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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

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

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Основни насоки за 
устойчивостта на европейския туризъм“ (СOM(2003)0716),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена политика на ЕС 
в областта на туризма: към по-силно партньорство за европейски туризъм“ 
(COM(2006)0134),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Дневен ред за устойчив и 
конкурентоспособен европейски туризъм“ („Дневен ред 21“) (COM(2007)0621),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа — водеща 
световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за европейския 
туризъм“ (COM(2010)0352),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020: стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно европейската статистика за туризма (COM(2010)0117),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 12 октомври 2010 г. относно „Европа 
— водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за 
европейския туризъм“ (14944/10),

– като взе предвид Препоръка на Съвета от 22 декември 1986 г.1 относно 
противопожарната безопасност в съществуващите хотели (86/666/EИО),

– като взе предвид Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 г.2 относно 
пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните 
туристически обиколки,

– като взе предвид Директива 2006/123/ЕО3 на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите във вътрешния пазар,

– като взе предвид Директива 2009/47/ЕО4 на Съвета от 5 май 2009 година за 
изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на намалените ставки на данъка 
върху добавената стойност,

                                               
1 OВ L 384, 31.12.1986 г., стp. 60.
2 OВ L 158, 23.6.1990 г., стp. 59.
3 OВ L 376, 27.12.2006 г., стp. 36.
4 OВ L 116, 9.5.2009 г., стp. 18.



PE450.742v01-00 4/16 PR\834392BG.doc

BG

– като взе предвид Решение на Комисията от 9 юли 2009 година1 относно определяне 
на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността 
за услуга нощувка на туристи (2009/578/EC),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/20102 на Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС,

– като взе предвид резолюцията си от 8 септември 2005 г.3 относно новите 
перспективи и предизвикателства за устойчив европейски туризъм,

– като взе предвид резолюцията си от 29 ноември 2007 г.4 относно обновена политика 
на ЕС в областта на туризма: към по-силно партньорство за европейски туризъм,

– като взе предвид резолюцията си от 16 декември 2008 г.5 относно влиянието на 
туризма върху крайбрежните райони: аспекти на регионалното развитие,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика, комисията по регионално развитие, 
комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по култура и 
образование (A7-0000/2011), 

А. като има предвид, че на сектора на туризма се падат 10% от БВП и 12 % от общата 
заетост, че той основно се състои от микро-, малки и средни предприятия и че играе 
ключова роля в икономическото развитие и сближаване на ЕС и за постигането на 
целите на стратегията ЕС 2020,

Б. като има предвид, че Европейският съюз е водещата световна туристическа 
дестинация, що се отнася до международните туристи, и че тази водеща позиция 
трябва да бъде укрепена чрез справяне с предизвикателствата, създадени от по-
голямата конкуренция в световен мащаб и непрекъснато променящото се пазарно 
търсене, на първо място, и на второ място, от необходимостта да се осигури по-
голяма устойчивост,

В. като има предвид, че туризмът допринася за популяризирането на Европа и нейното 
културно и езиково наследство при зачитане на многообразието и за поддържането 
на общи ценности и засилване на усещането на европейска идентичност, европейска 
принадлежност и европейско гражданство,

Г. като има предвид, че съгласно Договора от Лисабон (член 195) туризмът вече 
попада в специфичните компетенции на ЕС, така че последният може да подкрепя и 

                                               
1 OВ L 198, 30.7.2009 г., стp. 57.
2 OВ L 27, 30.1.2010 г., стp. 1.
3 ОВ С 193E, 17.8.2006 г., стр.325.
4 ОВ C 297E, 20.11.2008 г., стр. 184.
5 Приети текстове, P6 TA(2008)0597.
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допълва действия в рамките на държавите-членки,

Д. като има предвид, че въз основа на тази нова компетентност и при пълно спазване 
на принципа на субсидиарност е необходимо да се изработи стратегия на ЕС с ясни 
и амбициозни цели,

Е. като има предвид, че политиката на Общността в областта на туризма ще трябва да 
получи подходящи средства във финансовата програма на ЕС за 2014-2020 г.,

1. приветства политическата стратегия, представена от Комисията, която набелязва 21 
конкретни действия за оживяване на сектора; счита, че този документ и планът за 
изпълнението му предоставят солидна основа за изработване на политика на ЕС за 
конкурентоспособен, модерен, висококачествен и устойчив туризъм, достъпен за 
всички;

