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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. admite că este necesar să se găsească un echilibru între nevoile de natură economică, 
socială, culturală și de mediu pentru a asigura de manieră cuprinzătoare sustenabilitatea 
turismului pe termen lung;

2. recunoaște că turismul cultural are un potențial semnificativ de a genera creștere 
economică și locuri de muncă în UE, deoarece patru din zece turiști își aleg deja 
destinația pe baza ofertei sale culturale;

3. subliniază că existența unor situri aparținând patrimoniului cultural îi încurajează pe 
oameni să călătorească și să descopere societăți și culturi diferite; reamintește că 72 % 
dintr-un eșantion de tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani participanți la un sondaj 
au admis că prezența unor situri aparținând patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; subliniază rolul pe care îl poate juca inițiativa 
DiscoverEU în această privință; observă însă că tinerii nu au beneficiat în mod egal de 
această inițiativă; invită Comisia să identifice modalități prin care să îi implice mai mult 
pe tinerii proveniți din medii sociale defavorizate, din zone rurale și izolate ale statelor 
membre, precum și din statele membre care nu dispun de legături feroviare bune cu alte 
țări din UE;

4. invită statele membre să promoveze în continuare turismul cultural sustenabil, acordând 
o atenție specială economiilor, stilurilor de viață și tradițiilor locale și asigurând 
implicarea strânsă a industriilor și comunităților locale;

5. este de părere că o abordare globală a turismului cultural sustenabil trebuie să includă 
colaborarea cu rețelele societății civile și o cooperare intensificată între statele membre;

6. insistă că este necesară promovarea și suplimentarea capacităților de educare și formare 
ale statelor membre în domeniul turismului sustenabil, fără a se aduce atingere 
principiului subsidiarității;

7. este preocupat de impactul turismului gestionat în mod deficitar și a dezvoltării 
necontrolate asupra siturilor care aparțin patrimoniului cultural; invită Comisia să 
propună măsuri concrete pentru conservarea și protejarea patrimoniului cultural, ținând 
cont de aceste riscuri generate de om;

8. subliniază rolul important pe care inițiativele europene îl pot juca în încurajarea 
călătoriilor către destinații mai puțin cunoscute și mai puțin populare și către zone 
rurale, precum și a călătoriilor în extrasezon, pentru a promova sustenabilitatea și 
accesibilitatea în domeniul turismului, îndeosebi pentru persoanele cu dizabilități.


