
AD\858407SK.doc PE452.908v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

2010/2206(INI)

1.3.2011

STANOVISKO
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k Európe ako poprednej svetovej destinácii cestovného ruchu – nový politický 
rámec pre európsky cestovný ruch
(2010/2206(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Rareş-Lucian Niculescu



PE452.908v02-00 2/6 AD\858407SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\858407SK.doc 3/6 PE452.908v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že Komisia uznala príspevok EPFRV k rozvoju vidieckeho cestovného 
ruchu v Európe a zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v činnostiach podporovaných 
prostredníctvom tohto fondu a v rámci SPP po roku 2013 na úrovni financovania, ktoré 
bude postačujúce a bude zodpovedať stanoveným cieľom; opätovne požaduje 
zjednodušenie a odbyrokratizovanie SPP, ktorej integrálnou súčasťou je aj EPFRV;

2. upriamuje pozornosť na skutočnosť, že budúce opatrenia na podporu vidieckeho 
cestovného ruchu a agroturistiky musia byť v plnom súlade s budúcimi cieľmi, stratégiami 
a nástrojmi SPP v oblasti rozvoja vidieka, najmä s tými, ktoré sú spojené 
s obhospodarovaním verejných statkov, ako je udržiavanie pôdy, ochrana krajiny, 
biodiverzita alebo lesné hospodárstvo, zachovanie a rozvoj vidieckeho dedičstva;

3. upozorňuje na vplyv zmeny klímy na územia v Európe a na jeho dôsledky pre 
hospodárstvo cestovného ruchu; navrhuje preto vytvorenie charty kvality, ktorej cieľom 
by bola podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu v ohrozených oblastiach, aby sa 
tak podporili osvedčené postupy v oblasti infraštruktúr a služieb cestovného ruchu;

4. domnieva sa, že financovanie rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky v EÚ 
je v plnej miere odôvodnené, pretože tieto odvetvia predstavujú viac ako 500 000 
ubytovacích zariadení, približne 6 500 000 lôžok, z ktorých sa 15 až 20 % nachádza 
v agroturistických zónach; tieto odvetvia zaznamenali v posledných 10 až 15 rokoch 
priemerný ročný nárast v oblasti dopytu aj ponuky o 10 až 15 %, a to v podmienkach, keď 
priemerný nárast v oblasti cestovného ruchu bol vo všeobecnosti 4 až 5 %;

5. domnieva sa, že budúce programy rozvoja vidieka a regionálneho rozvoja by mali zahŕňať 
účinnú podporu odvetvia cestovného ruchu; osobitná pozornosť by sa mala venovať 
podpore odovzdávania znalostí a cezhraničnej výmene osvedčených postupov na základe 
práce existujúcich európskych sietí, ako je napríklad NECSTouR;

6. zdôrazňuje skutočnosť, že vidiecky cestovný ruch a agroturistika vo výraznej miere 
prispievajú k zlepšeniu kvality života vo vidieckych oblastiach, k diverzifikácii 
vidieckeho hospodárstva a k územnej rovnováhe, pretože prinášajú nové príležitosti najmä 
pre mladých ľudí a ženy, keďže tieto činnosti v plnej miere dopĺňajú tradičné činnosti v 
primárnom sektore a v prípade agroturistiky ich aj niekedy posilňujú, čím prispievajú k 
zastaveniu vyľudňovania vo vidieckych oblastiach prostredníctvom vytvárania 
pracovných miest; pričom takisto pomáhajú zachovať kultúrnu identitu, tradície a tradičné 
potraviny a oboznamovať sa s nimi; rovnako žiada, aby sa v tomto odvetví kládol väčší 
dôraz na kvalitu pracovných miest;

7. zdôrazňuje, že činnosti v oblasti cestovného ruchu musia vždy rešpektovať krajinu a 
životné prostredie; zdôrazňuje tiež, že – ako sa uvádza v Európskom dohovore o krajine –
cieľom by mal byť vyvážený a harmonický vzťah medzi sociálnymi potrebami, 
hospodárskou činnosťou a životným prostredím;
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8. poukazuje na to, že vidiecky cestovný ruch a agroturistika tvoria čistý hospodársky sektor, 
ktorý nemožno presunúť do zahraničia a ktorý vďaka svojim typickým vlastnostiam na 
rozdiel od iných modelov európskeho cestovného ruchu, ako napríklad pobrežného 
cestovného ruchu, nie je v takej miere závislý od sezónnosti, a preto podporovať jeho 
rozvoj znamená aj podporovať nové zdroje udržateľných a kvalitných pracovných miest;

9. zdôrazňuje, že vidiecky cestovný ruch a agroturistika zohrávajú úlohu pri prekonávaní 
sezónneho charakteru turistiky, a to najmä v najodľahlejších regiónoch; preto považuje za 
nevyhnutné mať na zreteli dostupnosť týchto regiónov a využívať možnosť rozšíriť 
európske dopravné siete;

10. takisto zdôrazňuje, že vidiecky cestovný ruch a agroturistika si vyžadujú osobitnú 
pozornosť, pretože sú v niektorých aspektoch zraniteľnejšie a doplnkové v porovnaní 
s ostatnými oblasťami cestovného ruchu, napr. pokiaľ ide o potrebu zlepšiť kvalitu 
infraštruktúr vo vidieckych oblastiach, zlepšiť dopravnú sieť, ktorá zabezpečujú spojenie 
s mestskými centrami, zlepšiť obmedzený prístup k úverom na rozvoj turistických činností 
a zlepšiť nedostatočne štruktúrovanú ponuku, ktorá nie je prepojená s trhom;

