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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. припомня, че свързаните с културата, образованието, младежта и спорта пътувания 
стават все по-популярни, във връзка с което призовава държавите-членки, местните 
и регионални органи да подкрепят такива форми на туризъм като бъдат гъвкави и се 
приспособят към новите видове потребители, възникнали въз основа на 
демографските промени, и с цел да се вземат предвид новите форми на туризъм, 
съобразени с изразените от потребителите очаквания;

2. изтъква, че културният туризъм е най-големият сегмент от европейската 
туристическа индустрия и че през последните години той претърпя значителна 
промяна и понастоящем се съсредоточава не само върху основните градове с 
историческо значение и туристическите курорти или основните събития и изложби, 
а също и върху по-малки градове и исторически, културни и природни маршрути, 
които привличат хората, търсещи знания, междукултурен диалог, природа и 
култура;

3. счита, че особено внимание следва да се посвети на подобряването на достъпа за 
хората с увреждания чрез приспособяване на помещенията и обучаване на 
персонал;

4. изтъква значението на справедливите и устойчиви схеми за туризъм като начин за 
използване на развлекателните дейности за насърчаване на справедливата търговия, 
солидарността и екологосъобразното развитие;

5. съответно призовава Комисията, с оглед на новите правомощия, произтичащи от 
Договора от Лисабон, да изтъкне културното измерение на европейския туризъм, с 
оглед на гарантирането на икономическа, социална, териториална, пейзажна и 
екологична устойчивост;

6. изтъква важната роля, която играят публичните органи, в частност териториалните 
органи и сдружения, като предоставят възможно най-голям достъп до развлекателни 
дейности, включително за групите от население с увреждания и младите хора 
(къмпинги и развлекателни центрове, спортни и културни дейности и др.), като 
полагат усилия за осигуряването на широк социален микс във всеки един момент;

7. подчертава значението на повишаването на качеството на образованието чрез 
използването на програми за обучение през целия живот, които поставят акцент 
върху дейности, целящи мобилност (като "Леонардо да Винчи" за действия в 
областта на мобилността и подготвителни пилотни проекти като "Еразъм" за 
предприемачи и "Грундвиг"); също така счита за важно да се подобрят обучението, 
знанията, уменията, капацитетът и професионалните перспективи за персонала на 
туристическите фирми посредством програми за обучение през целия живот;
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8. подчертава необходимостта от насърчаване на европейската и международната 
мобилност на учащите от професионални и/или висши учебни заведения в областта 
на туризма, за да се научат от и да обменят най-добрите практики и да придобият 
практически познания, като същевременно повишават езиковите си умения;

9. изразява загрижеността си относно нарастващата стандартизация на културата и 
езика; във връзка с това изтъква значението на културното, езиковото и свързаното 
с културното наследство многообразие;

10. изтъква ползите от "двойната" образователна система в туристическия сектор и 
значението на съчетаването на практическия опит с ученето в професионални и/или 
висши учебни заведения, като по този начин се повишават както теоретичните, така 
и практическите умения;

11. припомня, че културното наследство и езиковото многообразие на Европа носят 
значително сравнително предимство в рамките на световния туристически пазар и 
призовава към това, тези фактори да получат необходимото внимание в 
икономическите анализи на туристическия сектор, особено в контекста на 
разпределянето на ресурси за поддръжка и модернизиране на дестинациите с 
културно значение;

12. счита, че инициативи на Европейския съюз като "Европейска столица на културата", 
"Знак за европейско наследство" и "Пътят на Желязната завеса", за които са 
необходими значителни взаимодействия с проекти от програмата на Съвета на 
Европа "Европейски културни маршрути" (като например "Пътят на Св. Яков", "Вия 
Франчигена" ("Via Francigena") или един от другите признати маршрути), и 
Европейският институт по културни маршрути са необходими за популяризирането 
на европейското културно наследство, съвременния творчески дух и устойчивостта 
на културния туризъм, като се търси достъп до нови потребители и се подкрепят 
отдалечени и по-малко известни райони; във връзка с това призовава за по-тесни 
връзки с традиционните регионални култури и за мерки за съхраняване на 
традиционни градски и селски пейзажи; приветства програми като EDEN и 
NECSTouR поради техния потенциал за стимулиране на устойчиво икономическо 
развитие;

13. подчертава културната и туристическа ценност на Европейските културни 
маршрути за популяризирането на общото европейско наследство и призовава 
Комисията да засили сътрудничеството със Съвета на Европа в тази област и да 
предвиди за това необходимото финансиране;

14. призовава Комисията да направи оценка на въздействието върху туризма на 
програмата на ЕС „Европейски столици на културата“ и да докладва на Парламента 
дали управленските подходи, видовете финансиране и процедурите за участие на 
културни институции и сдружения следва да бъдат преразгледани с оглед на 
инвестиране в дълготрайни и устойчиви процеси и сътрудничества;

