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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is er verheugd over dat de Commissie beseft dat het ELFPO een waardevolle bijdrage tot 
de ontwikkeling van het plattelandstoerisme in Europa kan leveren en beklemtoont dat 
voortzetting van de steun uit dit fonds en in het kader van het GLB na 2013 nodig is om 
een financieringsniveau te bereiken dat afgestemd is op de gestelde ambities; herhaalt 
andermaal dat het GLB, waar het ELFPO onlosmakelijk mee verbonden is, eenvoudiger 
en minder bureaucratisch moet worden;

2. wijst erop dat de toekomstige steunmaatregelen voor het plattelands- en agrotoerisme 
volkomen moeten stroken met de toekomstige doelstellingen, strategieën en instrumenten 
van het GLB op het gebied van de plattelandsontwikkeling, met name waar het gaat om 
verlening van diensten van openbaar belang zoals onderhoud van areaal, 
landschapsbehoud, biodiversiteit, bosbouw,  en behoud en benutting van het potentieel 
van het landelijk gebied;

3. wijst op de gevolgen van de klimaatverandering  op gebieden in Europa en op de gevolgen 
daarvan voor de toeristeneconomie; stelt uit dien hoofde de instelling voor van een 
kwaliteitshandvest ter bevordering van hoogwaardig toerisme in de bedreigde gebieden, 
om op het gebied van infrastructuren en toeristische dienverlening verantwoorde 
werkmethoden te stimuleren;

4. wijst erop dat financiering van het plattelands- en agrotoerisme in de EU ten volle 
gerechtvaardigd is als men bedenkt dat deze sector ruim 500.000 logiesverstrekkende 
bedrijven met zo'n 6,5 miljoen bedden omvat, waarvan 15 tot 20% in agrotoeristische 
gebieden; wijst erop dat deze sector de afgelopen 10 tot 15 jaar een groei van 10 tot 15% 
in vraag en aanbod te zien heeft gegeven, terwijl de groei van het toerisme in het 
algemeen slechts 4 tot 5% bedroeg;

5. is van mening dat de sector toerisme door toekomstige programma's voor plattelands- en 
regionale ontwikkeling daadwerkelijk moet worden gesteund. Er moet, voortbouwend op 
de activiteiten van bestaande Europese netwerken zoals NECSTouR, bijzondere aandacht 
worden geschonken aan bevordering van kennisoverdracht en grensoverschrijdende 
uitwisseling van optimale werkmethoden;

6. beklemtoont dat het plattelands- en agrotoerisme een wezenlijke bijdrage levert tot de 
verbetering van de levensomstandigheden op het platteland, de diversifiëring van de 
plattelandseconomie en het territoriaal evenwicht, daar het nieuwe kansen schept, met 
name voor jongeren en vrouwen omdat deze werkzaamheden volstrekt aansluiten bij de 
werkzaamheden die in de primaire sector van oudsher worden beoefend, en die deze soms, 
zoals in het geval van agrotoerisme, zelfs versterken en aldus bijdragen tot het tegengaan 
van de ontvolking van het platteland door de schepping van werkgelegenheid;  voorts dat 
het eveneens bijdraagt tot het behoud van en kennis over de culturele identiteit en de 
traditionele leefwijze en van traditionele voedingsproducten; dringt er bovendien op aan 
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dat er meer nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van de 

7. wijst erop dat in het kader van toeristische activiteiten steeds voorzichtig moet worden 
omgegaan met landschap en milieu; wijst er eveneens op dat, zoals gesteld in het 
Europese Landschapsverdrag, moet worden gestreefd naar een evenwichtige en 
harmonieuze verhouding van sociale behoeften, economische bedrijvigheid en milieu;

8. wijst erop dat het plattelands- en agrotoerisme een echte, niet verplaatsbare economische 
sector vormen, die door zijn voornaamste kenmerken in tegenstelling tot andere Europese 
modellen van toerisme, zoals dat in de kustgebieden, minder afhankelijk is van de 
jaargetijden, waardoor het inzetten op de ontwikkeling ervan uitgaat van de 
veronderstelling dat er nieuwe reserves van duurzame, hoogwaardige banen worden 
geschapen;

9. wijst erop dat plattelands- en agrotoerisme belangrijk zijn als methode om, met name in de 
meest afgelegen gebieden, de seizoensgebonden aard van het toerisme te neutraliseren; 
acht het dan ook van wezenlijke betekenis dat er rekening wordt gehouden met de 
toegankelijkheid van deze regio's door mogelijkheden te overwegen de Europese 
vervoersnetwerken uit te breiden;

10. wijst er voorts op dat het plattelands- en agrotoerisme bijzondere aandacht nodig heeft 
wegens zijn specifieke kwetsbaarheid ten opzichte van de overige vormen van toerisme, 
waarbij te denken valt aan de behoefte aan betere infrastructuur op het platteland en aan 
betere vervoersnetwerken voor de verbinding met de stedelijke gebieden, de beperkte 
mogelijkheid om krediet voor de ontwikkeling van agrotoerismeactiviteiten te verkrijgen, 
en het onvoldoende gestructureerde en niet op de markt afgestemde aanbod;

