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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

— като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нова 
промишлена стратегия за Европа“ (COM(2020)0102), и свързаната с него 
резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2020 г.1,

— като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено 
„Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“ (COM(2020)0103),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 9 декември 2020 г., озаглавено 
„Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност – подготвяне на европейския 
транспорт за бъдещето“ (COM(2020)0789),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 5 май 2021 г., озаглавено 
„Актуализиране на новата промишлена стратегия за 2020 г.: изграждане на по-
силен единен пазар за възстановяването на Европа“ (COM (2021)0350),

— като взе предвид своята резолюция от 25 март 2021 г. относно създаване на 
стратегия на ЕС за устойчив туризъм2,

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 май 2021 г., 
озаглавен „Годишен доклад за единния пазар за 2021 г.“ (SWD(2021)0351),

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 май 2021 г., 
озаглавен „Стратегически зависимости и капацитет“ (SWD(2021)0352),

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 21 юни 2021 г., 
озаглавен „Сценарии за съвместно създаване на път на преход за туризма за по-
издръжлива, иновативна и устойчива екосистема“ (SWD(2021)0164),

— като взе предвид доклада за политиката на Комисията, озаглавен „Път на преход 
за туризма“, публикуван на 4 февруари 2022 г.,

А. като има предвид, че туризмът и транспортният сектор са най-силно засегнатите 
от ограниченията, въведени в отговор на пандемията от COVID-19, която през 
2021 г. доведе до намаляване със 72% на броя на международните туристи в 
сравнение с равнищата отпреди пандемията3;

Б. като има предвид, че туристическият сектор представлява 11,6% от всички 
работни места през 2019 г.; като има предвид, че Световният съвет по 
пътуванията и туризма съобщи, че през 2020 г. са изгубени 3,6 милиона работни 

1 ОВ C 425, 20.10.2021 г, стр. 43.
2 ОВ C 494, 8.12.2021 г., стp. 106.
3 https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0321&qid=1656943618598
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места, свързани с туризма4; като има предвид, че пандемията от COVID-19 оказа 
безпрецедентно въздействие върху туристическия сектор, тъй като рязко намали 
туристическите потоци и по този начин приходите на свързаните с туризма 
предприятия; като има предвид, че цялостният принос на туризма за общия БВП в 
Европа е намалял наполовина от 9,9% през 2019 г. на 4,9% през 2020 г.; като има 
предвид, че транспортният сектор и транспортната инфраструктура са жизнената 
сила на европейската икономика; като има предвид, че стабилните 
инфраструктурни мрежи и жизнеспособните транспортни предприятия са основни 
предварителни условия за всички аспекти на конкурентоспособността на 
обществото;

В. като има предвид, че икономическите условия в транспортния сектор оказват 
пряко въздействие върху промишлените предприятия, тъй като цените на 
транспорта на суровините, на влаганите ресурси и на готовите продукти се 
отразяват върху цените на продуктите, които в крайна сметка се поемат от 
потребителите; като има предвид, че в контекста на скорошния рязък скок на 
цените на горивата и енергията, който увеличава инфлацията и подкопава 
покупателната способност на домакинствата, се изисква обща стратегия на 
равнище ЕС, съпроводена със строги мерки на равнището на държавите членки, 
за ограничаване на нарастването на цените и отрицателното икономическо 
въздействие върху конкурентоспособността на европейските предприятия и 
покупателната способност на европейските домакинства;

Г. като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) и 
микропредприятията представляват по-голяма част от предприятията в 
транспортния сектор, и като има предвид, че те са особено чувствителни към 
цикличните колебания, промените в цените и увеличената регулаторна тежест; 
като има предвид, че европейската промишлена стратегия трябва надлежно да 
вземе предвид условията за малкия бизнес и да бъде разработена в съответствие с 
принципа „Мисли първо за малките!“;

Д. като има предвид, че в доклада на Комисията относно политиката , озаглавен 
„Път за преход за туризма“, се подчертава необходимостта от допълнително 
ускоряване на екологичния и цифровия преход на туристическата екосистема в 
държавите членки, и като има предвид, че над 99% от предприятията в сектора на 
туризма в ЕС са МСП и микропредприятия; като има предвид, че са необходими 
мерки за връщане на работа на служителите, напуснали екосистемата, схеми за 
безработица за работниците и справедливи условия на труд в сектора

