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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. erkender, at det er nødvendigt at finde en balance mellem de økonomiske, sociale, 
kulturelle og miljømæssige behov med henblik på at sikre en bæredygtig turisme på 
lang sigt over hele linjen;

2. anerkender, at kulturturisme har et betydeligt potentiale til at skabe vækst og 
beskæftigelse i EU, idet hele fire ud af ti turister allerede vælger deres rejsemål ud fra 
deres kulturelle tilbud;

3. påpeger, at eksistensen af kulturarvssteder tilskynder folk til at rejse og lære om 
forskellige samfund og kulturer; minder om, at 72 % af en undersøgelsesgruppe mellem 
15-24 år er enige i, at tilstedeværelsen af kulturarv kan have indflydelse på deres valg af 
feriemål; fremhæver den rolle, som DiscoverEU-initiativet kan spille i denne 
henseende; bemærker imidlertid, at initiativet ikke har været til lige stor gavn for alle 
unge; opfordrer Kommissionen til at finde metoder til bedre at inddrage unge fra socialt 
dårlige kår, fra landdistrikter og fjerntliggende områder i medlemsstaterne og fra 
medlemsstater uden gode jernbaneforbindelser til andre EU-lande;

4. opfordrer medlemsstaterne til yderligere at fremme bæredygtig kulturturisme og herved 
lægge særlig vægt på de lokale økonomier, livsstile og traditioner og sikre, at de lokale 
industrier og lokalsamfundene er tæt involveret;

5. er af den opfattelse, at en holistisk tilgang til bæredygtig kulturturisme skal omfatte en 
dialog med civilsamfundsnetværk og et øget samarbejde mellem medlemsstaterne;

6. fastholder, at det er nødvendigt – under overholdelse af nærhedsprincippet – at fremme 
og supplere medlemsstaternes kapacitet med hensyn til uddannelse og 
erhvervsuddannelse inden for bæredygtig turisme;

7. er bekymret over de konsekvenser, som dårligt forvaltet turisme og ukontrolleret 
udvikling har for kulturarvssteder; opfordrer Kommissionen til at foreslå konkrete 
foranstaltninger til at bevare og beskytte kulturarven i lyset af disse menneskeskabte 
farer;

8. fremhæver den vigtige rolle, som europæiske initiativer kan spille med hensyn til at 
tilskynde til rejser til mindre kendte og mindre populære destinationer og landdistrikter 
og rejser i lavsæsonen med henblik på at fremme bæredygtighed og tilgængelighed 
inden for turisme, navnlig for personer med handicap.


