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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по култура и 

образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. припомня, че Европа е главната световна туристическа дестинация благодарение на 

своето богато културно, артистично, религиозно и историческо наследство, своите 

природни богатства, своето географско положение, многообразието на своите 

пейзажи, привлекателността на своя начин на живот, и че културният туризъм 

съставлява около 40 % от европейския туризъм; 

2. подчертава, че културният туризъм има основна роля за опазването и осмислянето на 

ценността на нашето културно наследство, което включва не само материалното 

наследство и пейзажите, но и нематериалното наследство, като езиците, религиозните 

и кулинарните традиции; 

3. посочва, че културното наследство и туризмът са взаимно изгодни тъй като, от една 

страна, културното наследство генерира значителни печалби за туристическата 

индустрия, a от друга страна, туризмът е полезен за културата, тъй като насърчава 

излагането и опазването на културните ценности и генерира необходимите за тяхното 

съхраняване приходи; 

4. дава ясен политически сигнал, че разнообразието и културното многообразие на 

Европа предлагат голям потенциал за развитието на всички форми тематичен туризъм 

и за координираното насърчаване на разнообразен туризъм и културен обмен; 

подчертава, че всяка програма за културен туризъм трябва да се основава на 

европейското разнообразие, автентичността, устойчивостта, пълната достъпност и 

високото качество; 

5. отбелязва 13-ия европейски форум по въпросите на туризма, проведен в Неапол на 

30 и 31 октомври 2014 г., по време на който беше изтъкнато значението на 

взаимодействието между културата и туризма, както и на приноса им за 

икономическия растеж и заетостта; 

6. подчертава, че интегрираният подход, свързан с опазването, популяризирането и 

повишаването на стойността на материалното и нематериалното културно и природно 

наследство представлява мощна движеща сила за социална иновация и приобщаващо 

местно, регионално, градско и селско развитие и допринася за укрепване на 

устойчивия културен туризъм и за същевременно намаляване на въздействието на 

сезонния туризъм; по-специално: 

a) подчертава необходимостта от активно ангажиране на местните общности и 

частните заинтересовани страни; 

б) отбелязва значението на адаптирането на новите умения и професионални профили 

в областта на културата съгласно Европейската класификация на уменията, 

компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO); 
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в) подкрепя цифровизацията и достъпността онлайн на културното съдържание, с цел 

достигане до по-широка общественост и по-цялостно ангажиране на младите хора; 

г) насърчава прилагането на стратегически подход към научните изследвания и 

иновациите, обмена на знания и интелигентната специализация; 

7. подчертава ключовото значение на културата и културното наследство на местно, 

национално и европейско равнище за насърчаване на бизнес иновациите и развитието 

на свързани с туризма икономически дейности, особено осигуряването на удобства за 

посетителите в туристическите центрове и широк спектър от услуги, обхващащи 

целия сектор; отбелязва, че опазването, развитието и популяризирането на културното 

наследство е от съществено значение за редица отрасли, особено за туризма; 

8. подчертава, че културният туризъм може да даде тласък на местните икономики чрез 

стимулиране на местното производство, насърчаване на създаването на предприятия и 

увеличаване на потребителското търсене в сектора на туризма, както и чрез 

максимално повишаване на вътрешната добавена стойност; 

9. подчертава потенциала за насърчаване на културния туризъм в селските, островните, 

крайбрежните и планинските райони, които предлагат непокътнати пейзажи и 

природа, регионални или малцинствени езици и диалекти, традиционна култура 

(традиционни народни изкуства, облекла, занаяти, местни празници, мобилна култура, 

кулинарни традиции), местни занаятчийски продукти и услуги, автентичност, 

индустриално и селскостопанско наследство, както и културното наследство на 

етнически малцинства; отбелязва, че културният туризъм в тези региони спомага за 

разнообразяването на традиционните икономически дейности и за насърчаването на 

местното население да остане в тях, като по този начин се предотвратява 

обезлюдяването и изоставянето и влошаването на състоянието на множество ценни 

културни обекти, и се предотвратява отмирането на традициите и обичаите; призовава 

държавите членки да разработят устойчива интермодална инфраструктура и да 

подобрят трансграничните връзки – включително разработването на нови 

информационни и комуникационни технологии, като например интегрираното 

планиране на пътувания и услуги за продажба на билети – като средство за 

повишаване на привлекателността и достъпността чрез въздушен, морски, сухопътен и 

