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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen erkänner värdet av EJFLU:s bidrag 
till utvecklingen av landsbygdsturismen i Europa och betonar att de åtgärder som fått stöd 
genom denna fond måste fullföljas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken 
efter 2013, med tillräckliga finansiella medel som motsvarar de uttalade ambitionerna. 
Parlamentet påminner om de många krav som förts fram på en förenkling och en 
avbyråkratisering av den gemensamma jordbrukspolitiken, som EJFLU är en integrerad 
del av.

2. Europaparlamentet påpekar att framtida åtgärder till stöd för landsbygds- och 
lantgårdsturismen fullt ut måste anpassas till den gemensamma jordbrukspolitikens 
framtida mål, strategier och instrument på området för landbygdsutveckling, framför allt i 
fråga om tillhandahållande av kollektiva nyttigheter, såsom markunderhåll, bevarande av 
landskap, biologisk mångfald och skogsbruk och bevarande och utveckling av kulturarvet 
på landsbygden.

3. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid konsekvenserna av klimatförändringarna 
för de europeiska regionerna och för turistnäringen. Parlamentet föreslår i detta 
sammanhang att en kvalitetsstadga upprättas i syfte att främja en hållbar turism i de 
hotade områdena och god praxis när det gäller infrastruktur och turisttjänster.

4. Europaparlamentet anser att finansieringen av utvecklingen av landsbygds- och 
lantgårdsturismen i EU är fullt berättigad, eftersom dessa sektorer representerar över 
500 000 logianläggningar och cirka 6 500 000 bäddar, av vilka 15–20 procent finns inom 
lantgårdsturismen. Parlamentet påpekar att dessa sektorer under de senaste 10–15 åren har 
uppvisat en genomsnittlig årlig ökning av utbudet och efterfrågan på 10–15 procent, i 
en situation där den genomsnittliga tillväxten inom turismen generellt uppgick till 
4−5 procent.

5. Europaparlamentet anser att framtida program för regional utveckling och 
landsbygdsutveckling effektivt bör stödja turistnäringen. Parlamentet anser vidare att man 
särskilt bör främja kunskapsöverföring och gränsöverskridande utbyte av bästa metoder 
med stöd av det arbete som görs inom befintliga nätverk, såsom NECSTouR.

6. Europaparlamentet understryker att landsbygds- och lantgårdsturismen i hög grad bidrar 
till att förbättra livskvaliteten på landsbygden, till att diversifiera landsbygdens ekonomi 
och till att skapa territoriell balans, eftersom den erbjuder nya möjligheter, särskilt för 
ungdomar och kvinnor, och fullt ut kompletterar den traditionella verksamheten inom 
primärsektorn och i vissa fall stärker den, som i fallet med lantgårdsturismen, och därmed 
också bidrar till att stoppa avfolkningen av landsbygden genom att sysselsättning skapas. 
Den bidrar även till att bevara och sprida kunskaper om kulturella identiteter och 
traditioner och om traditionella livsmedelsprodukter. Parlamentet efterfrågar dessutom 
större tonvikt vid kvaliteten på sysselsättningen inom denna sektor.
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7. Europaparlamentet understryker att turistverksamheten alltid måste respektera landskapet 
och miljön. Målet, såsom det anges i den europeiska landskapskonventionen, bör vara 
ett balanserat förhållande mellan sociala behov, ekonomisk verksamhet och miljö.

8. Europaparlamentet påpekar att landsbygds- och lantgårdsturismen utgör en egen 
ekonomisk sektor som inte kan utlokaliseras, vars huvudsakliga särdrag, till skillnad från 
annan europeisk turism, såsom kust- och havsturismen, gör den mindre beroende av 
årstiderna. Att stödja dess utveckling innebär därför också stöd till nya källor till varaktiga 
och högkvalitativa arbetstillfällen.

9. Europaparlamentet understryker att landsbygds- och lantgårdsturismen är viktig för att 
motverka turismens säsongsmässiga karaktär, särskilt i de mest avlägset belägna 
regionerna. Parlamentet anser därför att det är viktigt att beakta dessa regioners 
tillgänglighet och att överväga möjligheterna att utvidga de europeiska transportnäten.

10. Europaparlamentet betonar dessutom att landsbygds- och lantgårdsturismen särskilt måste 
uppmärksammas eftersom den i vissa avseenden är mer sårbar än annan turism, vilket 
bland annat gäller behovet av infrastrukturförbättringar på landsbygden och förbättringar 
av de transportnät som sammankopplar dem med stadsområdena, den begränsade 
tillgången till lån för utveckling av olika former av turistverksamhet och ett otillräckligt 
strukturerat utbud med svaga kopplingar till marknaden.