Е. като има предвид, че моделите на пътуване се промениха заради извънредната 
здравна ситуация и се наблюдава тенденция за пътувания към по-слабо 
посещавани дестинации и дестинации близо до дома; като има предвид, че 
съществуват нови предизвикателства, причинени от геополитическа ситуация;

Ж. като има предвид, че в доклада на Комисията относно политиката, озаглавен „Път 
за преход за туризма“, се подчертава, че туристическите стратегии на държавите 

4 Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2020 г. относно нова стратегия за европейските 
МСП, OВ C 445, 29.10.2021 г., стp. 2, параграф 5.
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членки следва да бъдат изградени върху принципите на устойчиво развитие, 
гарантиращи икономическа, екологична и социална устойчивост; 

З. като има предвид, че туризмът е важен и многостранен отрасъл, който има 
съществен мултиплициращ ефект върху други отрасли, което му дава приоритет в 
програмата на ЕС, и като има предвид обаче, че туризмът трябва да бъде в по-
голяма степен включен във финансовите програми и в политиките на ЕС;

И. като има предвид, че дестинациите в периферните региони, селските райони и 
островите, включително най-отдалечените региони на ЕС, са изправени пред 
специфични предизвикателства, свързани с наличните транспортни възможности, 
и поради това също са по-уязвими към евентуални отрицателни социално-
икономически последици на екологичния преход;

Й. като има предвид, че трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) следва да 
гарантира икономическо, социално и териториално сближаване и достъпност в 
целия ЕС и неговите региони, включително селските, отдалечените, планинските, 
рядко населените, периферните, островните и най-отдалечените региони, което 
ще стимулира икономическия растеж и създаването на работни места, ще насърчи 
цифровизацията и иновациите и ще повиши адаптивността и устойчивостта с 
пряко въздействие върху туристическия сектор;

К. като има предвид, че е необходимо балансирано развитие на транспортните 
коридори, които осигуряват свързаност север-юг и изток-запад в цяла Европа, за 
да се стимулира възстановяването и устойчивостта на туризма; като има предвид, 
че секторът на мобилността и транспорта предлага огромен потенциал за 
продуктивни инвестиции в държавите членки, по-специално чрез 
реиндустриализацията на сектора, чрез комбиниране на производството и ремонта 
на оборудване с насърчаването на обществения транспорт, железопътния 
транспорт, устойчивата и интелигентна мобилност и пространственото планиране, 
основаващо се на свързаността, сближаването и развитието;

Л. като има предвид, че приемането от Комисията на пакета „Подготвени за цел 55“, 
който е насочен към постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 
г., не взема предвид въздействието на някои специфични законодателни актове 
върху туристическата екосистема и нейната конкурентоспособност;

М. като има предвид, че докладът на Комисията относно политиката , озаглавен „Път 
за преход за туризма“, не включва насоки за ясно управление или план за 
действие за отговор на предизвикателствата в сферата на туризма и предлагане на 
общи решения;

1. приветства Пътя за преход за туризма и призовава Комисията да го изпълни и да 
предприеме последващи действия във връзка с него, като представи набор от 
конкретни действия за различни области, като например научноизследователска и 
развойна дейност, инфраструктура и технологично развитие и умения, за да се 
насърчи развитието на устойчив туризъм във всички европейски дестинации 
както за туристите, така и за местното население, като същевременно се гарантира 
последователност и съгласуваност между политиките и целите на ЕС, 
инструментите за финансиране и регулаторните инструменти за подкрепа на 
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промишлените сектори при техния устойчив преход;

2. призовава Комисията да продължи да си сътрудничи в процеса на съвместно 
наблюдение и изпълнение на плана за преход в областта на туризма с Парламента 
(главно с комисията по транспорт и туризъм и нейната работна група за туризма) 
и с други институции на ЕС като Комитета на регионите и Европейския 
икономически и социален комитет; за тази цел отправя искане към Комисията да 
включи работната група на Парламента за туризма в редовните заседания на 
Консултативния комитет по туризъм с цел укрепване на европейската стратегия за 
туризма;

3. отправя искане към Комисията да създаде и управлява онлайн платформа за 
сътрудничество между заинтересованите страни с цел по-нататъшно насърчаване 
на процеса на съвместно създаване;