железопътен транспорт на туристическите дестинации като цяло и в частност – на по-

малките и отдалечени туристически дестинации; 

10. посочва, че изграждането на нови вътрешни водни пътища и мултимодални връзки 

може решително да допринесе за устойчивия ръст на културния туризъм; 

11. призовава Комисията и държавите членки да предприемат съгласувано действие с 

оглед на създаването на политики за привличане на селски туризъм, като се има 

предвид, че това е движеща сила за развитието на регионите във вътрешността и на 

селските райони; настоятелно призовава европейските институции да създават връзки 

между наследството и местните общности, с цел да се извлича полза от участието на 

местните заинтересовани страни в селските и отдалечените региони; поддържа 

становището, че следва да се постави силен акцент върху обучението на човешките 

ресурси и финансовата подкрепа за опазването на културното наследство, като се има 

предвид, че стимулирането на културния туризъм в селските райони насърчава също и 
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пренасочване от масовия туризъм; 

12. подчертава, че регионалното развитие на културния туризъм в държавите – членки на 

ЕС, изисква започването на инфраструктурни инвестиционни програми за 

осигуряването на съществени основни услуги; 

13. изразява загриженост относно неефективността на регулаторните и бюджетните 

средства на Съюза, посветени на този сектор; подчертава, че в рамките на 

регионалната политика изменението на оперативните програми още повече намали 

подкрепата за политиките, насочени към културното наследство; 

14. припомня, че много от културните структури не попадат в рамките на пазарната 

икономика, като често функционират като сдружения и на доброволен принцип, и че 

се наблюдава драстично намаляване на общественото финансиране за тях вследствие 

на икономическата криза; приканва Комисията да представи предложения за 

насърчаване на участието на частния капитал в свързани с културното наследство 

проекти под каквато и да е форма (меценатство или друг вид); 

15. изтъква, че следва да бъде възприет интегриран и координиран подход на всички 

равнища (международно, национално, регионално и местно), който включва всички 

заинтересовани страни и местната общност, и по този начин насърчава развитието на 

публично-частни партньорства с цел реализиране на икономическия потенциал на 

културните ресурси;  

16. призовава Комисията и държавите членки да поставят начало на общоевропейски 

диалог между политиците на всички управленски равнища, съвместно със секторите 

на културата и творчеството, мрежите на туристическите оператори, партньорствата 

между частни страни и публични органи и неправителствените организации; 

17. призовава Комисията, Съвета и държавите членки да продължат да си сътрудничат с 

оглед прилагане на всички съответни равнища на действията, свързани с 

насърчаването на културното наследство и културния туризъм, включени в 

съобщението на Комисията от 30 юни 2010 г. на тема „Европа – водеща световна 

туристическа дестинация – нова политическа рамка за европейския туризъм“ 

(COM(2010)0352); 

18. призовава Комисията да преразгледа гореспоменатото съобщение от 30 юни 2010 г.; 

19. изразява убеждението, че създаването и популяризирането на марката „Европа“ ще 

има висока добавена стойност за успеха на Европа като туристическа дестинация 

номер едно в света и по-специално за насърчаването на европейското културно 

наследство; във връзка с това призовава органите на всички държави членки да си 

сътрудничат с Комисията и да допълват тази марка със свои собствени национални и 

регионални усилия и съвместно да популяризират Европа като сбор от 

висококачествени туристически дестинации на важни международни събития и 

туристически панаири от голям мащаб; 
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20. подкрепя създаването на транснационални културни туристически продукти, които 

отразяват общото европейско наследство и съвместни ценности; призовава Комисията 

да засили сътрудничеството с държавите членки и други организации, разработващи 

политики в областта на културата и туризма като Световната организация по туризъм 

към ООН и Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО), и да 

продължи да съфинансира и насърчава мрежи, трансгранични регионални проекти и – 

в тясно сътрудничество със Съвета на Европа – европейските културни маршрути, 

които са най-добрите примери за транснационални паневропейски тематични 

туристически проекти; 

21. подчертава също така значението на развитието на междурегионални и трансгранични 

културни и туристически продукти и услуги, които се основават на координирано 

действие, допълват полезните взаимодействия, спестяват ресурси, както и укрепват и 

насърчават общата културна идентичност и конкурентоспособността на целия регион; 

призовава държавите членки и Комисията да улеснят този процес; 

22. подчертава значението на кулинарното наследство, което трябва да бъде закриляно и 

