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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisija atzīst Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) nozīmi Eiropas lauku tūrisma attīstībā, un uzsver, ka ir jāturpina pasākumi, 
kurus atbalsta, izmantojot šo fondu saistībā ar KLP pēc 2013. gada, nodrošinot pienācīgu 
finansējuma līmeni un ievērojot noteiktos mērķus; atgādina līdzšinējās vairākkārtējās 
prasības vienkāršot KLP un samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar šo politiku, 
kuras neatņemama sastāvdaļa ir ELFLA;

2. vērš uzmanību uz to, ka lauku tūrisma un agrotūrisma atbalstam paredzētajiem 
turpmākajiem pasākumiem ir jābūt pilnībā pielāgotiem turpmākajiem KLP mērķiem, 
stratēģijām un instrumentiem lauku attīstības jomā un jo īpaši tiem, kas attiecas uz tādu 
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu kā zemes uzturēšana, ainavas saglabāšana, 
bioloģiskā daudzveidība un mežsaimniecība, lauku kultūras mantojuma saglabāšana un 
attīstība;

3. vērš uzmanību uz klimata pārmaiņu ietekmi uz Eiropas teritorijām un to radītajām 
ekonomiskajām sekām tūrisma nozarē; šajā saistībā iesaka izstrādāt kvalitātes hartu 
nolūkā veicināt ilgtspējīgu tūrismu apdraudētajās zonās, lai tūrisma infrastruktūras un 
pakalpojumu jomā mudinātu īstenot labu praksi;

4. uzskata, ka lauku tūrisma un agrotūrisma attīstības finansēšana ES ir pilnībā pamatota, jo 
minētās jomas skar vairāk nekā 500 000 izmitināšanas uzņēmumu un aptuveni 6 500 000 
gultas vietu, un 15–20 % no tām atrodas agrotūrisma objektos; piedāvājums un 
pieprasījums šajās jomās ir pieaudzis vidēji par 10–15 % gadā pēdējo 10 līdz 15 gadu 
laikā, kad kopējā izaugsme tūrisma jomā bija vidēji 4–5%;

5. uzskata, ka turpmākajām lauku un reģionālās attīstības programmām efektīvi jāatbalsta 
tūrisma nozare; turklāt īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai veicinātu zināšanu nodošanu un 
pārrobežu apmaiņu ar labāko praksi, pamatojoties uz pašreizējo Eiropas tīklu darbību, 
piemēram, uz NECSTouR;

6. uzsver to, ka lauku tūrisms un agrotūrisms ievērojami veicina dzīves kvalitātes uzlabošanu 
lauku rajonos un lauku ekonomikas daudzveidību, kā arī teritoriālo līdzsvaru, jo tiek 
radītas jaunas iespējas, jo īpaši jauniešiem un sievietēm, un šīs darbības pilnībā papildina 
primārās nozares tradicionālās darbības, reizēm pat tās nostiprina, kā tas, piemēram, ir 
saistībā ar agrotūrismu, kā arī palīdz apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos lauku 
rajonos, radot jaunas darba vietas; norāda arī, ka lauku tūrisms un agrotūrisms veicina 
kultūras identitātes un tradīciju, kā arī tradicionālo pārtikas produktu saglabāšanu un 
zināšanas par tiem; aicina arī nodrošināt darbavietu kvalitāti šajā nozarē;

7. uzsver, ka, veicot tūrisma aktivitātes, vienmēr jāaizsargā ainava un vide; uzsver arī — kā 
tas norādīts Eiropas ainavu konvencijā —, ka par mērķi jānosaka līdzsvarotu un saskaņotu 
attiecību izveidošana starp sociālajām vajadzībām, saimniecisko darbību un vidi;
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8. vērš uzmanību uz to, ka lauku tūrisms un agrotūrisms ir patstāvīga un nepārvietojama 
ekonomikas nozare, kuras pamatiezīmes atšķirībā no citiem Eiropas tūrisma modeļiem, 
piemēram, no piekrastes tūrisma, ļauj tai būt mazāk atkarīgai no sezonas un līdz ar to 
attīstīties, uzsvaru liekot uz jauna veida ilgtspējīgu un kvalitatīvu darbavietu radīšanu;

9. uzsver, ka lauku tūrisms un agrotūrisms ir nozīmīgas nozares, kas mazina tūrisma 
sezonālo raksturu, jo īpaši attālākajos reģionos; tāpēc uzskata, ka ir būtiski ņemt vērā šo 
reģionu pieejamību, paredzot iespēju paplašināt Eiropas transporta tīklus;

10. uzsver arī to, ka lauku tūrismam un agrotūrismam ir jāvelta īpaša uzmanība, jo šīs nozares 
vairāk kā citas tūrisma nozares ietekmē īpaši aspekti, tostarp nepieciešamība uzlabot 
infrastruktūru lauku rajonos, kā arī transporta tīklus, kas tos savieno ar pilsētu centriem, 
ierobežotā piekļuve kredītiem lauku tūrisma pasākumu izstrādei, kā arī nepietiekami 
strukturēts un ar tirgu nesaistīts piedāvājums;

