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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria įtraukiai turizmo vizijai ir pripažįsta, kad būtina subalansuoti ekonominius, 
socialinius, kultūrinius ir aplinkosauginius poreikius, įskaitant kultūros paveldo 
apsaugą, siekiant visapusiškai užtikrinti turizmo tvarumą vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu;

2. pripažįsta, kad kultūrinis turizmas turi didelį potencialą skatinti ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą ES, nes jau dabar net keturi turistai iš dešimties savo kelionės tikslą 
renkasi atsižvelgdami į konkrečios vietos kultūros pasiūlą; tačiau pažymi, kad, 
užtikrinant kultūros paveldo pasiūlą, susigrąžinama tik minimali jos sukuriamos 
ekonominės vertės dalis, todėl reikalingi nauji, alternatyvūs ir stabilūs finansavimo 
šaltiniai, kurie ir toliau būtų tvaraus turizmo pagrindas; pažymi, kad kai kurių Europos 
regionų, garsėjančių turtinga kultūros pasiūla, turizmo sektoriai iki šiol nepakankamai 
išvystyti; mano, kad, plėtojant ir skatinant turizmą tokiuose regionuose, būtų ne tik 
suteikiamas didesnis pasirinkimas žmonėms, kuriuos domina naujos lankytinos vietos ir 
patirtys, bet ir galėtų būti mažinami turistų srautai į pernelyg lankomas ir populiarias 
vietoves ir vietas bei įvairių regionų ir valstybių narių socioekonominė nelygybė; ragina 
skatinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą įgyvendinant iniciatyvas bei 
sudaryti lengvesnę prieigą prie rinkos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ);

3. pažymi, kad kultūros paveldo vietovės yra paskata žmonėms keliauti ir sužinoti apie 
įvairias visuomenes bei kultūras: taip skatinama įvairovė, sanglauda, socialinė įtrauktis, 
solidarumas ir bendrapilietiškumo pojūtis, dialogas ir tarpusavio supratimas; primena, 
jog, remiantis 2017 m. gruodžio mėn. specialiąja „Eurobarometro“ apklausa Nr. 466 dėl 
kultūros paveldo, 72 proc. 15–24 metų amžiaus respondentų sutinka, kad kultūros 
paveldas gali turėti įtakos jų sprendimui pasirenkant atostogų vietą1; atkreipia dėmesį į 
vaidmenį, kurį šiuo požiūriu gali atlikti iniciatyva „Discover EU“; pažymi, kad ši 
iniciatyva turėtų būti reklamuojama kaip jaunimo švietimo ir mokymo programų 
priedas; tačiau pakartoja savo poziciją, kad tolesnis šios iniciatyvos įgyvendinimas 
programos „Erasmus+“ pagrindu įmanomas tik užtikrinus deramą pastarosios 
finansavimą pagal kitą daugiametę finansinę programą (DFP); be to, pažymi, kad šios 
iniciatyvos nauda jaunimui nėra lygiavertė; ragina Komisiją toliau gerinti lygias 
galimybes ja naudotis, ypatingą dėmesį skiriant siekiui įtraukti mažiau galimybių turintį 
jaunimą iš valstybių narių kaimo ir atokių vietovių bei valstybių narių, kuriose 
stokojama gerų geležinkelio jungčių su kitomis ES šalimis;

4. pakartoja, kad kultūros ir kūrybos sektoriai daro teigiamą poveikį skatinant tvarų 
turizmą, ir ragina Komisiją toliau svarstyti, kaip būtų galima juos paremti; primena 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP ) ir ypač programos LEADER 
vaidmenį; pažymi, kad įgyvendinant programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo 
korpuso veiklą skatinamas turizmas ir kultūros mainai Europos viduje bei sudaromos 
galimybės išsaugoti ES kultūros vertybes; pripažįsta, kad Europos kultūros sostinės 
atlieka esminį vaidmenį skatinant miestų ir regionų žinomumą, nes, savo kultūrinius, 
meninius ir socialinius projektus susiedami su ekonomikos sistema, jie į ją integruoja 

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882
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tvaraus turizmo koncepcijas;

5. ragina valstybes nares ir kitas susijusias suinteresuotąsias šalis toliau remti tvarų 
kultūrinį turizmą, kuris padėtų skatinti vietos ir regioninį vystymąsi apskritai, sykiu 
ypatingą dėmesį skiriant vietos ekonomikai, kultūrai, gyvenimo būdui ir tradicijoms bei 
užtikrinant vietos bendruomenių ir pramonės, MVĮ ir kitų susijusių suinteresuotųjų šalių 
lygiateisį dalyvaujamojo pobūdžio įsitraukimą; akcentuoja bendruomenės atsakomybės 
svarbą norint gerinti vietos bendruomenių įtrauktį; mano, kad turėtų būti numatytos 
priemonės regionams, kurioms jos būtinos norint pereiti prie tvaraus turizmo modelių;

