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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en toerisme 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. pleit voor een inclusieve visie op toerisme en erkent dat er een evenwicht moet worden 
gevonden tussen economische, sociale, culturele en milieubehoeften, met inbegrip van 
de bescherming van cultureel erfgoed, om op omvattende wijze te waarborgen dat 
toerisme duurzaam kan blijven op de middellange en lange termijn;

2. erkent dat cultureel toerisme een aanzienlijk potentieel heeft om groei en banen in de 
EU te genereren, aangezien maar liefst vier op de tien toeristen nu reeds hun 
bestemming kiezen op basis van het plaatselijke culturele aanbod; merkt echter op dat 
slechts een miniem deel van de economische waarde die wordt gegenereerd door het 
aanbod aan cultureel erfgoed terugvloeit naar deze sector, wat betekent dat er nieuwe, 
alternatieve en stabiele financieringsbronnen nodig zijn om als basis voor duurzaam 
toerisme te kunnen blijven fungeren; merkt op dat de toeristische sector in een aantal 
regio’s in Europa met een rijk cultureel aanbod nog steeds onderontwikkeld is; is van 
mening dat als het toerisme in die regio’s wordt ontwikkeld en bevorderd, dit niet alleen 
een ruimer aanbod zou creëren voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe 
bestemmingen en ervaringen, maar ook de toeristenstromen naar overbezochte en 
populaire sites en bestemmingen kan helpen verminderen en de sociaal-economische 
ongelijkheden tussen de verschillende regio’s en lidstaten kan helpen verkleinen; dringt 
erop aan voorbeelden van initiatieven waarbij wordt samengewerkt tussen de publieke 
en particuliere sector aan te moedigen en de toegang van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) tot de markt te vergemakkelijken;

3. wijst erop dat het bestaan van cultuurerfgoedsites voor veel mensen een motivatie vormt 
om op reis te gaan en bij te leren over andere samenlevingen en culturen; merkt op dat 
dit bevorderlijk is voor diversiteit, cohesie, sociale inclusie, solidariteit en gedeeld 
burgerschap, dialoog en wederzijds begrip; herinnert eraan dat uit het speciaal 
Eurobarometerverslag 466 van december 2017 over cultureel erfgoed blijkt dat 72 % 
van een groep respondenten tussen 15 en 24 jaar oud aangeeft dat de aanwezigheid van 
cultureel erfgoed inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen van een 
vakantiebestemming1; beklemtoont de rol die het initiatief DiscoverEU kan spelen in dit 
opzicht; is van mening dat dit initiatief moet worden gepresenteerd als aanvulling op het 
onderwijs- en opleidingsaanbod voor jongeren; wijst echter nogmaals op zijn standpunt 
dat een voortzetting van dit initiatief als onderdeel van Erasmus+ alleen mogelijk is als 
er voor dit programma voldoende financiering wordt uitgetrokken in het volgende 
meerjarig financieel kader; merkt voorts op dat tot nu toe niet alle jongeren in gelijke 
mate voordeel hebben kunnen halen uit het initiatief; verzoekt de Commissie om verder 
in te zetten op de bevordering van gelijke kansen wat de toegang tot dit initiatief betreft, 
met bijzondere aandacht voor jongeren uit een kansarm milieu, uit plattelandsgebieden 
en afgelegen regio’s in de lidstaten, en uit lidstaten die geen goede spoorverbindingen 
met andere EU-landen hebben;

4. wijst nogmaals op de positieve invloed van de culturele en creatieve sector op de 
bevordering van duurzaam toerisme en verzoekt de Commissie verder na te gaan welke 

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882
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mogelijkheden er zijn om deze sectoren te ondersteunen; wijst op de rol van het Elfpo 
en in het bijzonder van het Leader-programma; merkt op dat de programma’s in het 
kader van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps een stimulans vormen voor 
toerisme en culturele uitwisselingen binnen Europa en kansen bieden om de culturele 
waarden van de EU in stand te houden; erkent de cruciale rol van de Culturele 
Hoofdsteden van Europa om steden en regio’s op de kaart te zetten, aangezien via het 
economische kader dat wordt opgezet rond de culturele, artistieke en sociale projecten 
van deze steden ook aspecten van duurzaam toerisme ingang vinden;

5. verzoekt de lidstaten en andere relevante belanghebbenden duurzaam cultureel toerisme 
verder te bevorderen, hetgeen kan bijdragen tot algemene lokale en regionale 
ontwikkeling, en verzoekt om hierbij bijzondere aandacht te besteden aan de plaatselijke 
economie, cultuur, levensstijl en tradities en te zorgen voor nauwe betrokkenheid, op 
participatieve en billijke wijze, van plaatselijke gemeenschappen en sectoren, kmo’s en 
andere relevante belanghebbenden; wijst erop hoe belangrijk het concept van ownership 
door de gemeenschap is om de inclusie van lokale gemeenschappen te verbeteren; is 
van mening dat er maatregelen moeten worden opgezet voor regio’s die hulp nodig 
hebben om de omschakeling naar modellen voor duurzaam toerisme te maken;