2. убеден е, че в основата на стратегията на ЕС за туризма е необходим на първо място 
пакет от конкретни мерки, засягащи изключително туристическия сектор, и второ, 
точна оценка на това как мерките в други сектори оказват влияние върху туризма;

3. подчертава необходимостта от тясно сътрудничество между органите на ЕС, 
националните, регионалните и местните органи, от една страна, и между 
институциите като цяло и заинтересованите лица в сектора, от друга страна; 
припомня, че по отношение на туризма много европейски региони разполагат с 
преки правомощия и следователно играят централна роля в изпълнението на 
проекти и конкретни действия; надява се регионите да играят пряка и ефективна 
роля в бъдещите общностни предложения относно туризма, както и да е налице 
междурегионално сътрудничество за насърчаване на тези предложения;

Конкурентоспособен, модерен и висококачествен туризъм

4. счита, че туризмът следва да се разглежда като неотменна част от индустриалната 
политика на ЕС, и още веднъж заявява, че оживяването на туризма предоставя 
важен стимул за заетостта в различните държави-членки;

5. съгласен е с предложението на Комисията съвместно с държавите-членки и с 
националните туристически агенции да бъде разработен „европейски етикет“,чрез 
който, при спазване на териториалното многообразие, да бъде популяризирана 
концепцията за Европа като цяло като туристическа дестинация;

6. приветства инициативата „Знак за европейско наследство“ като инструмент, 
акцентиращ върху някои важни обекти в историята на европейската интеграция; 
подчертава необходимостта от координиране на тази инициатива с обектите от 
списъка на ЮНЕСКО за културно наследство, за да се избегне припокриване, което 
не носи добавена стойност;

7. подчертава значението на сътрудничеството със страни извън ЕС, включително чрез 
партньорства, и в частност със страните от BRIC (Бразилия, Русия, Индия и Китай), 
които представляват пазар от няколко милиона потенциални нови туристи;
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8. счита, че е желателно, при зачитане на правата и задълженията на ЕС да контролира 
кой пресича неговите граници, европейските институции и държавите-членки да 
засилят осведомеността си за тези пазари, така че визовите процедури да бъдат 
координирани и опростени, като се обмисли установяването на общи консулски 
служби на територията на ЕС с цел да се гарантира, че визовите процедури се 
прилагат навреме и бюрократичните разходи се намаляват;

9. призовава Комисията да обмисли алтернативни начини за опростяване на 
издаването на туристически визи, като напр. групови туристически визи за 
организаторите на групи;

10. призовава държавите-членки, предвид множеството извънредни ситуации, които 
излагат на опасност туристите в чужбина, да обмислят дали би било целесъобразно 
да кодифицират единна процедура за предупреждения да не се пътува, като 
създадат единен европейски код за сериозността на съответните ситуации и като 
признават в най-лошите възможни случаи правото на операторите да кандидатстват 
за помощ от ЕС, в границите на наличните средства;

11. подчертава необходимостта да се стимулира развитието на технологиите в МСП, 
така че те да могат по-ефективно да пускат на пазара своите продукти и да 
популяризират дестинации; настоятелно призовава Комисията да създаде 
платформа „ИКТ и туризмът“, като стартира до края на 2011 г. конкретен пилотен 
проект за засилване участието на микро-предприятията и МСП във веригата на 
цифрово предлагане, следвайки опита на други сектори като текстилната 
промишленост, транспорта и логистиката и автомобилната промишленост;

12. призовава Комисията да оцени, в тясно сътрудничество с оператори от сектора, 
иновативни начини за популяризиране на ad hoc европейски пакетни туристически 
ваканции по време на важни международни събития, които ще се проведат в Европа 
в следващите няколко години (напр. Олимпийските игри през 2012 г. в Лондон, 
Световното изложение през 2015 г. в Милано и др.), с оглед насърчаване на 
„дестинацията Европа“ с цялото й богато многообразие;

13. счита, че потенциалът на интернет-портала на европейската комисия по туризма 
(ETC) – www.visiteurope.com – следва да се развие, за да даде възможност за 
максимална наличност и достъпност (информация на всички официални езици на 
ЕС, използване на формати, които са достъпни за лица със сетивни увреждания) и за 
да се превърне той в истинска европейска туристическа платформа с лесен достъп 
до национални, регионални и местни туристически портали в отделните държави-
членки;

