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Tarkistus 1
Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio on 
laatinut Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen matkailustrategian, 
jonka avulla pyritään säilyttämään 
Euroopan asema maailman 
ykkösmatkailukohteena ja matkailu 
kolmanneksi tärkeimpänä 
sosioekonomisena toimialana; pitää 
myönteisenä myös myöhemmin laadittua, 
kestävää eurooppalaista matkailua 
koskevaa toimintaohjelmaa, jonka avulla 
muistutetaan siitä, että maaseutualueilla 
investoidaan matkailuun talouden 
monipuolistamiseksi ja lisäarvon 
saamiseksi;

1. pitää myönteisenä, että komissio on 
laatinut Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen matkailustrategian, 
jonka avulla pyritään säilyttämään 
Euroopan asema maailman 
ykkösmatkailukohteena ja matkailu 
kolmanneksi tärkeimpänä 
sosioekonomisena toimialana; pitää 
myönteisenä myös myöhemmin laadittua, 
kestävää eurooppalaista matkailua 
koskevaa toimintaohjelmaa, jonka avulla 
muistutetaan siitä, että maaseutualueilla 
investoidaan matkailuun talouden 
monipuolistamiseksi ja lisäarvon 
saamiseksi; katsoo, että tällä toiminnalla 
edistetään merkittävästi pieni- ja 
monimuotoisen maanviljelyn 
säilyttämistä, kun se yhdistetään tiiviisti 
maataloustoimintaan;

Or. de

Tarkistus 2
Anne Sander

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio on 
laatinut Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen matkailustrategian, 
jonka avulla pyritään säilyttämään 
Euroopan asema maailman 
ykkösmatkailukohteena ja matkailu 
kolmanneksi tärkeimpänä 
sosioekonomisena toimialana; pitää 

1. pitää myönteisenä, että komissio on 
laatinut Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen matkailustrategian, 
jonka avulla pyritään säilyttämään 
Euroopan asema maailman 
ykkösmatkailukohteena ja matkailu 
kolmanneksi tärkeimpänä 
sosioekonomisena toimialana; pitää 
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myönteisenä myös myöhemmin laadittua, 
kestävää eurooppalaista matkailua 
koskevaa toimintaohjelmaa, jonka avulla 
muistutetaan siitä, että maaseutualueilla 
investoidaan matkailuun talouden 
monipuolistamiseksi ja lisäarvon 
saamiseksi;

myönteisenä myös myöhemmin laadittua, 
kestävää eurooppalaista matkailua 
koskevaa toimintaohjelmaa, jonka avulla 
muistutetaan siitä, että maaseutualueilla 
investoidaan matkailuun talouden 
monipuolistamiseksi ja lisäarvon 
saamiseksi; muistuttaa, että covid-19-
pandemian aiheuttama kriisi on 
vaikuttanut voimakkaasti matkailualaan;

Or. fr

Tarkistus 3
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio on 
laatinut Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen matkailustrategian, 
jonka avulla pyritään säilyttämään 
Euroopan asema maailman 
ykkösmatkailukohteena ja matkailu 
kolmanneksi tärkeimpänä 
sosioekonomisena toimialana; pitää 
myönteisenä myös myöhemmin laadittua, 
kestävää eurooppalaista matkailua 
koskevaa toimintaohjelmaa, jonka avulla 
muistutetaan siitä, että maaseutualueilla 
investoidaan matkailuun talouden 
monipuolistamiseksi ja lisäarvon 
saamiseksi;

1. pitää myönteisenä, että komissio on 
laatinut Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen matkailustrategian, 
jonka avulla pyritään säilyttämään 
Euroopan asema maailman 
ykkösmatkailukohteena ja matkailu 
kolmanneksi tärkeimpänä 
sosioekonomisena toimialana; pitää 
myönteisenä myös myöhemmin laadittua, 
kestävää eurooppalaista matkailua 
koskevaa toimintaohjelmaa, jonka avulla 
muistutetaan siitä, että maaseutualueilla on 
investoitava matkailuun niiden 
houkuttelevuuden lisäämiseksi, talouden 
monipuolistamiseksi ja lisäarvon 
saamiseksi ja siten myös pitkän aikavälin 
kilpailuedun luomiseksi maaseutualueille;

Or. ro

Tarkistus 4
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
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1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio on 
laatinut Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen matkailustrategian, 
jonka avulla pyritään säilyttämään 
Euroopan asema maailman 
ykkösmatkailukohteena ja matkailu 
kolmanneksi tärkeimpänä 
sosioekonomisena toimialana; pitää 
myönteisenä myös myöhemmin laadittua, 
kestävää eurooppalaista matkailua 
koskevaa toimintaohjelmaa, jonka avulla 
muistutetaan siitä, että maaseutualueilla 
investoidaan matkailuun talouden 
monipuolistamiseksi ja lisäarvon 
saamiseksi;

1. pitää myönteisenä, että komissio on 
laatinut yli kymmenen vuotta sitten 
voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen 
jälkeen matkailustrategian, jonka avulla 
pyritään säilyttämään Euroopan asema 
maailman ykkösmatkailukohteena ja 
matkailu kolmanneksi tärkeimpänä 
sosioekonomisena toimialana; pitää 
myönteisenä myös myöhemmin laadittua, 
kestävää eurooppalaista matkailua 
koskevaa toimintaohjelmaa, jonka avulla 
muistutetaan siitä, että maaseutualueilla 
investoidaan matkailuun talouden 
monipuolistamiseksi ja lisäarvon 
saamiseksi;

