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ТУРИЗЪМ

От декември 2009 г. политиката в областта на туризма разполага със собствено
правно основание. Въпреки това за него все още не e предвиден отделен
бюджет в рамките на текущата многогодишна финансова рамка (МФР) за
периода 2021 – 2027 г.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 6, буква г) и Дял XXII, член 195 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

В рамките на Европейския съюз туристическият сектор в тесен смисъл
(традиционни доставчици на ваканционни и туристически услуги) обхваща
2,3 милиона предприятия, главно малки и средни предприятия (МСП), които
по оценки осигуряват заетост на 12,3 милиона души. През 2018 г. секторът на
пътуванията и туризма пряко е допринесъл за 3,9% от брутния вътрешен продукт
(БВП) на ЕС и се равнява на 5,1% от активното население (което отговаря на
близо 11,9 милиона работни места). Ако се вземат предвид тесните връзки с други
икономически сектори, размерът на приноса на сектора на туризма става още по-
голям (повече от 10,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) и 11,7% от общата
заетост, което съответства на 27,3 милиона трудещи се).
През 2019 г. международният туризъм в света достигна 1,5 милиарда пристигания
(+4%), от които 745 милиона – в Европа, което съответства на 50% от
пазара. Избухването на пандемията от COVID-19 през март 2020 г., което
доведе до несигурност по отношение на забраните за пътуване и санитарните
задължения, днес представлява най-важното предизвикателство за бъдещето на
туристическия сектор.
Политиката в областта на туризма е също така средство, чрез което могат да се
преследват по-широки цели по отношение на заетостта и растежа. Значението
на екологичното измерение на туризма ще нараства все повече с течение на
времето. Това вече е отразено в проектите за устойчив, отговорен и етичен
туризъм. През 2018 г. Европейският парламент публикува изследване на тема
„Свръхтуризъм: въздействие и възможности за отговор чрез политиките“.
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РЕЗУЛТАТИ

А. Обща политика
След заседанието на Европейския съвет от 21 юни 1999 г. на тема „Туризъм
и заетост“ ЕС отделя все повече внимание на приноса на туризма към
заетостта в Европа. В съобщение, озаглавено „Да работим заедно за бъдещето
на европейския туризъм“  (COM(2001)0665), Европейската комисия предложи
оперативна рамка и мерки за стимулиране на туристическата индустрия на ЕС.
Резолюцията на Съвета от 21 май 2002 г. относно бъдещето на туризма потвърди
подхода на Комисията и даде нов импулс на сътрудничеството между публичните
и частните участници в сектора на европейския туризъм, с цел Европа да се
превърне в най-важната туристическа дестинация.
На тази основа Комисията приложи редица широк спектър от мерки. Като примери
за преки резултати от тази стратегия могат да се посочат:
— сателитните сметки за туризма (ССТ) за всяка държава членка с цел

представяне на първата европейска сателитна сметка;

— стартирането на портал за популяризиране на Европа като туристическа
дестинация;

— провеждането от 2002 г. насам на ежегоден Европейски туристически форум
(ETF), организиран съвместно с държавата, която председателства Съвета
на Европейския съюз през втората половина на годината. През 2019 г.
в Хелзинки, Финландия, се проведе 18-ият форум на тема „Цифровата
трансформация като двигател на устойчивия растеж за туристическия сектор
на ЕС“. Срещата на ETF през 2020 г. се проведе виртуално от Берлин и се
съсредоточи върху начините за разрешаване на кризата и преориентиране
на туризма в Европа.

От 2001 г. насам Комисията публикува няколко съобщения, последното от
които през 2014 г., в които излага политическите си насоки за развитието на
туристическия сектор. Те са:
— Съобщение (COM(2007)0621) от 19 октомври 2007 г. „Дневен ред за

устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм“, в което се посочва
по какъв начин устойчивото развитие може да гарантира дългосрочната
конкурентоспособност на туризма и се обявяват подготвителните действия
за следващите три години.

— Съобщение (COM(2010)0352) от 30 юни 2010 г. „Европа — водеща
световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за
европейския туризъм“, в което се анализират факторите, определящи
конкурентоспособността на европейската туристическа индустрия, както и
пречките пред нейното устойчиво развитие.

