonomiska effekterna av 
säsongsberoendet. Parlamentet välkomnar därför kommissionens förberedande åtgärd 
under namnet Calypso när det gäller främjandet av social turism och minskandet av 
säsongsberoendet.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att traditionella och innovativa 
färdigheter inom turism, mottagning och lokalt och regionalt främjande erkänns av 
medlemsstaterna inom den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).

25. Europaparlamentet understryker vikten av en korrekt kartläggning av olika 
befolkningsgrupper för att man ska kunna erbjuda tjänster och verksamheter som riktar sig 
särskilt till dem: turism för äldre, ungdomar, familjer osv.
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26. Europaparlamentet välkomnar åtgärdsförslaget om informationsutbyte för att bättre 
samordna skolloven.

27. Europaparlamentet begär att främjande av kultur- och turistrutter och deras 
sammanlänkning mellan medlemsstater nämns mer explicit som ett sätt att få igång en 
högkvalitativ utveckling på regional och lokal nivå i samband med utnyttjandet av de 
europeiska strukturfonderna 2010–2017.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja idrottsturism 
genom att investera mer i rutter som europeiska bergsleder eller cykelvägar mellan flera 
olika europeiska regioner eller i andra sätt att främja rörlighet, fysisk aktivitet och hälsa.

29. Europaparlamentet anser att anordnandet och ett gott främjande av bland annat 
kulturevenemang, musikfestivaler och konstutställningar gynnar kulturturismen, som är av 
grundläggande vikt för att Europa ska förbli världens främsta turistdestination.

30. Europaparlamentet begär att man utarbetar och stöder projekt inom områden som 
gastronomi, fotografi, teater, bio m.m. som ett nytt sätt att främja kulturturismen.

31. Europaparlamentet anser att EU:s nya utrikestjänst kan bidra på ett viktigt sätt till att 
främja och befästa Europas ställning som världens främsta turistdestination.
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