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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. изтъква, че член 195 от Договора за функционирането на ЕС предоставя нови 
правомощия на Европейския съюз по отношение на туризма, по-специално чрез 
допълване на действията, предприемани от държавите-членки във връзка с 
принципа на субсидиарност, с оглед повишаване на конкурентоспособността на 
този сектор и капацитета за динамичен и устойчив растеж; подчертава, че 
развитието на туристическия сектор е важно за засилване на регионалното 
измерение в рамките на ЕС и за утвърждаване на чувството за европейско 
гражданство;

2. изтъква, че в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално 
развитие сред приоритетите се посочват опазването и популяризирането на 
природното и културното наследство, тъй като те предлагат потенциал за развитие 
на устойчив и качествен туризъм, с перспектива за добавена стойност, като се 
подчертава, че е важно да се възприеме интегриран и последователен подход с цел 
насърчаване на икономическия растеж и създаването на нови работни места и 
допринасяне за утвърждаването на Европа като предпочитана дестинация за 
посетители от и извън ЕС, и като се изтъква нейното необикновено културно 
богатство, илюстрирано от Списъка на обектите на световното културно и природно 
наследство на ЮНЕСКО, както и огромната природна красота на обектите от 
мрежата Натура 2000 в рамките на ЕС; в този контекст призовава за поемане на ясен 
ангажимент за по-голямо популяризиране на туризма чрез политиката на 
сближаване през следващия програмен период;

3. подчертава, че туризмът оказва осезаемо въздействие върху икономическото, 
социалното и териториалното сближаване във всички държави-членки; подчертава 
също така, че туризмът представлява или би могъл да представлява основен 
източник на средства за някои региони на ЕС, като например острови, планински 
региони, отдалечени гранични градове, рядко населени региони, селски райони и 
най-отдалечени региони, изоставащи в икономическо отношение, както и че този 
сектор оказва пряко въздействие върху растежа в други сектори и съответно 
подчертава факта, че е важно туризмът да не се отделя от политиката на 
сближаване; в тази връзка подчертава, че туризмът би могъл да предложи 
възможности за икономическо възстановяване, по-специално в регионите, засегнати 
от демографски срив и обезлюдяване, и че е необходимо да се вземе предвид 
тяхната достъпност, най-вече чрез разширяване на целите на трансевропейската 
транспортна мрежа, така че да обхванат тези региони;

4. подчертава необходимостта от въвеждане на активна политика за конкуренцията, с 
цел наблюдаване на тенденцията за концентрация на сектора или евентуална 
злоупотреба с господстващо положение;

5. припомня, че европейското културно наследство и регионално и езиково 
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многообразие представляват значително сравнително предимство на световния 
туристически пазар; призовава тези фактори да бъдат надлежно отчетени в 
икономическите анализи на туристическия сектор, особено при отпускането на 
средства за поддържане и подобряване на условията в значимите от културна гледна 
точка дестинации;

6. подчертава, че социалната, икономическата и екологичната устойчивост са 
предпоставка за развитието и запазването на всички туристически дейности; 
настоятелно призовава Комисията да разработи „европейски знак“, по 
целесъобразност, след извършването на обществена консултация и оценка на 
въздействието, и като се вземат предвид най-добрите практики на държавите-
членки, с цел създаване на профил за качествени продукти и услуги и 
същевременно подобряване на имиджа на Европа по света, като тази инициатива се 
координира със „Знака за европейско наследство“ и обектите от списъка на 
ЮНЕСКО;

7. призовава Комисията да подкрепи включването в Списъка на обектите на 
световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО на популярни в 
държавите-членки традиции, включително кулинарни традиции, с оглед запазването 
им за бъдещите поколения и създаването на европейска стратегия за 
популяризиране на известни традиции на европейско и международно равнище;