11. Europaparlamentet understryker behovet av att främja utbildning och innovation som 
centrala faktorer för att stärka landsbygds- och lantgårdsturismens konkurrenskraft. 
Parlamentet påminner om att de flesta företag som är verksamma inom denna bransch är 
mikroföretag, som är viktiga för att skapa arbetstillfällen för kvinnor och ungdomar, vilket 
innebär att de instrument som inrättas för att förbättra personalens kvalifikationer också 
kan användas inom andra sektorer på landsbygden.

12. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som landsbygds- och lantgårdsturismen 
har för att skapa en direkt koppling till distributionskedjan för lokala livsmedelsprodukter 
och andra produkter av olika kvalitet (produkter från det ekologiska jordbruket, skydda 
ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning m.m.) så att ett system upprättas 
som garanterar produktionen, bearbetningen och saluföringen av produkterna på plats.

13. Europaparlamentet anser att jordbrukarnas saluföringskapacitet och deras tillträde till 
lokala marknader måste förbättras, vilket skulle göra det lättare för företagen inom 
restaurang- och cateringbranschen att köpa de lokala produkter som de behöver.

14. Europaparlamentet understryker betydelsen av att öka kunskaperna om de möjligheter 
som landsbygdsturismen erbjuder bland den europeiska allmänheten och i tredjeländer 
genom mer information på den europeiska portalen visiteurope.com. Parlamentet föreslår 
även en förbättring av kopplingen mellan utbudet av turisttjänster och Natura 2000-nätet 
för att bättre synliggöra de insatser som görs för att skydda och bevara dessa områden och 
ytterligare främja deras utveckling.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utbildningsåtgärder i syfte att 
utnyttja jordbrukarnas yrkeskompetens inom turistnäringen och därmed främja ekonomisk 
diversifiering på landsbygden.
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16. Europaparlamentet påminner om att en person av sex i Europeiska unionen lider av någon 
form av funktionshinder och att det därför är nödvändigt att främja en landsbygds- och 
lantgårdsturism som är anpassad till och tillgänglig för personer med funktionshinder och 
med begränsad rörlighet.

17. Europaparlamentet erkänner betydelsen av den plattform för IKT och turism som 
kommissionen har föreslagit, men anser att allt måste göras för att utrusta landsbygden 
med modern it-infrastruktur (t.ex. Internetanslutning via bredband), i syfte att samla all 
information som behövs för utbyte av bästa praxis och göra den tillgänglig på Internet och 
för att tillhandahålla utbildning om hur den används samt för att ytterligare utveckla, till 
exempel inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, flerspråkiga it-resurser 
som skulle kunna främja internationell turism.

18. Europaparlamentet beklagar att det saknas officiell statistik över landsbygds- och 
lantgårdsturismen och att de enda uppgifter som finns tillgängliga bygger på 
uppskattningar. Parlamentet välkomnar de åtgärder som har planerats för att konsolidera 
den socioekonomiska kunskapsbasen på området för turism, eftersom man i största 
möjliga utsträckning bör undvika att ytterligare utöka den finansiella och administrativa 
bördan.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en åretruntbaserad landsbygds-
och lantgårdsturism. Parlamentet föreslår därför att man förlänger initiativet Calypso till 
efter 2011 och i högre grad uppmärksammar landsbygds- och lantgårdsturism i de 
program som genomförs genom att skapa värdefulla synergier med andra former av turism 
i områdena närmast landsbygden (t.ex. idrottsturism, sol- och badturism, kulturturism, 
religiös turism m.m.). Parlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild 
uppmärksamhet åt landsbygds- och lantgårdsturismen inom ramen för alla unionens 
makroregionala strategier, såsom strategin för Donau som omfattar de fattigaste 
regionerna i EU.

20. Europaparlamentet föreslår att kommissionen inför harmoniseringsregler för fastställandet 
av kriterier för att bedöma kvaliteten inom landsbygds- och lantgårdsturism, precis som 
för traditionell hotellverksamhet, där de olika klassificeringarna beviljas på grundval av 
en rad strikta kriterier i syfte att undvika att de berörda klassificeringarna urholkas.

21. Europaparlamentet föreslår, med hänsyn till framgångarna för initiativen 
”Europeiska kulturhuvudstäder” och ”Europeiska kulturarvsmärken”, att liknande initiativ 
inleds för att utforma ett europeiskt landsbygds- och lantgårdsturismmärke. Parlamentet 
understryker att ett europeiskt märke måste bygga på objektiva bedömningskriterier och 
att de nationella kvalitetsmärkningarna måste bibehållas samt att det är viktigt att 
garantera konsumenterna nödvändig transparens. Parlamentet kräver att detta märke ska 
användas på frivilliga grunder.
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