Or. en

Tarkistus 5
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio 
on laatinut Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen matkailustrategian, 
jonka avulla pyritään säilyttämään 
Euroopan asema maailman 
ykkösmatkailukohteena ja matkailu 
kolmanneksi tärkeimpänä 
sosioekonomisena toimialana; pitää 
myönteisenä myös myöhemmin laadittua, 
kestävää eurooppalaista matkailua 
koskevaa toimintaohjelmaa, jonka avulla 
muistutetaan siitä, että maaseutualueilla 
investoidaan matkailuun talouden 
monipuolistamiseksi ja lisäarvon 
saamiseksi;

1. panee merkille, että komissio on 
laatinut ehdotuksen matkailustrategiaksi, 
jonka avulla pyritään säilyttämään 
Euroopan asema maailman 
ykkösmatkailukohteena ja matkailu 
kolmanneksi tärkeimpänä 
sosioekonomisena toimialana; katsoo, että 
myöhemmin laadittu kestävää 
eurooppalaista matkailua koskeva 
toimintaohjelma, jonka avulla 
muistutetaan siitä, että taloudellisten 
mahdollisuuksien salliessa 
maaseutualueilla investoidaan matkailuun 
talouden monipuolistamiseksi ja lisäarvon 
saamiseksi, voisi olla mahdollisuus;
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Or. it

Tarkistus 6
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että matkailu on tärkeää 
työpaikkojen, kasvun ja taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden 
kannalta ja sillä on merkittävä asema 
talouden elpymisessä;

Or. de

Tarkistus 7
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että Euroopan tärkeimpiä 
vahvuuksia ovat sen infrastruktuuri, 
kulttuurinen ja alueellinen 
monimuotoisuus verrattain pienellä 
alueella sekä rajat ylittävä Schengenin 
matkustusalue;

Or. de

Tarkistus 8
Dan-Ștefan Motreanu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maatilamatkailun 2. korostaa, että maatilamatkailun 
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osuus maaseudun taloudesta on merkittävä, 
se on tärkeä lisätulonlähde useille 
maatiloille ja tarjoaa monia 
mahdollisuuksia pitää yllä maaseudun 
houkuttelevuutta ja luoda työpaikkoja;

osuus maaseudun taloudesta on merkittävä, 
se on tärkeä lisätulonlähde useille 
maatiloille ja tarjoaa monia 
mahdollisuuksia pitää yllä maaseudun 
houkuttelevuutta ja luoda työpaikkoja; 
toteaa, että maaseutumatkailu yleensä ja 
erityisesti maatilamatkailu voivat edistää 
maaseutualueiden taloudellista kehitystä 
ja houkutella väestöä maaseutualueille ja 
pysymään siellä ja edistää merkittävästi 
maataloustoimintaa luonnonvaroiltaan ja 
kulttuuriselta ja yhteiskunnalliselta 
kehitykseltään heikommassa asemassa 
olevilla alueilla;

Or. ro

Tarkistus 9
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maatilamatkailun 
osuus maaseudun taloudesta on merkittävä, 
se on tärkeä lisätulonlähde useille 
maatiloille ja tarjoaa monia 
mahdollisuuksia pitää yllä maaseudun 
houkuttelevuutta ja luoda työpaikkoja;

2. korostaa, että maatilamatkailun 
osuus maaseudun taloudesta on merkittävä, 
se on tärkeä lisätulonlähde useille 
maatiloille ja tarjoaa monia 
mahdollisuuksia pitää yllä maaseudun 
houkuttelevuutta ja luoda työpaikkoja; 
korostaa, että pandemian aiheuttaman 
nykyisen kriisin aikana 
maatilamatkailussa on voitu tarjota 
matkailijoille toimintaa täysin turvallisesti 
ja se on onnistunut sopeutumaan nopeasti 
rajoitteista johtuviin uusiin olosuhteisiin;

Or. ro

Tarkistus 10
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maatilamatkailu 
edistää merkittävästi maaseututaloutta, se 
on tärkeä lisätulonlähde useille tiloille ja 
tarjoaa monia mahdollisuuksia pitää yllä 
maaseudun houkuttelevuutta ja luoda 
työpaikkoja;

2. korostaa, että kestävä 
maaseutumatkailu edistää merkittävästi 
maaseututaloutta ja maaseudun kasvua, se 
on tärkeä lisätulonlähde useille tiloille ja 
tarjoaa monia mahdollisuuksia pitää yllä 
maaseudun houkuttelevuutta ja luoda 
työpaikkoja ja saa siten poismuuttaneet 
palaamaan maaseudulle; korostaa, että 
maaseutumatkailu vaikuttaa osaltaan 
myönteisesti sosiaalisen eriarvoisuuden 
torjuntaan ja työpaikkojen luomiseen 
naisille;

Or. en

Tarkistus 11
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maatilamatkailu 
edistää merkittävästi maaseututaloutta, se 
on tärkeä lisätulonlähde useille tiloille ja 
tarjoaa monia mahdollisuuksia pitää yllä 
maaseudun houkuttelevuutta ja luoda 
työpaikkoja;

