
AD\859059BG.doc PE454.711v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2010/2206(INI)

1.3.2011

СТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова 
политическа рамка за европейския туризъм
(2010/2206(INI))

Докладчик по становище: Jürgen Creutzmann



PE454.711v02-00 2/7 AD\859059BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\859059BG.doc 3/7 PE454.711v02-00

BG

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:

А. като има предвид, че след отчитане на всички мултиплициращи ефекти, туризмът 
осигурява над 10 % от европейския брутен вътрешен продукт;

Б. като има предвид влизането в сила на Договора от Лисабон, с който за първи път 
Европейският съюз придобива компетентност да координира и допълва действията 
на държавите-членки в областта на туризма при надлежно спазване на принципа на 
субсидиарност,

В. като има предвид, че повечето стопански субекти в областта на туризма са МСП и 
като има предвид, че поради своята структура и сезонността на своята дейност, те са 
по-пряко засегнати от колебанията в икономиката и от природните фактори;

Г. като има предвид, че туризмът следва да се разглежда в много по-голяма степен 
като сектор, засягащ множество области и че връзките му с други области на 
политиките и икономиката следва да бъдат засилени;

Д. като има предвид, че новата политика в областта на туризма следва да отчита 
застаряването на населението, изменението на климата и новите информационни и 
комуникационни технологии;

Е. като има предвид, че в туристическата индустрия има ясни признаци на 
недостатъчно използване на несезонните сектори и на необходимост от увеличаване 
и поддържане на предлагането на квалифицирана работна ръка и на броя на 
обучаващи се,

Ж. като има предвид, че туристическата индустрия в Европа трябва да продължава да е 
ориентирана към вътрешния туризъм, както и към привличането на туристи от 
трети страни;

З. като има предвид, че силният вътрешен пазар е от съществено значение за една 
истински европейска туристическа индустрия; като има предвид растящото 
значение на електронната търговия в туризма, както и в други области;

1. призовава държавите-членки да улесняват и насърчават обучението и стажовете на 
аниматори в областта на туристическите услуги, да подкрепят диверсификацията и 
специализацията на туристическите услуги, предлагани в Европа, и, заедно с 
Комисията, да насърчават туристическите организации да обменят добри практики; 
призовава за подобрения във взаимното признаване на професионалните 
квалификации в областта на туризма, с цел улесняване на назначаването на 
квалифицирани работници, както и на лица, сменящи професията си в тази 
индустрия през цялата година; твърдо подкрепя усилията на Комисията за 
въвеждане на професионална карта, което би могло да подобри мобилността и 
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реализирането на пазара на труда на качествени работници в този сектор, счита, че 
първата такава професионална карта би могла да бъде въведена за екскурзоводи;

2. счита, че правилното прилагане на Директивата за услугите би спомогнало за 
значително намаляване на правните, административните и бюрократичните пречки 
и липса на капацитет, с които потребителите и предприятията в туристическия 
сектор се сблъскват; в тази връзка приканва Комисията и държавите-членки да 
гарантират ефективното прилагане на Директивата за услугите, което ще е от 
значителна полза за всички заинтересовани страни в тази индустрия;

3. призовава ЕС да приеме по-интегриран подход към туризма, особено в областта на 
услугите и защитата на потребителите, и подчертава значението на предстоящото 
преразглеждане на Директива 90/314/ЕИО относно пакетните туристически 
пътувания, която вече е напълно изостанала от развитието на туризма и новите 
навици в областта на пътуванията, особено по отношение на увеличаващото се 
използване на интернет и електронната търговия и въздействието му върху 
бъдещото развитие на туристическия сектор;

4. отправя искане към Комисията да увеличи усилията си за подобряване на 
качеството и съдържанието на информацията, предоставяна на туристите, която 
следва да бъде лесно достъпна и надеждна и да включва ценовите структури на 
различните компоненти на туристическия пакет;

5. счита хармонизираната класификация на хотелите във всички държави-членки на 
ЕС за ключов елемент в развитието на туризма и следователно призовава 
Комисията да подкрепи предложението на хотелиерите за хармонизиране на 
класификацията на хотелите и стандартите за качество и да предложи 
законодателство ако тази хармонизация не може да бъде приложена във всички 
държави-членки;

6. отбелязва, че туристическият бизнес се нуждае от съпоставими, висококачествени 
статистически данни с оглед дългосрочно планиране на структурите на 
предлагането и търсенето и развиване на туристически дестинации; призовава 
следователно Комисията, в рамките на своите правомощията да гарантира 
наличието на такива данни навсякъде в Европа;

7. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират спазването на 
съществуващите правила от страна на туристическия сектор, особено правилата, 
отнасящи се до противопожарната безопасност, плановете за действие при 
извънредни ситуации, безопасността на децата, обучението на персонала и нуждите 
на хора с увреждания, и да определи европейски стандарти, където е необходимо;

8. призовава Комисията да подкрепи съставянето на бял списък на туроператорите, за 
да се подкрепят туроператорите, предлагащи качествени услуги и да се подобри 
защитата на потребителите;

