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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. призовава за приобщаваща визия за туризма и потвърждава, че е нужно да се 
постигне баланс между икономическите, социалните, културните и екологичните 
нужди, включително опазване на културното наследство, за да се гарантира 
всеобхватно средносрочната и дългосрочната устойчивост на туризма;

2. признава, че културният туризъм има значителен потенциал за генериране на 
растеж и работни места в ЕС, тъй като вече четирима от всеки десет туристи 
избират своето местоназначение въз основа на неговото културно предлагане; при 
все това отбелязва, че офертите, свързани с културното наследство, получават 
обратно само минимален дял от икономическата стойност, която генерират, и 
следователно изискват нови, алтернативни и стабилни източници на финансиране, 
за да продължат да служат като основа за устойчив туризъм; отбелязва, че някои 
региони в Европа, които разполагат с богата културна оферта, все още не са 
достатъчно развити в сектора на туризма; счита, че развитието и насърчаването на 
туризма в тези региони не само ще разшири избора за хората, които търсят нови 
дестинации и преживявания, но би могло също така да спомогне за намаляването 
на туристическите потоци към прекалено посещавани и популярни обекти и 
места, както и да спомогне за намаляване на социално-икономическите 
неравенства между различните региони и държави членки; призовава случаите, в 
които обществения и частния сектор работят заедно по инициативи, да бъдат 
насърчавани, както и да се улесни достъпът до пазара на малките и средни 
предприятия (МСП);

3. посочва, че наличието на обекти на културното наследство насърчават хората да 
пътуват и да се запознаят с различни общества и култури, като по този начин се 
насърчава многообразието, сближаването, социалното приобщаване, 
солидарността и споделеното гражданство, диалога и взаимното разбирателство; 
припомня, че според Специалното проучване № 466 на Евробарометър от 
декември 2017 г. относно културното наследство 72% от респондентите на 
възраст между 15 и 24 години са съгласни, че културното наследство може да 
повлияе техния избор за ваканционна дестинация1; подчертава ролята, която 
инициативата DiscoverEU може да играе в това отношение; отбелязва, че тази 
инициатива следва да бъде насърчавана като допълнение към образованието и 
обучението на младите хора; припомня обаче своята позиция, че продължаването 
на тази инициатива чрез „Еразъм +“ е възможно, само ако бъде предвидено 
подходящо финансиране за програмата в следващата многогодишна финансова 
рамка; отбелязва освен това, че инициативата не е била от полза в еднаква степен 
на всички млади хора; призовава Комисията да продължи да подобрява равните 
възможности за достъп до нея, като се обърне особено внимание на включването 
на млади хора, които разполагат с по-малко възможности, от селските и 
отдалечените райони на държавите членки, както и от държавите членки, които не 

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882
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разполагат с добри железопътни връзки към други страни от ЕС;

4. изтъква отново положителното въздействие на културните и творческите сектори 
за насърчаването на устойчивия туризъм и призовава Комисията да проучи по-
подробно начините за тяхното подпомагане; припомня ролята на ЕЗФРСР и по-
специално на програмата LEADER; посочва, че програмите Еразъм + и 
Европейският корпус за солидарност стимулират вътрешно европейския туризъм 
и културен обмен и предоставят възможност за запазване на културните ценности 
на ЕС; признава ключовата роля на европейските столици на културата за 
популяризиране на градовете и регионите, които, като представят своите 
културни, художествени и социални проекти в контекста на съответната 
икономическа рамка, интегрират концепциите за устойчив туризъм;

5. призовава държавите членки и други заинтересовани страни да насърчават в по-
голяма степен устойчивия културен туризъм, който може да доведе до цялостно 
местно и регионално развитие, като обръщат специално внимание на местните 
икономики, култури, начини на живот и традиции и като гарантират, че местните 
общности и индустрии, МСП и други заинтересовани страни участват в този 
процес активно и при справедливи условия; отбелязва значението на 
съпричастността на местно равнище за подобряване на приобщаването на 
местните общности; счита, че следва да бъдат предложени мерки за тези региони, 
които се нуждаят от преход към устойчиви модели на туризъм;