2. korostaa, että maatilamatkailu 
edistää merkittävästi maaseututaloutta, se 
on tärkeä lisätulonlähde useille tiloille, 
tarjoaa monia mahdollisuuksia pitää yllä 
maaseudun houkuttelevuutta ja luoda 
työpaikkoja, parantaa käsiteollisuuden, 
maatilojen ja maaseutuyritysten 
liiketoimintaympäristöä ja estää 
maaseutualueiden väestökatoa lisäämällä 
kasvua;

Or. en

Tarkistus 12
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maatilamatkailu 
edistää merkittävästi maaseututaloutta, se 
on tärkeä lisätulonlähde useille tiloille ja 
tarjoaa monia mahdollisuuksia pitää yllä 
maaseudun houkuttelevuutta ja luoda 
työpaikkoja;

2. korostaa, että maatila-, maaseutu-, 
ruoka- ja viinimatkailu edistävät 
merkittävästi maaseututaloutta, ovat tärkeä 
lisätulonlähde useille tiloille ja tarjoavat 
monia mahdollisuuksia pitää yllä 
maaseudun houkuttelevuutta ja tukea ja 
luoda työpaikkoja sekä maaseudulla että 
kaupunkialueilla;

Or. bg

Tarkistus 13
Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maatilamatkailu 
edistää merkittävästi maaseututaloutta, se 
on tärkeä lisätulonlähde useille tiloille ja 
tarjoaa monia mahdollisuuksia pitää yllä 
maaseudun houkuttelevuutta ja luoda 
työpaikkoja;

2. korostaa, että maatilamatkailu 
edistää merkittävästi maaseututaloutta, on 
tärkeä lisätulonlähde useille tiloille, tarjoaa 
monia mahdollisuuksia pitää yllä 
maaseudun houkuttelevuutta, edistää 
sukupolvenvaihdosta, on edellytys 
maaseutualueiden elinvoimaisuuden 
säilymiselle ja luo työpaikkoja;

Or. hr

Tarkistus 14
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maatilamatkailu 
edistää merkittävästi maaseututaloutta, se 
on tärkeä lisätulonlähde useille tiloille ja 

2. korostaa, että maatilamatkailu 
yhdessä muiden toimien kanssa edistää 
merkittävästi maaseututaloutta, se on 
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tarjoaa monia mahdollisuuksia pitää yllä 
maaseudun houkuttelevuutta ja luoda 
työpaikkoja;

lisätulonlähde useille tiloille ja voi tarjota 
todellisia mahdollisuuksia pitää yllä 
maaseudun houkuttelevuutta ja luoda 
työpaikkoja;

Or. it

Tarkistus 15
Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maatilamatkailu 
edistää merkittävästi maaseututaloutta, se 
on tärkeä lisätulonlähde useille tiloille ja 
tarjoaa monia mahdollisuuksia pitää yllä 
maaseudun houkuttelevuutta ja luoda 
työpaikkoja;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 16
Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

korostaa, että on tärkeää monipuolistaa 
maatiloja erityisesti maaseutualueilla, 
sillä se edistää maanviljelijöiden tulojen 
lisääntymistä ja vakautta sekä kestävän 
matkailun kehittämistä;

Or. hr

Tarkistus 17
Petros Kokkalis
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että matkailuala on yksi 
aloista, joihin covid-19-pandemia ja 
siihen liittyvät sulkutoimet vaikuttivat 
eniten; esittää, että kestävän ja 
vastuullisen maaseutumatkailun 
edistäminen siten, että hyödynnetään 
paikallisia resursseja ja paikallista 
toimintaa, voi olla yksi ratkaiseva tekijä 
torjuttaessa köyhyyttä, joka on lisääntynyt 
räjähdysmäisesti covid-10-pandemian 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 18
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että covid-19-kriisi on 
koetellut matkailutoimintaa vakavasti 
maaseutualueilla ja että tämä on 
vaikuttanut hyvin kielteisesti 
maatilamatkailusta saataviin tuloihin; 
kehottaa tämän vuoksi komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan 
maatilamatkailua koskevia aloitteita 
osana elpymissuunnitelmaa ja varamaan 
tätä varten erityismäärärahoja;

Or. en

Tarkistus 19
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
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2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että maatilalla vietetty 
loma on kestävin ja tehokkain 
maaseutumatkailun muoto Euroopassa, 
auttaa tukemaan paikallisia yrityksiä, 
edistää maaseutu- ja luonnonalueiden 
tukemista ja tarjoaa mahdollisuuden 
ainutlaatuiselle lomakokemukselle 
maaseutuympäristössä;

Or. de

Tarkistus 20
Anne Sander

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että sen lisäksi, että 
matkailu on ehdottoman tärkeää 
maaseutualueille, sen avulla on myös 
mahdollista kehittää alueidemme arvoa ja 
puolustaa tuotantotapojamme tuomalla 
kuluttajat ja tuottajat lähemmäksi 
toisiaan Pellolta pöytään -strategiassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 21
Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. palauttaa mieliin, että Eurostatin 
vuoden 2018 tietojen mukaan 
45 prosenttia unionin jäsenvaltioiden 
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matkailumajoituskapasiteetista on 
maaseutualueilla; korostaa, että on lisäksi 
tärkeää tukea maaseutumatkailua 
kestävänä mallina maaseutualueilla 
tapahtuvalle matkailulle;