11. wijst erop dat opleiding en innovatie moeten worden aangemoedigd omdat dit wezenlijke 
elementen zijn voor de ontwikkeling van het mededingingsvermogen van plattelands- en 
agrotoerisme; wijst erop dat de meeste ondernemingen in deze sector zeer gering van 
omvang zijn en dat zij een uiterst belangrijke rol spelen in de schepping van 
werkgelegenheid voor vrouwen en jongeren, en dat de instrumenten die worden ingezet 
ter verbetering van de opleiding van personeel dus kunnen worden gebruikt voor andere 
economische bedrijvigheid in plattelandsgebieden;

12. wijst op de belangrijke rol die het plattelands- en agrotoerisme speelt in rechtstreeks 
verband met de distributieketen voor traditionele voedingsmiddelen en andere producten 
van gedifferentieerde kwaliteit (die voortkomen uit de biologische landbouw, BOB, BGA, 
enz.) om een systeem tot stand te brengen dat ervoor zorgt dat de producten ter plaatse 
worden geproduceerd, verwerkt en op de markt gebracht ;

13 acht het noodzakelijk het vermogen van boeren om producten op de markt te brengen en 
hun toegang tot plaatselijke markten te verbeteren, en de horecasector aldus in staat te 
stellen gemakkelijker de plaatselijke producten te kopen die hij nodig heeft;

14. wijst erop dat het van belang is de burgers van de Unie en van derde landen beter op de 
hoogte te brengen van de mogelijkheden van het plattelandstoerisme, door hieraan op de 
Europese portaalsite visiteurope.com meer ruchtbaarheid te geven; stelt eveneens voor het 
verband tussen het toeristische aanbod en het netwerk Natura 2000 te verbeteren om meer 
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bekendheid te geven aan de maatregelen die zijn genomen om deze gebieden te 
beschermen en te behouden en hun ontwikkeling nog verder te bevorderen;

15. verzoekt de Commissie het opzetten van opleidingsacties te stimuleren om de 
beroepsvaardigheden van boeren in de toeristische sector uit te baten ter bevordering van 
de economische verscheidenheid op het platteland;

16. wijst erop dat in de Europese Unie  één op de zes mensen gebukt gaat onder een handicap 
en dat dus een plattelands- en agrotoerisme moet worden bevorderd dat is aangepast aan 
en toegankelijk is voor gehandicapten en mensen die verminderd mobiel zijn;

17. onderkent het belang van het ICT-toerismeplatform dat de Commissie voorstelt, maar 
wijst erop dat er meer moet worden gedaan om te bereiken dat het platteland over de 
modernste IT-infrastructuur kan beschikken (zoals breedbandaansluitingen) om alle 
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitwisseling van optimale werkmethoden te 
produceren en op het net te zetten, en om opleidingsacties op te zetten over het gebruik 
daarvan en om, bij voorbeeld in het kader van het programma voor innovatie en 
mededingingsvermogen (PIC), meertalige informaticamiddelen te ontwikkelen die het
internationale toerisme kunnen vergemakkelijken;

18. betreurt dat er geen officiële statistieken over plattelands- en agrotoerisme bestaan en dat 
er alleen op schattingen gebaseerde cijfers bestaan; is verheugd over de geplande actie om 
het sociaaleconomische kennisbestand voor toerisme te consolideren, daar het opleggen 
van aanvullende financiële en administratieve lasten zo veel mogelijk moet worden 
vermeden;

19. moedigt de Commissie aan het plattelands- en agrotoerisme het gehele jaar te bevorderen; 
verzoekt de Commissie dan ook het Calypso-initiatief ook na 2011 voort te zetten en in 
het kader van de lopende programma's meer aandacht aan plattelands- en agrotoerisme te 
besteden, en ervoor te zorgen dat dit soort toerisme en andere vormen van toerisme in
gebieden die in de buurt liggen van plattelandsgebieden elkaars effecten versterken (bij 
voorbeeld toerisme met de nadruk op sport, bezoek van badplaatsen, cultuur, godsdienst 
enz.);  verzoekt de Commissie in het kader van alle macroregionale strategieën van de 
Unie, zoals de strategie voor de Donau die van toepassing is op de armste gebieden van de 
Europese Unie, bijzondere aandacht te schenken aan plattelands- en agrotoerisme; 

 20. stelt voor dat de Commissie harmonisatievoorschriften bepaalt voor de vaststelling van de 
normen voor kwaliteitsbeoordeling in de sector plattelands- en agrotoerisme, zoals deze 
ook bestaan in het traditionele hotelwezen, waar de uiteenlopende kwalificaties worden 
toegekend op de grondslag van een reeks strikte normen, om ontwaarding van de 
kwalificaties in kwestie te voorkomen;

21.  stelt, gezien het succes van de initiatieven "Europese culturele hoofdstad" en "Europees 
erfgoedlabel", voor dat er een vergelijkbaar initiatief wordt ontplooid om een Europees 
label voor toeristisch interessante landelijke gebieden in te voeren; wijst erop dat aan dit 
label objectieve beoordelingsnormen ten grondslag moeten liggen, dat de bestaande 
nationale kwaliteitslabels moeten worden gehandhaafd en dat de voor de consument 
noodzakelijke transparantie gewaarborgd moet zijn; dringt erop aan dat dit label op 
vrijwillige basis wordt gebruikt.
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