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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την αξία της συνεισφοράς του ΕΓΤΠΕ 
στην ανάπτυξη του τουρισμoύ στην ύπαιθρο στην Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να 
συνεχιστεί η ισχύς των μέτρων που στηρίχτηκαν από το ταμείο αυτό στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ μετά το 2013, σε επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης ανάλογο με τις δεδηλωμένες 
φιλοδοξίες· ζητεί για άλλη μία φορά την απλούστευση και τον περιορισμό της 
γραφειοκρατίας στον τομέα της ΚΓΠ, της οποίας το ΕΓΤΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα·

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα μελλοντικά μέτρα στήριξης του τουρισμού στην 
ύπαιθρο και του αγροτουρισμού πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένα στους 
μελλοντικούς στόχους, στρατηγικές και μέσα της ΚΓΠ στον τομέα της ανάπτυξης της 
υπαίθρου και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παροχή δημόσιων αγαθών όπως η συντήρηση 
του εδάφους, η προστασία του τοπίου, η βιοποικιλότητα και η δασοκομία, η διαφύλαξη 
και αξιοποίηση της αγροτικής κληρονομιάς·

3. εφιστά την προσοχή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στις συνέπειές της στην 
τουριστική οικονομία· προτείνει σχετικά τη δημιουργία ενός χάρτη ποιότητας με στόχο 
την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στις απειλούμενες περιοχές προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές στον τομέα των υποδομών και των τουριστικών 
υπηρεσιών·

4. πιστεύει ότι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης του τουρισμού στην ύπαιθρο και του 
αγροτουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιολογείται απολύτως, δεδομένου ότι οι 
τομείς αυτοί αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 500.000 μονάδες φιλοξενίας και 
6.500.000 κλίνες περίπου, το 15-20% των οποίων σε ζώνες αγροτουρισμού· σημειώνει ότι 
οι τομείς αυτοί γνώρισαν μέση ετήσια ανάπτυξη σε προσφορά και ζήτηση της τάξης 
του10-15% κατά τα τελευταία 10-15 έτη, ενώ η μέση συνολική ανάπτυξη του τουρισμού 
κυμάνθηκε από 4-5%·

5. θεωρεί ότι τα μελλοντικά προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την 
περιφερειακή ανάπτυξη θα πρέπει να στηρίξουν αποτελεσματικά τον τομέα του 
τουρισμού· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της 
μεταφοράς γνώσεων και των διασυνοριακών ανταλλαγών των βέλτιστων πρακτικών, με 
βάση το έργο των υφιστάμενων ευρωπαϊκών δικτύων όπως το NECSTouR·

6. τονίζει το γεγονός ότι ο τουρισμός στην ύπαιθρο και ο αγροτουρισμός έχουν ζωτική 
συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, στη διαφοροποίηση της 
οικονομίας της υπαίθρου, καθώς και στη χωροταξική ισορροπία, δεδομένου ότι 
δημιουργούν νέες ευκαιρίες, ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες, αφού οι 
δραστηριότητες αυτές είναι πλήρως αλληλοσυμπληρωματικές με τις παραδοσιακές 
δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και ενίοτε τις ενισχύουν, όπως στην περίπτωση 
του αγροτουρισμού, συμβάλλοντας έτσι στην ανάσχεση της εξόδου του πληθυσμού από 
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τις περιοχές αυτές με τη δημιουργία θέσεων εργασίας· προσθέτει ότι συμβάλλουν επίσης 
στη διατήρηση και τη γνώση των πολιτιστικών ταυτοτήτων και των παραδόσεων, καθώς 
και των παραδοσιακών προϊόντων διατροφής· ζητεί εξάλλου να επιδειχθεί επιμονή σε 
σχέση με την ποιότητα της απασχόλησης στον τομέα αυτό·

7. υπογραμμίζει ότι οι τουριστικές δραστηριότητες πρέπει πάντοτε να ασκούνται με 
σεβασμό στο τοπίο και το περιβάλλον· στόχος -όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή 
σύμβαση για το τοπίο-θα πρέπει να είναι μια ισορροπημένη και αρμονική σχέση μεταξύ 
των κοινωνικών αναγκών, της οικονομικής δραστηριότητας και του περιβάλλοντος·

8. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο αγροτουρισμός και ο τουρισμός στην ύπαιθρο 
αποτελούν έναν ιδιαίτερο οικονομικό τομέα που δεν είναι δυνατόν να μετεγκατασταθεί, 
τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου, σε αντίθεση με άλλα μοντέλα του ευρωπαϊκού 
τουρισμού όπως ο παράκτιος τουρισμός, τον καθιστούν λιγότερο εξαρτημένο από τις 
εποχές και, επομένως, το στοίχημα για την ανάπτυξή του προϋποθέτει τη δημιουργία 
νέων βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας·

9. υπογραμμίζει ότι ο αγροτουρισμός και ο τουρισμός στην ύπαιθρο είναι στοιχεία 
σημαντικά για την αντιμετώπιση του εποχιακού χαρακτήρα του τουρισμού, ιδίως στις 
πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες· θεωρεί ως εκ τούτου σημαντικό να ληφθεί υπόψη η 
δυνατότητα πρόσβασης στις περιφέρειες αυτές κατά την εξέταση των δυνατοτήτων 
επέκτασης των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών·

10. τονίζει επίσης ότι ο τουρισμός στην ύπαιθρο και ο αγροτουρισμός απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή, δεδομένου ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερες και πρόσθετες αδυναμίες σε σχέση με 
τους άλλους τουριστικούς τομείς, όπως η ανάγκη βελτίωσης των υποδομών των 
αγροτικών ζωνών καθώς και των δικτύων μεταφορών που τις συνδέουν με τα αστικά 
κέντρα, η περιορισμένη πρόσβαση στις πιστώσεις για την ανάπτυξη τουριστικών 
δραστηριοτήτων και η ανεπαρκώς διαρθρωμένη και χωρίς σύνδεση με την αγορά 
προσφορά·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η κατάρτιση και η καινοτομία, δεδομένου ότι 
αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού 
στην ύπαιθρο και του αγροτουρισμού· υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
που ασκούν τη δραστηριότητα αυτή είναι πολύ μικρού μεγέθους και διαδραματίζουν 
σημαντικότατο ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τις γυναίκες και τους νέους, 
στο βαθμό που τα μέσα για τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων του 
προσωπικού είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες στην 
ύπαιθρο·

12. υπογραμμίζει το βασικό ρόλο που διαδραματίζουν ο τουρισμός στην ύπαιθρο και ο 
αγροτουρισμός σε άμεση σύνδεση με την αλυσίδα προσφοράς τοπικών προϊόντων 
διατροφής και άλλων διαφοροποιημένης ποιότητας (προϊόντα βιολογικής γεωργίας, ΠOΠ, 
ΠΓΕ, κλπ.), εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει την 
επιτόπου παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων·

13 θεωρεί ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα εμπορίας των γεωργών και να 
βελτιωθεί η πρόσβασή τους στις τοπικές αγορές, επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις του 
τομέα εστίασης να αγοράζουν ευκολότερα τα τοπικά προϊόντα που χρειάζονται·
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14. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό γίνουν περισσότερο γνωστές στους πολίτες της Ένωσης 
και των τρίτων χωρών οι δυνατότητες του τουρισμού στην ύπαιθρο, προβάλλοντάς τις 
περισσότερο στην ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη  visiteurope.com· προτείνει επίσης να 
βελτιωθεί η διασύνδεση μεταξύ της τουριστικής προσφοράς και του δικτύου Natura 2000 
προκειμένου να προβληθούν περισσότερο οι προσπάθειες για την προστασία και τη 
διατήρηση των περιοχών αυτών και να προωθηθεί περισσότερο η ανάπτυξή τους·

15. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την εφαρμογή δράσεων κατάρτισης με στόχο να 
αξιοποιηθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των γεωργών στον τομέα του τουρισμού, με 
προοπτική την προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης στην ύπαιθρο·