Or. hr

Tarkistus 22
Giuseppe Ferrandino, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Sara Cerdas

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa maatila- ja 
maaseutumatkailun keskeistä merkitystä 
sosioekonomiselle kasvulle ja kehitykselle 
ja erityisesti kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 23
Emmanouíl Fragkos

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että maaseudun 
hylkäämisen torjunta olisi asetettava 
ensisijaiseksi painopisteeksi;

Or. el

Tarkistus 24
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
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2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että uudessa YMP:n 
kehyksessä olisi varattava rahoitustukea 
maaseutumatkailulle maaseutualueiden 
sosioekonomisen kehityksen 
vahvistamiseksi ja maaseutuyhteisöjen ja 
-kohteiden luonteen, resurssien ja 
tarpeiden huomioon ottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 25
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa maaseutumatkailun etuja 
ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään ja tukemaan edelleen 
aloitteita, jotka lisäisivät 
maaseutualueiden tulonlähteitä ja 
työllistymismahdollisuuksia ja 
ehkäisisivät väestökatoa;

Or. en

Tarkistus 26
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että maatilamatkailu on 
tärkeä lisätulonlähde useille maatiloille ja 
tarjoaa monia mahdollisuuksia pitää yllä 
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maaseudun houkuttelevuutta ja luoda 
työpaikkoja koko matkailun arvoketjussa;

Or. en

Tarkistus 27
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että kestävään 
matkailuun yhdistetään yleensä 
maaseutumatkailu välineenä, jonka 
avulla pidetään yllä maaseutuyhteisöä, 
kulttuurimaisemaa ja ekosysteemejä;

Or. de

Tarkistus 28
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa, että maaseutumatkailun 
taloudellisia vaikutuksia on kartoitettava; 
korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
saada erillisiä ja ajantasaisia tietoja siitä, 
miten maaseutumatkailu edistää 
maaseutualueiden talouskehitystä ja 
työllisyyttä, ja että on tärkeää minimoida 
samalla sen kielteisiä 
ympäristövaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 29
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
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Tonino Picula, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa, että on tärkeää, että 
kaikki alueelliset ja paikalliset toimijat 
sekä yhteiskunnan ja talouden toimijat 
osallistuvat sellaisten suuntaviivojen 
laadintaan, joiden avulla varmistetaan, 
että matkailu on asianmukaisesti 
tasapainossa biologisen 
monimuotoisuuden, maatalouden ja 
kulttuuriperinteiden säilyttämisen kanssa;

Or. en

Tarkistus 30
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että maatiloilla voi tutustua 
maatalouden tuotantoprosesseihin ja 
maatalouden tarjoamiin yleishyödyllisiin 
palveluihin sekä maatilan töihin ja 
laitteisiin, mikä tekee niistä oivalluksia ja 
elämyksiä tarjoavia paikkoja, joissa 
kaikenikäiset ihmiset voivat löytää 
maatalouden uudelleen ja saada siitä 
omakohtaisia kokemuksia sekä oppia 
ymmärtämään paremmin eläinten ja 
luonnonvarojen hoitoon liittyvää vastuuta;

3. toteaa, että maatiloilla voi tutustua 
maatalouden tuotantoprosesseihin ja 
maatalouden tarjoamiin yleishyödyllisiin 
palveluihin sekä maatilan töihin ja 
laitteisiin, mikä tekee niistä oivalluksia ja 
elämyksiä tarjoavia paikkoja, joissa 
kaikenikäiset ihmiset voivat löytää 
maatalouden uudelleen ja saada siitä 
omakohtaisia kokemuksia sekä oppia 
ymmärtämään paremmin vastuuta ja 
velvollisuuksia, joiden mukaan 
maanviljelijöiden on päivittäin elettävä; 
pitää valitettavana, että Euroopan unioni 
on määrännyt paljon sellaisia sääntöjä, 
jotka lisäävät kustannuksia ja joskus 
muuttavat radikaalisti paikallisia 
erityispiirteitä;

Or. it
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Tarkistus 31
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että maatiloilla voi tutustua 
maatalouden tuotantoprosesseihin ja 
maatalouden tarjoamiin yleishyödyllisiin 
palveluihin sekä maatilan töihin ja 
laitteisiin, mikä tekee niistä oivalluksia ja 
elämyksiä tarjoavia paikkoja, joissa 
kaikenikäiset ihmiset voivat löytää 
maatalouden uudelleen ja saada siitä 
omakohtaisia kokemuksia sekä oppia 
ymmärtämään paremmin eläinten ja 
luonnonvarojen hoitoon liittyvää vastuuta;

3. toteaa, että maatiloilla voi tutustua 
maatalouden tuotantoprosesseihin ja 
maatalouden tarjoamiin yleishyödyllisiin 
palveluihin sekä maatilan töihin ja 
laitteisiin, mikä tekee niistä oivalluksia ja 
elämyksiä tarjoavia paikkoja, joissa 
kaikenikäiset ihmiset voivat löytää 
maaseutumaisemat uudelleen ja saada 
omakohtaisia kokemuksia maataloudesta 
sekä oppia ymmärtämään paremmin 
eläinten ja luonnonvarojen hoitoon 
liittyvää vastuuta; korostaa tässä 
yhteydessä maaseutumatkailun, 
ympäristönsuojelun, elintarvikkeiden, 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisen ja eläinten hyvinvointia 
koskevan tietoisuuden välisiä synergioita;

