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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. üdvözli, hogy több mint tíz évvel ezelőtt, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 
követően a Bizottság idegenforgalmi stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy 
Európa továbbra is a világ elsőszámú turisztikai célpontja legyen, és a turizmus Európa 
harmadik legnagyobb társadalmi-gazdasági tevékenysége maradjon, a kulturális és 
regionális sokszínűség, valamint a schengeni, határokon átnyúló utazási térség 
megerősítése révén; üdvözli továbbá a fenntartható európai turizmus ezt követő 
menetrendjét, amely emlékeztet arra, hogy a vidéki térségeknek vonzerejük növelése, 
gazdaságaik diverzifikálása és hozzáadott értékük növelése érdekében be kell ruházniuk 
az idegenforgalomba, ezáltal hosszú távú versenyképességet kialakítva;

2. emlékeztet arra, hogy az Eurostat 2018-as adatai szerint az EU turisztikai szálláshely-
kapacitásának 45%-a vidéki területeken található; emlékeztet továbbá arra, hogy a 
turisztikai tevékenységek a vidéki jövedelem és foglalkoztatás 10–20%-át teremtik meg, 
ami az európai átlag duplája, és hangsúlyozza, hogy jobban fel kell térképezni a vidéki 
turizmus társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait; 

3. úgy véli, hogy a vidéki térségek elnéptelenedésének hatékony kezelése kiemelt 
prioritás; hangsúlyozza, hogy az agroturizmus jelentős mértékben hozzájárul a vidéki 
területek gazdaságához és növekedéséhez, különösen a természeti erőforrások, valamint 
a kulturális és társadalmi fejlődés tekintetében hátrányos helyzetű régiókban; 
hangsúlyozza, hogy ez a tevékenység fontos kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, számos lehetőséget kínál a vidéki területek vonzerejének 
fenntartására és a munkahelyteremtésre, a kézműves ágazat és a vidéki vállalkozások 
piaci lehetőségeinek javítása és a mezőgazdasági üzemek diverzifikálása révén; 

4. kiemeli, hogy a vidéki turizmus hozzájárul a kisüzemi és sokszínű gazdálkodás 
megőrzéséhez, a társadalmi egyenlőtlenségek kezeléséhez és a nők foglalkoztatási 
lehetőségeinek megteremtéséhez, mivel az ágazatban dolgozó nők aránya mintegy 50% 
az EU-ban, ami hozzájárul a generációs megújuláshoz és az elnéptelenedés 
visszafordításához; 

5. kéri ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy továbbra is mozdítsák elő és 
támogassák a vidéki térségekben további jövedelemforrásokat létrehozó 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza e tekintetben annak fontosságát, hogy külön, 
naprakész adatok álljanak rendelkezésre a vidéki turizmus gazdasági fejlődéshez és 
foglalkoztatáshoz való hozzájárulásáról;

6. kiemeli a tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok 
számára a vidéki térségekben rendelkezésre álló foglalkoztatási lehetőségeket, melyek 
előmozdítják társadalmi és gazdasági beilleszkedésüket;

7. rámutat arra, hogy a mezőgazdasági termelési folyamatok és a mezőgazdaság által 
nyújtott közszolgáltatások széles köre, valamint egyes tevékenységek és létesítmények 
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sokfélesége a felfedezés és az élményszerzés helyeivé teszik a gazdaságokat, ahol 
minden korosztály újra felfedezheti a vidéki tájakat és a vidéki közösségek által őrzött 
kulturális és természeti örökséget, és közelről megfigyelheti a gazdálkodást, és jobban 
kialakulhat az állatokkal és a természeti erőforrásokkal való bánásmódért vállalt 
felelősség; e tekintetben kiemeli a vidéki turizmus, a környezetvédelem, az élelmiszerek 
terén a biológiai sokféleség megőrzése és az állatjóléttel kapcsolatos tudatosság közötti 
szinergiákat; megjegyzi, hogy a fenntartható turizmus általában a vidéki turizmushoz 
kapcsolódik;