11. zdôrazňuje potrebu podporovať vzdelávanie a inovácie ako základné piliere väčšej 
konkurencieschopnosti vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky; pripomína, že 
väčšinu podnikov pôsobiacich v tejto oblasti tvoria mikropodniky, ktoré majú veľmi 
dôležitú úlohu pri vytváraní pracovných miest pre ženy a mladých ľudí, takže vytvorené 
nástroje na zlepšenie kvalifikácie zamestnancov je možné uplatniť na iné hospodárske 
činností vidieckeho prostredia;

12. zdôrazňuje, že vidiecky cestovný ruch a agroturistika zohrávajú dôležitú úlohu, pretože 
priamo spájajú reťazec ponuky miestnych potravinárskych výrobkov a ostatných 
špecifických výrobkov (pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva, CHOP, 
CHZO atď.), čo umožňuje vytvoriť systém zabezpečujúci výrobu, spracovanie a predaj 
výrobkov na mieste;

13 domnieva sa, že je potrebné zlepšiť možnosti poľnohospodárov pri uvádzaní výrobkov na 
trh a ich prístup k miestnym trhom, čím sa umožní sektoru reštauračných služieb 
jednoduchšie nakupovať miestnu produkciu, ktorú potrebujú;

14. zdôrazňuje význam zvýšenia úrovne informovanosti občanov Únie a obyvateľov tretích 
krajín o možnostiach vidieckeho cestovného ruchu tým, že sa zabezpečí jeho lepšia 
viditeľnosť na európskom komunikačnom portáli visiteeuropa.com; rovnako navrhuje 
zlepšiť prepojenie medzi ponukou cestovného ruchu a sústavou Natura 2000, čím by sa 
zviditeľnili zrealizované snahy o ochranu a zachovanie týchto oblastí a podnietil by sa ich 
ďalší rozvoj;

15. vyzýva Komisiu, aby podporovala zavádzanie vzdelávacích programov zameraných na 
využívanie odbornej spôsobilosti poľnohospodárov v oblasti cestovného ruchu s cieľom 
podporovať hospodársku diverzifikáciu vidieckych regiónov;

16. pripomína, že v Európskej únii je každá šiesta osoba nejako postihnutá, a preto považuje 
za nevyhnutné podporovať vidiecky cestovný ruch a agroturistiku, ktoré budú 
prispôsobené osobám so zdravotným postihnutím a s obmedzenou pohyblivosťou a ktoré 
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budú pre takéto osoby dostupné;

17. uznáva význam platformy Komisie Informačné a telekomunikačné technológie a cestovný 
ruch, ale spresňuje, že je potrebné urobiť všetko preto, aby sa vo vidieckych oblastiach 
vybudovali infraštruktúry najnovších informačných technológií (napr. poskytovanie 
komplexných služieb týkajúcich sa pripojenia na internet) s cieľom vytvoriť sieť, na ktorej 
budú všetky informácie potrebné na výmenu osvedčených postupov, a aby sa vypracovali 
činnosti v oblasti odbornej prípravy zameranej na ich využívanie, ako aj ďalší rozvoj 
viacjazyčných IT zdrojov, ktoré by mohli uľahčiť medzinárodný cestovný ruch, napríklad 
v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie;

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistujú oficiálne štatistické údaje o vidieckom 
cestovnom ruchu a agroturistike a že jediné dostupné údaje vychádzajú z odhadov; víta 
plánované opatrenia na upevnenie sociálnych a hospodárskych vedomostí v oblasti 
cestovného ruchu, pričom by sa mala minimalizovať dodatočná finančná a administratívna 
záťaž;

19. povzbudzuje Komisiu, aby rozvíjala vidiecky cestovný ruch a agroturistiku v priebehu 
celého roku; z tohto dôvodu navrhuje predĺžiť iniciatívu CALYPSO aj na obdobie po roku 
2011 a venovať osobitnú pozornosť vidieckemu cestovnému ruchu a agroturistike v rámci 
realizovaných programov, čím sa vytvorí užitočná synergia s ďalšími formami cestovného 
ruchu existujúcimi v blízkych regiónoch (napr. športový, kúpeľný, kultúrny, náboženský 
cestovný ruch atď.); žiada Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť vidieckemu 
cestovnému ruchu a agroturistike v rámci všetkých makroregionálnych stratégií Únie, 
napríklad v rámci stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, ktorá zahŕňa najchudobnejšie 
regióny Európskej únie; 

20. navrhuje Komisii, aby vytvorila jednotné kritériá na vytváranie symbolov hodnotenia 
kvality vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike, ako to je v tradičnom hotelovom 
sektore, kde existuje množina prísnych kritérií na prideľovanie rôznych značiek kvality v 
snahe zabrániť ich znehodnoteniu;

21. so zreteľom na úspech iniciatív Európske hlavné mestá kultúry a značka Európske 
dedičstvo navrhuje vypracovať podobnú iniciatívu na udeľovanie európskej značky pre 
vidiecke oblasti, ktoré sú príťažlivé pre cestovný ruch; poukazuje na skutočnosť, že 
základom pre európsku značku musia byť objektívne hodnotiace kritériá, už zavedené 
vnútroštátne značky kvality sa musia zachovať aj naďalej a spotrebiteľovi sa musí 
poskytnúť potrebná transparentnosť; žiada, aby táto značka bola dobrovoľná.
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