— Съобщение (COM(2012)0649) от 7 ноември 2012 г. „Осъществяване
и развитие на общата визова политика с цел насърчаване на растежа в ЕС“,
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което цели увеличаването на броя на туристите от държави извън ЕС чрез
установяването на обща визова политика.

— Съобщение (COM(2014)0086) от 20 февруари 2014 г. „Европейска стратегия
за по-голям растеж и повече работни места в сектора на крайбрежния
и морския туризъм“, насочено към стимулиране на устойчивия икономически
растеж и конкурентоспособността в крайбрежния и морски туризъм.

Б. Специални мерки
1. В интерес на туристите (с цел екскурзия и/или почивка)
Тези мерки включват стъпки с цел улесняване на преминаването на
границите и защитата на здравето и сигурността, както и на материалните
интереси, на туристите. Сред тях са Препоръка 86/666/ЕИО на Съвета
относно противопожарната безопасност в хотелите, Директива 2008/122/ЕИО
относно разпределеното във времето ползване на собственост от страна на
потребителите и Директива (ЕС) 2015/230 относно пакетните туристически
пътувания и свързаните пътнически услуги. Към това следва да се прибави
приемането на регламентите за правата на пътниците във всички видове
транспорт (вж. фиш 2.2.3). Директива 2006/7/EО от 15 февруари 2006 г.
за управление качеството на водите за къпане е пример за връзката между
туризма и други области на компетентност на ЕС. С нея също така се отменя
Директива 76/160/ЕИО от 8 декември 1975 г., считано от 31 декември 2014 г.
Комисията, по искане на Парламента, стартира редица инициативи под формата
на пет подготвителни програми по актуални, целеви въпроси за европейския
туризъм.
Инициативата „EDEN“’ се съсредоточава върху насърчаването на най-добрите
европейски дестинации, с други думи новостартиращи и все още малко
познати дестинации, в съответствие с принципите за устойчивост. Срокът
за финансиране на подготвителното действие изтече през 2011 г., но
Комисията продължи изпълнението на инициативата чрез Рамковата програма за
конкурентоспособност на предприятията и на МСП (COSME).
Инициативата „Калипсо“ се съсредоточава върху туризма за възрастни граждани,
млади хора в неблагоприятно положение, бедни семейства и лица с намалена
подвижност. Програмата направи възможно съфинансирането на няколко
транснационални партньорства, насочени към сътрудничество в областта на
социалния туризъм и механизми за обмен. Наред с други действия ЕС подкрепи
създаването на платформа „e-Calypso“, която свързва предлагането и търсенето
на социално приобщаващ туризъм.
Програмата „Устойчив туризъм“, която включва т.нар. маршрут „Зелен
пояс“ (6 800 км пътища, простиращи се от Баренцово до Черно море), има за
цел да популяризира превръщането на бившата Желязна завеса в трансгранична
мрежа от пътеки за разходки с велосипед или пеша. За информация относно
оценката на веригите „Eurovelo“ – мрежа от 14 „велосипедни маршрута“ на дълги
разстояния, управлявани от Европейската федерация на велосипедистите, виж
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актуализираната версия (от 2012 г.) на проучването на Европейския парламент
относно европейската мрежа от велосипедни маршрути.
Програмата „DiscoverEU“, наред с няколко други програми за насърчаване на
туризма, дава възможност на 18-годишните европейци да пътуват из целия ЕС и
да научат повече за многообразието на Европа.
ЕС съфинансира също така трансгранични проекти за устойчив туризъм, които
имат за цел да разнообразят предлагането на европейския туризъм. Например
в рамките на програмата COSME неотдавна беше обявена нова покана за
участие в търг (19 юли 2018 г.) в подкрепа на развитието и популяризирането
на транснационални тематични туристически продукти, като се използват
синергичните ефекти между туризма и културните и творческите индустрии. В
рамките на COSME бяха стартирани различни други инициативи. Те включват:
— подпомагане на конкурентния и устойчив растеж в туристическия сектор

(2017 г.);

— насърчаване и развитие на продуктите и услугите в областта на спорта и на
общото благосъстояние, както и на културното и промишленото наследство
на Европа (2015 г.);

— улесняване на транснационалните туристически потоци в ЕС за възрастни
хора и млади хора през слабите и средните сезони (2014 г.); както и

— увеличаване в максимална степен на сътрудничеството между туризма,
високопроизводителните и творческите индустрии (2014 г.).

