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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства факта, че преди над 10 години, след влизането в сила на Договора от 
Лисабон Комисията изготви стратегия за туризма с цел запазване на статута на 
Европа като най-важната туристическа дестинация в световен мащаб и на туризма 
като третата по значимост социално-икономическа дейност, като засили неговото 
културно и регионално разнообразие, както и Шенгенското пространство за 
трансгранични пътувания; приветства също така последващия дневен ред за 
устойчив европейски туризъм, в който се припомня, че селските райони трябва да 
инвестират в туризма, за да увеличат своята привлекателност, да диверсифицират 
своите икономики и да увеличат добавената си стойност, като по този начин също 
така развият конкурентен аспект в дългосрочен план;

2. припомня, че по данни на Евростат от 2018 г. насам 45% от капацитета за 
туристическо настаняване в ЕС е бил в селски райони; припомня също така, че 
туристическите дейности генерират 10 – 20% от доходите и заетостта в селските 
райони, двойно повече от средните равнища в Европа като цяло, и подчертава 
необходимостта от по-добро картографиране на социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на селския туризъм; 

3. счита, че ефективните действия срещу изоставянето на селските райони са 
основен приоритет; подчертава, че селският туризъм има значителен принос за 
икономиката и растежа в селските райони, особено в регионите, които са в 
неблагоприятно положение по отношение на природните ресурси и културното и 
социалното развитие; подчертава, че тази дейност представлява важен 
допълнителен източник на доходи за много земеделски стопанства и предлага 
широк кръг от възможности за запазване на привлекателността на селските 
райони и за създаване на работни места, като подобрява бизнес средата за 
занаятчийския сектор и селскостопанските предприятия и като диверсифицира 
селскостопанските предприятия; 

4. подчертава положителния принос на селския туризъм за запазването на 
дребномащабното и разнообразно селско стопанство, преодоляването на 
социалните неравенства и създаването на възможности за заетост за жените, 
имайки предвид, че делът на жените в сектора в ЕС е около 50%, като по този 
начин се допринася за приемствеността между поколенията и за обръщане на 
тенденцията към обезлюдяване; 

5. във връзка с това отправя искане към Комисията и държавите членки да 
продължат да насърчават и подкрепят инициативи, които генерират допълнителни 
източници на доходи в селските райони; подчертава във връзка с това значението 
на отделни, актуални данни относно приноса на селския туризъм за 
икономическото развитие и заетостта;

6. подчертава потенциала за създаване на възможности за заетост в селските райони 
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на законно пребиваващи граждани на трети държави, като по този начин се 
насърчава тяхното социално и икономическо приобщаване;

7. посочва, че производствените процеси и широкият набор от обществени услуги, 
предоставяни от селското стопанство, както и разнообразието от определени 
дейности и съоръжения превръщат земеделските стопанства в места за откриване 
и опит, при които хората от всички възрасти могат да открият земеделските 
ландшафти и културното и природното наследство, опазено от селските 
общности, и да опознаят селското стопанство отблизо, както и да придобият по-
голямо разбиране за отговорността при работа с животни и природни ресурси; 
подчертава във връзка с това полезните взаимодействия между селския туризъм, 
опазването на околната среда, опазването на биологичното разнообразие и 
осведомеността относно хуманното отношение към животните; отбелязва, че 
устойчивият туризъм обикновено се свързва със селския туризъм;

8. припомня, че туристическите дейности в селските райони могат да имат 
положителен принос за Европейския зелен пакт и за целите за устойчиво развитие 
и следва да насърчават устойчивото и отговорно потребление и производство, 
особено по отношение на използването на вода, храна, енергия и пластмаса; 
призовава Комисията и държавите членки да подкрепят кампаниите за 
повишаване на осведомеността относно положителното въздействие на 
устойчивия екотуризъм върху опазването на биологичното разнообразие, 
отговорното потребление на природни ресурси и обучението чрез опит, които 
кампании образоват и оказват влияние върху избора на начин на живот към по-
екологичен и устойчив начин на живот; подчертава необходимостта от участие на 
всички заинтересовани лица в разработването на насоки за гарантиране на 
подходящ баланс между туризма и опазването на биологичното разнообразие, 
селското стопанство и културните традиции; 

9. приветства нарастващата тенденция към местни и автентични пътувания, които 
могат да допринесат значително за намаляване на разстоянието, изминато от 
всеки човек, и за намаляване на въздействието върху климата, подобряване на 
екологичното управление на  туризъм чрез премахване на натиска върху 
пренаселените туристически дестинации; счита, че прекарването на ваканциите в 
земеделско стопанство е най-устойчивата и ефективна форма на селски туризъм в 
Европа, като допринася за подкрепата на местните предприятия и насърчаването 
на земеделските и природните зони; препоръчва на държавите членки да 
гарантират оптимизиране на диверсификацията на селския туризъм, намаляване 
на сезонността и повишаване на качеството на туризма; подчертава неотложната 
необходимост от инвестиране на средства в архитектурното съхранение на 
исторически и културно значими села;

10. счита, че интеграцията и свързването в мрежа на местното производство, 
преработка и маркетинг с туристическото настаняване, дейностите на открито и 
гастрономията насърчават европейското културно наследство и обичаи, както и 
разнообразните ландшафти, традиционния земеделски начин на живот и труд, 
кулинарната култура и гастрономията като уникален опит; 

