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Módosítás 1
Herbert Dorfmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy 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; üdvözli továbbá a 
fenntartható európai turizmus ezt követő 
menetrendjét, amely emlékeztet arra, hogy 
a vidéki térségek gazdaságaik 
diverzifikálása és hozzáadott értékük 
növelése érdekében beruháznak az 
idegenforgalomba;

1. üdvözli, hogy 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; üdvözli továbbá a 
fenntartható európai turizmus ezt követő 
menetrendjét, amely emlékeztet arra, hogy 
a vidéki térségek gazdaságaik 
diverzifikálása és hozzáadott értékük 
növelése érdekében beruháznak az 
idegenforgalomba; amennyiben szorosan 
kapcsolódik a mezőgazdasági 
tevékenységhez, ez a tevékenység 
jelentősen hozzájárul a kisüzemi és 
sokszínű gazdálkodás megőrzéséhez;

Or. de

Módosítás 2
Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy 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; üdvözli továbbá a 
fenntartható európai turizmus ezt követő 

1. üdvözli, hogy 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; üdvözli továbbá a 
fenntartható európai turizmus ezt követő 
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menetrendjét, amely emlékeztet arra, hogy 
a vidéki térségek gazdaságaik 
diverzifikálása és hozzáadott értékük 
növelése érdekében beruháznak az 
idegenforgalomba;

menetrendjét, amely emlékeztet arra, hogy 
a vidéki térségek gazdaságaik 
diverzifikálása és hozzáadott értékük 
növelése érdekében beruháznak az 
idegenforgalomba; emlékeztet arra, hogy 
az idegenforgalmi ágazatot súlyosan 
érintette a Covid19-világjárvány;

Or. fr

Módosítás 3
Daniel Buda

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy 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; üdvözli továbbá a 
fenntartható európai turizmus ezt követő 
menetrendjét, amely emlékeztet arra, hogy 
a vidéki térségek gazdaságaik 
diverzifikálása és hozzáadott értékük 
növelése érdekében beruháznak az 
idegenforgalomba;

1. üdvözli, hogy 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; 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 is 
biztosítva a vidéki régiók számára;

Or. ro

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

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy 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; üdvözli továbbá a 
fenntartható európai turizmus ezt követő 
menetrendjét, amely emlékeztet arra, hogy 
a vidéki térségek gazdaságaik 
diverzifikálása és hozzáadott értékük 
növelése érdekében beruháznak az 
idegenforgalomba;

1. üdvözli, hogy a Lisszaboni 
Szerződés több mint 10 évvel ezelőtti 
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; üdvözli továbbá a 
fenntartható európai turizmus ezt követő 
menetrendjét, amely emlékeztet arra, hogy 
a vidéki térségek gazdaságaik 
diverzifikálása és hozzáadott értékük 
növelése érdekében beruháznak az 
idegenforgalomba;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy 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; üdvözli továbbá a 
fenntartható európai turizmus ezt követő 
menetrendjét, amely emlékeztet arra, hogy 
a vidéki térségek gazdaságaik 
diverzifikálása és hozzáadott értékük 
növelése érdekében beruháznak az 
idegenforgalomba;

1. üdvözli, hogy a Bizottság 
idegenforgalmi stratégiára vonatkozó 
javaslatot dolgozott ki annak érdekében, 
hogy Európa továbbra is a világ elsőszámú 
turisztikai célpontja legyen, és a turizmus 
Európa harmadik legnagyobb társadalmi-
gazdasági tevékenysége maradjon; úgy véli 
továbbá, hogy e téren lehetőséget kínálhat 
a fenntartható európai turizmus ezt követő 
menetrendje, amely emlékeztet arra, hogy 
amennyiben ez gazdaságilag kivitelezhető, 
a vidéki térségek gazdaságaik 
diverzifikálása és hozzáadott értékük 
növelése érdekében beruháznak az 
idegenforgalomba;

Or. it
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Módosítás 6
Marlene Mortler

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az 
idegenforgalom fontos a 
munkahelyteremtés, a növekedés, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
kohézió szempontjából, és jelentős 
szerepet játszik a gazdasági 
fellendülésben;

Or. de

Módosítás 7
Marlene Mortler

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy 
infrastruktúrája, valamint kulturális és 
regionális sokszínűsége viszonylag kis 
területen helyezkedik el, és hogy a 
schengeni térségen belüli, határokon 
átnyúló utazási térsége Európa egyik fő 
erőssége;