Or. en

Tarkistus 32
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että maatiloilla voi tutustua 
maatalouden tuotantoprosesseihin ja 
maatalouden tarjoamiin yleishyödyllisiin 
palveluihin sekä maatilan töihin ja 
laitteisiin, mikä tekee niistä oivalluksia ja 
elämyksiä tarjoavia paikkoja, joissa 
kaikenikäiset ihmiset voivat löytää 
maatalouden uudelleen ja saada siitä 
omakohtaisia kokemuksia sekä oppia 

3. toteaa, että maatiloilla voi tutustua 
maatalouden tuotantoprosesseihin ja 
maatalouden tarjoamiin yleishyödyllisiin 
palveluihin sekä maatilan töihin ja 
laitteisiin, mikä tekee niistä oivalluksia ja 
elämyksiä tarjoavia paikkoja, joissa 
kaikenikäiset ihmiset voivat löytää 
maatalouden uudelleen ja saada siitä 
omakohtaisia kokemuksia sekä oppia 
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ymmärtämään paremmin eläinten ja 
luonnonvarojen hoitoon liittyvää vastuuta;

ymmärtämään paremmin eläinten ja 
luonnonvarojen hoitoon liittyvää vastuuta; 
korostaa, että matkailu edistää 
merkittävästi alueellisten tuotemerkkien 
tunnetuksi tekemistä;

Or. ro

Tarkistus 33
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että maatiloilla voi tutustua 
maatalouden tuotantoprosesseihin ja 
maatalouden tarjoamiin yleishyödyllisiin 
palveluihin sekä maatilan töihin ja 
laitteisiin, mikä tekee niistä oivalluksia ja 
elämyksiä tarjoavia paikkoja, joissa 
kaikenikäiset ihmiset voivat löytää 
maatalouden uudelleen ja saada siitä 
omakohtaisia kokemuksia sekä oppia 
ymmärtämään paremmin eläinten ja 
luonnonvarojen hoitoon liittyvää vastuuta;

3. toteaa, että maatiloilla voi tutustua 
maatalouden tuotantoprosesseihin ja 
maatalouden tarjoamiin yleishyödyllisiin 
palveluihin sekä maatilan töihin ja 
laitteisiin, mikä tekee niistä oivalluksia ja 
elämyksiä tarjoavia paikkoja, joissa 
kaikenikäiset ihmiset voivat löytää 
maaseutuyhteisöjen suojeleman kulttuuri- 
ja luonnonperinnön uudelleen ja saada 
maataloudesta omakohtaisia kokemuksia 
sekä oppia ymmärtämään paremmin 
eläinten ja luonnonvarojen hoitoon 
liittyvää vastuuta;

Or. en

Tarkistus 34
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää myönteisenä, että kiinnostus 
paikallisia ja autenttisia 
matkailukokemuksia, myös paikallisten ja 



AM\1213165FI.docx 19/34 PE657.301v02-00

FI

luonnonmukaisten elintarviketuotteiden 
kulutusta, kohtaan on lisääntynyt; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan kampanjoita, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta kestävän 
ekomatkailun myönteisestä vaikutuksesta 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseen, luonnonvarojen 
vastuulliseen käyttöön ja 
oppimiskokemuksiin ja joilla opetetaan ja 
kannustetaan valitsemaan vihreämpi ja 
kestävämpi elämäntapa;

Or. en

Tarkistus 35
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että kun asiaa 
tarkastellaan sosiokulttuurisesta 
näkökulmasta, maaseutumatkailu auttaa 
ylläpitämään sosiaalista elämää ja 
säilyttämään perinteisiä maatalouden 
elin- ja työtapoja monilla Euroopan 
alueilla;

Or. de

Tarkistus 36
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että 
maaseutumatkailulla olisi edistettävä 
erityisesti veden, elintarvikkeiden, 
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energian ja muovin kestävää ja 
vastuullista kulutusta (kestävän 
kehityksen tavoite 12);

Or. en

Tarkistus 37
Emmanouíl Fragkos

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että ”älykkäiden kylien” 
valmiuksien parantaminen olisi asetettava 
ensisijaiseksi painopisteeksi erityisesti 
maaseutualueilla, joilla 
nuorisotyöttömyysaste on eurooppalaista 
keskiarvoa korkeampi;

Or. el

Tarkistus 38
Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa älykkäiden kylien 
merkitystä, sillä niiden avulla edistetään 
kestävän matkailun kehittämistä ja 
houkutellaan nuoria jäämään 
maaseutualueille;

Or. hr

Tarkistus 39
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
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3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että maaseutualueilla ja 
suojelluilla luonnonalueilla vietetyt lomat 
edistävät maatilojen monipuolistamista ja 
niiden yhteydessä annetaan Euroopan 
kulttuuriperintöä, perinteitä ja 
gastronomiaa koskevaa monenlaista 
opetusta;

