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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt selle üle, et komisjon tunnustab Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi kaudu pakutava abi väärtust maaturismi arendamisel Euroopas; 
rõhutab vajadust jätkata selle fondi kaudu toetatavaid meetmeid 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames ja eraldada neile piisavalt vahendeid vastavalt seatud 
eesmärkidele; palub veel kord bürokraatia lihtsustamist ja vähendamist ühise 
põllumajanduspoliitika valdkonnas, mille lahutamatu osa on Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et tulevased meetmed maa- ja taluturismi toetuseks peavad 
täiel määral arvestama ühise põllumajanduspoliitika tulevaste eesmärkide, strateegiate ja 
vahenditega maaelu arengu valdkonnas, eelkõige nendega, mis on seotud avalike hüvede 
osutamisega, nagu maa hooldamine, maastikukaitse, bioloogiline mitmekesisus ja 
metsandus, maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja arendamine;

3. juhib tähelepanu mõjule, mida kliimamuutus avaldab Euroopa piirkondadele ja 
turismimajandusele; teeb sellega seoses ettepaneku luua kvaliteediharta säästva turismi 
edendamiseks ohustatud piirkondades, et ergutada heade tavade vahetamist 
turismiinfrastruktuuri ja -teenuste valdkonnas;

4. kinnitab, et Euroopa Liidu maa- ja taluturismi arengu rahastamine on täielikult õigustatud, 
kuna need sektorid hõlmavad enam kui 500 000 majutusasutust ning ligikaudu 
6 500 000 voodikohta, millest 15–20% asuvad turismitaludes; märgib, et need sektorid on 
viimase 10–15 aasta jooksul pakkumise ja nõudluse osas kasvanud keskmiselt 10–
15% aastas, samas kui üldine kasv turismisektoris oli 4–5%;

5. on seisukohal, et tulevased maaelu ja piirkondade arengukavad peaksid tõhusalt toetama 
turismisektorit; on samuti seisukohal, et erilist tähelepanu tuleks pöörata teadmussiirde 
edendamisele ja piiriülesele heade tavade vahetusele, lähtudes olemasolevate Euroopa 
võrgustike, näiteks võrgustiku NECSTouR tööst;

6. rõhutab, et maa- ja taluturism annavad olulise panuse maapiirkondade elukvaliteedi 
parandamisse, maamajanduse mitmekesistamisse ja territoriaalse tasakaalu tagamisse, 
luues uusi võimalusi, eelkõige noorte ja naiste jaoks, sest need tegevusalad täiendavad 
igati primaarsektori traditsioonilisi tegevusalasid ja taluturismi puhul koguni toetavad 
neid, aidates niiviisi töökohtade loomise abil peatada elanike arvu vähenemist 
maapiirkondades; lisab, et samuti aitavad maa- ja taluturism säilitada ja tutvustada samal 
ajal kultuurilist identiteeti, rahvakombeid ja traditsioonilisi toiduaineid; palub lisaks panna 
suuremat rõhku selle sektori töökohtade kvaliteedile;

7. rõhutab, et turismitegevuse puhul peab alati arvestama maastiku ja keskkonnaga; rõhutab 
samuti, et vastavalt Euroopa maastikukonventsioonis sätestatule peaks eesmärk olema 
sotsiaalsete vajaduste, majandustegevuse ja keskkonna tasakaal ja harmoonia;
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8. juhib tähelepanu asjaolule, et maa- ja taluturism on omaette majandussektor, mida ei saa 
ümber paigutada ja mis oma põhiomaduste tõttu ei ole nii sõltuv hooaegadest, erinevalt 
teistest turismi vormidest Euroopas, nagu rannikuturism, ja seega tähendab selle arengusse 
panustamine ka panustamist uute, kestvate ja kvaliteetsete töökohtade loomisse;

9. rõhutab, et maa- ja taluturism on olulised turismi hooajalisuse tasakaalustamiseks, eriti 
kõige kaugemates piirkondades; peab seetõttu oluliseks võtta arvesse nende piirkondade 
juurdepääsetavust, uurides Euroopa transpordivõrkude laiendamise võimalust;

10. rõhutab samuti, et maa- ja taluturismile tuleb pöörata erilist tähelepanu, kuna neil on 
võrreldes teiste turismisektoritega spetsiifilised täiendavad probleemid, nagu vajadus 
parandada maapiirkondade infrastruktuuri ja maapiirkondi linnakeskustega ühendavat 
ühistranspordi võrku, piiratud juurdepääs laenule turismitegevuse arendamiseks ning 
ebapiisavalt struktureeritud ja turuvajadusi mitte arvesse võttev pakkumine;