Or. de

Módosítás 8
Dan-Ștefan Motreanu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre;

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre; általában véve a 
vidéki turizmus, és különösen az 
agroturizmus hozzájárulhat a vidéki 
térségek gazdasági fejlődéséhez, kedvező 
hatással bír a vidéki térségek 
lakosságának vonzása és megtartása 
terén, valamint a természeti erőforrások, 
illetve a kulturális és társadalmi fejlettség 
tekintetében hátrányos helyzetű régiókban 
a mezőgazdasági tevékenység fellendítése 
tekintetében, 

Or. ro

Módosítás 9
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre;

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre; hangsúlyozza, hogy 
a jelenlegi világjárvány idején az 
agroturizmus teljes biztonságban képes az 
idegenforgalmi tevékenység folytatására, 
és sikerült gyorsan alkalmazkodnia a 
korlátozások által előírt új feltételekhez;

Or. ro
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Módosítás 10
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vidéki turizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz és 
növekedéshez, fontos kiegészítő 
jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre, ezáltal megfordítva 
az elnéptelenedést; kiemeli a vidéki 
turizmus pozitív hozzájárulását a 
társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez és a nők számára 
foglalkoztatási lehetőségek teremtéséhez;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre;

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, számos 
lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre, javítja a kézműves 
ágazat, a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki vállalkozások piaci lehetőségeit, és 
megállítja a vidéki térségek 
elnéptelenedését a növekedés ösztönzése 
révén;
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Or. en

Módosítás 12
Ivo Hristov

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre;

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus, valamint a vidéki, a 
gasztronómiai és a borturizmus jelentős 
mértékben hozzájárul a vidéki 
gazdasághoz, fontos kiegészítő 
jövedelemforrást jelentenek számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínálnak mind a 
vidéki, mind a városi területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyek támogatására és 
teremtésére;

Or. bg

Módosítás 13
Ruža Tomašić

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre;

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására, hozzájárul a 
generációs megújuláshoz, szükséges a 
vidéki területek életképessége 
fenntartásához és munkahelyeket teremt;

Or. hr
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Módosítás 14
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre;

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus – egyéb tevékenységek 
mellett – jelentős mértékben hozzájárul a 
vidéki gazdasághoz, kiegészítő 
jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
valós lehetőségeket kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre;

Or. it

Módosítás 15
Herbert Dorfmann

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus jelentős mértékben 
hozzájárul a vidéki gazdasághoz, fontos 
kiegészítő jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre;

2. (A magyar változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 16
Ruža Tomašić
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Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza a mezőgazdasági üzemek 
diverzifikálásának fontosságát, különösen 
a vidéki területeken, ami hozzájárul a 
mezőgazdasági termelők jövedelmének 
növekedéséhez és stabilitásához, valamint 
a fenntartható turizmus fejlődéséhez;

Or. hr

Módosítás 17
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a turisztikai 
ágazat a Covid19-világjárvány és az ahhoz 
kapcsolódó kijárási korlátozások által 
leginkább sújtott ágazatok egyike; úgy 
véli, hogy a fenntartható és felelős, a helyi 
erőforrásokat és tevékenységeket kiaknázó 
vidéki turizmus előmozdítása lehet a 
fordulópontok egyike a szegénység elleni 
küzdelemben, amelyet a Covid19-
világjárvány exponenciálisan 
megemelkedett;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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2a. a Covid19-válság komoly csapást 
mért a vidéki térségek idegenforgalmi 
tevékenységére, és ez jelentős negatív 
hatást gyakorolt a mezőgazdasági 
termelők agroturizmusból származó 
bevételeire; ezért arra kéri az Európai 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
gazdaságélénkítési terv részeként erősítsék 
meg az agroturizmussal kapcsolatos 
kezdeményezéseket, és különítsenek el 
előirányzatok erre a célra;

Or. en

Módosítás 19
Marlene Mortler

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az agroturizmus a 
vidéki turizmus legfenntarthatóbb és 
leghatékonyabb formája Európában, 
amely hozzájárul a helyi vállalkozások 
támogatásához, a mezőgazdasági és 
természeti területek előmozdításához, 
valamint emlékezetes nyaralási élményt 
nyújt vidéki környezetben;