8. отново заявява, че развитието на устойчиви и социално отговорни форми на 
туризъм би предоставило на местните икономики траен източник на доходи и 
средства за насърчаване на стабилна заетост, като същевременно би осигурило 
възможност за запазване и подобряване на ландшафта и културното, 
занаятчийското, историческото и социалното наследство на всеки регион, и като 
вземе предвид възможностите, предлагани от мрежата Натура 2000; следователно 
подкрепя оползотворяването на взаимодействието между насърчаването на туризма 
и всички регионални специфики, което може да допринесе за съживяване на 
местните и регионалните икономики; приветства инициативата на Комисията да 
планира стратегия за устойчив крайбрежен и морски туризъм и изразява надежда, че 
ще бъдат разработени специфични стратегии също и за островите, планинските 
региони и други чувствителни зони;

9. счита, че устойчивото развитие на туризма следва да бъде организирано така, че 
природните и културните активи и наследство да се оценят подобаващо в 
настоящия момент, но и да бъдат запазени за бъдещите поколения;

10. подчертава важната роля, която могат да играят ЕФРР и ЕЗФРСР за развитието на 
туристическия потенциал на селските райони и за диверсификацията на техните 
стопански дейности;

11. подчертава ролята на спорта за 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;

12. приветства предложението на Комисията за групиране на мерките за насърчаване на 
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туризма в четири приоритета; въпреки това счита, че разработването на нова
политическа рамка за туризма в Европа изисква интегриран подход, тясно свързан 
със специфичния характер на всеки регион, както и ефективна координация на 
политиката на Общността с националните, регионалните и местните политики, 
което дава възможност за пълноценно използване на взаимодействието, създадено 
между различните области на дейност с пряко или косвено въздействие върху 
туризма, в съответствие с принципа на субсидиарност; настоятелно призовава 
държавите-членки да включат съответните регионални и местни органи още от най-
ранния етап на преговорите;

13. призовава Комисията, държавите-членки, местните и регионалните органи да 
насърчават и подпомагат развитието на интегрирани туристически мрежи, както и 
проекти, обхващащи всички инфраструктурни аспекти, за да се избегне 
некоординираното развитие и да се насърчи създаването на партньорства за обмен 
на най-добри практики; призовава за активно участие на регионалните и местните 
органи в съответствие с принципите на субсидиарност и партньорство; подчертава 
необходимостта от предприемане на конкретни инициативи в подкрепа на 
иновациите и развитието на новите информационни технологии и комуникационни 
канали; призовава за инициативи, предназначени за правилно използване на 
системите за финансов инженеринг, насърчаване на електронната търговия и 
отстраняване на оставащите пречки пред вътрешния пазар; призовава за 
опростяване на правилата, за да се улесни достъпът до съответните финансови 
инструменти, и по-специално до микрокредити, за заинтересованите страни от 
туристическата индустрия, особено за малките и средните предприятия, 
самостоятелно заетите лица и културните и творчески индустрии;

14. счита, че е необходимо да се въведе европейска политика за защита на правата на 
туристите и на тяхната безопасност;

15. подчертава необходимостта от защита и увеличаване на разнообразието от 
туристически услуги, предлагани в Европа, въз основа на икономически, социални и 
екологични критерии, както и на критерии, свързани с териториалното сближаване;

16. подчертава особената уязвимост на крайбрежните региони, островите, най-
отдалечените и планинските региони, чиято икономика често зависи от туризма, 
спрямо въздействието на туризма върху околната среда и глобалното 
предизвикателство във връзка с изменението на климата, които също следва да се 
вземат предвид в новата рамка за туризма; поради това подчертава необходимостта 
от устойчиви инвестиции в тези региони;

17. счита, че е необходимо да се противодейства на последиците от сезонния туризъм 
чрез диверсификация и специализация на туризма, както и чрез подкрепа на всички 
форми на целогодишен устойчив туризъм, туристически маршрути, екологичен и 
социално отговорен туризъм, и по-специално видовете туризъм, насочени към 
учениците, младите хора, лицата с ограничена подвижност и възрастните хора, 
които представляват пазар с огромен потенциал за растеж; приветства 
положителните резултати, постигнати по подготвителното действие „Калипсо“, и 
призовава Комисията да продължи да работи за бъдещото му развитие и да 
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подкрепи въвеждането на механизъм за насърчаване на обмена на туристи между 
държавите-членки извън активния сезон за възрастни граждани, млади хора, лица с 
увреждания и други групи в неравностойно положение;