Or. de

Tarkistus 40
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että on välttämätöntä torjua 
vahvasti ja päättäväisesti SAN-, SMM-, 
APT- ja MM-merkinnän saaneiden 
elintarvike- ja viinituotteiden 
väärennysmarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 41
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. pyytää arvioimaan huolellisesti, 
kuinka olennainen rooli on viini- ja 
ruokamatkailulla, joka tuo investointeja 
tälle alalle, mikä on osoittautunut 
äärimmäisen tärkeäksi 



PE657.301v02-00 22/34 AM\1213165FI.docx

FI

maaseutumatkailun elvyttämisen 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 42
Emmanouíl Fragkos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kun paikallinen 
tuotanto, jalostus ja markkinointi 
yhdistetään majoitus- ja 
ravitsemuspalveluiden kanssa, 
eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, 
kansanperinteistä, paikallisista perinteistä 
ja paikallisista ruokaperinteistä tulee 
ainutlaatuinen kokemus;

4. katsoo, että kun paikallinen 
tuotanto, jalostus ja markkinointi 
yhdistetään majoitus- ja 
ravitsemuspalveluiden kanssa, 
eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, 
kansanperinteistä, paikallisista perinteistä 
ja paikallisista ruokaperinteistä tulee 
ainutlaatuinen kokemus; katsoo, että on 
tärkeää varmistaa osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen yhteistyö elintarvike- 
ja kulttuurialalla ja kannustaa näitä 
toimimaan mahdollisimman laajalti ja 
saumattomassa yhteistyössä yksityisen 
sektorin kanssa;

Or. el

Tarkistus 43
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kun paikallinen 
tuotanto, jalostus ja markkinointi 
yhdistetään majoitus- ja 
ravitsemuspalveluiden kanssa, 
eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, 
kansanperinteistä, paikallisista perinteistä 

4. katsoo, että kun paikallinen kestävä 
tuotanto, jalostus ja markkinointi 
yhdistetään majoitus- ja 
ravitsemuspalveluiden kanssa, 
eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, 
kansanperinteistä, paikallisista perinteistä, 
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ja paikallisista ruokaperinteistä tulee 
ainutlaatuinen kokemus;

paikallisista ruokaperinteistä ja 
gastronomiasta tulee ainutlaatuinen 
kokemus;

Or. en

Tarkistus 44
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kun paikallinen 
tuotanto, jalostus ja markkinointi 
yhdistetään majoitus- ja 
ravitsemuspalveluiden kanssa, 
eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, 
kansanperinteistä, paikallisista perinteistä 
ja paikallisista ruokaperinteistä tulee 
ainutlaatuinen kokemus;

4. katsoo, että kun paikallinen 
tuotanto yhdistetään paikallisten 
ravitsemuspalveluiden, kulttuuritoiminnan 
(taide ja käsityöt) ja ulkoilma-
aktiviteettien kanssa, eurooppalaisesta 
kulttuuriperinnöstä, kansanperinteistä, 
paikallisista perinteistä, paikallisista 
ruokaperinteistä ja erilaisista maisemista 
tulee ainutlaatuinen kokemus;

Or. en

Tarkistus 45
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kun paikallinen 
tuotanto, jalostus ja markkinointi 
yhdistetään majoitus- ja 
ravitsemuspalveluiden kanssa, 
eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, 
kansanperinteistä, paikallisista perinteistä 
ja paikallisista ruokaperinteistä tulee 
ainutlaatuinen kokemus;

4. katsoo, että kun paikallinen 
tuotanto, jalostus ja markkinointi 
yhdistetään majoitus- ja 
ravitsemuspalveluiden kanssa, edistetään 
kyseisen paikan kulttuuriperintöä sekä 
kansanperinteitä, perinteitä ja paikallisia 
ruokaperinteitä;

Or. it
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Tarkistus 46
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää ja 
tarpeellista tukea paremmin 
lähimatkailua, jonka avulla voidaan 
edistää merkittävästi joidenkin Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista, sillä siinä kunkin henkilön 
matka lyhenee ja ympäristövaikutus on 
pienempi, matkailuun liittyvä 
ympäristöasioiden hallinta parantuu, kun 
ylikansoitettujen matkailukohteiden paine 
laskee, ja samalla maaseutualueet ja 
paikallisyhteisöt hyötyvät siitä ja se auttaa 
vähentämään näiden alueiden 
väestökatoa;

Or. en

Tarkistus 47
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 а. korostaa niiden unionin (SAN, 
SMM, APT), kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten laatujärjestelmien roolia ja 
mahdollisuuksia, joihin tuottajien lisäksi 
osallistuvat myös matkailualan edustajat; 
kehottaa kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia tekemään 
yhteistyötä asiaankuuluvien sidosryhmien 
kanssa ja auttamaan näitä edellä 
mainittujen laatujärjestelmien 
tutkimisessa ja soveltamisessa, jotta 
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voidaan parantaa näiden hyvinvointia;

Or. bg

Tarkistus 48
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että matkailuala on 
ponnistellut viime vuosina pysyäkseen 
mukana digitaalisten innovaatioiden ja 
teknologian kehityksessä, ja korostaa, että 
maatilamatkailussa tarvitaan digitaalisia 
investointeja, jotta se olisi 
houkuttelevampaa, helpommin saatavilla 
ja kilpailukykyisempää;

Or. ro

Tarkistus 49
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että matkailualalla on 
merkittävä rooli naisten työllistäjänä ja 
että EU:ssa naisten osuus alalla on noin 
50 prosenttia;

Or. de

Tarkistus 50
Dan-Ștefan Motreanu

Lausuntoluonnos
5 kohta



PE657.301v02-00 26/34 AM\1213165FI.docx

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että esteettömyyden 
ja muiden kilpailukykyä lisäävien 
vaatimusten noudattamista voidaan edistää 
maaseuturahaston ja Leader-
toimenpiteiden avulla, jotta voidaan tukea 
paikallisen kehityksen kohdennettuja 
strategioita ja edistää innovatiivisia 
lähestymistapoja, jotka liittyvät luonteensa 
vuoksi maaseutuyhteisöihin ja joiden 
avulla edistetään kestävää matkailua.