9. призовава Комисията да увеличи до максимална степен разпространението на 
собствените си инициативи в областта на туризма, като използва напълно всички 
налични медии и да намери нови начини за самофинансиране на тези инициативи;
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10. подчертава необходимостта от въвеждане на европейски „етикет за качество в 
туризма”, въз основа на досегашния национален опит, с цел укрепване на доверието 
и сигурността на потребителите по отношение на туристическите продукти и 
същевременно възнаграждаване на предприемачите в този сектор и предприятията, 
които допринасят за подобряване на услугите и задоволяват изискванията на 
клиентите; поддържа становището, че по принцип инициативата за консолидирана 
„Европейска марка” е много положителна;; отбелязва обаче, че трябва да се 
гарантира, че тя няма да е в ущърб на разнообразието на културното и природното 
наследство в различните държави-членки;

11. насърчава Комисията при лансиране на инициативи в областта на туризма да работи 
в по-тясно сътрудничество с частните предприятия чрез публично-частни 
партньорства; признава, че интелигентното включване на частния сектор в такива 
инициативи ще доведе до по-голяма ефективност, както и до самоиздръжка на 
инициативите;

12. одобрява стремежа на Комисията да интегрира целите на политиката в областта на 
туризма в другите си политики, които имат пряко или косвено въздействие върху 
туристическия сектор;

13. отбелязва значението на туризма като източник на доходи за икономиките на 
островните, планинските и слабо населените региони; призовава Комисията да 
разработи целеви мерки в подкрепа на туристическата индустрия в региони със 
сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като 
островните, планинските и слабо населените региони;

14. призовава Комисията да подкрепя туризма без бариери и съобразения с възрастта 
туризъм, както и туризма за хора с увреждания чрез рекламни кампании и кампании 
за повишаване на информираността и въвеждането на европейски етикет за 
качество, който да включва, наред с другото, туристически дестинации, които 
предлагат пътуване и престой без бариери за хора с ограничена мобилност, 
включително по-възрастни хора и деца; призовава по-специално хотелската 
индустрия, като състави и приеме кодекс на добрата практика, да улесни достъпа до
своите обекти за хора с увреждания и с ограничена мобилност в съответствие с 
принципите, изложени в съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г. за 
Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. 
(COM(2010)0636); отбелязва, че за тази цел програмата CALYPSO следва да бъде 
оценена съвместно със заинтересованите страни и, ако бъде счетено за уместно, да 
бъде продължена. При това обаче следва да се осигури самофинансиране на тези 
програми в дългосрочен план.

15. приветства стартирането от Комисията през 2009 г. на програмата CALYPSO, целта 
на която е както социална (даване на възможност на категории лица, които трудно 
биха могли да си позволят да заминат някъде на почивка, да направят това) и 
икономическа (подпомагане на туризма чрез насърчаване на хората да заминават на 
почивка извън сезона); счита, че това следва да продължи при условие, че се 
направи оценка, с участието на всички заинтересовани страни, на постигнатите 
резултати; призовава Комисията и държавите-членки да обръщат особено внимание 
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на трансграничния, регионалния и местния туризъм в своите стратегии в областта 
на туризма;

16. призовава Комисията да осигури по-добра информираност на пътниците относно 
техните права във всички видове обществен транспорт, за да се гарантира чувството 
на правна сигурност на европейските граждани при пътуванията им в рамките на 
Европейския съюз;

17. призовава Комисията да разгледа възможността за облекчаване на визовите 
процедури, особено за „туристически групи”, без това по някакъв начин да 
застраши сигурността и митническите изисквания за граждани на трети страни;

18. призовава Комисията да създаде и популяризира интелигентни начини на 
съчетаване на частни и публични средства за поддържане на културното наследство 
на Европа, напр. чрез популяризиране на модели на най-добри практики; призовава 
държавите-членки да си сътрудничат, като част от обмена на най-добри практики, с 
цел развитие на европейския туризъм и насърчаване на алтернативни форми на 
туризъм;

19. призовава държавите-членки да насърчават алтернативни форми на туризъм, като 
агротуризма; счита, че това ще даде тласък на развитието на МСП, особено на 
семейните хотели, в туристическия сектор; подчертава, че тези предприятия следва 
да бъдат категоризирани по различен начин; призовава държавите-членки да 
работят в по-тясно сътрудничество с Комисията за намиране на нови и по-добри 
начини за развитие и популяризиране на европейски туристически обиколки;

20. призовава Комисията внимателно да преценява всяка нова мярка в областта на 
туризма, за да се увери в нейната ефективност и във възможността да бъде 
приложена на практика и финансирана;

21. призовава Комисията да подкрепя по-щадящи околната среда проекти, отчитайки 
въздействието на околната среда и климата върху туристическата индустрия и 
значението на опазването на природното и културното наследство на държавите-
членки;

22. подкрепя инициативите на Комисията за развитие на туризма в рамките на ЕС, като 
проекта „Най-добри европейски дестинации“ (EDEN), в рамките на който във всяка 
от участващите страни всяка година се избират европейски туристически 
дестинации в съответствие с определена тема, които дават приоритет на модела на 
устойчиво развитие; призовава Комисията да организира информационни кампании 
за популяризиране на такива инициативи;

23. счита, че общото европейско наследство следва да се популяризира повече, напр. 
чрез Европейските културни маршрути; смята, че в тази област следва да се търси и 
сътрудничеството на други институции, като Съвета на Европа;
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