14. призовава Комисията съвместно с държавите-членки да оцени възможността да се 
създаде „европейска туристическа карта“ с цел туристите, пътуващи из Европа, 
независимо дали от държави-членки или от страни извън ЕС, да могат да го правят 
редовно, като им се предоставя информация, отстъпки и специални услуги;

15. призовава Комисията да определи „европейски етикет за качество на туризма“, като 
набележи общи критерии за качество; счита, че това следва да се осъществи чрез 
координиране на най-добрия опит, вече натрупан в различни държави-членки и от 
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асоциации в сектора, за да се създаде наднационален етикет, допълващ 
националните етикети и признат от държавите-членки по техен избор;

16. счита, че броят етикети следва да бъде ограничен, за да се предотврати евентуално 
объркване между потребителите и прекомерна тежест за предприятията и за да 
бъдат етикетите по-лесно разпознаваеми; затова призовава Комисията на един по-
късен етап да оцени дали „европейският етикет за качество“ и „знакът за 
екомаркировка за услуга нощувка на туристи“ могат постепенно да се обединят под 
едно общо название;

17. призовава Комисията да насърчи конкретна инициатива за постепенно 
хармонизиране на системите за класифициране на настаняването чрез набелязване 
на общи минимални критерии, при отчитане на положителните резултати от 
предишни експерименти на асоциации от сектора и при тясно сътрудничество с 
органите по стандартизация;

18. подчертава колко е важно да се отдава нужното внимание на въпроса за 
безопасността при настаняването, особено по отношение на разпоредбите за 
противопожарна безопасност; затова счита, че следва да има стимули за доброволно 
придържане към метода „Управление, строителство и системи“, насърчаван от 
HOTREC (Европейска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите), без да се 
засягат действащите национални разпоредби, които съответстват на препоръките на 
Съвета от 1986 г.; също така подчертава колко е важно винаги да се вземат предвид 
потребностите на хората с увреждания и с намалена подвижност;

19. счита, че в сътрудничество с туристическата индустрия Комисията следва да 
изготви карта на съществуващите умения (Рамка за умения и компетентност в 
областта на туризма) като начална точка, от която могат да се развиват практически 
стъпки, за да се отговори на търсенето и предлагането на пазара;

20. призовава Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, да използва и 
насърчава системите за професионално и университетско обучение, които вече 
съществуват в туристическия сектор, да ги свърже в мрежа и допълнително да ги 
стимулира, като поддържа тесни връзки с научноизследователските и деловите 
среди;

21. счита, че програмите на Общността като „Еразъм за млади предприемачи“ и 
„Леонардо да Винчи“ предоставят уникални възможности за придобиване на 
професионални умения и умения за обучаване и затова следва да бъдат развивани и 
насърчавани по-нататък;

22. иска по-добро взаимно признаване на професионалните квалификации в 
туристическата индустрия, за да могат и тези, които вече работят в сектора, и тези, 
които възнамеряват да започнат, да намерят най-добри възможности за работа;

23. подчертава тясната връзка между туризма и транспорта и иска от Комисията и 
държавите-членки да положат всички усилия да модернизират инфраструктурата, да 
насърчат интермодалността и да приемат подходящи мерки за управление на 
туристическите потоци, особено сезонните пикове и различните видове извънредни 
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ситуации;

24. настоятелно призовава Комисията да насърчи използването на по-устойчиви видове 
транспорт и да обърне особено внимание на връзките с острови, селски и планински 
райони и изобщо с по-недостъпните дестинации;

25. подчертава необходимостта да се насърчат системите за електронна продажба на 
билети за различните видове транспорт, като по този начин се стимулира 
интермодалността на системата;

26. приветства законодателството на ЕС за правата на пътниците, особено по 
отношение на пътниците с намалена подвижност, и се надява в средносрочен план 
да види въвеждането на един единствен регламент, обхващащ различните видове 
транспорт;

Устойчив и диверсифициран туризъм

27. приветства готовността на Комисията да диверсифицира наличните видове туризъм; 
по-специално подчертава значението на вече осъществяващото се със Съвета 
сътрудничество за насърчаване на културен, исторически, религиозен и 
екологически туризъм чрез тематични маршрути, които не само използват 
историческите и културни корени на нашия континент, но също така допринасят за 
развитието на алтернативен тип туризъм, който е устойчив и достъпен за всички; 
счита, че използването на по-устойчиви видове транспорт, в т.ч. колоезденето, 
следва да бъде насърчено по отношение на някои маршрути;

