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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. признава значението на сектора на туризма за ЕС и неговия вътрешен пазар и 

подчертава потенциала му като основна движеща сила на социално-икономическия 

растеж и създаването на работни места – особено за младите хора, както и на нови 

възможности за стопанска дейност; настоятелно призовава Комисията, предвид 

горепосоченото, да възприеме интегриран подход при изготвянето на политики, 

които имат отражение върху туристическия сектор; признава значението на туризма 

за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, по-специално по отношение 

на премахването на бедността и на създаването на работни места; 

2. обръща внимание на съществената роля на цифровата революция в туристическия 

сектор; призовава Комисията да гарантира, че всички туристически сектори и 

предприятия, и по-специално МСП, използват пълноценно новите технологии, 

предлагани от интернет, с цел разширяване на своята електронна търговия в 

рамките на вътрешния пазар и напредък към цифровизирани продукти и процеси с 

по-висока стойност, като в същото време гарантира, че гражданите и потребителите 

имат справедлив и икономически приемлив достъп до висококачествени, безопасни 

услуги; 

3. подчертава, че с цел диференцирането на европейския туризъм спрямо този на 

други държави и континенти е много важно да се развият нови форми на тематичен 

туризъм, които да могат да действат въз основа на транснационални и дори 

трансрегионални форми на сътрудничество; счита, че системното стимулиране на 

тематичните туристически продукти може както да позволи преосмислянето на 

предлагането на европейския туризъм като цяло, така и да бъде от съществено 

значение за борбата срещу последиците от сезонния характер на туризма; 

4. припомня, че ЕС следва да започне да инвестира, за да бъде готов да се възползва от 

потенциала на трети държави с голямо население и бързо развиващи се икономики, 

и по-специално Бразилия, Русия, Индия и Китай (БРИК), тъй като броят на 

туристите от тези държави се увеличава; изтъква необходимостта от инициативи, 

насочени към насърчаване на туризма, и от по-голяма гъвкавост и последователност 

по отношение на правилата за издаване на туристически визи и преминаването на 

граничните пунктове; подчертава, че насърчаването на по-голям брой платформи за 

визов туризъм, съчетано с предпазлив подход към опростяването на Визовия кодекс 

е важен елемент за увеличаване на броя на туристите от държави извън Европа и за 

повишаване на видимостта на европейските туристически дестинации; подчертава 

потенциала на туристическите визи за групи туристи, които вече са били в страната, 

както и значението на прилагането на повече споразумения за отмяна на визовия 

режим, с цел оптимално оползотворяване на притока на чуждестранни туристи; 

счита, че е препоръчително, при надлежно зачитане на правото и задълженията на 

държавите членки да осъществяват контрол при пресичане на техните граници, 

европейските институции и държавите членки да разработят, в контекста на общата 
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визова политика, дългосрочна стратегия за по-добре координирани и опростени 

визови процедури; 

5. отбелязва ролята на Европейската комисия по туризма и на нейните членове за 

популяризирането на Европа като туристическа дестинация; изисква от Комисията 

по-тясно сътрудничество с Европейската комисия по туризма, както и с по-

широкообхватната Световна организация по туризъм в посока предприемането на 

съвместни мерки в областта на туризма в Европа; 

6. приветства електронната туристическа платформа на Комисията и нейните цели (i) 

за повишаване на капацитета за иновации и на цифровизацията на свързани с 

туризма МСП с цел активизиране на туристическия сектор и (ii) генериране на 

предложения за това как да се адаптират и оформят устойчиви, конкурентоспособни 

и ориентирани към потребителите политики, насочени към по-нататъшно развитие 

на туристическия сектор; насърчава използването на иновативни технологии, 

обмена на най-добри практики и задълбочаването на сътрудничеството на 

регионално равнище, с цел да стане туристическият сектор в Европа по-

привлекателен и конкурентоспособен; счита, че насърчаването на електронното 

обучение и нарастващото използване на цифровите технологии ще спомогнат за 

напредъка към постигането на тази цел; 

7. подчертава необходимостта от по-широко популяризиране на концепциите за 

туризъм, спортен туризъм, приключенски туризъм, образователен туризъм, селски 

туризъм и творчески туризъм; подчертава необходимостта да се обърне специално 

внимание на селския туризъм като двигател на устойчивия растеж на селските 

райони, като по този начин се създават повече работни места и възможности в 

отдалечените региони; 

8. подкрепя концепцията на Комисията за стимулиране на устойчив „туризъм за 

всички“; 

9. припомня, че ролята на потребителите понастоящем надхвърля проучванията с цел 

закупуване на туристически и други свързани услуги и получаването на 

разнообразна информация относно дадена дестинация, като вече включва областта 

на критиката/мнението и областта на рекламата; отбелязва че поради това 

цифровият опит става все по-важен; 

10. подчертава, че Европа трябва да запази своята позиция като туристическа 

дестинация номер едно в света; приветства организирането на прояви и 

комуникационни кампании за популяризиране на Европа като туристическа 

дестинация, по-специално насочени към пазарите на трети държави, и призовава 

всички заинтересовани страни съвместно да популяризират Европа не само като 

туристическа дестинация, но и като най-добра дестинация с многообразие от 

национални дестинации, култури и туристически услуги, без да се нарушава 

конкуренцията между тях; 

