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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad Komisija pripažįsta EŽŪFKP įnašo vertę Europos kaimo turizmo 
vystymuisi, ir pabrėžia, kad reikia ir toliau taikyti šio fondo pagal BŽŪP po 2013 m. 
remiamas priemones ir teikiant pakankamą finansavimą, kad būtų laikomasi nustatytų 
siekių; dar kartą ragina supaprastinti BŽŪP ir mažinti su šia politika, kurios neatskiriama 
dalis yra EŽŪFKP, susijusią biurokratiją;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad ateityje kaimo ir agrarinio turizmo paramos priemonės turi būti 
visiškai suderintos su BŽŪP tikslais, strategijomis ir priemonėmis kaimo plėtros srityje, o 
ypač su tais, kurie susiję su viešųjų gėrybių, pvz., žemės priežiūra, kraštovaizdžio 
išsaugojimu, biologine įvairove, miškininkyste, kaimo paveldo išsaugojimu ir plėtra, 
teikimu;

3. atkreipia dėmesį į klimato kaitos poveikį Europos teritorijoms ir į pasekmes turizmo 
pramonei; pataria šiuo tikslu sukurti kokybės chartiją siekiant skatinti tvarų turizmą 
vietovėse, kurioms gresia pavojus, siekiant paskatinti gerąją praktiką, susijusią su 
infrastruktūromis ir turizmo paslaugomis;

4. mano, kad kaimo turizmo ir agrarinio turizmo plėtros finansavimas ES visiškai pagrįstas, 
kadangi tuose sektoriuose daugiau kaip 500 000 apgyvendinimo įstaigų ir apie 
6 500 000 lovų, iš kurių 15–20 % yra agrarinio turizmo vietovėse; nurodo, kad 
pastaruosius 10–15 metų pasiūla ir paklausa šiuose sektoriuose kasmet išauga 10–15 %, o 
visas turizmo sektorius tuo pačiu metu vidutiniškai augo 4–5 %;

5. mano, kad ateityje taikant kaimo ir regiono plėtros programas turėtų būti veiksmingai 
remiamas turizmo sektorius; taip pat mano, kad reikia skirti ypatingą dėmesį žinių 
perdavimo ir tarpvalstybinio pasikeitimo gerąja patirtimi skatinimui, remiantis jau 
egzistuojančių Europos tinklų pvz., NECSTouR darbu;

6. pabrėžia, kad kaimo ir agrarinis turizmas labai padeda gerinti gyvenimo kokybę kaimo 
vietovėse, įvairinti kaimo ekonomiką ir skatinti teritorinę pusiausvyrą, todėl, kad jis 
skatina naujas galimybes, ypač jaunimui ir moterims, kadangi ši veikla labai papildo 
pirminio sektoriaus tradicinę veiklą ir kartais ją net sustiprina (kaip agroturizmo atveju) ir 
prisideda prie kaimo vietovių tuštėjimo stabdymo kuriant darbo vietas; primena, kad jis 
taip pat padeda išsaugoti ir pažinti kultūrinį identitetą ir tradicinius papročius bei 
tradicinius maisto produktus; taip pat ragina didesnį dėmesį kreipti į sektoriaus darbo 
vietų kokybę;

7. pabrėžia, kad vykdant turistinę veiklą reikia visada gerbti kraštovaizdį ir aplinką; taip pat 
pabrėžia, kad, kaip nurodyta Europos kraštovaizdžio konvencijoje, reikėtų siekti sukurti 
darnią socialinių poreikių, ekonominės veiklos ir aplinkos pusiausvyrą;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad kaimo turizmas ir agroturizmas yra švarus, nekilnojamas 
ekonomikos sektorius, kuriam dėl jo būdingų bruožų, skirtingai nuo kitų Europos turizmo, 
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pvz., pakrančių turizmo, rūšių, mažiau įtakos turi sezonai, taigi, įsipareigojant siekti jo 
plėtros taip pat įsipareigojama kurti naujas, tvarias ir aukštos kokybės darbo vietas;

9. pabrėžia, kad kaimo turizmas ir agroturizmas yra svarbūs siekiant pasiruošti sezoninio 
pobūdžio turizmui, ypač labiausiai nutolusiuose regionuose; mano, kad nuo šiol yra labai 
svarbu atsižvelgti į šių regionų prieinamumą, numatant galimybes išplėsti Europos 
transporto tinklus;

10. taip pat pabrėžia, kad kaimo ir agrariniam turizmui reikia skirti ypatingą dėmesį, kadangi 
tam tikrais aspektais jis labiau pažeidžiamas nei kiti turizmo sektoriai, įskaitant tai, kad 
reikia gerinti kaimo vietovių infrastruktūrą ir transporto tinklus, jas siejančius su miestais, 
ribotas galimybes gauti paskolą agrarinio turizmo veiklai vystyti ir nepakankamai 
išvystytą bei rinkos tendencijų neatitinkančią pasiūlą;

