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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно влияние на туризма върху крайбрежните райони: аспекти на 
регионалното развитие 
(2008/2132(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕО) №1080/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли  2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/19991,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Интегрирано управление на 
крайбрежната зона: стратегия за Европа” (COM(2000)0547),

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

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Нова европейска 
политика за туризма: засилване на партньорството в полза на туризма в Европа” 
(COM(2006)0134) и резолюцията на Европейския парламент от 29 ноември 2007 г. 
по този въпрос2,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Интегрирана морска 
политика за Европейския съюз” (COM(2007)0575) и резолюцията на Европейския 
парламент от 20 май 2008 г. по този въпрос3,

– като взе предвид заключенията на Председателството на Европейския съвет от 14 
декември 2007 г.,

– като взе предвид тристранното споразумение между Европейския парламент, 
Съвета и Комисията относно Европейския ден на морето,

– като взе предвид член  45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията за регионално развитие и становището на 
комисията по транспорт и туризъм (A6-0000/2008),

A. като има предвид, че на територията на ЕС са създадени шест крайбрежни 
макрозони, по-конкретно, Атлантическа, Балтийска, Черноморска, 
Средиземноморска, област Северно море и крайно отдалечените райони, като всяка 
от тези зони притежава различен териториален ресурс и концепция за туризъм,

Б. като приема определението за крайбрежните зони, използвано в рамките на 

                                               
1 ОВ L 210, 31.07.2006 г., стр.. 1.
2 Приети текстове, P6_TA(2007)0575.
3 Приети текстове, P6_TA(2008)0213.
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Европейската морска политика, т.е., крайбрежни зони или райони, които се 
намират на разстояние 50 км навътре в сушата по права линия, започваща от 
линията на брега; 

В.  като има предвид, че туризмът, който обикновено е основна дейност в тези региони 
и оказва положително влияние върху социалноикономическото им развитие, 
понякога влияе отрицателно на територията поради сезонния и нискоквалифициран 
характер на труда, слабата интеграция между крайбрежието и вътрешността, 
слабата икономическа диверсификация и обедняването на природното и 
културното наследство, 

Г. като има предвид, че поради липса на съпоставими и надеждни данни за 
крайбрежния туризъм, е възможно подценяване на икономическата стойност на 
сектора с последваща обезценка на икономическата стойност на опазването на 
морската околна среда и съответното надценяване на ролята на инвестициите за 
постигане на тази цел;

Д. като има предвид, че крайбрежните райони са силно повлияни от географското си 
положение и се нуждаят  от структурирана стратегия, която да отчита 
специфичните им характеристики, принципа на субсидираност и сближаването 
между секторите в процеса на вземане на решения;

Е. като има предвид, че създаването на специфични инструменти ще допринесе за по-
интегрирани и устойчиви стратегии за развитие, които ще подобрят 
икономическата конкурентоспособност чрез запазване на природните и културни 
ресурси и насърчаване на модели за отговорен туризъм;

Ж. като има предвид, че цел 3 („Европейско териториално сътрудничество”) може 
ефективно да допринесе за споменатите по-горе приоритети чрез финансиране на 
проекти за сътрудничество и развитие на мрежи за партньорство между 
участниците и крайбрежните райони;

1. подчертава, че туризмът е съществен фактор за социалноикономическото развитие 
на крайбрежните зони на ЕС, тясно свързан със Стратегиите от Лисабон и 
Гьотеборг;

2. препоръчва интегриран подход към крайбрежния туризъм в контекста на следните 
европейски политики: политика на сближаване, морска, риболовна, околна среда и 
социална политика с цел да се създадат взаимодействия и да се избегнат 
непоследователни действия; препоръчва Комисията да прилага подобен интегриран 
подход по отношение на устойчивия растеж на крайбрежния туризъм като 
стратегическа цел в работната си програма за 2010-2015 г. и в междинния преглед 
на финансовата рамка за 2007-2013 г.;

3. призовава държавите-членки да осигурят пълно участие на регионалните и местни 
органи, компетентни в областта на туризма и регионалното развитие на 
крайбрежните зони, във всички постоянни структури, създадени в рамките на тези 
политики; 
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4. препоръчва на Комисията да възприеме цялостен подход по въпросите на 
крайбрежния туризъм в прилагането на своята стратегия за интегрирана морска 
политика, по-конкретно по отношение на островите, крайно отдалечените райони и 
останалите крайбрежни зони, по-специално предвид силната зависимост на тези 
райони от туристическия сектор;

5. в тази връзка препоръчва на Комисията да създаде програма INTERREG, пригодена 
за крайбрежните райони, в която туризмът да бъде разгледан заедно с другите 
въпроси, свързани с крайбрежието;