28. счита, че Комисията и Съветът на Европа следва да продължат да подкрепят 
развитието на маршрути, които подчертават европейската идентичност, чрез 
обиколки, свързващи символични места в Европа като катедрали, замъци, 
университети и промишлени обекти;

29. подчертава значението на мрежи като ECSTouR и EDEN за обмена на добри 
практики между европейските региони и популяризирането на устойчиви 
дестинации; също така настоява, че е необходимо да се създаде, в тясно 
сътрудничество с Групата за устойчивост на туризма и с местните и регионални 
органи, система от общи показатели за устойчиво управление на туристическите 
дестинации;

30. счита, че селският туризъм и агротуризмът следва да бъдат подходящо подкрепени, 
тъй като са сектори, които подобряват качеството на живота, придават 
икономическо многообразие на селските райони и установяват пряка връзка с 
популяризирането на традиционни, екологични и естествени храни; в тази връзка 
отбелязва значението на обезпечаването на пълен достъп до интернет и 
инфраструктура за информационни технологии в тези райони;

31. подчертава начина, по който природният туризъм допринася за устойчивото 
развитие на сектора; счита, че е важно да се обърне особено внимание на 
националните паркове и защитените зони, за да станат те по-достъпни за туристи, 
включително чрез разработване на транснационални обиколки, които зачитат 
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екологичното наследство;

32. призовава Комисията да насърчи хоризонтална общностна инициатива с участието 
на различни сектори и в частност сектора на селскостопанските и хранителните 
продукти относно въздействието, което туризмът оказва върху околната среда, като 
особено се обърне внимание на цикъла на отпадъците и на икономиите на енергия и 
вода, за да се разпространи информация и полезни материали и да се повиши 
обществената осведоменост;

33. подчертава, че трябва да бъдат инвестирани достатъчно средства в стратегия за 
крайбрежен, островен и морски туризъм, за да се защитят европейските крайбрежия 
от ерозия, да се запази екологичното и животинското наследство и да се подобри 
качеството на водата, с общата цел – развитие на устойчив и висококачествен 
плажен и подводен туризъм;

34. потвърждава значението на плажния туризъм като характеристика на някои 
европейски крайбрежни региони и призовава Комисията, в съответствие с правото 
на ЕС, да разгледа възможността за специална дерогация от Директива 2006/123/EО 
като начин за въвеждане на мерки за гарантиране на инвестициите, направени от 
операторите за обновяване на съоръженията и подобряване качеството на услугите 
за потребителите;

35. призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят, съгласно една интегрирана 
морска стратегия, развитието на пристанищна инфраструктура, съществен фактор за 
круизния туризъм – сектор, в който въпреки неотдавнашната криза се наблюдава 
растеж – и за спортния туризъм;

36. отбелязва продължаващия растеж на здравния туризъм и по-конкретно на 
балнеоложкия туризъм; призовава Комисията, предвид факта, че съществуват 
разнообразни общностни правила за балнеоложкия туризъм, за обмисли 
възможността да представи единно законодателно предложение за балнеоложкия 
туризъм, за да придаде на отрасъла контролирана органична структура, която да 
насърчи неговата конкурентоспособност; подчертава значението на новите правила 
за трансгранично лечение за по-нататъшното насърчаване на здравния туризъм;

37. припомня, че морално отговорният туризъм е цел, която не може да бъде 
пренебрегвана; приветства моралния кодекс, изработен от Световната организация 
по туризъм, и вярва, че той скоро ще бъде приет от Комисията и държавите-членки; 
в тази връзка е възхитен от предложението на Комисията да разшири националните 
юрисдикции на държавите-членки, за да включи и сексуалната злоупотреба с 
непълнолетни лица в чужбина, като по този начин накаже секс-туризмът;

Туризъм за всички

38. насърчава Комисията да засили прогресивното намаляване на сезонния характер на 
туризма, като продължи да надгражда върху положителните засега резултати от 
подготвителното действие „Калипсо“; освен това призовава Комисията да ускори 
програмата за обмен, даваща възможност на конкретни категории лица начело с 
тези в най-неблагоприятно положение, да отидат на почивка, особено през ниския 
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туристически сезон, и дори да пътуват извън националните граници;

39. подчертава значението, съгласно новата стратегия на ЕС относно лицата с 
увреждания, да се взема предвид достъпа за лицата с увреждания, и не само по 
отношение на транспорта, а и по отношение на настаняването, кетъринга и 
туристическите услуги изобщо;