Or. de

Módosítás 20
Anne Sander

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a turizmus 
elengedhetetlenül fontos a vidéki területek 
számára, egyúttal olyan eszköz is, amely 
révén régióink fejlődhetnek és minőségi 
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termelési módszereink népszerűbbé 
válhatnak azáltal, hogy közelebb hozzák 
egymáshoz a fogyasztókat és a termelőket 
a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiában 
szorgalmazott céloknak megfelelően;

Or. fr

Módosítás 21
Ruža Tomašić

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy az Eurostat 
2018-as adatai szerint az uniós 
tagállamok idegenforgalmi szálláshely-
kapacitásának 45%-a vidéki területeken 
található; hangsúlyozza továbbá a vidéki 
turizmus, mint a vidéki területek 
fenntartható turisztikai modellje 
támogatásának fontosságát;

Or. hr

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza az agro- és vidéki 
turizmus kulcsfontosságú szerepét a 
társadalmi-gazdasági növekedés és 
fejlődés terén, különösen a fenntartható 
fejlesztési célok elérésében;

Or. en
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Módosítás 23
Emmanouíl Fragkos

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a vidéki térségek 
elnéptelenedésének hatékony kezelése 
kiemelt prioritás;

Or. el

Módosítás 24
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy az új KAP-
keretnek pénzügyi támogatást kell 
nyújtania a vidéki turizmus számára a 
vidéki területek társadalmi-gazdasági 
fejlődésének erősítése érdekében, 
tiszteletben tartva a vidéki közösségek és 
úti célok jellegzetességeit, erőforrásait és 
szükségleteit;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza a vidéki turizmus 
előnyeit, és felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy továbbra is mozdítsa 
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elő és támogassa azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek pótlólagos 
bevételi forrásokat és munkalehetőségeket 
teremtenek a vidéki területeken, továbbá 
megelőzik az elnéptelenedést;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus fontos kiegészítő 
jövedelemforrást jelent számos 
mezőgazdasági üzem számára, továbbá 
számos lehetőséget kínál a vidéki területek 
vonzerejének fenntartására és a 
munkahelyteremtésre a turizmus teljes 
értéklánca mentén;

Or. en

Módosítás 27
Marlene Mortler

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
turizmus általában a vidéki turizmushoz 
kapcsolódik, amely a vidéki közösségek, 
valamint a kultúrtáj és az ökoszisztémák 
fenntartásának eszköze;

Or. de
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Módosítás 28
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza, hogy fel kell 
térképezni a vidéki turizmus gazdasági 
hatását; hangsúlyozza e tekintetben 
annak fontosságát, hogy külön, naprakész 
adatok álljanak rendelkezésre a vidéki 
turizmus hozzájárulásáról a vidéki 
térségek gazdasági fejlődéshez és az ottani 
foglalkoztatáshoz, eközben törekedve a 
negatív környezeti hatások minimálisra 
csökkentésére;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy valamennyi regionális és helyi, 
valamint társadalmi és gazdasági 
szereplőt bevonjanak az iránymutatások 
kidolgozásába az idegenforgalom és a 
biológiai sokféleség, a mezőgazdaság és a 
kulturális hagyományok megőrzése 
közötti megfelelő egyensúly biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a mezőgazdasági 
termelési folyamatok és a mezőgazdaság 
által nyújtott közszolgáltatások széles köre, 
valamint egyes tevékenységek és 
létesítmények sokfélesége a felfedezés és 
az élményszerzés helyeivé teszik a 
gazdaságokat, ahol minden korosztály újra 
felfedezheti és közelről megfigyelheti a 
gazdálkodást, és jobban kialakulhat az 
állatokkal és a természeti erőforrásokkal 
való bánásmódért vállalt felelősség;

3. rámutat arra, hogy a mezőgazdasági 
termelési folyamatok és a mezőgazdaság 
által nyújtott közszolgáltatások széles köre, 
valamint egyes tevékenységek és 
létesítmények sokfélesége a felfedezés és 
az élményszerzés helyeivé teszik a 
gazdaságokat, ahol minden korosztály újra 
felfedezheti és közelről megfigyelheti a 
gazdálkodást, és jobban kialakulhat a 
gazdálkodók mindennapos kötelességei és 
feladatai iránti tudatosság; sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az Európai Unió 
által bevezetett számos szabály növeli a 
költségeket, és néha radikálisan 
megváltoztatja a tipikus helyi termékeket;

