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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 Договорът от Лисабон предоставя нови правомощия на Европейския 
съюз по отношение на туризма, по-специално с оглед повишаване на 
конкурентоспособността на този сектор и възможностите за динамично и 
устойчиво развитие;

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 туризъм;

3. подчертава, че туризмът има осезаемо въздействие върху икономическото, 
социалното и териториалното сближаване на всички държави-членки; 
подчертава също така, че туризмът представлява основен източник на средства 
за някои региони на ЕС, изоставащи в икономическо отношение, и че този
отрасъл оказва пряко въздействие върху растежа в други сектори;

4. счита, че социалната, икономическата и екологичната устойчивост са 
предпоставка за развитието и запазването на всички туристически дейности; 
настоятелно призовава Комисията да разработи "европейски етикет", с цел 
създаване на профил за качествени продукти и услуги и същевременно 
подобряване на имиджа на Европа по света;

5. отново подчертава, че развитието на устойчиви форми на туризъм ще 
предостави на местните икономики траен източник на доходи и средства за 
насърчаване на стабилна заетост, като в същото време ще осигури възможност 
за запазване и подобряване на ландшафта и културното, историческото и 
социалното наследство на всеки регион;

6. приветства предложението на Комисията за групиране на мерките за 
насърчаване на туризма в четири приоритета; въпреки това счита, че 
разработването на нова политическа рамка за туризма в Европа изисква 
комплексен подход и ефективна координация на политиката на Общността с 
националните, регионалните и местните политики, които оказват пряко или 
косвено въздействие върху туризма, в съответствие с принципа на 
субсидиарност;

7. призовава Комисията, държавите-членки, местните и регионалните власти да 
насърчават и подпомагат развитието на мрежите, както и да установят 
партньорства за обмен на добри практики; изразява надежда, че ще бъдат 
предприети конкретни инициативи в подкрепа на иновациите и развитието на 
новите информационни технологии и че ще бъде улеснен достъпът на 
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организациите, работещи в областта на туризма, и по-специално на малките и 
средните предприятия, до съответните финансови инструменти;

8. счита, че е необходимо да се противодейства на последиците от сезонния 
туризъм чрез диверсификация на туризма, включително чрез подкрепа на нови 
форми на туризъм като здравен туризъм, и по-конкретно балнеоложки туризъм и 
социално отговорен туризъм, по-специално когато те са насочени към лицата с 
ограничена подвижност, младите и възрастните хора, които представляват пазар 
с огромен потенциал за растеж;

9. призовава да се обърне по-голямо внимание на качеството на заетостта в сектора 
на туризма, като се акцентира на обучението по езици и технологии, на 
подпомагането на предприемачеството сред жените и младите хора, на 
мобилността на работната сила чрез различни програми на Общността, както и  
на борбата с недекларирания труд; насърчава държавите-членки и местните 
органи да използват инструментите за професионално обучение, предлагани от 
Европейския социален фонд и от други общностни и национални програми;

10. призовава държавите-членки да използват оптимално наличните европейски 
финансови инструменти през текущия финансов програмен период, с оглед 
развитие на конкурентоспособността на туристическия сектор и туристическите 
дестинации; надява се, че ролята на туризма като средство за възстановяване на 
социалния, икономическия и териториалния баланс ще бъде засилена, като част 
от прегледа на политиката на сближаване; изразява надежда, че всяка форма на 
финансиране, предвидена от ЕС за туризма, ще бъде свързана с доставката на 
отлични и качествени услуги;