5. panee merkille, että esteettömyyden 
ja muiden kilpailukykyä lisäävien 
vaatimusten noudattamista voidaan edistää 
maaseuturahaston ja Leader-
toimenpiteiden avulla, jotta voidaan tukea 
paikallisen kehityksen kohdennettuja 
strategioita ja edistää innovatiivisia 
lähestymistapoja, jotka liittyvät luonteensa 
vuoksi maaseutuyhteisöihin ja joiden 
avulla edistetään kestävää matkailua; 
katsoo, että tarvitaan riittävästi 
määrärahoja maaseutumatkailun 
edistämiseksi ja erityisesti pienten 
tuottajien tukemiseksi näiden tehdessä 
tunnetuksi paikallisia 
maataloustuotteitaan ja siten alueitaan;

Or. ro

Tarkistus 51
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Clara Aguilera, Miroslav Číž, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että esteettömyyden 
ja muiden kilpailukyvyn lisäämiseksi 
edellytettävien vaatimusten noudattamista 
voidaan tukea maaseuturahastosta ja 
Leader-toimenpiteillä, jotta voidaan tukea 
kohdennettuja paikallista kehitystä 
koskevia strategioita ja edistää 
innovatiivisia toimintamalleja, jotka jo 
luonteensa vuoksi ovat sidoksissa 
maaseutuyhteisöihin ja edistävät kestävää 
matkailua.

5. panee merkille, että esteettömyyden 
ja muiden kilpailukyvyn lisäämiseksi 
edellytettävien vaatimusten noudattamista 
voidaan tukea YMP:n 
strategiasuunnitelmilla, 
maaseuturahastosta ja Leader-
toimenpiteillä, jotta voidaan tukea 
kohdennettuja paikallista kehitystä 
koskevia strategioita ja edistää 
innovatiivisia toimintamalleja, jotka jo 
luonteensa vuoksi ovat sidoksissa 
maaseutuyhteisöihin ja edistävät kestävää 
matkailua.

Or. en
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Tarkistus 52
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että esteettömyyden 
ja muiden kilpailukyvyn lisäämiseksi 
edellytettävien vaatimusten noudattamista 
voidaan tukea maaseuturahastosta ja 
Leader-toimenpiteillä, jotta voidaan tukea 
kohdennettuja paikallista kehitystä 
koskevia strategioita ja edistää 
innovatiivisia toimintamalleja, jotka jo 
luonteensa vuoksi ovat sidoksissa 
maaseutuyhteisöihin ja edistävät kestävää 
matkailua.

5. panee merkille, että esteettömyyden 
ja muiden kilpailukyvyn lisäämiseksi 
edellytettävien vaatimusten noudattamista 
voidaan tukea maaseuturahastosta ja 
Leader-toimenpiteillä, jotta voidaan tukea 
kohdennettuja paikallista kehitystä 
koskevia strategioita ja edistää uusia 
toimintamalleja, jotka jo luonteensa vuoksi 
ovat sidoksissa maaseutuyhteisöihin ja 
edistävät kestävämpää matkailua.

Or. it

Tarkistus 53
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan toimiaan, 
joilla pyritään parantamaan maaseudulla 
ja syrjäisillä alueilla yhteyksiä ja kestävää 
multimodaalista matkustamista sekä 
laajakaistainternetin saatavuutta, jotka 
ovat välttämättömiä kestävän matkailun 
kehittymisen ja matkailupalvelujen 
digitalisaation kannalta ja jotka tarjoavat 
enemmän valinnanvaraa, parantavat 
resurssien käyttöä ja tarjoavat uusia 
tapoja hallita matkailu- ja 
matkailijavirtoja;
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Or. en

Tarkistus 54
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5а. toteaa, että modernilla 
tietotekniikalla on valtava potentiaali 
matkailutuotteiden ja -toimien 
suunnittelussa, järjestämisessä ja 
käyttöönotossa myös maaseutualueilla; 
kehottaa paikallisviranomaisia auttamaan 
paikallisyhteisöjä luomaan verkossa 
toimivia tiedotusfoorumeja, joilla muun 
muassa edistetään paikallisia ruoka- ja 
maatalousperinteitä;

Or. bg

Tarkistus 55
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että maaseutumatkailun 
osuus maaseudun tuloista ja työpaikoista 
on 10–20 prosenttia, sen tulo- ja 
työllisyystaso on kaksinkertainen 
matkailun keskimääräisiin tulo- ja 
työllisyystasoihin verrattuna Euroopassa 
ja siitä saa kaksinkertaisen hyödyn: se 
monipuolistaa viljelijöiden tulonlähteitä 
ja tarjoaa hyvän tilaisuuden saada 
kuluttajat ajattelemaan elintarvikkeiden 
alkuperää, biologista monimuotoisuutta 
ja luontoa, mikä auttaa osaltaan 
välittämään mielikuvaa, että EU:n 



AM\1213165FI.docx 29/34 PE657.301v02-00

FI

maatalous on laadukasta.