Or. it

Módosítás 31
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a mezőgazdasági 
termelési folyamatok és a mezőgazdaság 
által nyújtott közszolgáltatások széles köre, 
valamint egyes tevékenységek és 
létesítmények sokfélesége a felfedezés és 
az élményszerzés helyeivé teszik a 
gazdaságokat, ahol minden korosztály újra 
felfedezheti és közelről megfigyelheti a 
gazdálkodást, és jobban kialakulhat az 
állatokkal és a természeti erőforrásokkal 
való bánásmódért vállalt felelősség;

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

Or. en

Módosítás 32
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a mezőgazdasági 
termelési folyamatok és a mezőgazdaság 
által nyújtott közszolgáltatások széles köre, 
valamint egyes tevékenységek és 
létesítmények sokfélesége a felfedezés és 
az élményszerzés helyeivé teszik a 
gazdaságokat, ahol minden korosztály újra 
felfedezheti és közelről megfigyelheti a 
gazdálkodást, és jobban kialakulhat az 
állatokkal és a természeti erőforrásokkal 
való bánásmódért vállalt felelősség;

3. rámutat arra, hogy a mezőgazdasági 
termelési folyamatok és a mezőgazdaság 
által nyújtott közszolgáltatások széles köre, 
valamint egyes tevékenységek és 
létesítmények sokfélesége a felfedezés és 
az élményszerzés helyeivé teszik a 
gazdaságokat, ahol minden korosztály újra 
felfedezheti és közelről megfigyelheti a 
gazdálkodást, és jobban kialakulhat az 
állatokkal és a természeti erőforrásokkal 
való bánásmódért vállalt felelősség; 
hangsúlyozza, hogy az idegenforgalom 
jelentős mértékben hozzájárul a regionális 
termékek márkáinak népszerűsítéséhez;

Or. ro

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a mezőgazdasági 
termelési folyamatok és a mezőgazdaság 
által nyújtott közszolgáltatások széles köre, 
valamint egyes tevékenységek és 
létesítmények sokfélesége a felfedezés és 
az élményszerzés helyeivé teszik a 
gazdaságokat, ahol minden korosztály újra 

3. rámutat arra, hogy a mezőgazdasági 
termelési folyamatok és a mezőgazdaság 
által nyújtott közszolgáltatások széles köre, 
valamint egyes tevékenységek és 
létesítmények sokfélesége a felfedezés és 
az élményszerzés helyeivé teszik a 
gazdaságokat, ahol minden korosztály újra 
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felfedezheti és közelről megfigyelheti a 
gazdálkodást, és jobban kialakulhat az 
állatokkal és a természeti erőforrásokkal 
való bánásmódért vállalt felelősség;

felfedezheti 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;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a helyi és autentikus 
utazási élmények növekvő népszerűségét, 
beleértve a helyi és bioélelmiszerek 
fogyasztását is; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy támogassanak olyan 
hirdetési kampányokat, amelyek felhívják 
a figyelmet a fenntartható 
ökoturizmusnak a biológiai sokféleség 
megőrzésére, a természeti erőforrások 
felelősségteljes használatára és a tanulási 
tapasztalatokra gyakorolt pozitív hatására, 
továbbá arra, hogy a környezetbarátabb és 
fenntarthatóbb alternatívák felé irányítja 
az életmóddal kapcsolatos döntéseket;

Or. en

Módosítás 35
Marlene Mortler

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a vidéki 
turizmus társadalmi-kulturális 
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szempontból Európa számos régiójában 
hozzájárul a közösségi élet és a 
hagyományos földművelő életmód és 
munka megőrzéséhez;

Or. de

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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a vidéki 
térségekben az idegenforgalomnak elő 
kell mozdítania a fenntartható és 
felelősségteljes fogyasztást és termelést 
(12. fenntartható fejlesztési cél), 
különösen a víz-, az élelmiszer-, az 
energia- és a műanyag-felhasználás 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 37
Emmanouíl Fragkos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az „intelligens 
falvak” kapacitásépítése kiemelt prioritás, 
különösen a vidéki területeken, ahol az 
ifjúsági munkanélküliség meghaladja az 
európai átlagot;

Or. el
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Módosítás 38
Ruža Tomašić

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az „intelligens 
falvak” koncepciójának fontosságát, 
amely hozzájárul a fenntartható turizmus 
fejlesztéséhez, és arra bírhatja a 
fiatalokat, hogy a vidéki térségekben 
maradjanak;