2. В интерес на туристическия сектор и регионите и за отговорен туризъм
Комисията подпомага и създаването на мрежи между основните европейски
туристически региони. През юли 2009 г. беше създадена отворена мрежа на
европейските туристически региони – NECSTouR, която има за цел да служи
за платформа за обмен на знания и новаторски решения в областта на
устойчивия и конкурентоспособен туризъм. ЕС предлага редица източници на
финансиране в подкрепа на приноса на туризма за регионалното развитие
и заетостта: Европейския фонд за регионално развитие за финансиране на
устойчиви проекти, свързани с туризма, програмата INTERREG, Кохезионния
фонд за финансиране на инфраструктурата в областта на околната среда
и транспорта, Европейския социален фонд за трудовата заетост, програмата
„Леонардо да Винчи“ за професионално обучение, Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони за диверсификацията на икономиката на селските
райони, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Седмата
рамкова програма за научни изследвания. В това отношение в многогодишната
финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. програмата „Единен пазар“
наследи Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, а програмата
„Хоризонт Европа“ наследи „Хоризонт 2020“.
От 1996 г. в Съюза се събират хармонизирани статистически данни относно
туризма. Регламент (ЕС) № 692/2011 от 6 юли 2011 г. установява обща рамка за
системното разработване, изготвяне и разпространяване на статистически данни
в областта на туризма, събрани в държавите членки. През 2013 г. Комисията
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създаде виртуален център за наблюдение на туризма с цел координиране на
събирането и съхраняването на информация и осигуряване на по-голяма степен
на синергия между различните равнища на политиката в областта на туризма.
Със съобщенията си от 27 ноември 1996 г. (COM(1996)0547) и от 26 май 1999 г.
(COM(1999)0262) Комисията обяви и разработи кампания на ЕС за борба срещу
туризма с цел секс с деца (за информация относно превенцията и нарушенията,
вж. по-долу).
3. Други целеви мерки
Неотдавна ЕС реши да определи 2018 г. за Европейска година на туризма
ЕС – Китай. Китай е сред най-големите и най-бързо развиващите се пазари –
източници на туризъм за ЕС. Целта на тази инициатива е да се насърчат по-
малко познатите дестинации, да се подобрят опитът от пътуванията и туризма,
да се стимулира икономическото сътрудничество и да се насърчи напредъкът в
областта на визовите облекчения и свързаността със самолет.
Европейската комисия също така организира изложение конференция по
въпросите на туризма, което се проведе в Брюксел на 19 март 2019 г.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Още през декември 1996 г. Парламентът подкрепи действие на ЕС в областта на
туризма, като даде положително становище по първата многогодишна програма
(1997 - 2000 г.) „Филоксения“, която впоследствие беше отхвърлена, тъй като
Съветът не постигна единодушие.
В своята резолюция от 30 март 2000 г. относно прилагането на мерки за
борба срещу туризма с цел секс с деца Парламентът поиска от държавите
членки да въведат екстериториални разпоредби, чрез които да е възможно
разследването, образуването на наказателни производства и налагането на
наказания на лица, които при престоя си в чужбина са извършили противозаконни
деяния, свързани със сексуална експлоатация на деца. На 27 октомври 2011 г.
той прие законодателна резолюция (P7_TA(2011)0468) относно предложението
за директива относно борбата със сексуалното малтретиране и сексуалната
експлоатация на деца. Благодарение на Директива 2011/93/ЕС от 13 декември
2011 г.туризмът с цел секс с деца ще съставлява, считано от 2015 г., престъпление
навсякъде в Съюза; по-специално член 21 от тази директива предвижда
национални мерки за предотвратяване или забрана на организирането на
пътувания с цел извършване на такъв вид престъпления.
Доста преди влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът прие
редица резолюции относно насоките и инициативите на Комисията в областта
на туризма, най-забележителните от които са резолюцията от 8 септември
2005 г. относно новите перспективи и предизвикателства за устойчив европейски
туризъм, резолюцията от 29 ноември 2007 г. относно обновена политика на ЕС