11. подчертава, че туризмът допринася значително за популяризирането на 
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регионалните марки продукти и сближава потребителите и производителите, 
както се препоръчва в стратегията „От фермата до трапезата“; във връзка с това 
подчертава ролята и потенциала на европейските, националните, регионалните и 
местните схеми за качество, в които участват представители на туристическия 
сектор заедно с производителите, и призовава всички компетентни органи да 
насърчават подобни инициативи;

12. счита, че е също толкова важно да се гарантира сътрудничеството между 
общностите на знание и иновации в хранителния сектор и сектора на културата; 
счита, че насърчаването на осведомеността за пазара, по-добрите квалификации, 
по-високата ефективност на управлението, реалните партньорства и 
възможностите за целеви мрежи, както и разработването на иновативни мерки за 
бъдещето представляват ключови фактори за успех в селския туризъм; счита 
също така, че са необходими по-добро сътрудничество и координация между 
заинтересованите страни, по-голямо участие на местните органи в туризма и 
пазарните проучвания, както и професионални комуникационни и маркетингови 
стратегии, за да се стимулират социалните, икономическите и екологичните 
резултати на селския туризъм;

13. подчертава решаващата роля на „кулинарния и винарския туризъм“, който е от 
жизненоважно значение за съживяването на селския туризъм и за подпомагането 
на създаването на работни места както в селските, така и в градските райони; във 
връзка с това изтъква необходимостта да се противодейства силно и решително на 
пазара на фалшифицирани храни и лозаро-винарски продукти, маркирани със 
ЗНП, ЗГУ, ХТСХ и ГУ като цяло; подчертава също така важността на 
насърчаването на системата с къси вериги на доставки, за да се намали 
обезлюдяването в селските райони, както и преките инициативи, като пътуващи 
магазини за хранителни стоки и гастрономически и винарски ателиета, насочени 
към производството и поетапното обработване на някои селскостопански 
продукти;

14. изтъква огромния потенциал на съвременните информационни технологии в 
планирането, организирането и осъществяването на туристически продукти; 
приветства факта, че програмите за развитие на селските райони подкрепят 
„интелигентните села“, което допринася за развитието на устойчив туризъм и 
оказва влияние върху младите хора да останат в селските райони; подчертава 
необходимостта от цифрови инвестиции в селския туризъм, за да стане той по-
привлекателен, достъпен и конкурентоспособен;

15. призовава Комисията и държавите членки да разработят ефективна стратегия за 
инвестиции в сектора на селския туризъм, да продължат да развиват иновативни 
дейности и използването на информационни и комуникационни технологии в 
селските райони и да подобряват професионалните квалификации в това 
отношение; изтъква по-специално значението на разширяването на 
широколентовия достъп, който е от съществено значение за цифровата 
трансформация на туристическите услуги и ще предложи повече възможности за 
избор, по-добро разпределение на ресурсите и нови начини за управление на 
пътническите и туристическите потоци, като се има предвид, че къщите и 
земеделските стопанства не винаги се намират на леснодостъпни места; предлага 
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създаването на услуги за оказване на помощ за туристическите предприятия, 
извършващи дейност в селските райони, като се гарантира предоставянето на 
безплатни бизнес консултации и се разпространяват материали с цел избягване на 
въздействието върху околната среда;

16. подчертава, че мерките на ЕС за развитие на селските райони допринасят за 
укрепване на хранително-вкусовия сектор на ЕС, екологичната устойчивост и 
благосъстоянието на селските райони; 

17. отбелязва, че достъпността и други изисквания, насочени към повишаване на 
конкурентоспособността, могат да бъдат подкрепени от стратегическите планове 
по ОСП, ЕЗФРСР и от мерките по LEADER с цел да се поощряват целенасочени 
местни стратегии за развитие и да се насърчават иновативни подходи, които по 
същността си да са свързани със селските общности и да допринасят за 
устойчивия туризъм; призовава Комисията и държавите членки да поддържат 
подходящо финансиране за повишаване на конкурентоспособността на селското 
стопанство, за гарантиране на устойчиво управление на природните ресурси и за 
подкрепа на балансираното териториално развитие на икономиките и общностите 
в селските райони чрез създаване на възможности за заетост и предотвратяване на 
обезлюдяването, както и използване на потенциала за създаване на богатство на 
регионално и местно равнище и подкрепа за опазването на европейското културно 
наследство в селските райони;

18. подчертава, че туризмът е важен за създаването на работни места, растежа и 
икономическото и социалното сближаване и играе значителна роля за 
икономическото възстановяване; отбелязва, че пандемията от COVID-19 и 
свързаните с нея ограничителни мерки засегнаха силно негативно въздействие 
върху туристическите дейности в селските райони и сериозно засегнаха 
приходите от тях; подчертава, че секторът е доказал способността си бързо да се 
адаптира към новите условия, наложени от ограниченията; призовава Комисията 
и държавите членки да подкрепят инициативите за устойчив и отговорен селски 
туризъм като част от плана за възстановяване и да заделят специално 
предназначени за целта средства.
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