8. emlékeztet arra, hogy a vidéki területeken folytatott idegenforgalmi tevékenységek 
pozitívan járulhatnak hozzá az európai zöld megállapodáshoz és a fenntartható 
fejlesztési célokhoz, és előmozdítják a fenntartható és felelősségteljes fogyasztást és 
termelést, különösen a víz-, élelmiszer-, energia- és műanyag-felhasználás tekintetében; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassanak olyan kampányokat, 
amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy a fenntartható ökoturizmus kedvezően hat a 
biológiai sokféleség megőrzésére, a természeti erőforrások felelősségteljes 
kiaknázására, és olyan tanulási tapasztalatokat kínál, amelyek a környezetbarátabb és 
fenntarthatóbb alternatívák felé irányítják az életmóddal kapcsolatos döntéseket; 
hangsúlyozza, hogy valamennyi érdekelt fél részvételével iránymutatásokat kell 
kidolgozni az idegenforgalom és a biológiai sokféleség, a mezőgazdaság és a kulturális 
hagyományok megőrzése közötti megfelelő egyensúly biztosítása érdekében; 

9. üdvözli, hogy egyre növekvő kereslet mutatkozik a helyi és autentikus utazási élmények 
iránt, ami jelentősen hozzájárulhat az egyes emberek által megtett utazási távolságok 
csökkenéséhez, így mérsékelve az éghajlatra gyakorolt hatást, a túlzsúfolt turisztikai 
célpontokra nehezedő nyomás csökkentése révén pedig javítva az ökoturizmus 
kezelését; úgy véli, hogy az agroturizmus a vidéki turizmus legfenntarthatóbb és 
leghatékonyabb formája Európában, amely hozzájárul a helyi vállalkozások 
támogatásához, valamint a mezőgazdasági és természeti területek előmozdításához; 
ajánlja a tagállamok számára, hogy gondoskodjanak az agroturizmus 
diverzifikációjának optimalizálásáról, a szezonalitás csökkentéséről és az 
idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növeléséről; hangsúlyozza, hogy sürgősen 
forrásokat kell beruházni a történelmi és kulturális szempontból fontos falvak építészeti 
megőrzésére;

10. úgy véli, hogy a helyi termelés, feldolgozás és értékesítés turisztikai szálláshelyekkel, 
kültéri tevékenységekkel és gasztronómiával való összekapcsolása és hálózatba 
szervezése egyedülálló élményként népszerűsíti az európai kulturális örökséget és 
szokásokat, a sokszínű tájakat, a hagyományos mezőgazdasági életformákat, valamint a 
helyi hagyományokat, étkezési kultúrát és gasztronómiát; 

11. hangsúlyozza, hogy a turizmus jelentős mértékben hozzájárul a regionális 
termékmárkák népszerűsítéséhez, és közelebb hozza egymáshoz a fogyasztókat és a 
termelőket, amint azt „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia is támogatja; e tekintetben 
kiemeli az olyan európai, nemzeti, regionális és helyi minőségrendszerek szerepét és az 
azokban rejlő lehetőségeket, amelyekben a termelők mellett az idegenforgalmi ágazat 
képviselői is részt vesznek, és felhívja az összes illetékes hatóságot, hogy ösztönözzék 
az ilyen kezdeményezéseket;
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12. ugyanilyen fontosnak tartja a tudományos és innovációs társulások közötti 
együttműködés biztosítását az élelmiszer- és a kulturális ágazatban; meggyőződése, 
hogy az agroturizmus sikerének fő tényezői a piactudatosság, a jobb szakmai 
képesítések, az irányítás hatékonyságának növelése, a valós életben létrehozott 
partnerségek és a célzott hálózatépítési lehetőségek előmozdítása, valamint a jövőre 
vonatkozó innovatív intézkedések kidolgozása; meggyőződése továbbá, hogy az 
agroturizmus társadalmi, gazdasági és környezeti teljesítményének fokozása érdekében 
javítani kell az érdekelt felek közötti együttműködést és koordinációt, nagyobb 
mértékben be kell vonni a helyi hatóságokat az idegenforgalom és a piackutatás, 
valamint a szakmai kommunikációs és marketingstratégiák kialakítása terén;

13. kiemeli a „gasztro- és borturizmus” kulcsfontosságú szerepét, amely létfontosságú a 
vidéki turizmus újjáélesztéséhez és a munkahelyteremtés támogatásához mind a vidéki, 
mind a városi területeken; ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy határozottan fel kell 
lépni az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és földrajzi jelzéssel, valamint a 
hagyományos különleges termék jelzésekkel értékesített élelmiszer- és borászati 
termékek hamisítási piaca ellen; hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a rövid ellátási 
láncok rendszerét a vidéki területek elnéptelenedésének mérséklése érdekében, és 
támogatni kell az olyan közvetlen kezdeményezéseket, mint például a mobil 
élelmiszerboltok, a gasztronómiai és borásztalálkozók, amelyek egyes mezőgazdasági 
termékek termelésére és lépésről lépésre történő feldolgozására összpontosítanak;