40. призовава Комисията и държавите-членки, тъй като 2011 г. е Европейска година на 
доброволчеството, да насърчат младите хора да участват доброволно в програми за 
реставриране, съхраняване и защитаване на обекти от исторически или 
екологически интерес с цел да се подобри достъпността им за туристи;

Туризъм и средства за него

41. призовава Комисията да координира и повиши значението на финансовите 
инструменти, управлявани от различни генерални дирекции и целящи да засилят 
конкурентоспособността на туризма, и да наблюдава за тяхното правилно 
използване, особено по отношение на ЕФРР, ЕЗФРСР и ЕСФ;

42. насърчава, освен това, държавите-членки и местните и регионалните органи да 
използват докрай инструментите за професионално обучение, предлагани от 
Европейския социален фонд и от други общностни, национални, регионални и местни 
фондове; счита, че е от съществено значение държавите-членки и други организации да 
знаят, че следва да разработват специфични покани за туризма въз основа на 
приоритетите, залегнали в структурните фондове;

43. призовава, в рамките на финансовите перспективи за 2014-2020 г. да бъде създадена 
специална програма за туризма, като се обърне особено внимание на МСП и се 
насърчи партньорството между предприятията за паневропейски проекти в сектора; 

44. подчертава необходимостта да се гарантира приемственост в подкрепата за пилотни 
проекти в областта на туризма след 2011 г., и евентуално да обмисли въвеждането 
на нови проекти, които да допринесат за осъществяването на новата стратегия;  

Други важни въпроси за сектора на туризма 

45. призовава Комисията до септември 2011 г. да представи законодателно 
предложение за преразглеждане на Директива 90/314/ЕИО,  наречена „пакетни 
почивки“, за да гарантира сигурна нормативна уредба за потребителите и 
предприятията в сектора в нормални и най-вече извънредни ситуации, дължащи се 
на природни бедствия;

46. изтъква необходимостта от прогресивна хармонизация сред държавите-членки на 
облагането с ДДС на туризма като необходимо условие за прозрачна конкуренция 
сред туристическите предприятия в самия ЕС и по отношение на трети държави; от 
тази гледна точка подкрепя дискусията, лансирана чрез публикуването на Зелена 
книга за бъдещето на ДДС;
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47. призовава Съвета на ЕС да ускори сроковете за сроковете на приемане на 
настоящата директива, като предвиди включването на механизъм за доброволно 
присъединяване “opt-in”, който да позволи да се преодолее нарушаването на 
правилата на конкуренцията между категориите оператори, като се има предвид, че 
съществуващите различия при транспонирането в националното законодателство 
оказват сериозни последици.  

48. счита за целесъобразно създаването на специална експертна работна група за 
туризма на равнището на Европейския парламент с цел да се проследи отблизо
прилагането на предложените от Комисията действия и указанията на Европейския 
парламент;

49. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Туризмът, в качеството му на третата по обем икономическа дейност на ЕС, 
представляваща 10% от БВП и осигуряваща 12% от цялостната заетост, представлява 
сектор от ключово значение, тъй като освен че допринася за интеграцията и напредъка 
на по-слабо развитите райони, успява да съчетае растежа, устойчивото развитие и 
етиката на държавите в Съюза. Освен това той е съществен инструмент за засилване, 
разпространение и насърчаване на представата за нас по света.  

Туризмът винаги е бил разглеждан в общностните политики.  По-конкретно от 
декември 2009 г. до днес европейските институции предприеха нов подход, за да 
приложат предвидените от Договора за Лисабон нови прерогативи, по силата на които 
ЕС ще разполага с компетентност за допълване и координиране на действията на 
държавите-членки в областта на туризма.   Декларацията от Мадрид от април 2010 г., 
която даде повод  на държавите-членки да изявят волята си да приложат специални 
мерки, но също така да насърчат ценности като етика и опазване на околната среда, 
културата и устойчивата икономика в сектора;  съобщението на Комисията от юни 2010 
г. с 21 действия; заключенията на Съвета конкурентоспособност от октомври 2010 г., в 
които държавите-членки признават значението на туризма за икономиката и се 
ангажират да развиват сектора; Европейския форум по въпросите на туризма, състоял 
се в Малта през ноември, където Комисията представи проектоплан за приложение и 
чрез конструктивен диалог между  институциите и операторите беше направен опит да 
се определят приоритетите сред предложените в съобщението 21 дейности; в 
заключение, към описаните етапи се прибавя докладът по собствена инициатива на 
Европейския парламент.  