6. wijst op de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor de bevordering van toerisme 
en dringt aan op maatregelen om de digitale transformatie te bespoedigen, zodat we 
beter voorbereid zijn op toekomstige scenario’s; wijst op het belang van de 
digitalisering van cultureel erfgoed, zowel voor educatieve en onderzoeksdoeleinden als 
met het oog op het behoud van dat erfgoed; verzoekt de Commissie het gebruik van 
digitale toepassingen in de sector van het cultureel toerisme te stimuleren en te 
ondersteunen; benadrukt de rol van de cohesiefondsen, met name het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling, om mogelijkheden te creëren, met behulp van digitale 
middelen, voor het financieren van toeristische initiatieven en reconstructie- en 
instandhoudingstechnieken voor sites die te kwetsbaar zijn om bezoekers te ontvangen;

7. is van mening dat touroperators een steeds grotere rol kunnen en moeten spelen bij de 
bevordering van duurzaam toerisme, onder meer door klanten aan te sporen minder 
afval te produceren, door duurzame activiteiten aan te bieden en door hen te informeren 
over de plaatsen die zij bezoeken, met name over de waarde en de bescherming van 
cultureel erfgoed; meent dat professionele toeristengidsen een cruciale rol spelen bij de 
bevordering van cultureel erfgoed en verzoekt de lidstaten daarom ervoor te zorgen dat 
dit beroep op een correcte manier wordt erkend en voldoende wordt beschermd op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat duurzaam toerisme niet alleen in de EU, maar ook in derde 
landen moet worden bevorderd;

8. is van mening dat een holistische benadering van duurzaam cultureel toerisme tevens 
moet inhouden dat er wordt overlegd met netwerken van maatschappelijke organisaties 
en dat er meer wordt samengewerkt binnen en tussen de lidstaten en lokale autoriteiten;

9. benadrukt dat het noodzakelijk is om, zonder afbreuk te doen aan het 
subsidiariteitsbeginsel, de capaciteit van de lidstaten om te voorzien in onderwijs en 
opleiding op het gebied van duurzaam en verantwoord toerisme te bevorderen en aan te 
vullen; dringt aan op investeringen in educatieve programma’s, waaronder het gebruik 
van virtuele technologieën, om de waarde van de bescherming van cultureel erfgoed 
onder de aandacht te brengen; beklemtoont dat het belangrijk is geschoolde 
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ambachtslieden op te leiden en dat vakkennis die van generatie op generatie is 
doorgegeven binnen Europa moet worden uitgewisseld; is van mening dat er op het 
gebied van toerisme opleidings- en bijscholingsprogramma’s op maat moeten worden 
ontwikkeld; spoort aan tot engagement door middel van vrijwilligerswerk via 
programma’s en initiatieven van de Unie zoals het Europees Solidariteitskorps;

10. benadrukt dat het noodzakelijk is de veerkracht van cultureel erfgoed te onderzoeken en 
wijst op de band tussen duurzaam toerisme en cultureel erfgoed; is van mening dat 
cultureel toerisme kan dienen als katalysator om het wederzijds begrip bij de EU-
burgers te vergroten door hen in staat te stellen het Europese culturele erfgoed in al zijn 
verscheidenheid te ontdekken; beklemtoont dat rekening moet worden gehouden met de 
lessen die zijn getrokken naar aanleiding van het Europees Jaar van het cultureel 
erfgoed; wijst erop dat er op EU-, nationaal en lokaal niveau veel initiatieven hebben 
plaatsgevonden om duurzaam toerisme te bevorderen door cultureel erfgoed op te 
nemen in het beleid op het gebied van milieu, architectuur en ruimtelijke ordening; is 
van mening dat het industrieel erfgoed van regio’s in transitie moet worden beschermd 
om nieuwe economische en professionele mogelijkheden in die gebieden aan te boren; 
wijst nogmaals op de noodzaak om bij alle actoren het bewustzijn te vergroten over 
erfgoedbescherming, onder meer over de risico’s van illegale handel in 
cultuurgoederen; merkt op dat bij een reflectie over duurzaam toerisme hoe dan ook 
opnieuw moet worden ingegaan op de kwestie van werken en cultuurgoederen die in 
tijden van oorlog zijn geroofd, gestolen of illegaal zijn verworven; spoort ertoe aan te 
streven naar excellentie op het gebied van duurzaam cultureel toerisme; verzoekt de 
lidstaten maatregelen te treffen om samenwerking tussen deskundigen op het gebied van 
cultureel toerisme te stimuleren en om in deze sector samenwerking en uitwisseling van 
beste praktijken te bevorderen;

