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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. beseft dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen economische, sociale, 
culturele en milieubehoeften om ervoor te zorgen dat toerisme duurzaam kan blijven op 
de 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 al hun bestemming 
kiezen op basis van het plaatselijke culturele aanbod;

3. wijst erop dat het bestaan van sites die als cultureel erfgoed worden aangemerkt voor 
veel mensen een motivatie vormt om op reis te gaan en bij te leren over andere culturen 
en samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % van de deelnemers aan een enquête in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
inderdaad een rol kan spelen bij het kiezen van een vakantiebestemming; beklemtoont 
de rol die het initiatief DiscoverEU kan spelen in dit opzicht; merkt evenwel op dat het 
initiatief tot nu toe niet alle jongeren in gelijke mate ten goede komt; verzoekt de 
Commissie op zoek te gaan naar manieren om jongeren uit een kansarm milieu, uit 
plattelandsgebieden en afgelegen regio’s in de lidstaten beter te betrekken bij het 
initiatief, net als jongeren uit lidstaten die geen goede spoorverbindingen met andere 
EU-landen hebben;

4. verzoekt de lidstaten duurzaam cultureel toerisme verder te bevorderen, met bijzondere 
aandacht voor de plaatselijke economie, levensstijl en tradities, en ervoor te zorgen dat 
de plaatselijke industrieën en gemeenschappen nauw worden betrokken bij dit proces;

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

6. benadrukt de noodzaak 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 toerisme te bevorderen en aan te vullen;

7. maakt zich zorgen over de gevolgen die een slecht toerismebeheer en ongecontroleerde 
ontwikkeling hebben voor sites die als cultureel erfgoed zijn aangemerkt; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen voor te stellen om cultureel erfgoed in stand te houden 
en te beschermen in het licht van deze door de mens veroorzaakte risico’s;

8. benadrukt de belangrijke rol die Europese initiatieven kunnen spelen om reizen naar 
minder bekende en minder populaire bestemmingen en plattelandsgebieden aan te 
moedigen, ook in het laagseizoen, en zo de duurzaamheid en toegankelijkheid van 
toerisme te bevorderen, met name voor personen met een handicap.


