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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. örömmel fogadja, hogy a Bizottság elismeri az európai vidéki idegenforgalom 
fejlesztéséhez való EMVA-hozzájárulás értékét, és hangsúlyozza, hogy folytatni kell az 
alap segítségével zajló akciókat a 2013 utáni KAP keretében is, kielégítő és a javasolt 
törekvéseknek megfelelő pénzügyi szinten; emlékeztet a KAP (amelynek az EMVA 
szerves része) egyszerűsítésére és bürokráciamentesítésére vonatkozó ismételt kérésekre;

2. felhívja a figyelmet, hogy a vidéki turizmust és agrárturizmust támogató jövőbeli 
fellépéseknek abszolút koherensnek kell lenniük a KAP jövőbeli célkitűzéseivel, 
stratégiáival és eszközeivel a vidékfejlesztés terén, különösen azokkal, amelyek olyan 
közös javak nyújtását célozzák, mint a föld termőképességének fenntartása, a tájmegőrzés, 
a biodiverzitás és az erdőgazdálkodás, valamint a vidéki nemzeti örökség értékeinek 
megőrzése és előtérbe helyezése;

3. felhívja a figyelmet az éghajlatváltozásnak az európai területekre, és annak az 
idegenforgalmi gazdaságra gyakorolt hatására; ennek kapcsán javasolja egy minőségi 
charta létrehozását, amely a veszélynek kitett területeken előmozdítaná a fenntartható 
idegenforgalmat, az infrastruktúra és az idegenforgalmi szolgáltatások területén bevált 
gyakorlatok cseréjét bátorítandó;

4. kijelenti, hogy az EU-ban a vidéki és agrárturizmus fejlesztésének finanszírozása teljesen 
indokolt, mivel ezek az ágazatok több mint 500 000 szálláshelyet, körül-belül 6 500 000 
ágyat jelentenek, amelyeknek 15–20%-a agrárturisztikai létesítményekben található; ezen 
ágazatok éves átlagos növekedése a kereslet-kínálat terén az utóbbi 10–15 évben elérte a 
10–15%-ot, olyan körülmények között, amikor az idegenforgalom átlagos növekedése 
általában 4–5% körül mozgott;

5. úgy véli, hogy a jövőbeli regionális és vidékfejlesztési programoknak hatékonyan kellene 
támogatniuk az idegenforgalmi ágazatot; egyben úgy véli, hogy érdemes különleges 
figyelmet fordítani a tudásátadás és a bevált gyakorlatok határokon átnyúló cseréjének 
előmozdítására, az olyan meglévő európai hálózatok, mint például a NECSTouR munkája 
alapján / -ra támaszkodva;

6. kiemeli, hogy a vidéki és agrárturizmus jelentős mértékben hozzájárul a vidék 
életminőségének javulásához és a vidéki gazdaság sokféleségének növekedéséhez, mivel 
mindkettő új lehetőségeket teremt, különösen a nők és a fiatalok számára, ezek a 
tevékenységek ugyanis teljes mértékben kiegészítik, sőt, néha megerősítik az elsődleges 
ágazat hagyományos tevékenységeit, mint például az agroturizmus esetében, a 
munkahelyteremtés által hozzájárulva a vidéki övezetek elnéptelenedésének 
megállításához; hozzáteszi, hogy hasonlóképpen hozzájárulnak a kulturális identitástudat 
és a hagyományok, valamint a hagyományos élelmiszer-termékek megőrzéséhez és 
megismeréséhez; ezen kívül kéri, hogy jobban figyeljenek oda a foglalkoztatás 
minőségére az ágazatban;
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7. hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi tevékenységeknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk a tájképet és a környezetet; hasonlóképpen hangsúlyozza, hogy az Európai 
Tájvédelmi Egyezményben foglaltaknak megfelelően azt a célt kell kitűzni, hogy 
kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolat alakuljon ki a szociális szükségletek, a 
gazdasági tevékenység és a környezet között;

8. felhívja a figyelmet arra, hogy a vidéki és agrárturizmus igazi, át nem telepíthető 
gazdasági ágazatot képeznek, és más európai idegenforgalmi modellekhez, például a part 
menti turizmushoz viszonyítva fő jellemzőik következtében kevésbé függenek az 
évszakoktól, és ezért fejlesztésükre számítani új fenntartható és minőségi foglalkoztatási 
lehetőségek kialakítását feltételezi;

9. hangsúlyozza, hogy a vidéki és agrárturizmus fontos szerepet játszik az idegenforgalom 
idényjellegére való felkészülésben, nevezetesen a legtávolabbi régiókban; ezért úgy ítéli 
meg, hogy figyelembe kell venni e régiók megközelíthetőségét, szem előtt tartva az 
európai közlekedési hálózatok kibővítésének lehetőségét;

10. hangsúlyozza továbbá, hogy a vidéki és agrárturizmus külön figyelmet érdemel, minthogy 
specifikus, a többi idegenforgalmi ágazathoz viszonyítva gyenge pontjaik is vannak, így 
például a vidéki övezetek infrastruktúrája és az őket a városközpontokkal összekötő 
szállítási hálózat javításra szorul, az agrárturisztikai tevékenységek fejlesztése céljából 
csak korlátok között lehet hitelhez jutni, a kínálat szerkezete nem megfelelő és nem felel 
meg a piaci igényeknek;

11. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell a továbbképzést és az innovációt, mint a vidéki és 
agrárturizmus versenyképességének fejlesztéséhez nélkülözhetetlen elemeket; emlékeztet, 
hogy az ezen tevékenységet folytató vállalkozások túlnyomó része mikrovállalkozás, 
amely rendkívül fontos szerepet játszik a nők és a fiatalok számára történő 
munkahelyteremtésben, ezért a személyzet szakmai képzettségének javítására létrehozott 
eszközöket a vidéki övezetek más gazdasági tevékenységeire is alkalmazni lehet;

12. hangsúlyozza, hogy a vidéki és agrárturizmusnak fontos szerep jut azzal, hogy közvetlen 
kapcsolatot teremt a helyi élelmiszertermékek, valamint más, megkülönböztetett termékek 
(biotermékek, OEM, OFJ stb.) kínálati láncával oly módon, hogy egy olyan rendszer 
jöjjön létre, amely biztosítja a termékek helyben történő előállítását, feldolgozását és piaci 
értékesítését;

13 úgy véli, erősíteni kell a gazdálkodók értékesítési kapacitását és javítani kell a helyi 
piacokra való bejutásukat, lehetővé téve így a vendéglátó-ipari vállalkozások számára, 
hogy könnyebben beszerezzék a számukra szükséges helyi termékeket;

14. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy jobban megismertessük az Unió és harmadik 
országok polgáraival a vidéki turizmusban rejlő lehetőségeket, nagyobb láthatóságot 
biztosítva számukra a visiteurope.com közösségi internetes oldalon; javasolja az 
idegenforgalmi kínálat és a Natura 2000 hálózat közötti kapcsolat javítását is annak 
érdekében, hogy az ezen övezetek védelmére és megőrzésére tett erőfeszítések jobban 
előtérbe kerüljenek, illetve fejlesztésük még nagyobb hangsúlyt kapjon;

15. kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a gazdálkodók szakmai képességének az 
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idegenforgalmi ágazatban történő kiaknázására irányuló továbbképzések megvalósítását a 
vidéki övezetek gazdasági diverzifikációjának előmozdítása céljából;

16. emlékeztet, hogy az Európai Unióban minden hatodik ember valamilyen 
fogyatékosságban szenved, és ezért az olyan vidéki és agrárturizmust kell előmozdítani, 
amely elérhető és alkalmas a fogyatékkal élők és a csökkent mozgásképességű személyek 
számára;

17. elismeri a Bizottság által javasolt „IKT és turizmus” platform fontosságát, de megjegyzi, 
hogy mindent meg kell tenni a vidéki övezetek naprakész informatikai infrastruktúrával 
(például szélessávú internetkapcsolattal) való ellátása érdekében, azért, hogy a bevált 
gyakorlat cseréjéhez szükséges információ elkészüljön és hálózatra kerüljön, és azért, 
hogy képzések induljanak ennek használatáról, illetve azért is, hogy például a 
versenyképességi és innovációs program keretében a nemzetközi idegenforgalmat 
elősegítő, többnyelvű informatikai forrásokat fejlesszenek ki,

18. sajnálja, hogy a vidéki és agrárturizmus tekintetében nem léteznek hivatalos statisztikák, 
az egyedül rendelkezésre álló adatok becsléseken alapulnak; örömmel fogadja az 
idegenforgalommal kapcsolatos társadalmi-gazdasági tudásalap konszolidálása céljából 
tervezett intézkedéseket, egyetértve abban, hogy amennyire csak lehet, el kell kerülni 
további pénzügyi és adminisztratív terhek kivetését;

19. ösztönzi a Bizottságot, hogy egész évben fejlessze a vidéki és agrárturizmust; javasolja a 
CALYPSO kezdeményezés meghosszabbítását 2011 utánra is, és a lezajló programok 
keretében szenteljen még nagyobb figyelmet a vidéki és agrárturizmusnak hasznos 
szinergiákat hozva létre a vidéki övezetek közelében található területeken jelen lévő más 
idegenforgalmi formákkal (pl. sportturizmus, fürdőturizmus, kulturális turizmus, 
vallásturizmus stb.);  kéri a Bizottságot, hogy az Unió valamennyi makroregionális 
stratégiája, mint például az Európai Unió legszegényebb régióit lefedő Duna-stratégia 
keretében szenteljen különleges figyelmet a vidéki és agrárturizmusnak; 

 20.javasolja a Bizottságnak, hogy a vidéki turizmus és agrárturizmus minőségértékelési 
kritériumainak meghatározására vonatkozóan hozzon létre harmonizációs szabályokat, 
ahogyan ez már megtörtént a hagyományos szállodai szolgáltatások területén, ahol a 
különböző címkéket szigorú kritériumok sora alapján adják ki, elkerülendő az érintett 
címke leértékelődését;

21. tekintettel „A kultúra európai fővárosa” és az „Európai Örökség címke” kezdeményezések 
sikerére, javasolja, hogy dolgozzanak ki hasonló kezdeményezést, amely az 
idegenforgalmi érdekeltséggel bíró vidéki övezetek számára létrehozna egy európai 
címkét; hangsúlyozza, hogy az európai címkének objektív értékelési kritériumokon kell 
alapulnia, és hogy a meglévő nemzeti minőségi címkéket meg kell tartani, valamint 
garantálni kell a fogyasztók számára szükséges átláthatóságot; kéri, hogy e címkét 
önkéntes alapon lehessen használni;
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