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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. uznává, že je třeba nalézt rovnováhu mezi hospodářskými, sociálními, kulturními a 
environmentálními potřebami, aby byla komplexně zajištěna dlouhodobá udržitelnost 
cestovního ruchu;

2. je si vědom toho, že kulturní cestovní ruch má významný potenciál vytvářet růst a 
pracovní místa v EU, protože již v současné době si až čtyři z deseti turistů vybírají 
destinaci na základě její kulturní nabídky;

3. poukazuje na to, že existence lokalit kulturního dědictví podporuje lidi v tom, aby 
cestovali a dozvídali se o různých společnostech a kulturách; připomíná, že v jednom z 
průzkumů 72 % respondentů ve věku 15–24 let souhlasilo s výrokem, že přítomnost 
kulturního dědictví může ovlivnit jejich výběr prázdninové destinace; zdůrazňuje úlohu, 
kterou může hrát v této souvislosti iniciativa DiscoverEU; konstatuje však, že tato 
iniciativa nepřinesla stejný prospěch všem mladým lidem; vyzývá Komisi, aby našla 
způsoby, jak lépe zapojit mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí, z 
venkovských nebo odlehlých oblastí členských států a z členských států bez dobrého 
železničního spojení s ostatními státy EU;

4. vyzývá členské státy, aby více propagovaly udržitelný kulturní cestovní ruch a věnovaly 
zvláštní pozornost místním ekonomikám, způsobům života a tradicím, a zajišťovaly 
současně, aby přitom byly úzce zapojovány místní podniky a komunity;

5. domnívá se, že holistický přístup k udržitelnému cestovnímu ruchu musí zahrnovat 
kontakty s organizacemi občanské společnosti a větší míru spolupráce mezi členskými 
státy;

6. trvá na tom, že je třeba podporovat a doplňovat kapacity členských států, co se týče 
vzdělávání a odborné přípravy v oblasti udržitelného cestovního ruchu, přičemž však 
nesmí být dotčena zásada subsidiarity;

7. je znepokojen dopadem špatně řízeného cestovního ruchu a nekontrolovaného rozvoje 
na lokality kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby vzhledem k těmto člověkem 
způsobeným hrozbám navrhla konkrétní opatření k zachování a ochraně kulturního 
dědictví;

8. poukazuje na významnou úlohu, kterou mohou evropské iniciativy hrát při podpoře 
cestování do méně známých a méně populárních destinací a do venkovských oblastí a 
cestování mimo sezonu, a tímto podporovat udržitelnost a přístupnost v cestovním 
ruchu, a to zejména pro osoby se zdravotním postižením.