6. споделя становището на Комитета на регионите относно създаването на  
Европейски крайбрежен фонд, като призовава Комисията да анализира това 
предложение в рамките на междинния преглед на финансовата рамка за 2007-2013 
г., както и в рамките на устройството на бюджета на ЕС за 2013 г.;

7. препоръчва разработването стълб от знания като част от интегрираното развитие на 
крайбрежните зони чрез създаване на европейска секторна мрежа под егидата на 
Европейския технологичен институт и Седмата рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие;

8. препоръчва крайбрежните държави-членки да прилагат този интегриран подход на 
програмно равнище при избора и изпълнението на проекти, свързани с 
крайбрежието, като възприемат принципа на междусекторен подход и отдадат 
приоритет на създаването на публично-частни партньорства;

9. изразява съжаление, че настоящата липса на прозрачност по отношение на 
разходите на ЕС за крайбрежните зони възпрепятства количественото определяне 
на средствата, предназначени за туризъм в тези региони, и призовава Комисията да 
задейства съответните инструменти с цел осигуряване на необходимите данни за 
нуждите на анализа и статистиката;

10. призовава Комисията, държавите-членки и регионите да изработят съвместно 
изчерпателен Интернет каталог на финансираните проекти в крайбрежните райони, 
като по този начин се даде възможност на регионите да се поучат от опита на 
другите, а академичният свят, крайбрежните общности и други заинтересовани 
страни да идентифицират, разпространят и увеличат до максимум 
възстановяването на най-добрите практики в местните общности;

11. призовава Комисията да гарантира, че непрекъснатото разработване от страна на 
Евростат на социалноикономическа база данни за крайбрежните региони на ЕС 
включва надеждни, уеднаквени и актуализирани данни за туризма, които са от 
значение за улесняване на вземането на решения от публичния сектор и за 
осъществяване на сравнения както между регионите, така и между секторите на 
икономиката; препоръчва спешни действия от страна на крайбрежните държави-
членки в процеса на прилагане на сателитните сметки в туризма на тяхна 
територия;

12. настоятелно призовава за засилена връзка между околната среда и крайбрежния 
туризъм; препоръчва в тази връзка въвеждането след 2013 г. на екологичната 
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устойчивост като основен принцип на намеса на Структурните фондове за 
крайбрежните зони, не само за Цел „Конкурентоспособност и заетост”, но и за 
районите от Цел „Сближаване“; 

13. призовава Комисията да гарантира, че активното изпълнение, съобразено с 
Рамковата директива за стратегията за морска околна среда, е условие за 
получаване на финансиране от ЕС за крайбрежни проекти с въздействие върху 
морето.

14. призовава Комисията да включи в своята политика за морски клъстъри услугите и 
промишлените сектори, които са особено важни за крайбрежния туризъм, като по 
този начин позволи продуктивно взаимодействие между онези, които използват 
морето като ресурс за увеличаване на неговата конкурентоспособност, устойчивост 
и принос за икономическото развитие на крайбрежието; счита, че грижите за 
здравето, благосъстоянието, образованието, технологиите и спортните съоръжения
следва да бъдат включени като крайбрежни услуги в морските клъстъри, като 
ключови елементи за развитието на тези зони; 

15. отново призовава държавите-членки и Комисията, предвид увеличеното 
замърсяване на морето в много пристанищни райони и градове, за значително 
подобряване на стимулите за снабдяване на плавателните съдове на котва в 
пристанищата от мрежата на сушата; настоява, следователно, за предложение за 
преразглеждане на Директива 2003/96/ЕО на Съвета;

16. настоява, че инструментите за териториално сближаване могат да подобрят 
връзката между крайбрежието и вътрешността, като свържат крайбрежните 
дейности с дейностите на селския и градския туризъм и увеличат достъпа извън 
активния сезон на туризма, като се подчертае значението и се разграничат местните 
продукти; призовава Комисията да включи крайбрежните райони в Зелената книга 
за териториалното сближаване и да осигури желаната връзка между крайбрежния 
туризъм и интегрираното управление на крайбрежните зони и с пространственото 
планиране на моретата;

17. същевременно, настоятелно призовава крайбрежните регионални и местни органи 
да стимулират интегрираните планове за териториален маркетинг с участието на 
партньори в контекста на съседството по море и по суша, с цел увеличаване на 
туристическата конкурентоспособност, без да се накърнява глобалната 
конкурентоспособност;

18. насърчава крайбрежните райони да участват в проекти за междурегионално 
сътрудничество, например по тема IV от инициативата „Регионите и 
икономическите промени”, с цел да се създадат тематични мрежи за крайбрежен 
туризъм и да се разработят вече съществуващите мрежи, както и за осъществяване 
на обмен на знания и най-добри практики; 