6. посочва възможностите, предоставяни от новите технологии, за насърчаване на 
туризма, и призовава за предприемане на мерки за ускоряване на цифровата 
трансформация, за да бъдем по-добре подготвени за бъдещи сценарии; подчертава 
значението на цифровизацията на културното наследство както като ресурс за 
образованието и научните изследвания, така и като инструмент за опазване;  
призовава Комисията да насърчава и подкрепя използването на цифрови 
инструменти в сектора на културния туризъм; подчертава ролята на Кохезионния 
фонд, и по-специално на Европейския фонд за регионално развитие, който 
направи възможно, чрез използването на цифрови инструменти, финансирането 
на туристически инициативи и техники на възстановяване и опазване, в случаите 
когато обектите са прекалено уязвими, за да бъдат посещавани;

7. счита, че туроператорите могат и трябва да играят все по-голяма роля за 
популяризирането на устойчивия туризъм като, наред с другото, насърчават 
потребителите да намаляват своите отпадъци, и насърчават устойчиви дейности и 
образоват потребителите относно местата, които посещават, особено стойността и 
опазването на културното наследство; изразява виждането си, че 
професионалните екскурзоводи играят жизненоважна роля за популяризирането 
на културното наследство и поради това призовава държавите членки да 
гарантират, че тяхната професия е надлежно призната и се ползва с адекватна 
закрила на пазара на труда; подчертава необходимостта от насърчаване на 
устойчивия туризъм не само в ЕС, но и в трети държави;

8. счита, че един цялостен подход към устойчивия културен туризъм трябва да 
включва също така ангажираност с мрежите на гражданското общество и 
засилено сътрудничество във и между държавите членки и местните органи;
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9. настоява относно необходимостта, без да се накърнява принципът на 
субсидиарност, да се насърчава и подкрепя капацитетът на държавите членки за 
предлагане на образование и обучение в областта на устойчивия и отговорен 
туризъм; призовава за инвестиции в образователни програми, които включват 
използване на виртуални технологии, с цел да се подчертае стойността на 
закрилата на културното наследство; припомня колко е важно обучението на 
квалифицирани занаятчии и необходимостта от европейски обмен на наследени 
знания и умения; счита, че е необходимо разработването на целеви програми за 
обучение и повишаване на квалификациите в областта на туризма; насърчава 
участието чрез доброволчески дейности посредством програми и инициативи на 
Съюза като Европейския корпус за солидарност;

10. подчертава необходимостта да бъде проучена устойчивостта на културното 
наследство и отбелязва връзката между устойчивия туризъм и културното 
наследство;  счита, че културният туризъм може да действа като катализатор за 
укрепване на взаимното разбиране между хората в ЕС, като им позволи да 
открият европейското културно наследство в цялото му разнообразие; подчертава 
необходимостта да се вземат предвид поуките от Европейската година на 
културното наследство; припомня, че са предприети множество инициативи на 
равнището на ЕС, на национално и местно равнище за подобряване на устойчивия 
туризъм чрез интегриране на културното наследство в политиките в областта на 
околната среда, архитектурата и планирането; счита, че е необходимо да бъде 
защитено индустриалното наследство на регионите в преход, с цел да се създадат 
нови икономически и професионални възможности в тези райони; отново изтъква 
необходимостта от повишаване на осведомеността относно опазването на 
културното наследство сред всички участници, включително относно риска от 
незаконен трафик на паметници на културата;  посочва, че разсъжденията относно 
устойчивия туризъм трябва също така да разгледат отново въпроса за културните 
ценности, които са били плячкосани, откраднати или незаконно придобити по 
време на войни; насърчава популяризирането на високо качество в устойчивия 
културен туризъм; призовава държавите членки да прилагат мерки за насърчаване 
на сътрудничеството между експерти в областта на културния туризъм, както и да 
насърчават сътрудничеството и обмена на добри практики в сектора;

11. изразява загриженост относно липсата на подходящи планове за управление на 
обектите на културното наследство и въздействието на лошото управление на 
туристическите потоци, неконтролираното развитие и прекомерната 
комерсиализация; изразява също така загриженост, че поради икономическия 
спад, който може да окаже въздействие върху финансирането за културата както 
на национално равнище, така и на равнището на ЕС, финансирането, 
предназначено за защитата на културното наследство, може да бъде намалено; 
настоятелно призовава държавите членки да въведат силни механизми за 
предотвратяване на неустойчивите туристически потоци;  изтъква 
необходимостта от предприемането на подходящи мерки за превенция и 
адаптация с цел да се ограничат последствията от изменението на климата и 
природните бедствия; призовава Комисията да предложи специфични действия за 
опазване и защита на културното наследство с оглед на тези природни и 
предизвикани от човека опасности; призовава най-застрашените европейски 
културни обекти да бъдат идентифицирани на равнището на ЕС; подчертава 
значението на фондовете на ЕС за опазване на обектите на културното наследство 
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и призовава за подходящо финансиране за тази цел;