6. atkreipia dėmesį į galimybes, kurias norint skatinti turizmą suteikia naujos 
technologijos, ir ragina imtis priemonių skaitmeninei transformacijai pagreitinti, 
siekiant geriau pasirengti būsimiesiems scenarijams; akcentuoja kultūros skaitmeninimo 
– tiek kaip švietimo ir mokslinių tyrimų šaltinio, tiek kaip jo išsaugojimo priemonės – 
svarbą; ragina Komisiją skatinti ir remti skaitmeninių priemonių naudojimą kultūrinio 
turizmo sektoriuje; akcentuoja Sanglaudos fondo, o ypač Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF), vaidmenį skaitmeninėmis priemonėmis sudarant galimybę finansuoti 
turizmo iniciatyvas bei rekonstrukcijos ir išsaugojimo metodus, kai vietovės pernelyg 
pažeidžiamos, kad jas būtų galima lankyti;

7. mano, kad kelionių organizatoriai gali ir turi atlikti vis didesnį vaidmenį remiant tvarų 
turizmą, inter alia, skatindami klientus mažinti atliekų kiekį, propaguodami tvarią 
veiklą ir šviesdami juos apie jų lankomas vietas, o ypač apie kultūros paveldo vertę ir 
apsaugą; laikosi nuomonės, jog profesionalūs turistų gidai atlieka gyvybiškai svarbų 
vaidmenį populiarinant kultūros paveldą, todėl ragina valstybes nares užtikrinti, kad jų 
profesija būtų deramai pripažįstama ir kad jie galėtų naudotis tinkama apsauga darbo 
rinkoje; pabrėžia, kad tvarus turizmas turi būti skatinamas ne tik ES, bet ir trečiosiose 
šalyse;

8. laikosi nuomonės, kad holistinis požiūris į tvarų kultūrinį turizmą turi apimti ir ryšius su 
pilietinės visuomenės tinklais bei didesnį bendradarbiavimą valstybėse narėse, taip pat 
didesnį valstybių narių ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą;

9. primygtinai laikosi nuomonės, kad, nepažeidžiant subsidiarumo principo, būtina remti ir 
papildyti valstybių narių švietimo ir mokymo pajėgumus tvaraus ir atsakingo turizmo 
srityje; ragina investuoti į švietimo programas, įskaitant virtualiųjų technologijų 
naudojimą, siekiant atkreipti dėmesį į kultūros paveldo apsaugos svarbą; primena 
kvalifikuotų amatininkų mokymo svarbą ir būtinybę Europoje keistis protėvių 
praktinėmis žiniomis; mano, kad būtina plėtoti specialiai pritaikytas mokymų ir įgūdžių 
tobulinimo turizmo srityje programas; ragina dalyvauti įsitraukiant į savanorišką veiklą 
pagal tokias Sąjungas programas ir iniciatyvas, kaip Europos solidarumo korpusas;

10. pabrėžia, kad būtina gilintis į kultūros paveldo atsparumo klausimą, bei atkreipia dėmesį 
į tvaraus turizmo ir kultūros paveldo ryšį; laikosi nuomonės, jog kultūrinis turizmas gali 
tapti žmonių tarpusavio supratimo ES stiprinimo katalizatoriumi, sudarydamas jiems 
galimybes išsamiai pažinti daugiabriaunį Europos kultūros paveldą; pabrėžia, kad būtina 
atsižvelgti į pamokas, išmoktas Europos kultūros paveldo metų laikotarpiu; primena, 
jog ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis imtasi daugybės iniciatyvų, kad tvarus 
turizmas būtų gerinamas kultūros paveldą integruojant į aplinkos, architektūros ir 
planavimo politiką; mano, jog būtina apsaugoti pertvarką vykdančių regionų pramoninį 
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paveldą, kad juose atsivertų naujos ekonominės ir profesinės veiklos galimybės; 
pakartoja, kad būtina didinti visų subjektų informuotumą paveldo apsaugos klausimais, 
įskaitant neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis grėsmę; pažymi, kad, svarstant 
tvaraus turizmo klausimą, taip pat turi būti dar kartą apžvelgti per karus pagrobti, 
pavogti ar neteisėtai įsigyti kūriniai ir kultūros vertybės; ragina puoselėti kompetenciją 
tvaraus kultūrinio turizmo srityje; ragina valstybes nares imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinamas kultūrinio turizmo ekspertų bendradarbiavimas bei remiamas 
bendradarbiavimas ir geriausios praktikos mainai sektoriuje;

11. reiškia susirūpinimą dėl tinkamų kultūros paveldo vietovių tvarkymo planų trūkumo ir 
poveikio, kurį daro prastai valdomi turistų srautai, nekontroliuojama plėtra ir perdėtas 
sukomercinimas; taip pat nerimauja dėl to, kad, susidūrus su ekonominiu nuosmukiu, 
kuris gali turėti įtakos kultūros finansavimui tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis, gali 
sumažėti kultūros paveldo apsaugos finansavimas; ragina valstybes nares taikyti 
griežtus mechanizmus, kad būtų užkirstas kelias netvariems turistų srautams; akcentuoja 
būtinybę imtis deramų prevencijos ir prisitaikymo priemonių, siekiant švelninti klimato 
kaitos ir gaivalinių nelaimių poveikį; ragina Komisiją pasiūlyti konkrečius veiksmus, 
kad – atsižvelgiant į šiuos gamtinius ir žmogaus keliamus pavojus – būtų išsaugotas ir 
apsaugotas kultūros paveldas; ragina ES lygmeniu įvardyti Europos kultūros vietoves, 
kurioms gresia didžiausias pavojus; pabrėžia ES lėšų svarbą apsaugant kultūros paveldo 
vietoves ir ragina šiuo tikslu skirti deramą finansavimą;