4. подчертава, че действията в отговор на пандемията от COVID-19 представляват 
историческа възможност за модернизиране на туризма в ЕС и за превръщането му 
в по-устойчив, включително по отношение на мобилността, и по-достъпен за 
хората с увреждания; призовава Комисията да публикува план за действие 
относно „устойчивия туризъм“, който да включва краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни цели, обхващащи целите на ООН за устойчиво развитие, и 
подчертава, че тези действия трябва да бъдат насърчавани в координация с 
Парламента и държавите членки; отново изразява убеждението си, че 
туристическите дестинации и съоръжения трябва да бъдат физически достъпни за 
всички хора в обществото, по-специално за хората с увреждания, и подкрепя 
позицията, изразена в Пътя за прехода за туризма, че на пътуващите, които 
планират и резервират престоя и дейностите си, следва да се предоставят 
достъпни туристически съоръжения във всички дестинации, както и ясна и 
достъпна информация за тези съоръжения;.

5. счита, че устойчивият туризъм, наред с насърчаването на икономическото 
развитие и създаването на работни места, трябва да допринася за опазването и 
възстановяването на естествените екосистеми и биологичното разнообразие, 
особено по отношение на необходимостта от ограничаване на явлението 
свръхтуризъм, и да насърчава разработването на алтернативни модели и 
използването на цифрови технологии; призовава Комисията да улесни достъпа до 
финансиране от ЕС за заинтересованите страни в областта на туризма, по-
специално за да се помогне на малките обекти за настаняване да подобрят 
енергийната си ефективност и да увеличат икономиите си на енергия;

6. счита, че тази стратегия следва допълнително да засили целостта на единния 
пазар по отношение на секторите на туризма и транспорта; призовава да се 
приведе в съответствие новата промишлена стратегия за Европа със свързаните 
политически амбиции като постигането на Европейския зелен пакт и 
цифровизацията, гарантирането на еднакви условия на конкуренция за 
европейската промишленост и предприятия, справянето с енергийната и 
транспортната бедност, подобряването на социалното сближаване, укрепването на 
мултимодалността и подкрепата за туристическата екосистема, например чрез 
споделяне на добри практики за вземане на информирани решения относно 
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начините за подобряване на политиките и за двата сектора;

7. призовава Комисията да предложи механизъм за управление на кризи, с цел да се 
гарантира, че туристическият сектор е добре подготвен за бъдещи кризи, когато 
реакцията на национално равнище се окаже недостатъчна;

8. отново отправя призива си за създаване на Европейска агенция по туризъм, която 
да отговаря, наред с другото, за:

– предоставянето за ЕС и неговите държави членки на фактически преглед и 
данни, предназначени за създателите на политики, което ще позволи на 
създателите на политики да разработят информирани стратегии въз основа на 
събраните и анализирани данни за туризма, включително относно евентуалното 
социално, икономическо и екологично въздействие на тези стратегии върху 
сектора;

– прилагането на механизъм за управление на кризи, с цел да се гарантира, че 
туристическият сектор е добре подготвен за бъдещи кризи, когато реакцията на 
национално равнище се оказва недостатъчна;

– предоставянето на техническа и административна подкрепа за 
микропредприятията и МСП с цел увеличаване на техния капацитет за достъп до 
и използване на финансиране и финансови инструменти на ЕС;

– подкрепата за туристическия сектор, например чрез споделяне на добри 
практики с цел вземане на информирани решения за подобряване на политиките 
в областта на туризма;

– популяризирането на европейската марка в трети държави и акцентирането 
върху диверсификацията на европейския туристически продукт;

9. призовава Комисията да разработи всеобхватна европейска политика в областта 
на туризма с оглед на създаването на Европейски туристически съюз;

10. призовава Комисията да разработи всеобхватна европейска стратегия за туризма 
(европейска програма за туризма 2030/2050 г.) в партньорство с различни органи 
на всички равнища на управление и участници от сектора с ясни цели, 
възможности за финансиране и планове за изпълнение;

11. изразява съжаление, че по линия на многогодишната финансова рамка на ЕС и 
NextGenerationEU не беше отпуснато специално финансиране за туристическия 
сектор, който беше особено неблагоприятно засегнат от пандемията от COVID-19, 
настоящата война в Украйна, високата инфлация и повишените цени на енергията 
и горивата, въпреки че този сектор допринесе с 9,9% за БВП на ЕС през 2019 г.; 
счита, че публичните инвестиции от ЕС и държавите членки са от съществено 
значение за развитието на инфраструктурата и мобилността в подкрепа на 
туристическия сектор;