12. подчертава важната роля, която образованието и популяризирането на 
европейските инициативи могат да играят, за да допринесат за откриването и  
насърчаването на пътуванията до по-слабо известни и популярни дестинации, 
като например селските райони и пътуванията в ниските сезони; препоръчва по-
нататъшни усилия за насърчаване на устойчивостта и достъпността в туризма, по-
специално за възрастните хора и хората с увреждания, и с оглед на 
продължаващите ограничения за пътуванията в средносрочен план; подчертава 
значението на инициативите за насърчаване на автономен достъп до обектите за 
хората с ограничена подвижност; приветства Европейските награди за 
интелигентен туризъм, с техните четири специфични категории за присъждане на 
награди за достъпност, устойчивост, цифровизация, както и културно наследство 
и творчество;

13. призовава Комисията да продължи да подкрепя развитието на инициативи в 
областта на културния туризъм в областите, в които потенциалът все още не се 
използва; отбелязва значението на насърчаването на щадящи околната среда 
инициативи за целите на устойчивия туризъм, включително културни и 
традиционни маршрути и паневропейски културни прояви, за да се повиши 
осведомеността относно значението на европейската култура; 

14. счита, че програмата „Културни маршрути“, лансирана от Съвета на Европа, 
спомага за изтъкване на многообразието на европейската история и 
популяризиране на културното наследство; подчертава, че е важно 
туристическите забележителности да бъдат свързани помежду си; счита, че 
програмата има голям потенциал за малките предприятия, междукултурния 
диалог и транснационалното сътрудничество и трябва да се развива, като  се 
застъпва във все по-голяма степен за устойчивост в туризма, включително 
опазване на културното наследство;

15. подчертава необходимостта да се предостави подкрепа на държавите членки с цел 
насърчаване на предприемаческия дух в сектора на туризма и свързаните с него 
отрасли посредством европейските структурни и инвестиционни фондове; счита, 
че най-добрите посланици на историята, културното богатство и регионалните 
традиции са самите граждани; потвърждава ролята на икономиката на 
сътрудничеството в сектора на туризма и приветства сключването на 
споразумение между Комисията и платформите на икономика на 
сътрудничеството за публикуването на ключови данни относно туристическото 
настаняване; подчертава, че е важно да се постигне баланс между прозрачността и 
защитата на неприкосновеността на личния живот, като същевременно продължи 
сътрудничеството с платформите за разработване на основани на конкретни данни 
устойчиви политики в областта на туризма;

16. отбелязва устойчивостта на сектора на туризма по време на кризата с COVID-19 и 
приветства нововъзникващите цифрови оферти на културния туризъм, като 
посещенията онлайн на музеи или виртуалните обиколки с екскурзовод на 
европейски градове; изразява обаче загриженост относно въздействието на 
кризата с COVID-19 върху туризма, който е сред най-засегнатите сектори поради 
ограниченията за пътуване и затварянето на различни места и културни обекти;  
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счита, че въздействието на COVID-19 може да доведе до съществена промяна в 
избора и поведението на туристите по отношение на дестинацията;  във връзка с 
това подчертава колко е важно да се насърчава преминаването от масов туризъм 
към други форми на културен и устойчив туризъм; подчертава значението на 
формулирането на стратегия за устойчив туризъм, която да отговаря също така на 
целите на ЕС в областта на климата до 2050 г., да поставя хората в центъра на 
вниманието и да включва подходящи мерки за подкрепа и възстановяване;  
подчертава необходимостта от включване на туризма като приоритетна област в 
плана за възстановяване на ЕС с акцент върху устойчивия туризъм и отговорния 
териториален маркетинг;  призовава държавите членки да прилагат специални 
мерки за подкрепа на културния туризъм;  подчертава значението на 
подхранването и поддържането на активни туристически потоци между ЕС и 
Обединеното кралство след края на преходния период.
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