Съобщение на Европейската комисия 
Чрез съобщението си от юни, както и чрез определените в стратегията „Европа 2020“ 
нови приоритети Европейската комисия желае да насърчи координирания подход и да 
определи рамка за действия, за да засили конкурентоспособността и възможностите за 
устойчив растеж в туристическия сектор (цели, посочени и описани в член 195 от 
ДФЕС).  
Възможно е да се определи рамка за действие, състояща се от четири стълба: на първо 
място, Комисията счита че е необходимо да се стимулира конкурентоспособността на 
сектора, като се подкрепя диверсифицирането на предлагането и иновациите, 
подобрява се професионалната квалификация и накрая се насърчава удължаването на 
сезона.   На второ място ЕС си поставя за цел да насърчава устойчивия, отговорен и 
качествен  туризъм, както и да улесни солидно управление на дружествата, съставено
от европейски знаци (запазена марка Европа, Екомаркировка, Знак за качествен 
туризъм) или като насърчава проекти като EDEN или мрежи като NECSTouR.  От друга 
страна се изразява желание за консолидиране на образа на ЕС на международно 
равнище като цялост от единни и координирани дестинации.  В заключение, като се 
има предвид, че политиката в областта на туризма се предопределя от междусекторния 
му характер, изразява се желание за максимално оползотворяване на потенциала на 
политиките и финансовите инструменти, предоставени на разположение в подкрепа на 
конкурентоспособността на сектора.  
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Доклад по собствена инициатива - становище на докладчика 
Докладчикът счита, че обсъждането на доклада по собствена инициатива на 
Парламента трябва да преследва двойна цел:  от една страна, внимателно да анализира 
21 предложени от Комисията действия и съответния план за приложение, представен в 
Малта, като съсредоточи вниманието си върху определянето на приоритетни действия 
и тяхното конкретно осъществяване. От друга страна, да се стимулира Комисията и 
държавите-членки да посрещат навременно и като представят ефикасни решения, други 
открити въпроси, чието разрешаване е от основно значение с цел Европа да запази 
мястото си на първостепенна туристическа дестинация в света. 
Сред предложените от Комисията действия, докладчикът счита, че от първостепенно 
значение е да се разгледат най-вече онези от тях, които са в синхрон  с перспективите  
на Европа 2020:

Обучение
Докладчикът споделя засиления акцент, поставен върху обучението и 
професионалната квалификация.  Именно чрез човешкия капитал и обучението, не 
само на професионалистите, които са в пряк контакт с клиента, а най-вече на новите 
лица на управленско, ръководно и предприемаческо равнище би могло да се спечели 
предизвикателството на ефикасна индустриална политика в областта на туризма. В този 
смисъл от съществено значение е да се оползотворяват и насърчават съществуващите 
вече инициативи за професионално и академично обучение, да се свързват в мрежа и да 
се стимулират нови, които да бъдат в тесен контакт със света на бизнеса.    
Докладчикът счита за необходимо да се състави списък на съществуващите в сектора 
компетенции, за да се разбере как да се действа конкретно в сектора на обучение в 
областта на туризма.  Програми като „Еразмус за млади предприемачи“ също са от 
съществено значение за развиването на нови професионални умения сред младите хора, 
умения и квалификации, които трябва да получат подходящо признание сред 
различните държави-членки. 

Иновация и ИКТ 
Докладчикът е убеден, че е необходимо да се укрепят инвестициите в областта на 
иновациите и ИКТ, които представляват съществени елементи за увеличаване на 
конкурентоспособността на нашите туристически предприятия и за предоставянето на 
отговор, не само на онази част от клиентите, които все повече се ориентира към 
използването на интернет и новите технологии, но също и към самите туристически 
предприятия, които днес все повече се превръщат в първия потребител на 
туристическите продукти онлайн. В този смисъл, предложението за разработване на 
европейска платформа представлява предизвикателство, което не може да бъде 
оставено без отзвук. Друг важен аспект е предоставянето на цялостен достъп до 
интернет-мрежата, който да се гарантира за всички райони на Европейския съюз, 
включително и за районите в по-неблагоприятно положение.  Докладчикът предлага на 
Комисията да лансира пилотен проект, за да насърчи участието на микропредприятията 
и МСП в Digital Supply Chain, така че да позволи на тези предприятия да получат 
достъп до напреднали нови технологии, за да укрепят своята конкурентоспособност.   