16. υπενθυμίζει ότι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στα έξι άτομα έχει κάποια αναπηρία και ότι 
επομένως είναι αναγκαία η προώθηση ενός τουρισμού στην ύπαιθρο και ενός 
αγροτουρισμού προσαρμοσμένων και προσβάσιμων στα άτομα με αναπηρία και 
μειωμένης κινητικότητας·

17. αναγνωρίζει τη σημασία της πλατφόρμας «ΤΠΕ και τουρισμός» που προτείνει η 
Επιτροπή, διευκρινίζει όμως ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να 
αποκτήσει η ύπαιθρος σύγχρονες υποδομές ΤΠ (όπως υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης 
με το διαδίκτυο) προκειμένου να δημιουργηθούν και να τεθούν στο διαδίκτυο όλες οι 
πληροφορίες που χρειάζονται για την ανταλλαγή των ορθών πρακτικών και  να 
εφαρμοστούν δράσεις κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησής τους καθώς και 
να αναπτυχθούν, επί παραδείγματι στο πλαίσιο του προγράμματος για την καινοτομία και 
την ανταγωνιστικότητα (ΠΑΚ), πολύγλωσσα συστήματα πληροφορικής που θα 
μπορούσαν να διευκολύνουν το διεθνή τουρισμό·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για 
τον τουρισμό στην ύπαιθρο και τον αγροτουρισμό και ότι οι μόνες διαθέσιμες 
πληροφορίες βασίζονται σε εκτιμήσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δράσεις που 
προβλέπονται με στόχο την εδραίωση της βάσης κοινωνικοοικονομικών γνώσεων στον 
τομέα του τουρισμού, δεδομένου ότι πρέπει να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η 
επιβολή πρόσθετων οικονομικών και διοικητικών επιβαρύνσεων·

19. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει τον τουρισμό στην ύπαιθρο και τον αγροτουρισμό 
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους· προτείνει σχετικά να παραταθεί η πρωτοβουλία Calypso  
μετά το 2011 και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον τουρισμό στην ύπαιθρο και τον 
αγροτουρισμό στα προγράμματα που εφαρμόζονται, δημιουργώντας χρήσιμες συνέργιες 
με άλλες μορφές τουρισμού σε περιοχές κοντά την ύπαιθρο (π.χ. αθλητικός, θαλάσσιος, 
πολιτιστικός, θρησκευτικός τουρισμός κ.λπ.)·  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στον τουρισμό στην ύπαιθρο και τον αγροτουρισμό στο πλαίσιο όλων των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης, όπως η στρατηγική για το Δούναβη, που 
καλύπτει τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 20. προτείνει στην Επιτροπή τη θέσπιση κανόνων εναρμόνισης σε σχέση με τον καθορισμό 
κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας στον τομέα του τουρισμού στην ύπαιθρο και του 
αγροτουρισμού, όπως ισχύει για τον παραδοσιακό ξενοδοχειακό τομέα, όπου τα διάφορα 
σήματα απονέμονται βάσει ενός συνόλου αυστηρών κριτηρίων, προκειμένου να 
αποφεύγεται η απαξίωση των σχετικών σημάτων·
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21.  προτείνει, δεδομένης της επιτυχίας των πρωτοβουλιών «Ευρωπαϊκές πολιτιστικές 
πρωτεύουσες» και του «Σήματος ευρωπαϊκής κληρονομιάς», να αναπτυχθεί παρόμοια 
πρωτοβουλία για τη χορήγηση ευρωπαϊκού σήματος στις περιοχές της υπαίθρου με 
τουριστικό ενδιαφέρον· υπογραμμίζει ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό σήμα που 
θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, ότι τα υφιστάμενα εθνικά σήματα 
ποιότητας πρέπει να διατηρηθούν και ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η αναγκαία 
διαφάνεια για τον καταναλωτή· ζητεί το σήμα αυτό να χρησιμοποιείται σε εθελοντική 
βάση·
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