Or. hr

Módosítás 39
Marlene Mortler

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy az európai 
kulturális örökséggel, hagyományokkal és 
gasztronómiával, valamint a 
mezőgazdasági élet sajátosságaival 
kapcsolatos oktatási tevékenységek széles 
körének biztosítása révén a vidéki és a 
védett természeti területeken zajló üdülés 
elősegíti a gazdaságok diverzifikációját;

Or. de

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

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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3b. hangsúlyozza, hogy határozottan 
fel kell lépni az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel és földrajzi jelzéssel, 
valamint a hagyományos különleges 
termék jelzéssel ellátott élelmiszer- és 
borászati termékek hamisítási piaca ellen;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. kéri, hogy gondosan értékeljék a 
„bor- és élelmiszer-turizmus” 
kulcsfontosságú szerepét, ösztönözve a 
beruházásokat ebben az ágazatban, amely 
létfontosságúnak bizonyul a vidéki 
turizmus élénkítése szempontjából;

Or. en

Módosítás 42
Emmanouíl Fragkos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a helyi termelés, 
feldolgozás és értékesítés turisztikai 
szálláshelyekkel és gasztronómiával való 
összekapcsolása és hálózatba szervezése 
egyedülálló élményként előmozdítja az 
európai kulturális örökséget és szokásokat, 
valamint a helyi hagyományokat és 
étkezési kultúrát;

4. úgy véli, hogy a helyi termelés, 
feldolgozás és értékesítés turisztikai 
szálláshelyekkel és gasztronómiával való 
összekapcsolása és hálózatba szervezése 
egyedülálló élményként előmozdítja az 
európai kulturális örökséget és szokásokat, 
valamint a helyi hagyományokat és 
étkezési kultúrát; fontosnak tartja a 
tudományos és innovációs társulások 
közötti együttműködés biztosítását az 
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élelmiszer- és a kulturális ágazatban, arra 
ösztönözve őket, hogy a lehető 
legszélesebb körben és zökkenőmentesen 
működjenek együtt a magánszektorral;

Or. el

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a helyi termelés, 
feldolgozás és értékesítés turisztikai 
szálláshelyekkel és gasztronómiával való 
összekapcsolása és hálózatba szervezése 
egyedülálló élményként előmozdítja az 
európai kulturális örökséget és szokásokat, 
valamint a helyi hagyományokat és 
étkezési kultúrát;

4. úgy véli, hogy a fenntartható helyi 
termelés, feldolgozás és értékesítés 
turisztikai szálláshelyekkel és 
gasztronómiával való összekapcsolása és 
hálózatba szervezése egyedülálló 
élményként előmozdítja az európai 
kulturális örökséget és szokásokat, 
valamint a helyi hagyományokat, étkezési 
kultúrát és gasztronómiát;

Or. en

Módosítás 44
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a helyi termelés, 
feldolgozás és értékesítés turisztikai 
szálláshelyekkel és gasztronómiával való 
összekapcsolása és hálózatba szervezése 
egyedülálló élményként előmozdítja az 
európai kulturális örökséget és szokásokat, 
valamint a helyi hagyományokat és 
étkezési kultúrát;

4. úgy véli, hogy a helyi termelés, 
feldolgozás és értékesítés turisztikai 
szálláshelyekkel és a helyi 
gasztronómiával, kulturális ágazatokkal 
(művészet és kézművesség) és a szabadtéri 
tevékenységekkel való összekapcsolása és 
hálózatba szervezése egyedülálló 
élményként előmozdítja az európai 
kulturális örökséget és szokásokat, 
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valamint a helyi hagyományokat, étkezési 
kultúrát és a tájegységek sokszínűségét;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a helyi termelés, 
feldolgozás és értékesítés turisztikai 
szálláshelyekkel és gasztronómiával való 
összekapcsolása és hálózatba szervezése 
egyedülálló élményként előmozdítja az 
európai kulturális örökséget és szokásokat, 
valamint a helyi hagyományokat és 
étkezési kultúrát;

4. úgy véli, hogy a helyi termelés, 
feldolgozás és értékesítés turisztikai 
szálláshelyekkel és gasztronómiával való 
összekapcsolása és hálózatba szervezése 
egyedülálló élményként előmozdítja a 
régió kulturális örökségét és szokásait, 
valamint a helyi hagyományokat és 
étkezési kultúrát;