подкрепяно; счита, че средствата, отпускани за този въпрос могат де бъдат 

оптимизирани посредством взаимодействие с други политики на ЕС, като например 

общата селскостопанска политика и политиката за защита на потребителите; 

23. призовава Комисията и държавите членки да предприемат инициативи, насочени към 

максимално използване на подводното културно наследство на Европа, и по-

специално да се създаде европейски маршрут на подводното културно наследство, 

където да има възможност за излагане или превръщане в музеи на останките от 

корабокрушения и потънали градове; 

24. подкрепя създаването на инициативи, които излагат на показ общото европейско 

наследство, популяризират културни обекти и имат особено устойчиво въздействие на 

местно и регионално равнище, като например европейските велосипедни маршрути 

или поклонническите маршрути, панорамните влакове, европейските туристически 

железници (посредством възстановяване на изоставени линии и гари), европейските 

столици на културата, европейските столици на спорта, мрежите „Europa Nostra“ и 

„Натура 2000“, знака за европейско наследство, дните на европейското културно и 

природно наследство и наградата на Европейския съюз за културното наследство; 

призовава за насърчаването и улесняването на младежкия културен туризъм; 

възнамерява, също така, да подкрепя инициативи, които активно ангажират младите 

хора като например европейските младежки столици;  

25. изразява задоволство от големия успех на европейските столици на културата; 

приканва към свързване между тези градове като част от мрежа, така че да се удължи 

ефектът на фокусиране върху съответните територии, да се даде възможност за обмяна 

на опит и добри практики, включително с оглед на подпомагане на бъдещи кандидати 

и улесняване на организирането на събития и конкретни схеми; 

26. приветства нови инициативи като например Европейската година на културното 

наследство, които повишават осведомеността за необходимостта от опазване на 

материалното и нематериалното наследство на Европа; призовава Комисията, Съвета 

и държавите членки да направят повече за насърчаване на индустриалното наследство 
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на Европа като част от присъщия ѝ общ културен интерес, чийто потенциал все още не 

е достатъчно признат; 

27. призовава Комисията да разясни на държавите членки и главните участници в сектора, 

че е необходимо европейското културно наследство да стане достъпно за всички и на 

достъпна цена, като се обръща особено внимание на хората с увреждания или с 

намалена подвижност, младите хора, възрастните хора и семействата с ниски доходи; 

28. подчертава отново важния принцип на екологично устойчив и икономически устойчив 

и отговорен туризъм и изразява убедеността си, че действията на ЕС следва на първо 

място да насърчават благоприятното развитие на туризма в Европа, но че те трябва да 

обърнат същевременно внимание и на проблематиката, свързана с евентуалните 

отрицателни последици от предизвиканите от туризма структурни промени и 

рисковете за културното наследство, породени от масовия туризъм; поддържа 

становището, че ЕС трябва да работи с държавите членки и местните заинтересовани 

страни за изготвянето на насоки с цел намаляване на вредните последици от масовия 

туризъм върху отдалечените региони, включително най-отдалечените и островните 

региони на ЕС, особено по време на активния сезон;  

29. припомня значението на защитата и опазването на културното наследство, не само от 

опустошителното действие на времето, но и от хулиганство и разграбване; отбелязва, 

че много археологически обекти все още са изложени на риск от разграбване от 

организирани търсачи на реликви, особено подводните обекти, където достъпът и 

наблюдението от страна на органите са затруднени; във връзка с това призовава за по-

ефективно сътрудничество между държавите членки за установяването и 

възстановяването на културните блага и за предотвратяване на незаконния им трафик; 

30. призовава Комисията, Съвета и държавите членки да продължат да развиват 

инициативата за застрашените места, започната от „Europa Nostra“ съвместно с 

Европейската инвестиционна банка, като установят още примери за застрашено 

европейско наследство, изготвят планове за действие и търсят възможни източници на 

финансиране; отбелязва, че развитието на тази инициатива е един от начините за 

привличане на частни инвестиции за популяризиране на наследството; 

31. подчертава значителния потенциал за развитие на предприемаческа дейност и на 

подход за участие в туристическия сектор, по-специално на туристическите МСП, но 

също и новите дружества, организациите с нестопанска цел и други организации, 

които допринасят за съхраняването, опазването и популяризирането на европейското 

културно наследство; подчертава, че в допълнение към културните предимства, 

качеството на услугите, високото равнище на професионалните умения, добре 

обучените специалисти в областта и присъствието онлайн са ключови фактори за 

успеха и конкурентоспособността на европейския туристически сектор; подчертава, че 