15. насочва вниманието към основната роля, която играе спортът за насърчаването на 
туризма, както по отношение на зрителите, така и на участниците, които пътуват 
към съответните мероприятия, и призовава за въвеждането на конкретни политики 
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за насърчаване и подкрепа за спортния туризъм;

16. насочва вниманието към ролята на европейските маршрути, като например 
културните маршрути на Съвета на Европа, които се съсредоточават върху 
определени теми или исторически пътеки, предлагат и традиционно, и 
нетрадиционно културно съдържание и насърчават разисквания и творчески и 
индивидуален подход; счита, че съответните маршрути сами по себе си може да 
бъдат определени като културни ценности, които ефективно спомагат за 
създаването на мрежи от оператори и сдружения от повече от една държава-членка, 
които си сътрудничат в схемите за популяризиране и управление, насочени към 
насърчаване на европейските култури, взаимното разбиране и мирното 
съжителстване, туризма, мобилността на оператори, разхождащи се и дейци на 
изкуството, запознаването с местните обичаи и потенциал и диалога между 
културите и между вероизповеданията;

17. същевременно призовава за ефективно проследяване, управление и взаимно 
свързване на съществуващите програми на ЕС, което ще им позволи да достигнат 
своя пълен потенциал чрез предоставяне на достатъчно ресурси, и за подкрепа за 
интегриран подход по отношение на туризма;

18. посочва, че културният туризъм може да има значителен принос за преодоляването 
на настоящата икономическа криза и кризата в областта на заетостта, защото 
използва целесъобразно уменията и териториалните възможности и насърчава 
развитието на селските райони и малките градове, като разширява търсенето на 
възможности за настаняване на туристи през цялата година и в разнообразни 
сегменти, както и като популяризира природните богатства и мобилността, като 
дава тласък и на традиционните местни храни и вина и създава висококачествени 
маршрути;

19. подчертава ролята на спорта в насърчаването на туризма и приветства инициативи 
като проекта „Водни спортове в Атлантическия регион“; припомня, че спортът е 
културно и физическо занимание, което може да привлича туристи в периферни 
региони на Европа;

20. счита, че организирането на дейности в областта на културата и изкуството и 
спортни прояви насърчава мобилността и служи за привличане на туристи;

21. призовава диалогът между културите да бъде разглеждан като средство за 
насърчаване на социално-културното развитие както в градските, така и 
извънградските области и подчертава творческия потенциал на културното 
многообразие и програмите с такава насоченост (например съвместната програма на 
Комисията и Съвета на Европа „Междукултурни градове“) като движеща сила за 
предприемчивост и новаторство, не на последно място в туризма;

22. припомня, че www.visiteurope.com е платформа, която трябва да продължава да се 
развива с цел повишаване на видимостта на Европа и нейното наследство чрез 
предоставяне на информация, която да съответства на потребностите на туристите  
на възможно най-голям брой езици на ЕС и на основните световни езици; изтъква, 
че тя следва да бъде една от основните платформи, свързващи други програми и 
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приложения;

23. подчертава структурния проблем на сезонността на европейския туристически 
сектор; подчертава ролята на културния и образователния туризъм за удължаване на 
туристическия сезон и намаляване на отрицателните социално-икономически 
последици от сезонността; в тази връзка приветства дейностите на Комисията по 
подготовката на „Калипсо“ за насърчаване на социалния туризъм и намаляване на 
сезонността;

24. призовава Комисията да изисква държавите-членки да гарантират, че 
традиционните и новите умения в сектора на туризма, на настаняването и на 
популяризирането на дестинации се признават в европейската квалификационна 
рамка;

25. подчертава необходимостта от ясно определяне на конкретни групи от населението 
като възрастните хора, младежите и семействата, за да може да им се предложат 
специално разработени за тях услуги и дейности;

26. приветства предложението механизмът за обмен на информация да подобри 
съгласуването на летните ваканции;

27. призовава за по-ясно позоваване във връзка с използването на структурните 
фондове на ЕС за периода 2010-2017 г. за популяризиране на културни и 
туристически маршрути и свързване на маршрутите в различни държави-членки 
като средство за насърчаване на висококачествено териториално развитие;

28. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават свързания със спорта 
туризъм и да увеличат инвестициите в маршрути като европейските планински и 
велосипедни пътеки, които се простират в няколко европейски региона, или други 
средства за насърчаване на мобилността, физическата активност и здравословния 
начин на живот;

29. изтъква, че провеждането на културни прояви, музикални фестивали, изложби и 
подобни мероприятия и доброто осведомяване за тях насърчават културния 
туризъм, който е от основополагащо значение, ако Европа продължи да бъде най-
популярната туристическа дестинация в света;

30. призовава програмите, съсредоточени върху области като храна, фотография, театър 
и кино, да се проучат и подкрепят като нови средства за насърчаване на културния 
туризъм;

31. счита, че новата Европейска служба за външна дейност може да играе основна роля 
в насърчаването и утвърждаването на статуса на Европа като най-популярна 
туристическа дестинация в света;
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