19. препоръчва на публичните национални, регионални и местни компетентни органи
да насърчават стратегически проекти в крайбрежния туризъм по програмите за 
сътрудничество и да отпуснат подходящо финансиране за тези интервенции;
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20. призовава Комисията да планира най-малко едно конкретно мероприятие, насочено 
към крайбрежния туризъм, което да улесни комуникацията и установяването на 
контакти между партньорите, както и обмен на най-добри практики, например в 
прилагането на Интегрирания модел за управление на качеството на ЕС;

21. призовава Комисията да изработи и практическо ръководство за финансиране от 
ЕС в областта на крайбрежния туризъм, с цел да бъдат ориентирани
заинтересованите страни във фазата на търсене на финансиране;

22. призовава крайбрежните райони да създадат регионални или местни агенции за 
развитие, така че да се изградят мрежи от професионалисти, институции, експерти 
и администрации в рамките на една и съща територия, както и между различни 
страни, с консултативни и информационни функции по отношение на 
потенциалните публични и частни бенефициери;

23. препоръчва на крайбрежните държави-членки да отчитат устойчивостта на 
проектите за сътрудничество във фазата след финансирането, не само от финансова 
гледна точка, но и с оглед продължаването на сътрудничеството между 
партньорите и взаимовръзката със съответните местни служби;

24. препоръчва на крайбрежните държави-членки да осигурят висока степен на 
видимост на избраните проекти и да опростят процедурите за достъп до 
финансиране с цел да привлекат частно финансиране за крайбрежния туризъм и да 
улеснят създаването на партньорства между публични органи и частни лица, 
особено малки и средни предприятия (МСП); препоръчва повишаване стойността 
на развлекателните ползи от устойчивия морски и крайбрежен туризъм в контекста 
на гарантиране на доброто здравословно състояние на флората и фауната; счита, че 
тези цели биха могли да получат реализация в контекста на Европейския ден на 
морето, отбелязван на 20 май всяка година;

25. призовава екологичните сдружения, икономическите сектори, свързани с морето, 
културните организации, научната общност, гражданските организации и местните 
жители да разширят своето участие във всички фази на проекта, включително 
проследяването, с цел да осигурят неговата дългосрочна устойчивост;

26. призовава накрая Комисията да извършва редовна оценка на степента, в която
общностното финансиране на крайбрежните зони се отразява понастоящем на 
регионалното развитие на тези зони с цел разпространяване на най-добри практики 
и подкрепа за мрежите за партньорство между различните участници чрез  
Обсерватория за устойчив крайбрежен туризъм;

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на държавите-членки и на Комитета на регионите.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща рамка

Европейският съюз наброява 27 държави-членки, като обхваща над 89 000 км 
крайбрежна зона. Тази европейска крайбрежна зона обаче се състои от много различни 
една от друга реалности като големи градски центрове и столици на европейски страни, 
по-специално Лисабон, Атина, Копенхаген или Стокхолм, както и малки острови, 
където основен поминък за население са главно туризмът и риболовът.
Морското битие на Европейския съюз с дълбоки исторически корени и традиции в 
някои от държавите-членки беше главният отговорник за експанзията на Стария 
континент към нови светове, която донесе просперитет и позволи да се консолидира 
значението на крайбрежието за развитието на крайбрежните държави.
Ако някои региони са неотделими от заобикалящото ги крайбрежие, като крайно 
отдалечените райони, където основният поминък са предимно туризмът и дейностите,
свързани с морето, други в своята крайбрежна зона имат географски дадености, които 
по никакъв начин не зависят от туризма за тяхното икономическо развитие или в които
туризмът представлява незначителна част от БВП.

Според някои прогнози през 2010 г. около 75% от населението на Земята ще живее в 
крайбрежните зони. Това голямо съсредоточаване на население по крайбрежието само 
по себе си е достатъчно показателно от гледна точка на неотложната необходимост да 
се подходи прагматично към проучване на влиянието на туризма върху крайбрежните 
зони и, в частност, неговия ефект върху европейската национална, регионална и местна 
икономика.

Европейският съюз и туризмът

Макар в момента туризмът да не е част от компетенциите или политическите сфери на 
действие на Европейския съюз, в член 3 от Договора за ЕС е посочено, че може да бъде 
обект на „мерки”. Това позволи на ЕС да реализира поредица от политики, програми и 
действия в областта на туризма.