11. признава, че туристическият сектор се състои предимно от малки и средни 

предприятия, както и от голям брой микропредприятия. счита в това отношение, че 

усилията за въвеждане на по-добро регулиране, намаляване на административната 
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тежест и насърчаване на конкурентоспособността на европейските предприятия 

следва да бъдат продължени не само в рамките на самия сектор, но и като част от 

всички политики на ЕС, които имат отражение върху туристическия сектор; 

12. Приветства приложението „ECC-Net: Travel“, създадено наскоро от мрежата на 

европейските потребителски центрове; 

13. призовава Комисията да проучи възможността за създаване на Европейски 

туристически календар с цел координиране на информацията от всички държави 

членки за европейските туристически дестинации, на всички официални езици на 

ЕС, за да се подобрят информационните услуги за потребителите и да им се 

помогне да намерят, наред с другото, насоки и указания за събития, места и 

фестивали; 

14. отбелязва значението на адаптирането на европейския туризъм към цифровия пазар 

и необходимостта от разработване на нови цифрови инструменти и източници на 

информация за потенциалните туристи в Европа; препоръчва създаването на лесно 

за ползване, оперативно съвместимо мобилно приложение, което да съдържа 

интерактивни пътни карти, насоки и друга свързана информация относно 

туристическите дестинации в ЕС, които биха могли да помогнат за 

популяризирането на Европа като туристическа дестинация и да увеличат 

количеството и да подобрят качеството на информацията, която е на разположение 

на потребителите; подчертава, че разходите, направени за създаването и 

поддържането на такова приложение следва да бъдат сведени до минимум; 

признава възможностите и потенциала на цифровизацията на услугите и продуктите 

в туристическия сектор; подчертава, че е важно да се създаде пълноценно 

функциониращ вътрешен пазар за тези услуги и продукти, който следва да 

приобщава всички участници, включително МСП и потребителите, и да им 

осигурява правна сигурност; 

15. подчертава, че доставчиците на туристически услуги следва да имат предвид 

потребностите на хората с увреждания и/или с намалена подвижност, особено по 

отношение на достъпността, за да се осигури възможност на хората с двигателни 

или сетивни увреждания или с определена хранителна непоносимост, както и на 

възрастните хора, да се възползват в пълна степен от европейското туристическо 

предлагане, като се насърчават мерки, чиято цел е да се адаптират вече 

съществуващи съоръжения и да се обучи персоналът; счита, че е целесъобразно да 

се насърчават новаторски програми, механизми и продукти на европейско равнище 

с цел улесняване на независимия достъп за хора със затруднения по отношение на 

подвижността; подчертава значението на предоставянето на туристическа 

информация, достъпна за туристите с увреждания; изисква при подновяването на 

уебсайтове или други източници на информация всички туристически съвети и 

лица, предлагащи настаняване, да вземат под внимание достъпността, включително 

интернет достъпността; 

16. подчертава необходимостта държавите членки да възприемат по-координиран 

подход с цел да се улесни административното и в по-голяма степен регионалното 

сътрудничество в области на политиките, свързани с туризма, като иновациите, 
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транспорта, качеството на услугите, визовия режим, околната среда, защитата на 

потребителите, комуникацията и международните плащания с карта, като се отчитат 

специфичните предизвикателства, пред които са изправени МСП, и да улеснят 

постигането на съответствие в контекста на развитието на икономиката на 

споделянето, при зачитане на принципа на субсидиарност; отбелязва, че 

различаващите се регулаторни рамки на държавите членки имат пряко отражение 

върху туристическите дружества и могат да доведат до нарушения във 

функционирането на пазара; 

17. счита, че е необходимо да се подкрепи повишената конкурентоспособност в 

регионите, чийто туристически потенциал не е достатъчно оползотворен, чрез 

справедливо насърчаване и с подкрепата на местни МСП, работещи в 

туристическия сектор; 

18. изисква по-добро взаимно признаване от държавите членки на професионалните 

квалификации в туристическия сектор, за да се даде възможност на тези, които вече 

работят в сектора, и на лицата, които планират да работят в него, да намерят най-

добри възможности за работа и да се повиши мобилността в рамките на 

туристическия сектор; счита, че това би помогнало за справянето с проблемите, 

свързани със сезонния характер на работата в този сектор, от една страна, и с 

недекларирания труд, от друга; 

19. потвърждава отново значението на развитието на по-ефикасна транспортна мрежа, 

която да осигурява връзки с периферните туристически региони; 

20. припомня значението на икономиката на споделянето за насърчаването на туризма, 

както и на нейния принос за увеличаването на броя на туристите в редица 

туристически дестинации; подчертава, че това не следва да се разглежда като 

нелоялна конкуренция; подчертава ролята на икономиката на споделянето в 

туристическия сектор и призовава за подходяща регулаторна рамка, която да 

благоприятства растежа и иновациите, като същевременно защитава интересите на 

потребителите; подчертава, че трябва да бъдат гарантирани безопасността и 

сигурността на потребителите, наред с качеството на предоставяните услуги; 