Туристически визи 
Темата за визите, особено що се отнася до държавите БРИК (Бразилия, Русия, Индия и 
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Китай), представлява централна тема във връзка с туризма в Европа, особено като се 
имат предвид милионите нови потенциални посетители от трети държави. Докладчикът 
изразява желание законният интерес/задължение на Европа да контролира достъпа до 
собствената си територия да не ощетява допълнително привлекателността на нашите 
туристически дестинации и счита за целесъобразно институциите и държавите-членки 
да проявят разбиране, така че да координират и опростят процедурите за издаване на 
туристически визи, като оценят също така възможността за създаване на съвместни 
консулски служби с цел намаляване на бюрократичните разлики и административните 
разходи.   

Европейски знаци
По въпроса за знаците, на първо място докладчикът счита, че става въпрос за 
намирането на точка на равновесие между на пръв поглед противоречиви изисквания и, 
на второ място, да се избегне прекомерно разпространение на знаците, което в крайна 
сметка би объркало потребителите. 
В случая на „запазена марка Европа“ е важно да се отчита изискването за 
насърчаването на Европа като единна дестинация с цел оползотворяване на 
спецификата на отделните райони.  
В случая на „Знака за европейско наследство“ е необходимо да се установи 
конструктивен диалог с други международни организации, като ЮНЕСКО, за да се 
избегне дублиране на знаците за наследство.  
В случая на „знака за качество“ пък сме изправени, от една страна пред необходимостта 
от въвеждане на общи критерии за минимално качество, за да се подкрепи 
конкурентоспособността на нашите предприятия и, от друга  страна, пред 
необходимостта да се постигне посочената цел в рамките на вътрешен пазар, който не е 
изцяло хармонизиран и в който все още продължават да действат произтичащи от 
различни данъчни режими правила.  Докладчикът подкрепя идеята за въвеждане на 
знак с общо покритие, който да има допълващ по отношение на националните и 
регионални знаци характер, и да се признава въз основа на доброволно присъединяване 
(opt-in).  Освен това докладчикът изразява убеждение, че именно с цел да се избегне 
объркване сред потребителите, е желателно, в дългосрочен план, да се помисли за 
постепенно сливане в единен знак на европейския знак за качество и Ecolabel, 
екомаркировка за услуги в областта на туристическото настаняване.  
В случая на системите за класификация на хотелите, докладчикът счита за необходимо 
постепенно хармонизиране чрез общи минимални критерии, които трябва да бъдат 
определени в тясно сътрудничество с операторите в сектора и с органите по 
стандартизация. 

Туризъм и транспорт 
Докладчикът подчертава значението на транспорта за мобилността на туристите и 
изразява желание за постигане на модернизация на инфраструктурата, използването на 
по-устойчиви транспортни средства, връзки с по-трудно достъпни дестинации и 
поставянето на особен акцент върху законодателството в подкрепа на правата на 
пътниците.  

Видимост на Европа 
Докладчикът задълбочава допълнително темата за устойчивостта, като разглежда някои 
важни въпроси, като преодоляването на твърде строго определяне на сезоните, 
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разработването на разнообразни туристически оферти, които да бъдат приемливи и 
достъпни за всички, засилване на опита с маршрути за културен и религиозен туризъм, 
както и на мрежи като NECsTOUR и EDEN, оползотворяване на значими европейски 
събития като повод за рекламиране на „дестинацията Европа“.  С тази цел докладчикът 
изразява убеждение, че портал www.visiteurope.com, рекламиран от „European Travel 
Commission“, ако бъде подобрен и интерактивността му засилена включително чрез 
представянето на текстове на всички официални езици на ЕС и основните езици извън 
ЕС, и чрез използването на формати, достъпни за лица със сетивни увреждания, може 
да се превърне в истинска платформа на туризма, която да свързва в мрежа 
националните, регионални и местни платформи за туризъм, и да позволи 
рекламирането на Европа както за целите на вътрешния туризъм, така и за туризма от 
трети държави.     Порталът би могъл да бъде свързан с туристически маршрути и 
пакети за ваканции, така че да се увеличи привлекателността и достъпността им за 
потенциалните посетители.  

Докладчикът изтъква значението на някои видове туризъм като селския туризъм и 
агротуризма, туризма сред природата, крайбрежния и балнеологичния туризъм, 
круизния туризъм, термалния туризъм, здравния туризъм и отговорния туризъм.  