Тази фрагментарна и секторна дейност на Европейския съюз дава възможност да се 
забележат някои проблеми, които се изразяват в липсата на последователност на 
стратегиите в прилагането на различните политики и в смесица от програми и форми на
подкрепа за туризма, които в крайна сметка си вредят едни на други поради липсата на 
водеща и последователна политическа линия, целяща успешното конкретизиране на 
поставените цели.

Държавните и правителствените ръководители се споразумяха да включат в Договора 
от Лисабон член, който занапред да предоставя повече правомощия на ЕС и, в частност, 
на Европейския парламент, в областта на политиката в областта на туризма. Това ще
позволи да се изготвят нови стратегии за ефективно и реално прилагане на 
съществуващите средства за финансиране на истинска политика за европейски 
туризъм.

Структурните фондове и туризмът
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Предвид факта, че Европейският съюз няма компетенции в областта на туризма и 
съответно липсват финансови инструменти, предназначени специално за този сектор, 
намесата в областта на туризма на равнището на Общността се осъществява предимно 
чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд под формата на регионални и 
секторни оперативни програми.
Комисията по регионално развитие на Европейския парламент взе решение да разреши
изготвянето на доклад по собствена инициатива и извършване на проучване за 
въздействието на туризма върху крайбрежните зони: аспекти на регионалното развитие, 
така че да стане възможно ефективното прилагане на Структурните фондове в сектора 
крайбрежен туризъм и да се отчете конкретното въздействие на сектора на този вид 
туризъм върху икономическото, социално и териториално сближаване на всички 
държави-членки.

Проучването, изготвено за комисията, е едновременно задълбоченото и значително. В 
него се достига до заключение, че сред главните предизвикателства пред крайбрежния 
туризъм трябва да се изтъкне на първо място сезонния му характер, както и 
необходимостта от мерки за устойчиво развитие и диверсификация на развлекателните 
дейности.
В това проучване се признава голямата подкрепа, предоставена от интервенциите в 
крайбрежния туризъм чрез мерките в рамките на регионалните оперативни програми 
съфинансирани от ЕФРР, както и в публични инфраструктури, програми за 
подпомагане на МСП в туристическия сектор, териториалния маркетинг и дейностите 
по популяризиране.

В проучването се посочва трудността, която поради трансверсалния характер на 
туристическия сектор се отразява на оценката на въздействието от тези инициативи на 
регионално равнище. Въпреки това се увеличава стойността на качественото 
въздействие по отношение на укрепване на капацитета на институциите. Според 
авторите финансирането от ЕС е стимулирало участието в партньорства, макар и те да 
се проявяват в различна степен в отделните проекти и допринасят за подобряване на 
качеството на планирането и концепцията на проектите. Също толкова финансирането 
от ИС е имало основен принос за постигане на по-интегриран подход за управление на 
качеството в крайбрежните зони.
Заключения

Консултациите с участниците на местно равнище в областта на крайбрежния туризъм, 
които послужиха за база при изработването на този доклад по собствена инициатива, 
бяха много обогатяващи за съставителите и разкриха по същество необходимостта от 
предприемане на конкретни мерки за постигане на по-голяма ефикасност от 
прилагането на вече съществуващите фондове за този сектор. Не е необходимо 
специално да се търсят нови инструменти: преди всичко трябва да се приложи 
интегриран и последователен подход към сектора, като се активират наличните 
инструменти за постигане на една и съща цел с обща стратегия. Беше постигнато 
съгласие по отношение на нуждата от интегриран и цялостен подход към 
туристическия сектор в крайбрежните зони.
Диверсификацията на крайбрежния туризъм и преодоляването на неговата зависимост 
от понятията „море, слънце, пясък” чрез превръщането му в по-еклектичен по 
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отношение на предлагането, е ключово предизвикателство днес, което трябва да се 
подкрепи. Необходимо е да се развият нови сегменти на регионалната крайбрежна 
икономика, като същевременно се насърчават целите на стратегията от Лисабон и 
Гьотеборг за конкурентоспособност и растеж.

Секторните политики като риболов, морска политика, транспорт, енергетика, околна 
среда, сближаване и дори новата стратегия за европейска селскостопанска политика, 
основаваща се в по-голяма степен на продукти на върхови постижения, които във всеки 
момент взаимодействат с продуктите на крайбрежния туризъм, в следващата работна 
програма на Европейската комисия следва да придобият новаторски черти и да работят 
интегрирано за развитието на този толкова важен за европейската икономика сектор, 
какъвто е крайбрежният туризъм. Едно цялостно виждане за тази политика трябва да 
добие своите реални очертания в обозримо бъдеще за ЕС, по-специално чрез 
междинния преглед на финансовата рамка за 2007-2013 г.. Така ще може да се 
гарантира, че Съюзът има устойчив крайбрежен туризъм с поглед към бъдещето.
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