11. pabrėžia, kad reikia skatinti mokymus ir naujoves, kurie labai svarbūs norint plėtoti kaimo 
turizmo ir agroturizmo konkurencingumą; primena, kad dauguma šią veiklą vykdančių 
įmonių yra labai mažos, tačiau atlieka labai svarbų vaidmenį kuriant darbo vietas 
moterims ir jaunimui, taigi priemonės, sukurtos siekiant pagerinti tokių darbuotojų 
kvalifikaciją, gali būti taikomos kitai kaimo zonų ekonominei veiklai;

12. pabrėžia, kad kaimo ir agrarinis turizmas atlieka svarbų vaidmenį kuriant tiesioginę vietos 
maisto produktų ir diferencijuotos kokybės produktų (gaunamų iš ekologiškų ūkių, 
SKVN, SGN ir kt.) sąsają su tiekimo grandine, taip, kad būtų sukurta sistema, užtikrinanti 
produktų gamybą, perdirbimą ir prekybą vietoje;

13 mano, kad reikia stiprinti ūkininkų prekybos pajėgumus ir gerinti jų galimybes patekti į 
vietos rinkas, tokiu būdu sudarant galimybes maitinimo sektoriaus įstaigoms lengviau 
įsigyti joms reikalingų vietos produktų;

14. pabrėžia, kad svarbu, jog Sąjungos ir trečiųjų valstybių piliečiai geriau susipažintų su 
kaimo turizmo galimybėmis, daugiau apie jį rašant Europos portale visiteurope.com; taip 
pat siūlo pagerinti turistinės pasiūlos ir tinklo „Natura 200“ sąveiką siekiant atkreipti kuo 
didesnį dėmesį į pastangas apsaugoti ir išsaugoti šias zonas ir dar labiau paskatinti jų 
vystymąsi;

15. kviečia Komisiją skatinti rengti mokymus, kurių tikslas būtų panaudoti ūkininkų 
profesines žinias turizmo sektoriuje siekiant kaimo zonose skatinti ekonominę 
diversifikaciją;

16. primena, kad Europos Sąjungoje vienas asmuo iš šešių yra neįgalus, taigi reikia skatinti 
kaimo turizmą ir agroturizmą, pritaikytą ir prieinamą neįgaliems ir riboto judumo 
asmenims;

17. pripažįsta Komisijos pasiūlyto forumo „IKT ir turizmas“ svarbą, tačiau yra įsitikinęs, kad 
reikėtų dėti visas pastangas, kad kaimo vietovės būtų aprūpintos naujausia IT 
infrastruktūra (pvz., plačiajuosčio interneto ryšio paslaugomis) siekiant pateikti ir sujungti 
į tinklą visą informaciją, kurios reikia norint keistis gerąja patirtimi, ir vykdyti mokymo 
veiklą siekiant, pvz., pagal konkurencingumo ir inovacijų programą (KIP), vystyti 
daugiakalbius informacinių technologijų išteklius, kuriuos taikant galėtų būti 
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palengvinamas tarptautinis turizmas;

18. apgailestauja, kad nėra oficialios kaimo ir agrarinio turizmo statistikos ir kad galima gauti 
vien tik spėjimais pagrįstą informaciją; palankiai vertina svarstomas priemones, kuriomis 
siekiama sutelkti socialinių ir ekonominių žinių bazę turizmo srityje, nepamirštant, kad 
reikėtų kiek įmanoma vengti užkrauti papildomą finansinę ir administracinę naštą;

19. ragina Komisiją vystyti kaimo turizmą ir agroturizmą visus metus; taigi siūlo pratęsti 
CALYPSO iniciatyvą po 2011 m. ir įgyvendinant programas skirti daugiau dėmesio 
kaimo ir agrariniam turizmui, sukuriant naudingas sąveikas su kitomis šalia kaimo 
vietovių vykdomomis turizmo formomis (pvz., sporto, jūros, kultūriniu, religiniu turizmu 
ir kt.);  prašo, kad Komisija skirtų ypatingą dėmesį kaimo turizmui ir agroturizmui 
rengdama visas Sąjungos makroregionų strategijas, pvz., Dunojaus strategiją, apimančią 
skurdžiausius Europos Sąjungos regionus; 

 20. pataria Komisijai nustatyti derinimo taisykles, susijusias su kokybės įvertinimo kriterijų 
nustatymu kaimo turizmo ir agroturizmo srityje, kaip tai daroma tradicinės viešbučių 
veiklos srityje – įvairūs ženklai suteikiami remiantis griežtų kriterijų visuma siekiant 
išvengti atitinkamų ženklų nuvertinimo;

21.  atsižvelgdamas į iniciatyvų „Europos kultūros sostinė“ ir „Europos paveldo ženklas“ 
sėkmę, siūlo parengti panašią iniciatyvą Europos turistinių kaimo vietovių ženklui sukurti; 
pabrėžia, kad Europos ženklas turėtų būti rengiamas remiantis objektyviais vertinimo 
kriterijais, kad turėtų būti išlaikyti jau egzistuojantys nacionaliniai kokybės ženklai, ir kad 
yra svarbu užtikrinti vartotojui reikalingą skaidrumą; ragina, kad šis ženklas būtų 
naudojamas savanoriškai.
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