Туризъм за всички 
Докладчикът подчертава, че е от съществено значение да се преодолее все по-
нарастващата тежест на сезоните за туризма и счета, че подготвителното действие  
Calypso може да представлява част от решението на проблема.  До момента Calypso 
постигна положителни резултати и Комисията би трябвало да разработи допълнително 
подготвителното действие в транснационална перспектива, като позволи на определени 
категории лица, млади, възрастни, лица с увреждания и семейства  неравностойно 
положение, да получат достъп до туризма, включително и по-конкретно извън 
туристическия сезон.    

Докладчикът също така изразява убеждение, че младите представляват съществен 
потенциал за развитието на туризма и приканва изцяло да се използва 2011 -
европейската година на година на европейската година на доброволческата дейност, за 
да се насърчи участието на млади доброволци в програми за възстановяване, опазване и 
съхраняване на обекти с историческо/екологично значение, с цел допълнително да се 
улесни потреблението от страна на туристите. 

Туризъм и ресурси 
Докладчикът изразява убеждение, че нова и амбициозна политика в областта на 
туризма не може да бъде осъществена без подходящо финансиране и човешки ресурси. 
Темата, особено в настоящия етап на историята на ЕС, е деликатна, но не може да бъде 
пренебрегната.  

Докладчикът счита, че трябва да се движим по двоен коловоз: от една страна, по-добре 
да координираме и да придаваме видимост на вече съществуващите бюджетни редове, 
управлявани от различни генерални дирекции в рамките на структурните фондове, като 
се насърчават националните, регионални и местни органи да разработват схеми, 
посветени на туризма въз основа на насоките, предвидени в различните фондове;  от 
друга страна, като се включат финансовите перспективи за периода 2014 - 2020 г. в 
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специална програма за туризма, подкрепена от съответните бюджетни редове, като се 
обърне особено внимание на МСП и установяването на партньорства между 
предприятията за осъществяването на паневропейски проекти в сектора.  Докладчикът 
счита също така, че е необходимо да се преразгледат правомощията и да се укрепи 
структурата на Комисията, посветена на туризма, като се има предвид новата 
компетентност, възложена чрез Договора от Лисабон и произтичащата от нея 
необходимост от допълнителни човешки ресурси.  

Други приоритетни въпроси  
Докладчикът счита за необходимо да се стимулира дебатът по засягащи сектора на 
туризма въпроси, които се нуждаят от целенасочени действия.  
По-конкретно счита за приоритет преразглеждането на директивата „пътувания пълен 
пакет“, която датира от 1990 г. и вече не отговаря на поведението на потребителите в 
променящото се общество. Докладчикът изразява желание Комисията да успее да 
представи законодателно предложение за преразглеждане на директивата до септември 
2011 г., с цел да гарантира по-ясна и сигурна нормативна уредба за потребителите и 
предприятията в туристическия сектор. 

Друга централна за докладчика тема е въпросът с облагането с ДДС в сектора на 
туризма. Според докладчика, прогресивна хармонизация на облагането с ДДС на 
туризма представлява необходимо условие за прозрачна конкуренция и основа за равен 
старт между туристическите предприятия.   Постигнатото през март 2009 г. от Съвета 
по икономически и финансови въпроси споразумение по текста на Директива 
2009/47/ЕО установява постоянна възможност за отделните държави-членки да приемат 
намалена ставка на ДДС за редица дейности, изискващи интензивен труд, сред които 
ресторантьорските услуги:  това представлява много важна стъпка напред, но все още 
остават много различия, които водят до нарушаване на правилата на конкуренцията 
между различните държави-членки. 

Модернизирането на специалния режим на ДДС за туристическите агенции и 
туроператорите е друг заслужаващ особено внимание въпрос.  Докладчикът приканва 
Съвета да ускори сроковете за приемане на настоящата директива, като предвиди 
включването на механизъм за доброволно присъединяване  “opt-in”, който да позволи 
да се преодолее нарушаването на правилата на конкуренцията между категориите 
оператори, като се има предвид, че съществуващите различия при транспонирането в 
националното законодателство оказват сериозни последици.  

В заключение, докладчикът изразява убеждение, че е важно да се наблюдават отблизо 
предложените от Комисията действия и предложенията, направени от Парламента и 
да се оценява конкретното приложение на горепосочените предложения.   С тази 
цел предлага идеята да се създаде работна група на равнище ЕП с участието на 
експерти от областта на туризма, която да гарантира последователност на 
предложените действия и да позволи конкретизирането на нова политическа 
стратегия за туризма в Европейския съюз. 


