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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că, mai mult de 10 ani în urmă, după intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, Comisia a elaborat o strategie pentru turism cu scopul de a menține Europa pe 
primul loc în rândul destinațiilor turistice din lume, iar turismul pe al treilea loc în 
clasamentul activităților socioeconomice, prin consolidarea diversității culturale și 
regionale a Europei, precum și a spațiului Schengen pentru deplasările transfrontaliere; 
salută, de asemenea, agenda pentru un turism european sustenabil care a urmat și care 
reamintește necesitatea unor investiții în turism din partea zonelor rurale, pentru a-și 
crește atractivitatea, a-și diversifica economia și a-și spori valoarea adăugată, dobândind 
astfel un avantaj competitiv pe termen lung;

2. reamintește că, potrivit datelor publicate de Eurostat pe 2018, 45% din capacitățile de 
cazare turistică ale UE se aflau în zone rurale; reamintește, de asemenea, că activitățile 
turistice generează între 10% și 20% din veniturile și locurile de muncă din zonele 
rurale, ceea ce reprezintă dublul cifrelor medii pe Europa, și atrage atenția asupra 
necesității de a se repertoria mai bine efectele sociale, economice și de mediu ale 
turismului rural; 

3. consideră că tratarea efectivă a problemei abandonului zonelor rurale reprezintă o 
prioritate stringentă; evidențiază faptul că agroturismul contribuie în mod semnificativ 
la economia și dezvoltarea zonelor rurale, mai ales în regiunile defavorizate din punctul 
de vedere al resurselor naturale și al dezvoltării culturale și sociale; subliniază că 
această activitate reprezintă o sursă importantă de venituri suplimentare pentru multe 
gospodării agricole și oferă o multitudine de posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de muncă, prin îmbunătățirea mediului de afaceri 
pentru sectorul meșteșugurilor și pentru întreprinderile rurale și prin diversificarea 
exploatațiilor agricole; 

4. evidențiază contribuția turismului rural la menținerea exploatațiilor agricole mici și la 
diversificarea agriculturii, eliminarea inegalităților sociale și crearea de posibilități de 
angajare pentru femei, acestea reprezentând aproximativ 50% din sectorul turismului 
rural în UE, contribuind astfel la reînnoirea generațiilor și la inversarea tendinței de 
depopulare; 

5. invită, prin urmare, Comisia și statele membre să promoveze și să sprijine în continuare 
inițiativele care creează surse suplimentare de venituri în zonele rurale; subliniază în 
acest sens importanța disponibilității unor date separate și actuale privind contribuția 
turismului rural la dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă;

6. evidențiază potențialul de a crea locuri de muncă în zonele rurale pentru resortisanții 
țărilor terțe cu reședință legală, promovând astfel incluziunea socială și economică a 
acestora;

7. atrage atenția asupra faptului că procesele de producție și diversitatea serviciilor de 
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interes general asigurate de agricultură, precum și multitudinea de activități și de 
instalații agricole transformă gospodăriile agricole în locuri de explorare și de trăire a 
unor experiențe, în care persoanele de orice vârstă pot descoperi peisajele rurale și 
patrimoniul cultural și natural menținut de comunitățile rurale, pot interacționa direct cu 
lumea agricolă și pot înțelege mai bine responsabilitățile legate de creșterea animalelor 
și utilizarea resurselor naturale; atrage atenția în acest sens asupra sinergiilor dintre 
turismul rural, protecția mediului, conservarea biodiversității și conștientizarea 
aspectelor ce țin de bunul tratament al animalelor; observă că, de obicei, turismul 
sustenabil este asociat cu turismul rural;

8. reamintește că activitățile turistice din zonele rurale trebuie să contribuie la Pactul verde 
european și la obiectivele de dezvoltare durabilă și trebuie să promoveze consumul și 
producția sustenabile și responsabile, îndeosebi în ceea ce privește apa, produsele 
alimentare, energia și utilizarea materialelor plastice; invită Comisia și statele membre 
să sprijine campanii de sensibilizare cu privire la efectele pozitive ale ecoturismului 
sustenabil asupra conservării biodiversității, la consumul responsabil al resurselor 
naturale și la experiențele didactice care cultivă și determină anumite moduri de viață în 
sensul unui trai mai ecologic și mai sustenabil; subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate în elaborarea unor orientări prin care să se asigure un echilibru just 
între turism și conservarea biodiversității, agricultură și tradițiile culturale; 

9. salută tendința tot mai pronunțată de a favoriza experiențele de călătorie locale și 
autentice, care poate contribui semnificativ la reducerea distanței parcurse de fiecare 
persoană, la reducerea impactului asupra climei și la îmbunătățirea gestiunii aspectului 
ecologic al turismului prin reducerea presiunii resimțite de destinațiile turistice 
suprasolicitate; consideră că vacanțele la fermă reprezintă una dintre cele mai 
sustenabile și eficiente forme ale turismului rural din Europa, care contribuie la 
susținerea întreprinderilor locale și la promovarea zonelor agricole și a celor naturale; 
recomandă statelor membre să asigure optimizarea diversificării agroturismului, 
reducerea influențelor sezoniere și îmbunătățirea calității turismului; evidențiază 
necesitatea stringentă de a se investi în conservarea arhitectonică a satelor care au o 
importanță istorică și culturală;

10. consideră că, prin integrarea și interconectarea activităților locale de producere, 
prelucrare și comercializare cu serviciile de cazare turistică, cu activitățile în aer liber și 
cu sectorul gastronomic, sunt promovate, ca experiență unică, patrimoniul cultural și 
tradițiile europene, precum și diversitatea peisajelor, modurile de trai și de muncă 
tradiționale în contextul agricol, cultura culinară și cea gastronomică; 