11. rõhutab vajadust arendada koolitustegevust ja innovatsiooni kui konkurentsivõimelisema 
maa- ja taluturismi tugisambaid; tuletab meelde, et enamik sellel alal tegutsevaid 
ettevõtjaid on mikroettevõtjad, kellel on väga oluline osa naistele ja noortele töökohtade
loomises, seetõttu võiks töötajate kvalifikatsiooni parandavaid meetmeid rakendada 
maapiirkondade majanduse teistel tegevusaladel;

12. rõhutab maa- ja taluturismi olulist rolli kohalike toiduainete ja muude erilise kvaliteediga 
(mahepõllunduse tähis, kaitstud päritolunimetus, kaitstud geograafiline tähis) toodete 
tarneahelaga otsese lüli loomisel, et luua süsteem, mis tagaks toodete tootmise, töötlemise 
ja turustamise kohapeal;

13. on seisukohal, et tuleb parandada põllumajandustootjate turustustegevust ja juurdepääsu 
kohalikule turule, mis võimaldaks toitlustussektori ettevõtetel osta palju lihtsamalt neile 
vajalikku kohalikku toodangut;

14. rõhutab, kui tähtis on suurendada ELi ja kolmandate riikide kodanike teadlikkust 
maaturismi võimalustest, tehes sellealase teabe nähtavamaks Euroopa portaalis 
visiteurope.com; teeb ettepaneku suurendada ka turismiteenuste pakkumise ja võrgustiku 
Natura 2000 suuremat seotust, et parandada nende piirkondade kaitsmiseks ja hoidmiseks 
tehtud töö nähtavust ja toetada rohkem nende arengut;

15. kutsub komisjoni üles ergutama selliste koolituste läbiviimist, mille eesmärk on kasutada 
põllumajandustootjate kutsealaseid oskusi ära turismisektoris, et edendada majanduse 
mitmekesistamist maapiirkondades;

16. tuletab meelde, et Euroopa Liidus on igal kuuendal inimesel mingit liiki puue, mistõttu 
peab möödapääsmatuks edendada puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimestele 
kohandatud ja juurdepääsetavat maa- ja taluturismi;

17. tunnustab komisjoni pakutud platvormi „IKT ja turism” olulisust, kuid täpsustab, et 
maapiirkondade varustamiseks kaasaegse infotehnoloogia infrastruktuuriga (näiteks 
interneti lairibaühenduse teenused) ning kogu heade tavade vahetamiseks vajaliku teabe 
kättesaadavaks tegemisel ja võrku ühendamisel ning selle kasutamise õpetamiseks tuleb 
teha maksimaalseid jõupingutusi, samuti on vajalik näiteks uuendustegevuse ja 
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konkurentsivõime programmi raames edasi arendada mitmekeelseid IT-vahendeid, mis 
võiksid edendada rahvusvahelist turismi;

18. väljendab sügavat kahetsust asjaolu üle, et maa- ja taluturismi kohta ei peeta ametlikku 
statistikat ning kogu kättesaadav teave põhineb hinnangutel; väljendab heameelt 
turismialaste sotsiaalsete ja majanduslike teadmiste baasi suurendamiseks kavandatud 
meetmete üle, mille puhul tuleks igati vältida täiendavat finants- ja halduskoormust;

19. ergutab komisjoni arendama aastaringset maa- ja taluturismi; teeb sellega seoses 
ettepaneku jätkata algatust CALYPSO ka pärast 2011. aastat ning pöörata väljatöötatud 
programmides enam tähelepanu maa- ja taluturismile, luues vajaliku koostoime 
maapiirkondade lähedastel aladel esindatud teiste turismi vormidega (näiteks spordi-, 
ranna-, kultuuri-, usuturism jne); palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu maa- ja 
taluturismile kõikide ELi makropiirkondade strateegiate, nt Doonau piirkonna strateegia 
raames, mis hõlmab Euroopa Liidu kõige vaesemaid piirkondi; 

 20. teeb komisjonile ettepaneku kehtestada maa- ja taluturismi sektoris kvaliteedi hindamise 
kriteeriumide väljatöötamiseks ühtsed eeskirjad nagu traditsioonilises hotellimajanduses, 
kus on olemas täpne kriteeriumide kogum erinevate kvaliteedimärkide andmiseks, et 
vältida nende väärtuse vähenemist;

21.  teeb seoses edukate algatustega „Euroopa kultuuripealinnad” ja „Euroopa kultuuripärandi 
märgis” ettepaneku sarnase algatuse väljatöötamiseks, et võtta kasutusele huvipakkuvate 
maapiirkondade Euroopa märgis; rõhutab, et sellise Euroopa märgise aluseks peavad 
olema objektiivsed hindamiskriteeriumid, säilitada tuleb liikmesriikide juba olemasolevad
kvaliteedimärgid ja tarbijatele tuleb tagada vajalik läbipaistvus; nõuab, et märgis oleks 
vabatahtlik.
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