11. maakt zich zorgen over het gebrek aan degelijke beheersplannen voor 
cultuurerfgoedsites en over de gevolgen van een slecht beheer van toeristenstromen, 
ongecontroleerde ontwikkeling en overdreven vermarkting; is voorts bezorgd dat er 
vanwege de economische vertraging, die gevolgen kan hebben voor de financiering van 
cultuur op zowel nationaal als EU-niveau, mogelijk minder middelen beschikbaar zullen 
zijn voor de bescherming van cultureel erfgoed; dringt er bij de lidstaten op aan sterke 
mechanismen in te voeren om onhoudbare toeristenstromen te voorkomen; beklemtoont 
dat er passende preventie- en aanpassingsmaatregelen nodig zijn om de effecten van de 
klimaatverandering en van natuurrampen te beperken; verzoekt de Commissie 
specifieke maatregelen voor te stellen voor het behoud en de bescherming van cultureel 
erfgoed in de context van deze door de natuur en de mens veroorzaakte gevaren; dringt 
erop aan de meest bedreigde Europese culturele sites te inventariseren op EU-niveau; 
onderstreept het belang van EU-middelen voor de bescherming van cultuurerfgoedsites 
en dringt aan op passende financiering in dit verband;

12. benadrukt de belangrijke rol die onderwijs en de bevordering van EU-initiatieven 
kunnen spelen om reizen naar minder bekende en minder populaire bestemmingen, 
zoals plattelandsgebieden, en reizen in het laagseizoen te helpen ontdekken en 
stimuleren; beveelt aan bijkomende inspanningen te leveren om de duurzaamheid en 
toegankelijkheid van toerisme te bevorderen, met name voor ouderen en personen met 
een handicap, alsook gezien de huidige reisbeperkingen op middellange termijn; 
benadrukt het belang van initiatieven ter bevordering van autonome toegang tot sites 
voor personen met beperkte mobiliteit; is ingenomen met de Europese prijs voor slim 
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toerisme, waarmee prijzen worden uitgereikt in vier specifieke categorieën: 
toegankelijkheid, duurzaamheid, digitalisering, en cultureel erfgoed en creativiteit;

13. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van initiatieven op het gebied van cultureel 
toerisme te blijven ondersteunen in de regio’s waar het potentieel daarvan 
onaangeboord is; wijst erop dat het belangrijk is milieuvriendelijke initiatieven te 
bevorderen die gericht zijn op duurzaam toerisme, met inbegrip van culturele en 
traditionele routes en pan-Europese culturele evenementen, teneinde het bewustzijn te 
vergroten over het belang van de Europese cultuur;

14. is van mening dat het programma van Culturele Routes dat is opgestart door de Raad 
van Europa helpt om de verscheidenheid van de Europese geschiedenis extra onder de 
aandacht te brengen en cultureel erfgoed bevordert; merkt op dat het belangrijk is 
toeristische attracties met elkaar te verbinden; is van mening dat het programma een 
groot potentieel heeft voor kleine ondernemingen, interculturele dialoog en 
transnationale samenwerking, en dat het zich verder moet ontwikkelen door steeds meer 
in te zetten op duurzaamheid in toerisme, met inbegrip van de bescherming van 
cultureel erfgoed;

15. beklemtoont dat het noodzakelijk is de lidstaten te helpen bij de bevordering van 
ondernemerschap in de toeristische sector en verwante sectoren via de Europese 
structuur- en investeringsfondsen; is van mening dat burgers de beste ambassadeurs zijn 
op het gebied van geschiedenis, culturele rijkdom en regionale tradities; erkent de rol 
van de deeleconomie in de toeristische sector en is verheugd dat de Commissie met de 
platforms van de deeleconomie een overeenkomst heeft gesloten over de bekendmaking 
van essentiële gegevens inzake toeristische accommodatie; benadrukt hoe belangrijk het 
is een evenwicht te vinden tussen transparantie en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en om tegelijkertijd te blijven samenwerken met platforms om empirisch 
onderbouwd en duurzaam beleid op het gebied van toerisme te ontwikkelen;

16. wijst op de veerkracht die de sector aan de dag legt tijdens de COVID-19-crisis, en is 
ingenomen met de opkomst van een aanbod van digitaal cultuurtoerisme, zoals 
onlinerondleidingen in musea en virtuele rondleidingen in Europese steden; is echter 
bezorgd over de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de toeristische sector, die tot de 
zwaarst getroffen sectoren behoort vanwege reisbeperkingen en de sluiting van diverse 
locaties en culturele sites; wijst erop dat de gevolgen van COVID-19 een wezenlijke 
verandering teweeg kunnen brengen in de keuze van bestemmingen en het gedrag van 
toeristen; merkt in dit verband op dat het belangrijk is een verschuiving van 
massatoerisme naar andere vormen van cultureel en duurzaam toerisme te bevorderen; 
beklemtoont het belang van een strategie inzake duurzaam toerisme waarin tevens 
rekening wordt gehouden met de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de 
EU voor 2050, waarin mensen centraal staan en waarmee wordt gezorgd voor de nodige 
steun- en herstelmaatregelen; benadrukt dat het noodzakelijk is toerisme als prioriteit op 
te nemen in het herstelplan van de EU, en zich hierbij nadrukkelijk te richten op 
duurzaam toerisme en verantwoorde territoriale marketing; verzoekt de lidstaten om 
voor cultureel toerisme steunmaatregelen op maat uit te voeren; onderstreept hoe 
belangrijk het is de toeristenstromen tussen de EU en het VK te stimuleren en in stand te 
houden na afloop van de overgangsperiode.
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