EURÓPAI PARLAMENT

2009 - 2014

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

2010/2206(INI)
8.12.2010

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére
Európáról, a világ első számú turisztikai célpontjáról – az európai turizmus új
politikai keretéről
(2010/2206(INI))
A vélemény előadója: Rareş-Lucian Niculescu

PA\840238HU.doc

HU

PE452.908v01-00
Egyesülve a sokféleségben

HU

PA_NonLeg

PE452.908v01-00

HU

2/4

PA\840238HU.doc

JAVASLATOK
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele
a következő javaslatokat:
1. örömmel fogadja, hogy a Bizottság elismeri az európai idegenforgalom fejlesztéséhez való
EMVA-hozzájárulás értékét, és hangsúlyozza, hogy folytatni kell az alap segítségével
zajló akciókat a 2013 utáni KAP keretében is, kielégítő és a javasolt törekvéseknek
megfelelő pénzügyi szinten; emlékeztet a KAP (amelynek az EMVA szerves része)
egyszerűsítésére és bürokráciamentesítésére vonatkozó ismételt kérésekre;
2. felhívja a figyelmet, hogy a vidéki turizmust és agrárturizmust támogató jövőbeli
fellépéseknek abszolút koherensnek kell lenniük a jövő célkitűzéseivel, stratégiáival és a
KAP jövőbeli vidékfejlesztési eszközeivel, különösen azokkal, amelyek olyan közös javak
nyújtását célozzák, mint a föld termőképességének fenntartása, a tájmegőrzés, a
biodiverzitás és az erdőgazdálkodás, a falvak helyreállítása és fejlesztése, valamint a
vidéki nemzeti örökség értékeinek megőrzése és előtérbe helyezése;
3. kijelenti, hogy az EU-ban a vidéki és agrárturizmus fejlesztésének finanszírozása teljesen
indokolt, mivel ezek az ágazatok több mint 500 000 szálláshelyet, körül-belül 6 500 000
ágyat jelentenek, amelyeknek 15–20%-a agrárturisztikai létesítményekben található; ezen
ágazatok éves átlagos növekedése a kereslet-kínálat terén az utóbbi 10–15 évben elérte a
10–15%-ot, olyan körülmények között, amikor az idegenforgalom átlagos növekedése
általában 4–5% körül mozgott;
4. kiemeli, hogy a vidéki és agrárturizmus jelentős mértékben hozzájárul a vidék
életminőségének javulásához, a vidéki gazdaság sokféleségének növekedéséhez, illetve a
vidéki övezetek elnéptelenedésének megállításához; hasonlóképpen hozzájárulnak a
kulturális identitástudat és a hagyományok megőrzéséhez;
5. hangsúlyozza továbbá, hogy a vidéki és agrárturizmus külön figyelmet érdemel, minthogy
specifikus, a többi idegenforgalmi ágazathoz viszonyítva gyenge pontjaik is vannak, így
például a vidéki övezetek infrastruktúrája javításra szorul, az agrárturisztikai
tevékenységek fejlesztése céljából csak korlátok között lehet hitelhez jutni, a kínálat
szerkezete nem megfelelő és nem felel meg a piaci igényeknek;
6. hangsúlyozza, hogy a vidéki és agrárturizmusnak fontos szerep jut azzal, hogy közvetlen
kapcsolatot teremt a hagyományos élelmiszertermékek, valamint más, ökológiai és
természetes termékek kínálati láncával;
7. elismeri a Bizottság által javasolt „IKT és turizmus” platform fontosságát, de megjegyzi,
hogy fokozottabb erőfeszítésre van szükség a vidéki övezetek naprakész informatikai
infrastruktúrával (például szélessávú internetkapcsolattal) való ellátása érdekében;
8. sajnálja, hogy a vidéki és agrárturizmus tekintetében nem léteznek hivatalos statisztikák,
az egyedül rendelkezésre álló adatok becsléseken alapulnak; örömmel fogadja az
idegenforgalommal kapcsolatos társadalmi-gazdasági tudásalap konszolidálása céljából
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tervezett intézkedéseket;
9. javasolja, hogy a Bizottság hosszabbítsa meg a CALYPSO kezdeményezést 2011 utánra
is, és a lezajló programok keretében szenteljen még nagyobb figyelmet a vidéki és
agrárturizmusnak;
10. tekintettel „A kultúra európai fővárosa” és az „Európai Örökség címke” kezdeményezések
sikerére, javasolja, hogy dolgozzanak ki hasonló kezdeményezést, amely az
idegenforgalmi érdekeltséggel bíró vidéki övezetek számára létrehozna egy európai
címkét; kéri, hogy e címke kapjon központi szerepet a tervezett népszerűsítő
tevékenységek során.
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