Or. en

Tarkistus 56
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Miroslav Číž, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta edistää lyhyen 
toimitusketjun järjestelmää väestökadosta 
kärsivillä maaseutualueilla ja kannattaa 
maaseutumarkkinoiden sekä käsityö-, 
ruoka- ja viinityöpajojen kaltaisten, 
tiettyjen maataloustuotteiden tuotantoa ja 
vaiheittaista jalostusta koskevien, suorien 
aloitteiden edistämistä sisämaan 
maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 57
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että Euroopan laajuisen 
lähestymistavan soveltaminen voi 
parhaiten auttaa ratkaisemaan ongelmia 
ja käyttämään hyväksi mahdollisuuksia 
luoda vaurautta alue- ja paikallistasolla ja 
tukea Euroopan maaseudun 
kulttuuriperinnön säilyttämistä;

Or. de
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Tarkistus 58
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että huolimatta siitä, että 
matkailualan ympäristöjalanjälki on suuri 
matkakohteissa, jonne saapuu eniten 
matkailijoita, sillä on merkittävä 
potentiaali parantaa ympäristöä 
levittämällä parhaita käytäntöjä, kuten 
ympäristöä säästävien hankintojen 
käyttöä tai majoitusliikkeiden 
ekotehokkuuden parantamista. 

Or. en

Tarkistus 59
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa laillisesti maassa 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työllistymismahdollisuuksia 
maaseutualueilla, mikä edistää heidän 
sosiaalista ja taloudellista osallisuuttaan.

Or. en

Tarkistus 60
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että tärkeimpinä 
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maatilamatkailun menestystä edistävinä 
tekijöinä pidetään markkinatuntemuksen 
edistämistä, osaamisen lisäämistä, 
tehokkaampaa hallinnointia, todellisia 
kumppanuuksia ja kohdennettuja 
verkostoitumismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisten toimenpiteiden 
kehittämistä tulevaisuutta varten;

Or. de

Tarkistus 61
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Clara Aguilera, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että on kiireesti 
investoitava historiallisesti ja 
kulttuurisesti merkittävien kylien 
arkkitehtuurin säilyttämiseen sekä 
kannustettava hylättyjen 
maatalousrakennusten muuttamista 
perheiden ylläpitämiksi 
majoitusliikkeiksi;

Or. en

Tarkistus 62
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. katsoo, että sidosryhmien välinen 
parempi yhteistyö ja koordinointi, 
paikallisviranomaisten tiiviimpi 
osallistuminen matkailuun sekä 
markkinatutkimus ja ammattimaiset 
tiedotus- ja markkinointistrategiat ovat 
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välttämättömiä maatilamatkailun 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
ympäristöön liittyvän tuloksen 
parantamiseksi;

Or. de

Tarkistus 63
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Clara Aguilera, Miroslav Číž, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. toteaa, että laajakaistayhteyden 
laajentaminen on tärkeää, sillä mökit ja 
maatilat eivät aina sijaitse 
helppopääsyisissä paikoissa; ehdottaa, 
että luodaan maaseutualueilla toimiville 
matkailuyrityksille tarkoitettuja 
tukipalveluja, joilla taataan maksuton 
yritysneuvonta ja levitetään materiaalia 
ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 64
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. korostaa, että maaseudun 
kehittämistä koskevilla EU:n 
toimenpiteillä edistetään unionin 
maatalous- ja elintarvikealan, ympäristön 
kestävyyden ja maaseutualueiden 
hyvinvoinnin vahvistamista;

Or. de
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Tarkistus 65
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. kehottaa komissiota säilyttämään 
ennallaan maaseuturahaston määrärahat, 
jotta voidaan edistää maatalouden 
kilpailukykyä, varmistaa luonnonvarojen 
kestävä hoito ja tukea maaseudun 
talouden ja yhteisöjen tasapainoista 
alueellista kehitystä;

Or. de

Tarkistus 66
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. pitää myönteisenä, että 
maaseudun kehittämisen ohjelmilla 
tuetaan myös ”älykkäitä kyliä”, jotta 
voidaan tukea innovaatioita ja 
mahdollistaa ne kaikilla Euroopan 
maaseutualueilla käsittelemällä ja 
parantamalla yhteisiä haasteita, joita 
maaseudun asukkaat kohtaavat;

Or. de

Tarkistus 67
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. kehottaa komissiota laatimaan 
tehokkaan maaseutumatkailualaa 
koskevan investointistrategian, 
kehittämään edelleen innovatiivisia toimia 
ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä 
maaseutualueilla ja parantamaan tähän 
liittyvää ammattipätevyyttä;

Or. de

Tarkistus 68
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
5 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 h. suosittaa jäsenvaltioille, että nämä 
varmistavat maatilamatkailun 
monipuolistamisen optimoinnin, 
kausiluonteisuuden vähentämisen ja 
matkailun laadun parantamisen.

Or. de


