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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že více než před deseti lety, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, 
vypracovala Komise strategii v oblasti cestovního ruchu s cílem zachovat postavení 
Evropy jako světové turistické destinace č. 1 a pozici cestovního ruchu jakožto třetí 
nejvýznamnější sociálně-ekonomické činnosti, a sice posílením kulturní a regionální 
rozmanitosti i přeshraničního cestování v schengenské oblasti; vítá rovněž následný 
program pro udržitelný evropský cestovní ruch, který klade důraz na to, že venkovské 
oblasti musí investovat do cestovního ruchu s cílem zlepšit svou atraktivitu, 
diverzifikovat svou ekonomiku a zvýšit přidanou hodnotu, čímž rovněž získají 
v dlouhodobém horizontu konkurenční výhodu;

2. připomíná, že podle údajů Eurostatu z roku 2018 se 45 % turistických ubytovacích 
zařízení EU nachází ve venkovských oblastech; připomíná rovněž, že činnosti v oblasti 
cestovního ruchu vytvářejí na venkově10-20 % příjmů a pracovních míst, což je 
dvojnásobek průměrné úrovně v celé Evropě, a zdůrazňuje, že je třeba lépe zmapovat 
sociální, hospodářské a environmentální dopady cestovního ruchu na venkově; 

3. domnívá se, že účinné řešení trendu vylidňování venkova by mělo být jednou z hlavních 
priorit; zdůrazňuje, že agroturistika významně přispívá k hospodářství a růstu venkova, 
zejména v regionech znevýhodněných, co se týče přírodních zdrojů a kulturního a 
sociálního rozvoje; zdůrazňuje, že agroturistika představuje pro mnoho zemědělských 
podniků významný dodatečný zdroj příjmů, nabízí širokou škálu příležitostí pro 
zachování atraktivity venkovských oblastí a vytváření pracovních míst tím, že zlepšuje 
podnikatelské prostředí pro řemeslnou výrobu a venkovské podniky, a díky 
diverzifikaci zemědělských firem; 

4. zdůrazňuje pozitivní přínos venkovského cestovního ruchu k ochraně drobného a 
rozmanitého zemědělství, řešení sociálních nerovností a vytváření pracovních 
příležitostí pro ženy, přičemž podíl žen v tomto odvětví v EU činí přibližně 50 %, což 
přispívá ke generační obměně a zvrácení trendu vylidňování; 

5. pobízí proto Komisi a členské státy, aby dále prosazovaly a podporovaly iniciativy 
vytvářející dodatečné zdroje příjmů ve venkovských oblastech; v této souvislosti 
zdůrazňuje význam samostatných, aktuálních údajů o přínosu venkovského cestovního 
ruchu k hospodářskému rozvoji a zaměstnanosti;

6. zdůrazňuje potenciál pro pracovní příležitosti ve venkovských oblastech pro legálně 
pobývající státní příslušníky třetích zemí, čímž se podpoří jejich sociální a ekonomická 
integrace;

7. poukazuje na to, že výrobní procesy a široká škála služeb pro dobro společenství, které 
zemědělství poskytuje, jakož i rozmanitost některých činností a zařízení, činí ze 
zemědělských podniků místa, kde lze činit objevy a nabývat zážitků a kde lidé každého 
věku mohou objevovat venkovskou krajinu, kulturní a přírodní dědictví uchovávané 
venkovskými komunitami a zemědělskou činnost, s níž získají osobní zkušenosti, a také 
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si utvoří hlubší vztah, pokud jde o odpovědnost při zacházení se zvířaty a přírodními 
zdroji; v této souvislosti upozorňuje na synergie mezi venkovským cestovním ruchem, 
ochranou životního prostředí, zachováním biologické rozmanitosti a povědomí o 
dobrých životních podmínkách zvířat; konstatuje, že udržitelný cestovní ruch je obvykle 
spojován s venkovským cestovním ruchem;

8. připomíná, že činnosti v oblasti cestovního ruchu ve venkovských oblastech mohou 
pozitivně přispět k Zelené dohodě pro Evropu a cílům udržitelného rozvoje a měly by 
podporovat udržitelnou a odpovědnou spotřebu a výrobu, zejména pokud jde o 
využívání vody, potravin, energie a plastů; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly informační kampaně o pozitivním dopadu udržitelné ekoturistiky na 
zachování biologické rozmanitosti, o zodpovědné spotřebě přírodních zdrojů a 
vzdělávacích zážitcích, které umožňují ovlivňovat výběr životního stylu bližšího 
ekologičtějšímu a udržitelnějšímu způsobu života; zdůrazňuje, že je důležité, aby se na 
vypracování pokynů podílely všechny zúčastněné strany, aby se zajistila vhodná 
rovnováha mezi cestovním ruchem a zachováním biologické rozmanitosti, zemědělství 
a kulturních tradic; 

9. vítá rostoucí trend směřující k autentickým cestovním zkušenostem na místní úrovni, 
které mohou významně přispět ke snížení vzdálenosti, kterou každá osoba urazí, a tudíž 
i ke snížení dopadu na klima, a zlepšit řízení cestovního ruchu v oblasti životního 
prostředí tím, že odlehčí přeplněným turistickým destinacím; domnívá se, že rekreační 
pobyty na zemědělských usedlostech jsou nejudržitelnější a nejefektivnější formou 
venkovského cestovního ruchu v Evropě, neboť pomáhají podporovat místní podniky a 
propagují zemědělské a přírodní oblasti; doporučuje, aby členské státy zajistily 
optimální diverzifikaci agroturistiky, omezení sezónnosti a zvýšení kvality cestovního 
ruchu; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné investovat finanční prostředky do 
architektonické ochrany historicky a kulturně významných vesnic;