12. приветства ръководството относно финансирането от ЕС за сектора на туризма; 
отправя обаче искане към Комисията да систематизира и разпространява 
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информация за възможностите за финансиране в рамките на Механизма за 
възстановяване и устойчивост и многогодишната финансова рамка на ЕС за 
периода 2021 – 2027 г., за да предоставя повече сведения относно разгръщането 
на конкретни действия; призовава да се предоставят финансови възможности на 
заинтересованите страни в областта на туризма в държавите членки;

13. насърчава държавите членки да улеснят достъпа до туристическата екосистема за 
инвестиции чрез различни инструменти на ЕС за финансиране, като например 
Европейския фонд за регионално развитие; изтъква значението на предоставянето 
на секторни свързани с финансите обучения на заинтересованите страни в 
туристическата екосистема като допълнителен начин за увеличаване на достъпа 
до финансиране;

14. подчертава, че допълнителните такси в транспортния сектор засягат хората, 
особено тези в слабо населените и крайно отдалечените райони, както и 
предприятията с най-ниски финансови маржове (особено по-малките 
предприятия); счита, че неотдавнашното рязко увеличение на цените на горивата 
и енергията създава сериозна заплаха за конкурентоспособността на Съюза и 
финансовото състояние на домакинствата в ЕС; призовава съответните 
институции на ЕС и държавите членки да подкрепят мерки и схеми за борба с по-
високите цени, например чрез насърчаване на преминаването към устойчиви 
видове транспорт като железопътния транспорт и активната мобилност, чрез 
стимулиране на обществения транспорт и чрез насърчаване на схеми за споделена 
мобилност и инициативи в тази връзка;

15. припомня на Комисията за възможността, която предлага представянето на 
пилотни проекти и подготвителни действия в рамките на бюджета на Съюза; 
призовава Комисията да информира редовно Парламента и да си сътрудничи с 
него във връзка с подготвителната работа и напредъка по разработването на 
пилотни проекти и подготвителни действия, както и да продължи да включва в 
този процес членовете на Парламента;

16. призовава Комисията да подкрепя МСП и микропредприятията (включително 
занаятчиите) в туристическия сектор чрез насърчаване на иновативни устойчиви 
инициативи, опростяване на бюрокрацията, насърчаване на образованието и 
обучението и предоставяне на финансиране за насърчаване на повишаването на 
квалификацията и преквалификацията на работната сила, особено по отношение 
на новите цифрови умения, за да се стимулират нови туристически предложения 
по отношение на дестинациите и преживяванията и да се допринесе за 
повишаване на стойността на регионалните продукти и местните традиции; 
подчертава необходимостта да се намали значително административната тежест 
за МСП и да се адаптира по-добре регулаторната рамка на ЕС с оглед на тази цел;

17. призовава Комисията и държавите членки да включат и подкрепят допълнителни 
мерки за цифровизация; припомня, че цифровият преход е един от ключовите 
хоризонтални приоритети на ЕС, който ще спомогне за повишаване на 
конкурентоспособността на предприятията в ЕС с цел насърчаване на 
предприемачеството, иновациите и научните изследвания, разработване на 
творчески и иновативни решения и работа с университети, училища по туризъм и 
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центрове за знания, за да се осигури трансфер и създаване на знания за сектора, 
което допълнително ще укрепи устойчивостта на тези предприятия на 
икономически или други кризи;

18. призовава Комисията да включи туристическия сектор в стратегията на ЕС за 
данните и да подкрепи създаването на пространства на данни от полза за сектора 
посредством създаването на публична рамка за по-добро споделяне и достъпност 
на данните; в този контекст призовава Комисията да хармонизира правилата за 
събиране на статистически данни в областта на туризма;

