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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že Komise uznává přínos EZFRV pro rozvoj venkovského cestovního 
ruchu v Evropě, a zdůrazňuje, že je třeba pokračovat v opatřeních podporovaných 
prostřednictvím tohoto fondu i v rámci SZP po roce 2013 a poskytovat finanční 
prostředky na dostatečné úrovni, aby bylo možné splnit uvedené ambice; připomíná, že 
bylo učiněno již mnoho žádostí o zjednodušení SZP a snížení byrokracie týkající se této 
politiky, jejíž nedílnou součástí je i EZFRV;

2. upozorňuje na skutečnost, že budoucí opatření na podporu venkovského cestovního ruchu 
a agroturistiky musí být plně sladěna s budoucími cíli, strategiemi a nástroji SZP v oblasti 
rozvoje venkova, a to zejména s těmi, které se týkají poskytování veřejných statků, jako je 
udržování půdy, zachovávání přírodního prostředí, biologická rozmanitost a lesní 
hospodářství, uchovávání a rozvoj venkovského dědictví;

3. upozorňuje na dopady změny klimatu na evropská území a na jejich důsledky pro 
ekonomiku cestovního ruchu; navrhuje v této souvislosti vytvořit chartu kvality, která 
bude prosazovat udržitelný cestovní ruch v ohrožených oblastech s cílem podporovat 
osvědčené postupy v oblasti infrastruktur a turistických služeb;

4. domnívá se, že financování rozvoje venkovského cestovního ruchu a agroturistiky 
v Evropské unii je plně odůvodněné, protože součástí těchto odvětví je více než 500 000 
ubytovacích zařízení a přibližně 6 500 000 lůžek, z nichž 15–20 % se nachází 
v agroturistických zónách; nabídka i poptávka v těchto odvětvích zaznamenala každoroční 
nárůst o 10–15 % za posledních 10–15 let, tedy v období, kdy průměrný růst v cestovním 
ruchu představoval 4–5 %;

5. domnívá se, že budoucí programy venkovského a regionálního rozvoje by měly účinně 
podporovat odvětví cestovního ruchu; domnívá se také, že je vhodné věnovat zvláštní 
pozornost podpoře předávání znalostí a přeshraničních výměn osvědčených postupů 
a využívat přitom činnost existujících evropských sítí, jako je NECSTouR;

6. zdůrazňuje skutečnost, že venkovský cestovní ruch a agroturistika mají klíčový přínos pro 
zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a pro diverzifikaci venkovského 
hospodářství i územní rovnováhy, neboť vytvářejí nové příležitosti, zejména pro mladé 
lidi a ženy, a že tyto činnosti jsou naprosto v souladu s tradičními činnostmi primárního 
sektoru a někdy je dokonce posilují, jako je tomu v případě agroturistiky, čímž pomáhají 
zastavit vylidňování venkovských oblastí prostřednictvím tvorby pracovních míst; dodává, 
že také pomáhají zachovávat kulturní identitu a tradiční zvyky i tradiční potraviny 
a umožňují se s nimi seznámit; žádá také, aby se více zdůrazňovala kvalita pracovních 
míst v tomto odvětví;

7. zdůrazňuje, že aktivity odvětví cestovního ruchu musí vždy respektovat krajinu a životní 
prostředí; zdůrazňuje také, jak je uvedeno v Evropské úmluvě o krajině, že by mělo být 
cílem vytvořit vyrovnaný a harmonický vztah mezi sociálními potřebami, hospodářskou 
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činností a životním prostředím;

8. upozorňuje, že venkovský cestovní ruch a agroturistika představují skutečné hospodářské 
odvětví, které je nepřemístitelné, jehož hlavní rysy, na rozdíl od jiných typů evropského 
cestovního ruchu, jako je pobřežní cestovní ruch, jej činí méně závislým na ročních 
obdobích, a zaměřit se na jeho rozvoj tudíž předpokládá vytváření nových zdrojů 
kvalitních a udržitelných pracovních míst;

9. zdůrazňuje, že venkovský cestovní ruch a agroturistika jsou důležité jako doplnění 
sezónní povahy cestovního ruchu, zejména v nejvzdálenějších oblastech; považuje proto 
za významné brát v úvahu dostupnost těchto oblastí při úvahách o možném rozšiřovat 
evropských dopravních sítí;

10. zdůrazňuje také, že venkovský cestovní ruch a agroturistika vyžadují zvláštní pozornost, 
protože jsou v některých konkrétních aspektech zranitelnější než jiná odvětví cestovního 
ruchu, např. pokud jde o nezbytnost zlepšit infrastrukturu ve venkovských oblastech 
a dopravní sítě, které je spojují s městskými centry, omezený přístup k úvěrům na rozvoj 
agroturistických činností a nedostatečně strukturovanou nabídku se špatným napojením na 
trh;