11. uzsver, ka ir jāmudina apmācība un inovācija, kas ir būtiski elementi, ar kuriem palielināt 
lauku tūrisma un agrotūrisma konkurētspēju; atgādina, ka lielākā daļa no uzņēmumiem, 
kas veic šādu uzņēmējdarbību, ir mikrouzņēmumi, kam ir ļoti būtiska nozīme darbavietu 
radīšanā sievietēm un jauniešiem, un ka personāla kvalifikācijas uzlabošanai ieviestos 
instrumentus var izmantot arī citām lauku rajonu saimnieciskām darbībām;

12. uzsver lauku tūrisma un agrotūrisma nozīmi, veidojot tiešu saikni ar piegādes ķēdi vietējo 
pārtikas produktu un citu kvalitatīvu diferencētu (bioloģiskās lauksaimniecības produkts, 
ACVN, AĢIN utt.) produktu jomā tā, lai ieviestu sistēmu, kas garantē produktu ražošanu, 
pārstrādi un tirdzniecību uz vietas;

13. uzskata, ka ir jānostiprina lauksaimnieku produkcijas noieta iespējas un jāuzlabo viņu 
piekļuve vietējiem tirgiem, tādējādi ēdināšanas uzņēmumiem atvieglojot iespēju 
iegādāties tiem nepieciešamos vietējos produktus;

14. uzsver, ka ir būtiski Savienības un trešo valstu iedzīvotāju vidū popularizēt lauku tūrisma 
iespējas, padarot to redzamāku ar Eiropas portāla visiteurope.com starpniecību; turklāt 
ierosina uzlabot savienojumu starp tūrisma piedāvājumiem un „Natura 2000” tīklu, lai 
padarītu redzamākus centienus aizsargāt un saglabāt šajā tīklā iekļautās teritorijas un 
sekmēt to attīstību;

15. aicina Komisiju sekmēt to apmācību īstenošanu, kuru mērķis ir izmantot lauksaimnieku 
profesionālās zināšanas tūrisma nozarē, lai lauku rajonos sekmētu ekonomikas 
dažādošanu;

16. atgādina, ka Eiropas Savienībā no katriem sešiem iedzīvotājiem viens ir ar invaliditāti un 
ka ir arī jāveicina personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem pielāgots lauku 
tūrisms un agrotūrisms;

17. atzīst Komisijas ierosinātās „IKT un tūrisma” platformas nozīmīgumu, tomēr norāda, ka ir 
jāveic viss iespējamais, lai lauku rajonus aprīkotu ar jaunāko informācijas tehnoloģiju 
infrastruktūru (piem., platjoslas interneta pieslēguma pakalpojumi), radot iespējas 
nodrošināt un savstarpēji saistīt visu paraugprakses apmaiņai nepieciešamo informāciju, 
un lai apmācītu to izmantot, kā arī — piemēram, saistībā ar inovāciju un konkurences 
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programmu (IKT) — jāattīsta daudzvalodu IT resursi, kas varētu veicināt starptautisko 
tūrismu;

18. pauž nožēlu par to, ka netiek apkopota oficiāla statistika par lauku tūrismu un agrotūrismu 
un visa pieejamā informācija ir balstīta uz aplēsēm; atzinīgi vērtē pasākumus, kas tiek 
apsvērti, lai tūrisma jomā nostiprinātu sociālo un ekonomisko zināšanu bāzi, norādot, ka 
pēc iespējas ir jānovērš finansiālu un administratīvu papildmaksu noteikšana;

19. mudina Komisiju attīstīt lauku tūrismu un agrotūrismu visa gada garumā; šajā sakarā 
ierosina turpināt CALYPSO iniciatīvu pēc 2011. gada un izstrādātajās programmās veltīt 
lielāku uzmanību lauku tūrismam un agrotūrismam, iegūstot lietderīgas sinerģijas ar 
citiem tūrisma veidiem, kādi ir saistīti ar lauku reģioniem (piemēram, sporta tūrisms, 
kūrortu tūrisms, kultūras tūrisms, reliģijas tūrisms utt.);  aicina Komisiju īpašu uzmanību 
pievērst lauku tūrismam un agrotūrismam saistībā ar visām Savienības makroreģionālajām 
stratēģijām, piemēram, saistībā ar Donavas stratēģiju, kas attiecas uz Eiropas Savienības 
nabadzīgākajiem reģioniem; 

 20. ierosina Komisijai ieviest saskaņošanas noteikumus attiecībā uz kvalitātes novērtēšanas 
kritēriju noteikšanu lauku tūrisma un agrotūrisma jomā, kā tas ir tradicionālajā viesnīcu 
nozarē, vai izstrādāt dažādas zīmes, kuras nolūkā nepieļaut attiecīgo zīmju nonivelēšanos, 
piešķir pamatojoties uz stingru kritēriju kopumu;

21.  ņemot vērā „Eiropas kultūras galvaspilsētu” un „Eiropas kultūras mantojuma zīmes” 
iniciatīvas panākumus, ierosina izstrādāt līdzīgu iniciatīvu, lai izveidotu Eiropas zīmi 
tūristu iecienītiem lauku rajoniem; uzsver, ka šāda Eiropas zīme jāizstrādā, pamatojoties 
uz objektīviem novērtējuma kritērijiem, ka jāsaglabā pašreizējās valstu kvalitātes zīmes un 
ka ir svarīgi nodrošināt patērētājiem vajadzīgo pārredzamību; aicina, lai šādas zīmes tiktu 
izmantotas saskaņā ar brīvprātības principu.
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