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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. wyraża zadowolenie, że Komisja przyznała, iż Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przyczynił się do rozwoju turystyki wiejskiej 
w Europie i podkreśla konieczność dalszego podejmowania działań w ramach tego 
funduszu oraz w ramach WPR po 2013 r., zapewniając jednocześnie wystarczający 
poziom finansowania odpowiadający nakreślonym ambicjom; po raz kolejny domaga się 
uproszczenia i odbiurokratyzowania WPR, której EFRROW stanowi integralną część;

2. zwraca uwagę na fakt, że przyszłe działania w zakresie wspierania turystyki wiejskiej i 
agroturystyki muszą być w pełni spójne z przyszłymi celami, strategiami i instrumentami 
WPR w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, a szczególnie z tymi, których celem jest 
dostarczenie dóbr publicznych, takich jak utrzymanie gruntów, zachowanie krajobrazu, 
różnorodności biologicznej, leśnictwo oraz zachowanie i podniesienie wartości 
dziedzictwa obszarów wiejskich;

3. zwraca uwagę na skutki zmian klimatu dla terytoriów w Europie oraz na ich 
konsekwencje dla gospodarki turystycznej; proponuje w związku z tym opracowanie karty 
jakości mającej na celu propagowanie zrównoważonej turystyki na obszarach 
zagrożonych, żeby zachęcić do stosowania dobrych praktyk w dziedzinie infrastruktury i 
usług turystycznych;

4. potwierdza, że finansowanie rozwoju turystyki wiejskiej oraz agroturystyki w UE jest w 
pełni uzasadnione, gdyż sektory te obejmują 500 000 obiektów noclegowych i blisko 6 
500 000 miejsc noclegowych, z których 15-20 % znajduje się w obiektach 
agroturystycznych; sektory te w ostatnich 10-15 latach wykazywały średni wzrost popytu 
i podaży w wysokości 10-15 %, podczas gdy średni wzrost w turystyce wynosił ogółem 4-
5 %;

5. uważa, że przyszłe programy rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju regionalnego 
powinny skutecznie wspierać sektor turystyki; szczególną uwagę należy poświęcić 
wspieraniu transferu wiedzy oraz transgranicznej wymianie najlepszych rozwiązań, 
opierając się na pracy istniejących sieci europejskich, takich jak NECSTouR;

6. podkreśla, że turystyka wiejska i agroturystyka przyczyniają się w dużej mierze do 
poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz do dywersyfikacji gospodarki 
wiejskiej i równowagi terytorialnej, otwierając nowe możliwości, szczególnie dla 
młodych osób i kobiet, jako że działalność ta uzupełnia tradycyjną działalność w
pierwszym sektorze gospodarki, a nawet w przypadku agroturystyki umacnia ją, co 
pozwala powstrzymać zjawisko wyludniania się obszarów wiejskich i przyczynia się do 
zachowania tożsamości kulturowej i tradycji oraz tworzenia miejsc pracy; dodaje, że 
przyczynia się ona do zachowania i poznania tożsamości kulturowej i tradycji, a także 
tradycyjnych wyrobów spożywczych; ponadto domaga się, by kłaść większy nacisk na 
jakość miejsc pracy w tym sektorze;
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7. podkreśla, że działalność turystyczna musi być zawsze prowadzona w poszanowaniu 
krajobrazu i środowiska naturalnego; jak stwierdzono w Europejskiej konwencji 
krajobrazowej, celem powinno być zapewnianie równowagi i harmonii między 
potrzebami społeczeństwa, działalnością gospodarczą a środowiskiem;

8. zwraca uwagę, że turystyka wiejska i agroturystyka są czystymi branżami gospodarki, 
które nie podlegają delokalizacji, gdyż ich specyfika w odróżnieniu od innych modeli 
turystyki europejskiej, takich jak turystyka nadmorska, sprawia, że nie są one zależne w 
takim stopniu od sezonów, w związku z czym ukierunkowanie na ich rozwój oznacza 
również ukierunkowanie na tworzenie nowych źródeł trwałego zatrudnienia wysokiej 
jakości;

9. podkreśla, że turystyka wiejska i agroturystyka odgrywają ważną rolę, będąc remedium na 
sezonowy charakter turystyki, zwłaszcza w regionach najbardziej oddalonych; uważa w 
związku z tym, że zasadnicze znaczenie ma uwzględnienie dostępu do tych regionów 
przez rozważenie możliwości rozszerzenia europejskich sieci transportowych;

10. podkreśla również, że turystyka wiejska i agroturystyka wymagają specjalnej uwagi, gdyż 
oprócz problemów typowych dla innych gałęzi turystyki występują w nich dodatkowe 
specyficzne problemy, takie jak konieczność poprawy infrastruktury na obszarach 
wiejskich, usprawnienie sieci publicznych usług transportowych, które łączą te obszary z 
ośrodkami miejskimi, ograniczony dostęp do kredytów na rozwój działalności 
agroturystycznej czy niewystarczająco rozwinięta i nieodpowiadająca tendencjom 
rynkowym oferta;