10. domnívá se, že integrace a propojení místní výroby, zpracování a uvádění na trh spolu s 
turistickými ubytovacími zařízeními, venkovními aktivitami a gastronomií podporuje 
evropské kulturní dědictví a zvyky, jakož i rozličné krajiny, tradiční způsoby 
zemědělské výroby a života, kulturu stravování a gastronomii jako jedinečnou 
zkušenost; 

11. zdůrazňuje, že cestovní ruch významně přispívá k propagaci regionálních značek 
produktů a sbližuje spotřebitele a výrobce, jak prosazuje strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“; zdůrazňuje v tomto ohledu úlohu a potenciál evropských, vnitrostátních, 
regionálních a místních režimů jakosti, do nichž jsou zapojeni zástupci odvětví 
cestovního ruchu spolu s producenty, a vyzývá všechny příslušné orgány, aby tyto 
iniciativy podporovaly;

12. považuje za stejně důležité zajistit spolupráci mezi znalostními a inovačními 
společenstvími v potravinářském a kulturním odvětví; domnívá se, že podpora 
informovanosti o trhu, lepší kvalifikace, účinnější řízení, osobní partnerství, cílené 
příležitosti pro vytváření sítí a vypracovávání inovativních opatření pro budoucnost jsou 
klíčové faktory pro úspěch agroturistiky; domnívá se rovněž, že pro povzbuzení 
sociální, hospodářské a ekologické výkonnosti agroturistiky je zapotřebí lepší 
spolupráce a koordinace mezi zúčastněnými stranami, lepšího zapojení místních orgánů 
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do cestovního ruchu a průzkumu trhu a také odborné komunikace a marketingových 
strategií;

13. zdůrazňuje klíčovou úlohu „cest za kulinářskými a vinařskými objevy“, jež mají zásadní 
význam pro oživení venkovského cestovního ruchu a pro podporu vytváření pracovních 
míst ve venkovských i městských oblastech; v této souvislosti poukazuje na to, že je 
nezbytné důsledně a rozhodně bojovat proti trhu s padělky potravin a vinařských 
produktů s označením CHOP, CHZO, ZTS či se zeměpisnými označeními obecně; 
zdůrazňuje, že ve vylidňujících se venkovských oblastech je třeba podporovat systém 
krátkého dodavatelského řetězce i přímé iniciativy, jako jsou pojízdné prodejny potravin 
a workshopy zaměřené na potraviny a víno, jejichž cílem je ukázat výrobu a všechny 
kroky zpracovávání konkrétních zemědělských výrobků;

14. poukazuje na obrovský potenciál, který mají moderní informační technologie pro 
plánování, organizaci a zavádění turistických produktů; vítá skutečnost, že programy na 
rozvoj venkova podporují koncepci inteligentních vesnic, což přispívá k rozvoji 
udržitelného cestovního ruchu a ovlivňuje rozhodnutí mladých lidí nadále žít ve 
venkovských oblastech; zdůrazňuje, že digitální investice do agroturistiky jsou 
zapotřebí k tomu, aby byla atraktivnější, přístupnější a konkurenceschopnější;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly účinnou investiční strategii pro sektor 
venkovského cestovního ruchu, dále rozvíjely inovativní činnosti a používání 
informačních a komunikačních technologií ve venkovských oblastech a v tomto ohledu 
zlepšily odborné kvalifikace; trvá zejména na tom, že je důležité rozšířit širokopásmové 
připojení, které má zásadní význam pro digitální transformaci služeb cestovního ruchu a 
nabídne více možností, lepší přidělování zdrojů a nové způsoby řízení toků cestování a 
turistů, vzhledem k tomu, že chaty a zemědělské podniky se ne vždy nacházejí na 
snadno přístupných místech; navrhuje, aby byly pro turistická zařízení ve venkovských 
oblastech vytvořeny asistenční služby, které by zdarma poskytovaly obchodní 
konzultace a rozesílaly materiály o ochraně životního prostředí;

16. zdůrazňuje, že opatření EU v oblasti rozvoje venkova přispívají k posílení zemědělsko-
potravinářského odvětví v EU a environmentální udržitelnosti a dobrým životním 
podmínkám ve venkovských oblastech; 

17. konstatuje, že lze podnítit bezbariérové prostředí a další požadavky na zvýšení 
konkurenceschopnosti pomocí strategických plánů SZP, EZFRV a opatření v rámci 
iniciativy LEADER, a podpořit tak vlastní cílené strategie místního rozvoje a inovativní 
přístupy, které jsou ze své podstaty spojeny s venkovskými komunitami a přispívají k 
udržitelnému cestovnímu ruchu; vyzývá Komisi a členské státy, aby zachovaly 
odpovídající finanční prostředky na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, 
zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a podporu vyváženého územního 
rozvoje venkovských ekonomik a komunit vytvářením pracovních příležitostí a 
předcházením vylidňování, jakož i využíváním potenciálu pro vytváření bohatství na 
regionální a místní úrovni a podporou zachování evropského kulturního dědictví 
venkova;

18. zdůrazňuje, že cestovní ruch je důležitý pro pracovní místa, růst a hospodářskou a 
sociální soudržnost a hraje významnou úlohu v hospodářském oživení; konstatuje, že 
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pandemie COVID-19 a související omezení volného pohybu osob výrazně zasáhla 
činnosti v oblasti cestovního ruchu ve venkovských oblastech a výrazně negativně 
ovlivnila jejich příjmy; zdůrazňuje, že toto odvětví prokázalo, že je schopné rychle se 
přizpůsobit novým podmínkám, které tato omezení ukládají; vyzývá proto Komisi a 
členské státy, aby v plánu oživení podpořily udržitelné a zodpovědné iniciativy 
zaměřené na agroturistiku a vyčlenily na ně účelově vázané prostředky.
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