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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Kommissionen anerkender værdien af ELFUL's bidrag til udviklingen 
af landboturismen i Europa, og understreger, at de foranstaltninger, der støttes af denne 
fond, skal forfølges inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik efter 2013 med 
tilstrækkelige finansielle midler til at opfylde de erklærede ambitioner; minder om de 
mange anmodninger om at forenkle og afbureaukratisere den fælles landbrugspolitik, som 
ELFUL er en integreret del af;

2. påpeger, at fremtidige foranstaltninger til støtte for landboturisme og agroturisme skal 
være fuldt tilpasset den fælles landbrugspolitiks fremtidige mål, strategier og instrumenter 
inden for udvikling af landdistrikter, især i forbindelse med levering af offentlige goder, 
såsom bevaring af jord, bevaring af landskaber, biodiversitet og skovbrug samt bevaring 
og udvikling af landdistrikternes natur- og kulturarv;

3. henleder opmærksomheden på virkningerne af klimaændringer i de forskellige regioner i 
Europa og deres konsekvenser for turismeøkonomien; foreslår i denne forbindelse et 
kvalitetscharter for at fremme bæredygtig turisme i truede områder med henblik på at 
fremme god praksis inden for infrastruktur og turistydelser;

4. mener, at finansieringen af udviklingen af landboturisme og agroturisme i EU er fuldt ud 
berettiget, eftersom disse sektorer tegner sig for over 500 000 
turistindlogeringsvirksomheder og ca. 6,5 mio. senge, hvoraf 15-20 % er inden for 
agroturisme; påpeger, at disse sektorer i de seneste 10-15 år har vist en gennemsnitlig årlig 
stigning på udbud og efterspørgsel på 10-15 % i en situation, hvor den gennemsnitlige 
vækst i turismen generelt udgjorde 4-5 %;

5. mener, at fremtidige programmer for udvikling af landdistrikter og regionaludvikling bør 
støtte turistsektoren effektivt; finder det desuden hensigtsmæssigt at lægge særlig vægt på 
at fremme overførsel af viden og grænseoverskridende udveksling af bedste praksis, der 
trækker på arbejdet i de eksisterende europæiske netværk såsom NECSTouR;

6. understreger, at landboturisme og agroturisme bidrager væsentligt til at forbedre 
livskvaliteten i landdistrikterne, til diversificering af økonomien i landdistrikterne og 
fremme af ligevægten mellem by og land, idet de skaber nye muligheder, især for unge og 
kvinder, og fordi disse aktiviteter fuldt ud supplerer de traditionelle aktiviteter i 
primærsektoren og sågar styrker dem, som i tilfældet med agroturisme, hvorved de 
bidrager til at stoppe landdistrikternes affolkning gennem jobskabelse; tilføjer, at de også 
bidrager til bevarelsen af og kendskabet til den kulturelle identitet og traditioner såvel som 
traditionelle fødevarer; opfordrer også til, der lægges større vægt på kvaliteten af 
arbejdspladserne i denne sektor;

7. understreger, at aktiviteter på turistområdet altid skal respektere landskabet og miljøet; 
understreger også, at målet – som det fremgår af den europæiske landskabskonvention –
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bør være at skabe et afbalanceret og harmonisk forhold mellem de sociale behov, de 
økonomiske aktiviteter og miljøet;

8. henleder opmærksomheden på, at landboturisme og agroturisme udgør en egen økonomisk 
sektor, som ikke kan flyttes, og hvis vigtigste karakteristika – i modsætning til andre 
former for europæiske turisme, såsom kystturisme – gør dem mindre afhængige af 
årstider, og det at satse på deres udvikling forudsætter derfor, at man også satser på 
skabelse af nye kilder til bæredygtig kvalitetsbeskæftigelse;

9. understreger, at landboturisme og agroturisme er vigtige for at imødegå turismens 
sæsonbestemte karakter, især i fjerntliggende områder; anser det derfor for vigtigt at tage 
hensyn til tilgængeligheden til disse regioner ved at overveje muligheden for at udvide de 
europæiske transportnet;

10. understreger også, at landboturisme og agroturisme kræver særlig opmærksomhed, da de 
er mere sårbare på specifikke områder end andre sektorer inden for turisme, blandt andet 
på grund af behovet for at forbedre infrastrukturen i landdistrikterne samt det transportnet, 
der forbinder dem med byerne, den begrænsede adgang til kredit for udviklingen af 
aktiviteter inden for landboturismen, som ikke er tilstrækkeligt struktureret eller forbundet 
til markedet;