11. evidențiază faptul că turismul contribuie în mod semnificativ la promovarea mărcilor de 
produse regionale și determină o apropiere între consumatori și producători, aspect 
promovat în strategia „De la fermă la consumator”; evidențiază, în acest sens, rolul și 
potențialul sistemelor de calitate de la nivel european, național, regional și local, la care 
participă atât reprezentanți ai sectorului turismului, cât și producători, și invită toate 
autoritățile competente să încurajeze astfel de inițiative;

12. consideră că este la fel de important să se asigure cooperarea dintre comunitățile de 
cunoaștere și inovare din sectoarele alimentar și cultural; consideră că promovarea 
cunoașterii pieței, a îmbunătățirii calificărilor, a unei mai bune eficiențe administrative, 
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a unor parteneriate ce se desfășoară în viața reală și a unor oportunități specifice de 
relaționare, precum și dezvoltarea unor măsuri inovatoare pentru viitor sunt elementele 
determinante care vor asigura succesul agroturismului; consideră, de asemenea, că, 
pentru a îmbunătăți performanța socială, economică și de mediu a agroturismului, sunt 
necesare o mai bună cooperare și coordonare între părțile interesate, o implicare mai 
profundă a autorităților locale în sectorul turismului, precum și cercetarea pieței și 
strategii profesioniste de comunicare și de marketing;

13. evidențiază rolul esențial al „turismului culinar și vinicol”, care este de o importanță 
vitală pentru revitalizarea turismului rural și susținerea creării de locuri de muncă atât în 
zonele rurale, cât și în cele urbane; atrage atenția, în acest sens, asupra necesității de a 
combate insistent și hotărât piața contrafacerii produselor alimentare și a vinului care 
sunt protejate de DOP, IGP și de IG în general; evidențiază, de asemenea, importanța 
promovării lanțurilor scurte de aprovizionare, pentru a reduce depopularea zonelor 
rurale, precum și importanța promovării inițiativelor directe, cum ar fi magazinele 
ambulante de produse alimentare și atelierele cu tematică gastronomică și vinicolă axate 
pe producerea și prelucrarea pas cu pas a anumitor produse agricole;

14. evidențiază enormul potențial al tehnologiilor moderne ale informației pentru 
planificarea, organizarea și realizarea produselor turistice; salută sprijinul acordat 
„satelor inteligente” de programele de dezvoltare rurală, fapt ce contribuie la 
dezvoltarea turismului sustenabil și determină tinerii să rămână în zonele rurale; 
evidențiază necesitatea unor investiții digitale în agroturism, astfel încât acesta să 
devină mai atractiv, mai accesibil si mai competitiv;

15. invită Comisia și statele membre să elaboreze o strategie eficace de investiții în sectorul 
turismului rural, să dezvolte în continuare activități inovatoare și utilizarea tehnologiilor 
informației și comunicațiilor în zonele rurale și periferice, precum și să îmbunătățească 
calificările profesionale în acest sens; insistă îndeosebi asupra importanței extinderii 
accesului la internet în bandă largă, acesta fiind esențial pentru transformarea digitală a 
serviciilor turistice, deoarece va asigura o mai mare diversitate de alegere, o mai bună 
alocare a resurselor și noi modalități de gestionare a călătoriilor și a fluxurilor de turiști, 
având în vedere că gospodăriile țărănești și exploatațiile agricole nu se află întotdeauna 
în locuri ușor accesibile; propune să fie create servicii de asistență pentru întreprinderile 
turistice din zonele rurale, asigurându-le consultanță de afaceri gratuită și difuzând 
materiale pentru prevenirea impactului ecologic;

16. subliniază că măsurile adoptate de UE pentru dezvoltarea rurală contribuie la 
consolidarea sectorului agroalimentar al UE, a sustenabilității de mediu și a bunăstării 
zonelor rurale; 

17. subliniază că accesibilitatea și alte condiții pentru îmbunătățirea competitivității pot fi 
sprijinite cu ajutorul planurilor strategice din cadrul PAC, al fondului FEADR și al 
măsurilor LEADER, pentru a promova strategii specifice destinate dezvoltării locale și 
pentru a sprijini inițiative inovatoare care să fie legate, prin însăși natura lor, de 
comunitățile rurale și să contribuie la turismul sustenabil; invită Comisia și statele 
membre să asigure în continuare fonduri suficiente pentru a îmbunătăți competitivitatea 
agriculturii, a asigura gestionarea sustenabilă a resurselor naturale și a sprijini o 
dezvoltare teritorială echilibrată a economiilor și comunităților rurale prin crearea de 
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locuri de muncă și prevenirea depopulării, precum și prin valorificarea potențialului de 
creare de avuție la nivel regional și local și prin sprijinirea eforturilor de conservare a 
patrimoniului cultural din zonele rurale ale Europei;

18. subliniază că turismul este important pentru locurile de muncă, creștere și coeziunea 
economică și socială și joacă un rol important în redresarea economică; constată că 
pandemia de COVID-19 și restricțiile impuse ca urmare a acesteia au afectat puternic 
activitățile turistice din zonele rurale, precum și veniturile generate de acestea; atrage 
atenția asupra faptului că acest sector s-a dovedit capabil de a se adapta rapid la noile 
condiții impuse de restricții; invită Comisia și statele membre să sprijine inițiativele 
sustenabile și responsabile din domeniul agroturismului în cadrul planului de redresare 
și să rezerve alocații specifice pentru aceasta.
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