18. призовава Комисията да разработи стратегически план за привличане на туристи от 
нововъзникващите икономики, особено от страните от групата БРИК (Бразилия, 
Русия, Индия и Китай) чрез споразумения за сътрудничество, инициативи за 
насърчаване на туризма и по-гъвкави правила за издаване на туристически визи; 
счита, че инициативите на ЕС за насърчаване на туризма следва да представят 
Европа като световна дестинация, да допълват инициативите на държавите-членки и 
регионалните и местните органи и да избягват да дават предимство на едни 
европейски дестинации пред други;

19. приветства разглеждането от страна на Комисията на социално-икономическите и 
екологичните последствия от развитието на туристическия сектор и насърчава 
усилията за постигане на по-високо равнище на конкурентоспособност, в съчетание 
с отговорно управление на ресурсите (енергия, вода, суровини и т.н.);

20. посочва, че е важно да се осигури регионална мобилност и връзка, най-вече в 
регионите с най-труден достъп, с цел гарантиране на реалния успех на политиките в 
областта на туризма във всички региони на ЕС;

21. призовава да се обърне по-голямо внимание на качеството на заетостта в сектора на 
туризма, като се наблегне върху специализираното засилено обучение по езици и 
технологии, подкрепата за МСП и предприемачеството, и по-специално за жените и 
младите хора, мобилността на работната сила и достойното заплащане, както и 
борбата с недекларирания труд и предотвратяването на експлоатацията; насърчава 
държавите-членки и регионалните и местните органи да използват инструментите за 
професионално обучение, предлагани от Европейския социален фонд и от други 
общностни и национални програми; подчертава, че е важно да се предприемат 
мерки за предотвратяване на евентуални неравновесия на регионалния пазар на 
труда в резултат на сезонните туристически дейности;

22. подчертава, че туристическият сектор следва да използва по-добре пълния 
потенциал на трансграничните инвестиции в конкурентоспособни клъстери както 
по вътрешните, така и по външните граници на Европейския съюз;

23. призовава държавите-членки да опростят правилата и да намалят 
административната тежест, за да използват оптимално наличните европейски 
финансови инструменти през текущия финансов програмен период и да развият 
конкурентоспособността на туристическия сектор и туристическите дестинации; 
настоятелно призовава ролята на туризма като средство за възстановяване на 
социалния, икономическия и териториалния баланс да бъде засилена като част от 
прегледа на политиката на сближаване и в контекста на правомощията по 
отношение на туризма съгласно новия Договор; изразява надеждата, че всяка форма 
на финансиране, предвидена от ЕС за туризма, ще бъде свързана с предоставянето 
на отлични и качествени конкурентоспособни услуги, както и с устойчивост; 
призовава следващите финансови перспективи и регламенти за структурните 
фондове да включват сред приоритетите си възстановяването на туристически 
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райони в упадък, за да се гарантира тяхната конкурентоспособност и устойчивост;

24. счита, че по-добрата координация между всички участници, включително 
европейски, национални, регионални и местни органи, както и по-доброто 
допълване на дейностите и финансовите ресурси, осигурени от структурните 
фондове и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ще 
подпомогнат насърчаването на по-интегрирано и устойчиво развитие на 
туристическия сектор и ще допринесат за отключването на пълния му потенциал;

25. подчертава значението на подходящата инфраструктура за туристическия сектор и 
съответно призовава за напредък в развитието на трансевропейската транспортна 
мрежа, особено по отношение на крайбрежните магистрали;

26. призовава регионите с неразвит туристически потенциал да вземат пример от 
добрите туристически практики във и извън ЕС, довели до развитието на 
значителна туристическа дейност през последните десет години;

27. препоръчва създаването на онлайн туристическа платформа на ЕС, която да оказва 
възможно най-ефективна подкрепа за развитие на местния и регионалния 
туристически потенциал.
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