11. zdůrazňuje, že je nezbytné podporovat vzdělávání a inovaci jakožto hlavní součásti pro 
rozvoj konkurenceschopnosti venkovského cestovního ruchu a agroturistiky; připomíná, 
že většina podniků, které vykonávají tuto činnost, jsou mikropodniky, které hrají velmi 
významnou úlohu při tvorbě pracovních míst pro ženy a mladé lidi, a proto by nástroje 
zavedené s cílem zlepšit kvalifikaci pracovníků mohly být uplatňovány i na další 
hospodářské činnosti ve venkovských oblastech;

12. zdůrazňuje klíčovou úlohu venkovského cestovního ruchu a agroturistiky při vytváření 
přímého spojení s dodavatelským řetězcem tradičních potravin a jiných produktů 
jedinečné jakosti (pocházejících z ekologického zemědělství, CHOP, CHZO ...), s cílem 
vytvořit systém, který zaručí produkci a zpracování místních produktů i jejich uvádění na 
místní trh;

13 domnívá se, že je nutné posílit schopnost zemědělců uvádět výrobky na trh a zlepšit jejich 
přístup na místní trhy, a umožnit tak stravovacím zařízením snazší nákup místních 
produktů, které potřebují;

14. zdůrazňuje, že je důležité lépe seznamovat občany Unie a třetích zemí s možnostmi 
venkovského cestovního ruchu tím, že bude více prezentován na evropském portálu 
visiteurope.com; navrhuje také zlepšit propojení mezi nabídkou cestovního ruchu a sítí 
Natura 2000, aby bylo více patrné úsilí, které bylo vyvinuto s cílem chránit a zachovávat 
tyto oblasti a ještě více prosazovat jejich rozvoj;

15. vyzývá Komisi, aby podporovala pořádání vzdělávacích akcí, jejichž cílem je využívat 
profesionální dovednosti zemědělců v odvětví cestovního ruchu s cílem prosazovat 
hospodářskou diverzifikaci ve venkovských oblastech;

16. připomíná, že v Evropské unii trpí každý šestý člověk nějakým postižením a že je tudíž 
nezbytné prosazovat venkovský cestovní ruch a agroturistiku, které budou uzpůsobeny 
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a budou dostupné osobám s postižením a se sníženou pohyblivostí;

17. uznává význam platformy „IKT a cestovní ruch“ navrhované Komisí, domnívá se však, že 
je třeba rozhodně usilovat o vybavení venkovských oblastí nejnovější infrastrukturou IT 
(např. vysokorychlostním internetovým připojením), s cílem vytvářet a propojovat 
všechny informace nezbytné pro výměnu osvědčených postupů a zajistit vzdělávací akce 
zaměřené na způsob jejich využívání a také na rozvoj mnohojazyčných informačních 
technologií např. v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP), které by 
mohly usnadnit mezinárodní cestovní ruch;

18. lituje skutečnosti, že neexistují oficiální statistiky o venkovském cestovním ruchu 
a agroturistice a že jediné dostupné informace jsou založeny na odhadech; vítá zvažovaná 
opatření na konsolidaci základny socioekonomických znalostí v oblasti cestovního ruchu 
s tím, že je vhodné co nejvíce dbát na to, aby se zabránilo další finanční a administrativní 
zátěži;

19. vybízí Komisi, aby rozvíjela venkovský cestovní ruch a agroturistiku po celý rok; 
navrhuje v této souvislosti, aby iniciativa CALYPSO byla prodloužena i po roce 2011 
a aby v připravovaných programech byla věnována zvláštní pozornost venkovskému 
cestovnímu ruchu a agroturistice prostřednictvím vytvoření užitečných synergií s dalšími 
typy cestovního ruchu, které se vyskytují v oblastech blízkých venkovským oblastem 
(např. sportovní, lázeňská, kulturní či náboženská turistika atd.);  žádá Komisi, aby 
venkovskému cestovnímu ruchu a agroturistice věnovala zvláštní pozornost v rámci všech 
makroregionálních strategií Unie, jako je strategie pro Podunají, která se týká nejchudších 
regionů Evropské unie; 

 20. navrhuje Komisi, aby zavedla pravidla harmonizace, pokud jde o stanovení hodnotících 
kritérií kvality v oblasti venkovského cestovního ruchu a agroturistiky, jako je tomu 
v tradičním hotelovém průmyslu, kde jsou různá označení přidělována na základě souboru 
přísných kritérií, aby se zabránilo znehodnocení příslušných označení;

21.  vzhledem k úspěchu iniciativ „Evropská hlavní města kultury“ a „Označení evropského 
dědictví“ se domnívá, že by měla být rozvinuta podobná iniciativa, která by vytvořila 
evropské označení pro venkovské oblasti turistického zájmu; zdůrazňuje, že evropské 
označení musí být založeno na objektivních hodnotících kritériích, že musí být zachována 
existující vnitrostátní označení kvality a že je důležité zaručit nezbytnou transparentnost 
pro spotřebitele; vyzývá k tomu, aby toto označení bylo používáno na dobrovolném 
základě.
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