научните изследвания, иновациите и новите технологии, особено в областта на 

телекомуникациите, са от съществено значение за приближаването на културното 

наследство до хората; счита също така, че следва да бъдат премахнати ненужните 

тежести за МСП в името на тяхната конкурентоспособност и че законодателството, 

което има отрицателно въздействие върху МСП в туристическата индустрия, следва 

да бъде преразгледано; 
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32. счита, че икономическата криза лиши от финансиране един от секторите, които бяха 

засегнати най-тежко от бюджетните съкращения, което доведе до изоставянето и 

упадъка на множество ценни културни обекти, които са изпаднали в забвение, в 

ущърб на обществото и туристическия сектор; призовава Комисията да гарантира, че 

информацията относно фондовете на ЕС за опазване и насърчаване на културния 

туризъм са лесно достъпни за всички заинтересовани страни, като например МСП и 

организациите на гражданското общество на национално, регионално и местно 

равнище, като информацията се предоставя на разположение на официалните езици на 

ЕС, и да гарантира, че административните процедури за пряк достъп до тези фондове 

са допълнително улеснени, по-специално за МСП, които имат много голям дял от 

туристическия сектор; призовава Комисията да гарантира по-голяма прозрачност на 

използването на фондовете; призовава за по-открит подход от страна на Комисията по 

отношение на одобряване на оперативните интегрирани програми за финансиране с 

цел насърчаване на културното наследство; призовава Комисията да вземе мерки за 

намаляване на административната тежест чрез създаване на подходяща регулаторна 

среда, така че броят на предприятията – особено МСП и новосъздадените предприятия 

– в туристическия сектор да се увеличи; 

33. изтъква възможността да се постави по-силен акцент върху културния туризъм в 

рамките на изготвянето на макрорегионалните стратегии, за да се утвърди той в по-

голяма степен в стратегическата рамка за европейско сътрудничество; 

34. подкрепя инициативите на Комисията за цифровизация на богатото културно 

наследство на Европа като важен принос за популяризирането на уникалното ѝ 

културно богатство в световен мащаб и счита, че е важно това да се осъществява и на 

местно равнище в полза на малките предприятия; подчертава важната роля на 

библиотеките и архивите за опазването, насърчаването и осигуряването на достъп до 

физическото и цифровото културно наследство в Европа; призовава Комисията да 

работи съвместно с държавите членки за точно определяне и цифровизация на 

световното културно наследство на ЮНЕСКО в Европа – както материалното, така и 

нематериалното, така че то да може да бъде на разположение на уебсайта 

visiteurope.com. 

35. подчертава, че открояването на значението на наследството трябва също да отговаря 

на новите начини на живот на гражданите и в тази връзка призовава Комисията да 

обмисли всеобхватна стратегия за цифрова комуникация, насочена към подчертаване 

на инициативите, които е стартирала, наред с подкрепа за културните проекти, 

съчетаващи наследство и съвременност (на пример използването на нови технологии в 

музейното пространство); 

36. подчертава голямата значимост и специфичното естество на сектора на културния 

туризъм като неразделна част от образованието и програмите на ЕС във връзка с 

ученето през целия живот, като „Еразъм+“; отбелязва, че целевата група на културния 

туризъм е много широка и следователно той трябва да се бъде съобразен с 

образователните и културните нужди на различни възрастови групи, вариращи от деца 

до възрастни граждани;  
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37. препоръчва на Комисията да създаде единен портал на ЕС, посветен на културното 

наследство, който да събира информация от всички програми на ЕС, финансиращи 

културното наследство; счита, че пускането на портала следва да бъде последвано от 

кампания за популяризиране във всички държави членки, така че потенциалните 

ползватели да научат за съществуването му; 

38. препоръчва провеждането на единна, опростена комуникационна стратегия за 

идентифициране на Европа като уникална дестинация и поради това приветства 

инициативата „Дестинация Европа 2020“ за създаване на европейски портал, 

представящ националните уебсайтове на отделните държави членки, препоръчва също 

така създаването на многоезични портали за местни дестинации, които са извън 

големите градове и създават видимост на продукти, свързани с културното и 

индустриалното наследство; 

39. предлага на Комисията да популяризира европейската програма „Еразъм за млади 

предприемачи“ също и като механизъм за финансиране на културното наследство; 
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