21. припомня необходимостта от развитието на конкурентоспособна транспортна и 

туристическа инфраструктура; 

22. подчертава значението на един устойчив и отговорен европейски сектор на туризма, 

който да насърчава конкурентоспособността на работещите в него дружества; 

подчертава постоянното нарастване на броя на пътниците и призовава за развитието 

на по-устойчиви и енергийно ефективни средства за пътуване и настаняване, за да 

се създадат устойчиви от гледна точка на околната среда, от социална и 

икономическа гледна точка дестинации, като се има предвид, че устойчивостта по 

отношение на околната среда включва също така запазването на местните култури и 

традиции, опазването и развитието на наследството, като се насърчават най-добрите 

практики, както и за усилия за постигането на туризъм, който да удовлетворява и да 

е от полза както за тези, които пътуват, така и за местната общност и за 

дестинацията; настоятелно призовава Комисията да ускори прилагането на 

инициативата за хотели с почти нулево потребление на енергия (neZEH), целяща да 
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направи хотелите независими и енергийно ефективни; 

23. подчертава необходимостта от разработването на стратегия за увеличаване на 

продажбите на настаняване в среден/нисък сезон, която да включи сектора на 

селския туризъм и да цели преодоляването на сезонността; подчертава значението 

на съсредоточаването на предлагането на пазара на туристически продукти/услуги 

върху качеството, като по този начин се изгражда лоялност у посетителите и 

туристическият ни сектор се позиционира на един силно конкурентен пазар; 

24. подчертава необходимостта от по-добро и по-достъпно финансиране от ЕС на 

инфраструктурни проекти, особено за комунални услуги, които са изправени пред 

огромно увеличение на потреблението през туристическия сезон, с цел да се 

облагодетелстват както туристите, така и местните жители; 

25. насърчава устойчивото градско планиране с оглед да се гарантира съхраняването на 

културното наследство на европейските туристически дестинации; 

26. подчертава значението на по-доброто взаимно признаване от държавите членки на 

професионалните квалификации в туристическия сектор, за да се даде възможност 

на работещите в сектора да намерят възможно най-добри перспективи за кариера и 

по този начин да се насърчи тяхната мобилност; 

27. счита, че доставчиците на туристически услуги трябва да гарантират, че 

информацията, която се дава на потребителите относно такива услуги, е точна и 

разбираема и че потребителите не са заблуждавани или дезинформирани; 

подчертава, че информацията следва да е четлива и написана на разбираем език, 

както и че доставчиците не следва да прилагат практики или договорни условия, 

които водят до дискриминация на потребителите или пораждат недоверие по 

отношение на вътрешния пазар на ЕС, и по-специално в областта на онлайн 

покупките; счита, че следва да бъдат разработени комуникационни мрежи, за да се 

подобрят възможностите за стопанска дейност в регионите и да се подобри 

защитата на потребителите; 

28. подчертава, че доверието на потребителите в дружества, които предоставят услуги в 

сектора на туризма, се основава също на дружествата, които предоставят на 

потребителите прости, ефективни и бързи алтернативни способи за разрешаване на 

потребителски спорове, както и на дружествата, които защитават личните и 

финансовите данни на потребителите; 

29. приветства неотдавнашното приключване на тристранните преговори относно 

преразгледаната Директива за пакетните туристически пътувания; призовава за 

нейното своевременно и ефективно транспониране и прилагане с оглед на 

трансформирането на сектора и на защитата на потребителите в цифровата среда; 

30. подчертава, че е необходимо туристическите агенти и туроператорите да 

популяризират европейския номер за спешни повиквания „112“ на съответните 

уебсайтове и електронни билети, както и в нашите основни туристически 

дестинации; 
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31. счита, че би било целесъобразно да се проучат начини за подкрепа на МСП и на 

едноличните търговци в туристическия сектор чрез механизми за финансиране, 

разработени с цел укрепване на тяхната ликвидност на разумна цена, осигуряване 

на стимули за инвестиране в развитието на инфраструктурата и услугите, от които 

се нуждаят, и намаляване на бюрокрацията, свързана с тяхното развитие; 

32. счита, че инициативата на европейския хотелиерски сектор за постепенно 

хармонизиране на системите за класифициране на настаняването в Европа следва да 

се насърчи допълнително, което ще даде възможност за по-добра съпоставка на 

офертите за настаняване в Европа и ще допринесе за установяването на общи 

критерии за качество на услугите; 

33. подчертава, че пътниците все още са изправени пред различаващи се цени, ред и 

условия при резервиране на места за настаняване или транспортни средства онлайн; 

приветства следователно съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за 

цифров единен пазар за Европа“; призовава Комисията да приеме всеобхватно 

предложение, за да сложи край на неоправданото блокиране на географски принцип 

на достъпа до стоки, услуги и най-добрите налични цени въз основа на географско 

местоположение или държава на пребиваване; 

34. счита, че координираното насърчаване на интегрираните системи за продажба на 

електронни билети за различните видове транспорт би опростило пътуването и би 

премахнало пречките пред изграждането на вътрешния пазар. 
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