11. understreger behovet for at fremme læring og innovation som afgørende for at øge 
konkurrenceevnen i landboturisme og agroturisme; minder om, at de fleste virksomheder, 
som udøver denne aktivitet, er mikrovirksomheder, som spiller en vigtig rolle i at skabe 
arbejdspladser for kvinder og unge, idet de instrumenter, der er indført for at forbedre 
personalets kvalifikationer, også kan anvendes til andre økonomiske aktiviteter i 
landdistrikterne;

12. understreger den vigtige rolle, landboturisme og agroturisme spiller i oprettelsen af en 
direkte forbindelse med forsyningskæden for lokale fødevarer og produkter af særegen 
kvalitet (fra økologisk landbrug, med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse), således at der skabes et system, der sikrer produktion, 
forarbejdning og markedsføring af produkter lokalt;

13 mener, at der er et behov for at styrke landbrugernes markedsføringskapacitet og forbedre 
deres adgang til lokale markeder, således at cateringvirksomheder lettere kan købe de 
lokale produkter, de har brug for;

14. understreger betydningen af at gøre EU-borgere og tredjelandsstatsborgere mere bevidst 
om mulighederne ved landboturisme ved at give den større synlighed på den europæiske 
portal visiteurope.com; foreslår endvidere at forbedre sammenkoblingen mellem turisme 
og Natura 2000-netværket med henblik på at give bestræbelserne på at beskytte og bevare 
disse områder større synlighed samt yderligere at fremme deres udvikling;

15. opfordrer Kommissionen til at indføre uddannelsesprogrammer med henblik på at udnytte 
de faglige kvalifikationer hos landmændene i turistsektoren til at fremme økonomisk 
diversificering i landdistrikterne;

16. minder om, at hver sjette EU-borger lider af et handicap, og det er derfor nødvendigt at 
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fremme landboturisme og agroturisme i en form, der er egnet og tilgængelig for 
handicappede og bevægelseshæmmede;

17. anerkender betydningen af den platform for ikt og turisme, som Kommissionen foreslår, 
men mener, at der bør gøres alt for at udstyre landdistrikterne med den nyeste it-
infrastruktur (f.eks. bredbåndsforbindelse til internet-tjenester) med henblik på at skabe 
alle de nødvendige oplysninger for udveksling af god praksis og sammenkoble dem i et 
netværk og undervisning i, hvordan den bruges, samt yderligere udvikling af flersprogede 
it-ressourcer, der kunne fremme international turisme, for eksempel inden for rammerne af 
CIP-programmet (rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation);

18. beklager, at der ikke findes officielle statistikker på landboturisme og agroturisme, og at 
de eneste tilgængelige oplysninger er baseret på skøn; bifalder de foranstaltninger, der 
påtænkes til at konsolidere den socioøkonomiske viden om turisme, idet det så vidt muligt 
bør undgås at pålægge yderligere økonomiske og administrative byrder;

19. opfordrer Kommissionen til at udvikle landboturisme og agroturisme hele året; foreslår i 
denne forbindelse, at Kommissionen forlænger initiativet Calypso til efter 2011, og at den 
lægger øget vægt på landdistrikter og landboturisme i de udviklede programmer for 
derved at skabe nyttige synergier med andre former for turisme til stede i områder tæt på 
landdistrikter (for eksempel sports- og badeturisme samt kulturelle og religiøse rejser 
mv.); anmoder Kommissionen om at lægge særlig vægt på landboturisme og agroturisme i 
forbindelse med alle EU's makroregionale strategier, såsom Donaustrategien, som dækker 
de fattigste regioner i Den Europæiske Union; 

20. opfordrer Kommissionen til at indføre regler for harmonisering med hensyn til 
definitionen af kriterier for kvalitetsvurdering inden for landboturisme og agroturisme, 
som det er tilfældet for traditionelle hoteller, hvor forskellige kvalitetsmærker tildeles på 
grundlag af en række strenge kriterier for at undgå en devaluering af disse mærker;

21.  foreslår derfor i betragtning af succesen med initiativerne "europæiske 
kulturhovedstæder" og "det europæiske kulturarvsmærke", at et lignende initiativ skal 
udvikles til at udarbejde et europæisk mærke for landdistrikter af turistmæssig interesse; 
understreger, at et europæisk mærke skal være baseret på objektive kriterier, at de 
eksisterende nationale kvalitetsmærker skal opretholdes, og at den nødvendige 
gennemsigtighed for forbrugerne skal sikres; anmoder om, at dette mærke anvendes på 
frivillig basis;



PE452.908v02-00 6/6 AD\858407DA.doc

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 28.2.2011

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

29
1
0

Til stede ved den endelige afstemning –
medlemmer

John Stuart Agnew, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel 
Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Béla 
Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław 
Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, 
Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, 
Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, 
Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, 
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marc Tarabella

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Giovanni La Via