в областта на туризма: към по-силно партньорство за европейски туризъм, както
и резолюцията от 16 декември 2008 г. относно влиянието на туризма върху
крайбрежните региони и тяхното развитие. Освен това Парламентът разгледа
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последиците от визовата политика върху туризма и подкрепи насърчаването на
европейските туристически дестинации.
Той също така предложи създаването на знак за европейско наследство и на
колоездачна обиколка по протежението на бившата Желязна завеса и призова
сектора да разнообрази предлагането на услуги в отговор на сезонния характер
на туризма.
След влизането в сила на Договора от Лисабон, на 27 септември 2011 г.
Парламентът прие, въз основа на доклад по собствена инициатива, резолюция,
озаглавена „Европа – водеща световна туристическа дестинация“. Парламентът
подкрепи политическата стратегия на Комисията, основана на 21 действия,
и същевременно поиска да се даде нов импулс за конкурентоспособен,
модерен, висококачествен и устойчив туризъм, който се основава на културното
многообразие на Европа и е достъпен за всички. Членовете на ЕП поставиха
акцент и върху значението на мерките, предприети в други области, които могат да
окажат решаващо въздействие върху туризма, като трудовата заетост, данъчното
облагане и правата на потребителите.
Призивът на Парламента за специфична програма за туризма в МФР за периода
2014 – 2020 г., обаче, беше отхвърлен от Съвета. Освен това Комисията
трябваше да оттегли през декември 2014 г. своя препоръка относно набор
от незадължителни европейски принципи относно качеството на туристическите
услуги, която тя беше представила на Съвета през февруари 2014 г. Това се
случи въпреки факта, че тя имаше подкрепата на Европейския парламент за един
„европейски етикет за качество на туризма“ (параграф 25 от резолюцията от 27
септември 2011 г. и параграф 53 от резолюцията от 29 октомври 2015 г. относно
новите предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа.
На 27 октомври 2015 г. Парламентът прие на второ четене законодателна
резолюция с оглед на приемането на нова директива, която да подобри защитата
на пътниците в рамките на туристически пакети и свързани пътнически услуги
и да отмени Директива 90/314/ЕИО (P8_TA(2015)0366). На 29 октомври 2015 г.
Парламентът прие резолюция относно новите предизвикателства и стратегии за
стимулиране на туризма в Европа. Тя посочва, наред с другото, цифровизацията
на каналите за дистрибуция, развитието на икономиката на споделянето,
еволюцията в поведението на потребителите, необходимостта от привличане и
задържане на квалифицирания персонал, демографските промени и сезонния
характер. В нея ЕП призовава Комисията да представи нова стратегия за туризма,
която да замени или да актуализира съобщението от 30 юни 2010 г. относно
Европа – водеща туристическа дестинация в света, и за създаване на бюджетен
ред за туризма в следващата многогодишна финансова рамка. Той насърчава
европейския изпълнителен орган да работи в сътрудничество с Европейската
комисия по туризма, с цел да бъдат запазени водещите позиции на Европа в
областта на туризма, евентуално чрез създаване на знак „Дестинация Европа
2020“.
Интергрупата на Европейския парламент по въпросите на туризма, неговата
комисия по транспорт и туризъм и неговата специална работна група по туризма
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провеждат епизодично дискусии с представители на международни туристически
организации. По време на срещата с генералния секретар на Световната
организация по туризъм към ООН (UNWTO) през февруари 2018 г. Парламентът
и UNWTO подписаха меморандум за сътрудничество, насочен към постигане
на напредък по отношение на устойчивия туризъм в цяла Европа. Специалната
работна група по туризма също така призова за по-последователна политика
в областта на туризма и повдигна въпроса за отделен ред в бюджета на
ЕС за туризма. В резолюцията си от 29 октомври 2015 г. Парламентът
насърчи Комисията да продължи работата си за популяризирането на Европа
като водеща туристическа дестинация. Освен това в нея се подчертава
значението на европейската туристическа марка и се призова за засилване на
сътрудничеството с международните органи. Неотдавна Европейският парламент
публикува изследване на тема „Европейският туризъм: актуални промени и
бъдещи предизвикателства“.

