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PARECER

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Reconhece a necessidade de estabelecer um equilíbrio entre as necessidades 
económicas, sociais, culturais e ambientais, a fim de assegurar, de forma abrangente, a 
sustentabilidade do turismo a longo prazo;

2. Reconhece que o turismo cultural tem um potencial significativo para gerar crescimento 
e emprego na UE, uma vez que já quatro em cada dez turistas escolhem o seu destino 
com base na sua oferta cultural;

3. Salienta que a existência de sítios do património cultural incentiva as pessoas a viajarem 
e a conhecerem sociedades e culturas diferentes; relembra que 72 % de um grupo de 
inquérito com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos concordam que a presença 
do património cultural pode ter influência na escolha do seu destino de férias; realça o 
papel que a iniciativa  DiscoverEU pode desempenhar neste contexto; observa, no 
entanto, que a iniciativa não beneficiou os jovens de forma equitativa; insta a Comissão 
a encontrar formas de envolver melhor os jovens de meios socialmente desfavorecidos, 
de zonas rurais e remotas dos Estados-Membros e de Estados-Membros sem boas 
ligações ferroviárias com outros países da UE;

4. Insta os Estados-Membros a promoverem ainda mais o turismo cultural sustentável, 
prestando particular atenção às economias locais, aos estilos de vida e às tradições e 
garantindo que as indústrias e as comunidades locais sejam estreitamente associadas;

5. Considera que uma abordagem holística do turismo cultural sustentável deve incluir um 
relacionamento com as redes da sociedade civil e maior cooperação entre os 
Estados-Membros;

6. Insiste na necessidade, sem prejuízo do princípio da subsidiariedade, de promover e 
complementar as capacidades dos Estados-Membros em matéria de educação e 
formação no domínio do turismo sustentável;

7. Manifesta a sua preocupação perante o impacto nos sítios do património cultural de um 
turismo mal gerido e de um desenvolvimento descontrolado; insta a Comissão a propor 
medidas concretas para preservar e proteger o património cultural à luz destes perigos 
de origem humana;

8. Realça o importante papel que as iniciativas europeias podem desempenhar ao 
encorajarem viagens a destinos menos conhecidos e populares, bem como viagens a 
zonas rurais e em época baixa, de modo a promover a sustentabilidade e a acessibilidade 
do turismo, em particular às pessoas com deficiência.