11. podkreśla konieczność wspierania kształcenia i innowacji jako filarów kluczowych dla 
zapewnienia lepszej konkurencyjności turystyki wiejskiej i agroturystyki; przypomina, że 
większość przedsiębiorstw prowadzących tego typu działalność to mikroprzedsiębiorstwa, 
które odgrywają bardzo ważną rolę w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i młodych ludzi, 
a zatem instrumenty stworzone dla podniesienia kwalifikacji tych osób mogą zostać 
zastosowane do innej działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach wiejskich;

12. podkreśla, że turystyka wiejska i agroturystyka odgrywają ważną rolę w bezpośrednim 
promowaniu oferty lokalnych produktów spożywczych, a także innych produktów 
wysokiej jakości (pochodzących z ekologicznego rolnictwa, mających chronioną nazwę 
pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne), tworząc w ten sposób system 
zapewniający wytwarzanie, przetwarzanie i wprowadzanie produktów do obrotu na 
miejscu;

13 uważa, że należy zwiększyć zdolności handlowe rolników oraz ich możliwości w zakresie 
wprowadzenia towarów do obrotu, umożliwiając sektorowi żywienia zbiorowego 
łatwiejszy zakup produktów lokalnych, których potrzebuje;

14. podkreśla znaczenie szerzenia wśród obywateli Unii Europejskiej i krajów trzecich 
wiedzy na temat możliwości, jakie niesie ze sobą turystyka wiejska, zwiększając jej 
widoczność za pośrednictwem portalu europejskiego visiteurope.com.; proponuje 
również, by poprawić powiązania między ofertą turystyczną a siecią Natura 2000, tak by 
lepiej wyeksponować wysiłki na rzecz ochrony i konserwacji tych obszarów oraz 
promować w jeszcze większym stopniu ich rozwój;
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15. wzywa Komisję, aby zachęcała do przeprowadzania szkoleń mających na celu 
wykorzystanie kwalifikacji zawodowych rolników w sektorze turystyki, w celu 
wspierania dywersyfikacji gospodarczej na obszarach wiejskich;

16. przypomina, że w Unii Europejskiej co szósta osoba jest dotknięta niepełnosprawnością, 
w związku z czym uważa, że konieczne jest promowanie turystyki wiejskiej i 
agroturystyki dostosowanej do osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności 
ruchowej, i dla nich dostępnej;

17. przyznaje, że zaproponowana przez Komisję platforma „TIK i turystyka” ma duże 
znaczenie, lecz dodaje, że należy podjąć wszelkie starania, aby wyposażyć obszary 
wiejskie w infrastrukturę informatyczną najnowszej generacji (np. zapewnienie usług w 
zakresie podłączenia do internetu szerokopasmowego) celem stworzenia i umieszczenia w 
sieci wszystkich informacji niezbędnych do wymiany dobrych praktyk, oraz zapewnić 
szkolenia w zakresie korzystania z niej, jak również dalszy rozwój, między innymi w 
ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, wielojęzycznych 
zasobów IT, które mogłyby sprzyjać turystyce międzynarodowej;

18. wyraża żal, że brak jest oficjalnych statystyk dotyczących turystyki wiejskiej i 
agroturystyki, a jedyne dostępne dane są danymi szacunkowymi; wyraża zadowolenie z 
działań przewidzianych w zakresie konsolidacji baz danych zawierających informacje na 
temat sytuacji socjoekonomicznej w turystyce, zważywszy, że należy w miarę możliwości 
unikać nakładania dodatkowych ciężarów finansowych i administracyjnych;

19. zachęca Komisję do rozwijania turystyki wiejskiej i agroturystyki przez cały rok; 
sugeruje, by przedłużyć po roku 2011 realizację inicjatywy CALYPSO, oraz by poświęcić 
większą uwagę turystyce wiejskiej i agroturystyce w ramach realizowanych programów, 
tworząc przydatne synergie z innymi formami turystyki obecnymi na obszarach 
znajdujących się w pobliżu obszarów wiejskich (np. turystyka sportowa, związana z 
występowaniem kąpielisk, kulturowa, religijna, itp.);  nawołuje Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na turystykę wiejską i agroturystykę w ramach wszystkich strategii 
makroregionalnych Unii Europejskiej, takich jak strategia na rzecz regionu 
naddunajskiego, który obejmuje najuboższe regiony Unii Europejskiej; 

 20. proponuje, by Komisja ustanowiła kryteria ujednolicenia podczas opracowywania 
znaków jakości stosowanych w turystyce wiejskiej i agroturystyce, jak ma to miejsce w 
tradycyjnym hotelarstwie, gdzie istnieje dokładny zbiór kryteriów przyznawania 
poszczególnych znaków jakości, tak aby uniknąć ich dewaluacji;

21.  mając na uwadze powodzenie inicjatyw „europejskie stolice kultury” oraz „znak 
dziedzictwa europejskiego”, proponuje opracowanie podobnej inicjatywy, której celem 
byłoby stworzenie europejskiego znaku dla obszarów wiejskich posiadających walor 
turystyczny; podkreśla, że znak europejski musi opierać się na obiektywnych kryteriach 
oceny, że istniejące krajowe znaki jakości muszą zostać utrzymane oraz że ważne jest 
zapewnienie niezbędnej przejrzystości dla konsumenta; domaga się, by znak ten był 
wykorzystywany na zasadzie dobrowolności;
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