19. отбелязва, че добрият достъп до данни е от решаващо значение за развитието на 
технологиите с изкуствен интелект (ИИ), които ще придобиват все по-голямо 
значение в транспортния сектор и сектора на туризма в съответствие с 
разгръщането на интелигентни и свързани автомобилни паркове, като 
същевременно признава многобройните предизвикателства, които все още трябва 
да бъдат преодолени, за да се гарантират безопасни, сигурни и прозрачни 
приложения с ИИ; подчертава факта, че технологичните разработки в областта на 
транспорта и мобилността, по-специално приложенията, основани на ИИ, и 
автономните превозни средства, предлагат голям потенциал за улесняване на 
ежедневието на хората и на предприятията, съкращаване на времето за пътуване, 
намаляване на задръстванията, предотвратяване на пътнотранспортните 
произшествия, понижаване на емисиите и намаляване на разходите;

20. подкрепя по-широка автоматизация в транспортния сектор, за да стане той по-
ефективен, устойчив и конкурентоспособен;

21. призовава Комисията да подкрепи навлизането на превозни средства с нулеви 
емисии, да намали емисиите на парникови газове чрез насърчаване на 
използването на транспортни средства с ниски и нулеви емисии и да стимулира 
използването на устойчиви алтернативни транспортни решения, достъпни за 
обществеността и предприятията, като подкрепя цифровизацията и 
автоматизацията и подобрява свързаността и достъпа в рамките на стратегията за 
устойчива и интелигентна мобилност;

22. призовава за публични инвестиции в реиндустриализацията на държавите членки, 
за да се подпомогне тяхното развитие и да се подкрепи техният суверенитет, по-
специално като се насърчава строителството и ремонтът на подвижен състав и 
плавателни съдове и се гарантира, че преконфигурирането на енергията в 
транспортния сектор допринася за вътрешното производство на енергия и че 
насърчаването на устойчивата и интелигентна мобилност се превръща в двигател 
за производствената дейност;

23. счита, че популяризирането на марката „Европа“ в трети държави трябва да 
поставя акцент върху диверсификацията на предлагането на ЕС в областта, наред 
с другото, на културното, историческото и природното наследство, местната 
гастрономия и здравето, в сътрудничество с дестинациите и туроператорите; 
поддържа становището, че специфичните дестинации следва да бъдат 
стратегически насърчавани да развиват туризъм през цялата година с цел 
създаване на ad hoc маршрути за повишаване на стойността на занаятите и 
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местата, където занаятчиите осъществяват своята дейност, като по този начин ще 
се отговори на стандартизацията на туристическото предлагане и на 
продължаващото обезлюдяване на много местни общности, тъй като те са 
основни туристически забележителности и са от съществено значение за 
цялостното съживяване на туристическото предлагане в европейските държави; 
припомня необходимостта от всеобхватни стратегии за интелигентен туризъм за 
отдалечените региони и необходимостта от стимулиране на нови възможности за 
туризъм;

24. счита, че потенциалните предизвикателства и нарастващите разходи на 
екологичния преход за транспортните сектори, по-специално въздушния и 
морския транспорт, могат да засегнат търсенето в туристическите сектори; поради 
това призовава Комисията редовно да прави оценка на социално-икономическото 
въздействие на тези предизвикателства, включително конкурентоспособността на 
този преход, като взема предвид всички мерки, предложени в туристическите 
сектори в държавите членки;

25. подчертава, че е необходимо всички държави членки да имат добре развита, 
интелигентна, безопасна и устойчива мрежа TEN-T, която улеснява устойчивия 
транспорт, свързаността и териториалната достъпност в целия ЕС, особено в 
периферните, островните и най-отдалечените региони, за да се насърчава и 
стимулира европейският и международният туризъм; призовава Комисията да 
обърне специално внимание на липсващите трансгранични връзки и тяхното 
завършване, както и на свързаността; призовава държавите членки да използват 
NextGenerationEU и Механизма за свързване на Европа, за да ускорят тези 
инфраструктурни инвестиции и бързо да постигнат по-голям капацитет за 
инвестиции в транспортната система, което ще е от полза за 
конкурентоспособността на сектора и финансовото положение на домакинствата; 
счита, че развитието на TEN-T и нейните сухопътни връзки с градските, местните 
и крайбрежните райони ще играят ключова роля за осигуряването на устойчиви 
алтернативни гъвкави транспортни решения за пътуване и туризъм, включително 
на дълги разстояния, когато въздушният транспорт не е оптималното или 
необходимото решение; 