12. pabrėžia, kad svarbų vaidmenį padedant atrasti ir skatinti keliones į ne tokias žinomas, 
ne tokias populiarias vietas, – pvz., keliones į kaimo vietoves, keliones ne sezono 
metu, – gali atlikti švietimas ir ES iniciatyvų viešinimas; rekomenduoja toliau stengtis 
skatinti turizmo tvarumą ir prieinamumą, pirmiausia vyresnio amžiaus asmenims ir 
neįgaliesiems, taip pat atsižvelgiant į dabartinius vidutinės trukmės laikotarpio kelionių 
apribojimus; akcentuoja iniciatyvų, kuriomis skatinamos judėjimo sutrikimų turinčių 
asmenų galimybės savarankiškai apsilankyti kultūros paveldo vietovėse, svarbą; 
teigiamai vertina Europos pažangiojo turizmo apdovanojimą, apimantį keturias 
konkrečias – prieinamumo, tvarumo, skaitmeninimo bei kultūros paveldo ir 
kūrybiškumo – kategorijas;

13. ragina Komisiją toliau remti kultūrinio turizmo iniciatyvų kūrimą srityse, kurių 
potencialas nėra pakankamai išnaudojamas; pažymi, jog svarbu, kad tvaraus turizmo 
tikslais būtų remiamos iniciatyvos, kuriomis skatinama apsaugoti aplinką, įskaitant 
kultūros ir tradicinius maršrutus bei Europos masto kultūrinius renginius, siekiant 
didinti informuotumą apie Europos kultūros svarbą;

14. mano, kad Europos Tarybos inicijuota programa „Kultūros maršrutai“ padeda atkreipti 
dėmesį į Europos istorijos įvairovę ir populiarinti kultūros paveldą; atkreipia dėmesį į 
turistų traukos centrų susiejimo svarbą; laikosi nuomonės, kad programa turi didelį 
potencialą mažųjų įmonių veiklos, kultūrų dialogo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
požiūriais, taigi turi būti plėtojama vis labiau skatinant turizmo tvarumą, įskaitant 
kultūros paveldo apsaugą;

15. pabrėžia, kad valstybėms narėms būtina pagalba verslumo dvasiai turizmo ir 
susijusiuose sektoriuose naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais 
skatinti; mano, kad piliečiai yra geriausi istorijos, kultūros lobyno ir regioninių tradicijų 
ambasadoriai; pripažįsta bendradarbiaujamosios ekonomikos vaidmenį turizmo 
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sektoriuje ir teigiamai vertina Komisijos ir bendradarbiaujamosios ekonomikos 
platformų sudarytą susitarimą dėl svarbiausių duomenų apie turistų apgyvendinimą 
skelbimo; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti skaidrumo ir privatumo apsaugos pusiausvyrą, 
sykiu tęsiant bendradarbiavimą su platformomis, siekiant kurti įrodymais pagrįstą 
tvaraus turizmo politiką;

16. atkreipia ypatingą dėmesį į sektoriaus atsparumą per COVID-19 krizę ir teigiamai 
vertina naują skaitmeninio kultūrinio turizmo pasiūlą, pvz., muziejų ekskursijas 
internete arba virtualias ekskursijas su gidu po Europos miestus; nežiūrint į tai, reiškia 
susirūpinimą dėl COVID-19 krizės poveikio turizmui – vienam iš sektorių, labiausiai 
nukentėjusių dėl kelionių apribojimų įvedimo ir įvairių apsilankymo vietų bei kultūros 
vietovių uždarymo; mano, kad dėl COVID-19 poveikio gali iš esmės pasikeisti turistų 
pasirenkamos kelionės vietos ir elgsena; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad svarbu 
skatinti perėjimą nuo masinio turizmo prie kitų kultūrinio ir tvaraus turizmo formų; 
akcentuoja, jog svarbu, kad tvaraus turizmo strategija taip pat atitiktų ES klimato 
politikos iki 2050 m. tikslus, kad didžiausias dėmesys ja būtų skiriamas žmogui ir kad ji 
apimtų reikiamą paramą bei atsigavimo priemones; pabrėžia, turizmas turi būti 
prioritetinė ES ekonomikos gaivinimo plano sritis, ypatingą dėmesį skiriant tvariam 
turizmui ir atsakingai teritorinei rinkodarai; ragina valstybes nares įgyvendinti specialiai 
pritaikytas kultūrinio turizmo rėmimo priemones; pabrėžia, jog svarbu, kad, pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, būtų skatinami ir palaikomi aktyvaus turizmo srautai tarp ES 
ir JK.
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