МЕРКИ В КОНТЕКСТА НА ИЗБУХВАНЕТО НА COVID-19

Европа е водещата туристическа дестинация в света. Туристическата индустрия
е жизненоважна част от икономиката на ЕС и представлява 10% от неговия БВП,
поради което ЕС се ангажира да съживи този сектор.
Въздействието на световната здравна криза става ясно, като се очаква растежът
на европейския туризъм да остане под равнищата от 2019 г. до 2023 г. През
първите четири месеца на годината в Европа се наблюдаваше драматичен спад
от 44% на броя на международните туристи в сравнение със същия период
през 2019 г. – спад в съответствие с резултатите в световен мащаб. Загубата на
работни места в туризма в Европа през 2020 г. беше монументална, варираща
между 14,2 милиона и 29,5 милиона. Несигурността все още преобладава
и продължителността на ограниченията, свързани с пандемията, ще бъде от
ключово значение за определяне на загубите в сектора.
Комисията е разгърнала различни инструменти за бързо реагиране: предложение
за суспендиране на правилата, задължаващи авиокомпаниите да използват
разпределените им слотове на летищата в ЕС (COM(2020)111); насоки относно
правата на пътниците в ЕС (C(2020)1830) и граничните проверки (C(2020)1753); и
помощ при репатрирането на пътници от ЕС по време на ограничителните мерки,
продължили от март до май 2020 г.
През май 2020 г. Комисията представи своето съобщение, озаглавено
„Туризъм и транспорт през 2020 година и след това“ (COM(2020)550), което
обединява насоки и препоръки за безопасно възстановяване на неограниченото
свободно движение и за повторно отваряне на вътрешните граници; безопасно
възстановяване на транспорта, свързаността и туристическите услуги, по-
специално хотелиерството, преодоляване на недостига на ликвидност и
възстановяване на доверието на потребителите, и издаде препоръки относно
ваучерите. Парламентът от своя страна обсъди избухването на COVID-19
по време на пленарните си заседания на 10 март, 26 март и 17 юни
2020 г. По време на извънредната си пленарна сесия на 26 март 2020 г.
Парламентът прие позицията си по три законодателни предложения: стартиране
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на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (P9_TA(2020)0042);
разширяване на фонд „Солидарност“ на ЕС, така че да обхване извънредни
ситуации, свързани с общественото здраве (P9_TA(2020)0043); и временно
преустановяване на действието на правилата за летищните слотове (вж.
COM(2020)111 по-горе и P9_TA(2020)0041). Освен това на пленарното си
заседание от 19 юни 2020 г. Парламентът прие резолюция относно туризма
и транспорта през 2020 година и след това, в която се призовава за бърза,
краткосрочна и дългосрочна подкрепа за транспортния и туристическия сектор,
за да се гарантира тяхното оцеляване и конкурентоспособност, и се подчертава,
че настоящата криза представлява историческа възможност за модернизиране
на туризма в Европейския съюз, като се направи по-устойчив и по-достъпен за
хората с увреждания.
През март 2021 г. Парламентът прие своя доклад по собствена
инициатива, озаглавен „Създаване на стратегия на ЕС за устойчив
туризъм“ (P9_TA(2021)0109), в който Парламентът призовава държавите членки
незабавно да приложат изцяло общи и координирани критерии за безопасно
пътуване. Това включва общ сертификат за ваксинация и система за
взаимно признаване на процедурите за ваксинация за медицински цели, като
същевременно се улеснява въвеждането на формуляра на ЕС за локализиране
на пътниците, цифрово, когато това е възможно, при пълно спазване на
правилата за защита на данните.
Държавите членки се призовават да създадат общ и недискриминационен
протокол на ЕС за здравна безопасност за тестване преди заминаване, който
следва да бъде надежден и достъпен и да включва технологии за бързо тестване,
PCR тестове и други. Парламентът също така изразява съжаление относно
липсата на достатъчна бюджетна и финансова помощ и приканва държавите
членки временно да определят намалени ставки на ДДС за пътническите
и туристическите услуги, придружени от специален пакет от стимули за
микропредприятията и МСП за периода 2020 – 2024 г.
На 17 март 2021 г. Комисията представи съобщение, озаглавено „Общ път
към безопасно и трайно отваряне“ (COM(2021)0129), както и предложение за
регламент относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно
съвместими сертификати за ваксинация, тестване и преболедуване с цел
улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19
(цифров зелен сертификат) ( COM(2021)0130) и подобна рамка, приложима за
граждани на трети държави, които престояват законно или пребивават законно
на територията на държавите членки (COM(2021)0140).
Цифровият сертификат на ЕС за COVID се приема във всички държави членки,
което спомага да се гарантира правото на свободно движение на всички жители
на ЕС.

Davide Pernice
03/2022
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