26. отново призовава Комисията, както е посочено в резолюцията на ЕП от 16 
декември 2020 г.5, да приеме пътна карта с конкретни и обвързващи цели и 
показатели, за да се гарантира по-добро регулиране и опростяване на 
административната тежест с цел стимулиране на икономическото възстановяване 
и укрепване на конкурентоспособността на Съюза; припомня на Комисията 
нейното обещание да работи в съответствие с принципа на отмяна на предишни 
тежести при въвеждане на нови; отбелязва, че съгласно този принцип всяка нова 
регулаторна тежест, която се въвежда, трябва да бъде компенсирана чрез 
премахването на еквивалентна тежест на разходите в същата област на 
политиката; настоятелно призовава Комисията да отговори възможно най-скоро с 
всеобхватен план за компенсиране на регулаторната тежест, наложена на 

5 Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2020 г. относно нова стратегия за европейските 
МСП, OВ C 445, 29.10.2021 г., стp. 2, параграф 5.
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транспортния сектор, в съответствие с принципа на отмяна на предишни тежести 
при въвеждане на нови;

27. призовава Комисията да улесни планирането на пътуванията, включително чрез 
предоставяне на опростени процедури за издаване на комбинирани билети чрез 
цифрови услуги и съпътстващи права, възможно най-скоро, като същевременно 
по-добре регулира дейността на онлайн платформите за резервации и техните 
посредници; призовава за укрепване и пропорционалност на рамката на ЕС за 
краткосрочните договори за наем и за прилагане на нови политики за подобряване 
на прозрачността, лоялната конкуренция в сектора на хотелиерството и 
ресторантьорството и защитата на клиентите срещу спекулации;

28. настоятелно призовава държавите членки и туристическия сектор, когато 
предлагат своите туристически стратегии, да обърнат специално внимание на 
специфичните силни страни на туристическите дестинации по отношение на 
опазването и възстановяването на природните екосистеми и ресурси, културното 
и историческото наследство и потенциала за предоставяне на уникални и 
автентични преживявания за клиентите, а също така да обърнат специално 
внимание на приобщаването и достъпността, включително за хората с 
увреждания; настоятелно приканва държавите членки да подкрепят МСП и 
културните и творческите индустрии в тяхната ключова роля в туристическата 
екосистема и призовава за предоставяне на техническа помощ и финансиране, 
необходими за постигане на целите на стратегията; призовава също така за по-
широки иновативни инициативи за насърчаване на образованието в областта на 
цифровите умения;

29. призовава Комисията и държавите членки да разгледат положението на 
работниците по цялата верига за създаване на стойност в туристическия сектор, в 
тясно сътрудничество със социалните партньори и предприятията, чрез 
конструктивен диалог относно условията на труд в сектора, който се 
характеризира със сезонност и използване на форми на заетост на непълно 
работно време; подчертава отрицателните последици за туристическия сектор в 
няколко държави членки от липсата на работници и настоятелно призовава тези 
държави да се справят бързо с икономическите, социалните и културните 
причини;

30. изразява съжаление, че почасовите ставки на заплащане и разходите за труд в 
туристическия сектор са значително по-ниски, отколкото в икономиката като 
цяло, и че е налице относително висок процент на срочни договори и по-кратка 
продължителност на заетостта; изразява загриженост, че жените, работещи в 
туристическия сектор, печелят около 15% по-малко от колегите си мъже; 
призовава Комисията да насърчава справедлива и приобщаваща заетост в сектора;

31. счита, че синята икономика е от първостепенно значение за насърчаването на 
устойчива туристическа индустрия; във връзка с това подчертава, че Комисията 
следва да гарантира справедливо и недискриминационно прилагане на Директива 
2006/123/ЕО6 по отношение на държавните морски концесии за целите на 

6 Директива 2006/123/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите 
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туризма; отбелязва, че е от решаващо значение да се опазват екосистемите на 
селските и крайбрежните райони, за да се запази и подобри богатството от 
биологично разнообразие и екотуризма; призовава Комисията и държавите 
членки да предоставят на отдалечените и най-отдалечените региони всеобхватни 
стратегии за интелигентен туризъм с цел справяне с проблемите на ограничения 
транспорт и цифровата свързаност.

32. подчертава положителното въздействие на споделената мобилност върху туризма, 
включително съвместното ползване на автомобили, скутери и велосипеди, като 
част от стратегия за мобилност, която интегрира обществени (редовни и 
нередовни) и частни транспортни услуги.

на вътрешния пазар, OВ L 376, 27.12.2006 г., стp. 36.
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