14. felhívja a figyelmet arra, hogy az idegenforgalmi termékek és tevékenységek tervezése, 
szervezése és megvalósítása terén hatalmas lehetőségek rejlenek a modern információs 
technológiákban; üdvözli, hogy a vidékfejlesztési programok támogatják az intelligens 
falvakat, ami hozzájárul a fenntartható turizmus fejlesztéséhez, és arra ösztönözheti a 
fiatalokat, hogy a vidéki térségekben maradjanak; kiemeli, hogy szükség van az 
agroturizmussal kapcsolatos digitális beruházásokra annak vonzóbbá, hozzáférhetőbbé 
és versenyképesebbé tétele érdekében;

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki hatékony beruházási 
stratégiát a vidéki turisztikai ágazat számára, járuljanak hozzá az innovatív 
tevékenységek, valamint az információs és kommunikációs technológiák használatának 
további fejlesztéséhez a vidéki és peremterületeken, és e tekintetben fejlesszék a 
szakmai képesítéseket; hangsúlyozza különösen a széles sávú hozzáférés 
kiterjesztésének fontosságát, amely nélkülözhetetlen az idegenforgalmi szolgáltatások 
digitális átalakulásához, továbbá több választási lehetőséget, az erőforrások jobb 
elosztását, valamint az utazások és a turistaforgalom kezelésére szolgáló új módszereket 
fog kínálni, tekintettel arra, hogy a szálláshelyek és a gazdaságok nem mindig könnyen 
megközelíthető helyeken találhatók; javasolja, hogy hozzanak létre segítségnyújtási 
szolgáltatást a vidéki térségekben működő idegenforgalmi vállalkozások számára, 
melynek keretében ingyenes üzleti tanácsadást nyújtanak, illetve a környezeti hatások 
megelőzését szolgáló tájékoztató anyagokat bocsátanak rendelkezésre;

16. hangsúlyozza, hogy az uniós vidékfejlesztési intézkedések hozzájárulnak az uniós 
agrár-élelmiszeripari ágazat megerősítéséhez, a környezeti fenntarthatósághoz és a 
vidéki területek jólétéhez; 

17. megjegyzi, hogy a hozzáférhetőség és más versenyképességi igények támogathatók a 
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KAP stratégiai tervei révén, EMVA-alapokból és LEADER-intézkedésekből a saját 
célzott helyi fejlesztési stratégiáik támogatása, valamint a vidéki közösségekhez 
elválaszthatatlanul kapcsolódó és a fenntartható turizmushoz hozzájáruló innovatív 
megközelítések előmozdítása érdekében. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
továbbra is biztosítsanak megfelelő finanszírozást a mezőgazdaság 
versenyképességének fokozása, a természeti erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodás biztosítása, valamint a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott 
területi fejlődésének támogatása érdekében azáltal, hogy munkalehetőségeket 
teremtenek és megakadályozzák az elnéptelenedést, valamint regionális és helyi szinten 
kiaknázzák a jólét megteremtésében rejlő lehetőségeket, és támogatják Európa vidéki 
kulturális örökségének megőrzését;

18. hangsúlyozza, hogy az idegenforgalom fontos a munkahelyteremtés, a növekedés, 
valamint a gazdasági és társadalmi kohézió szempontjából, és jelentős szerepet játszik a 
gazdasági fellendülésben; megjegyzi, hogy a Covid19-világjárvány és az ahhoz 
kapcsolódó korlátozó intézkedések súlyosan érintették a vidéki területeken zajló 
turisztikai tevékenységeket és az azokból származó bevételeket; hangsúlyozza, hogy az 
ágazat képesnek bizonyult arra, hogy gyorsan alkalmazkodjon a korlátozások által előírt 
új feltételekhez; ezért arra kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
gazdaságélénkítési terv részeként támogassák a fenntartható és felelős agroturizmussal 
kapcsolatos kezdeményezéseket, és különítsenek el előirányzatokat erre a célra.
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