Or. it

Módosítás 46
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a helyi turizmus 
hatékonyabb előmozdításának fontosságát 
és szükségességét, amely jelentős 
mértékben hozzájárulhat az európai zöld 
megállapodásban felvázolt egyes célok 
eléréséhez azáltal, hogy csökkenti az egyes 
utazók által megtett távolságot és az 
éghajlatra gyakorolt hatást, javítja a 
turisztikai környezetgazdálkodást a túl sok 
utazó által látogatott turisztikai 
helyszínekre nehezedő nyomás 
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csökkentése révén, ugyanakkor előnyös a 
vidéki régiók és a helyi közösségek 
számára, és hozzájárul e régiók 
elnéptelenedésének csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 47
Ivo Hristov

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4а. kiemeli az európai (OEM, OFJ, 
HKT), a nemzeti, regionális és helyi 
minőségbiztosítási rendszerek szerepét és 
potenciálját, amelyekben a termelők 
mellett a turisztikai ágazat képviselői is 
részt vesznek; felhívja az illetékes nemzeti, 
regionális és helyi hatóságokat, hogy 
működjenek együtt az érdekelt felekkel, 
segítsék őket a fenti minőségbiztosítási 
rendszerekre vonatkozó kutatásban és 
azok alkalmazásában jólétük javítása 
érdekében;

Or. bg

Módosítás 48
Daniel Buda

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
elmúlt években az idegenforgalmi ágazat 
folyamatosan küzd azért, hogy lépést 
tartson a digitális innovációkkal és 
technológiákkal, és hangsúlyozza, hogy az 
agroturizmus terén digitális 
beruházásokra van szükség annak 
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vonzóbbá, hozzáférhetőbbé és 
versenyképesebbé tétele érdekében;

Or. ro

Módosítás 49
Marlene Mortler

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megállapítja, hogy az 
idegenforgalmi ágazat fontos szerepet 
játszik a nők foglalkoztatásában, mivel az 
ágazatban a nők aránya az EU-ban 
mintegy 50%-ra tehető;

Or. de

Módosítás 50
Dan-Ștefan Motreanu

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a hozzáférhetőség 
és más versenyképességi igények 
támogathatók 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.

5. megjegyzi, hogy a hozzáférhetőség 
és más versenyképességi igények 
támogathatók 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. úgy véli, hogy megfelelő 
finanszírozásra van szükség a vidéki 
turizmus előmozdításához és különösen a 
kistermelők támogatásához helyi 
mezőgazdasági termékeik és így régióik 
népszerűsítése terén;
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Or. ro

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a hozzáférhetőség 
és más versenyképességi igények 
támogathatók 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.

5. megjegyzi, hogy a hozzáférhetőség 
és más versenyképességi igények 
támogathatók a 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.

Or. en

Módosítás 52
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a hozzáférhetőség 
és más versenyképességi igények 
támogathatók 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.

5. megjegyzi, hogy a hozzáférhetőség 
és más versenyképességi igények 
támogathatók EMVA-alapokból és 
LEADER-intézkedésekből a saját célzott 
helyi fejlesztési stratégiáik támogatása, 
valamint a vidéki közösségekhez 
elválaszthatatlanul kapcsolódó és a 
fenntarthatóbb turizmushoz hozzájáruló új 
megközelítések előmozdítása érdekében.

Or. it
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Módosítás 53
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket az összeköttetést és a 
multimodális fenntartható utazás 
javítására a vidéki térségekben és a 
peremterületeken, valamint a szélessávú 
internethez való hozzáférést ezekben a 
régiókban, mivel ezek elengedhetetlenek a 
fenntartható turizmus fejlesztéséhez és az 
idegenforgalmi szolgáltatások digitális 
átalakításához, amelyeknek köszönhetően 
több választási lehetőség áll majd 
rendelkezésre, az erőforrások jobb 
elosztásához vezetnek, valamint új 
módokat kínálnak az utazások és a 
turistaforgalom áramlásának 
szervezéséhez;

Or. en

Módosítás 54
Ivo Hristov

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5а. rámutat a modern információs 
technológiákban rejlő hatalmas 
lehetőségekre az idegenforgalmi termékek 
és tevékenységek tervezése, szervezése és 
megvalósítása terén, többek között a 
vidéki területeken; felhívja a helyi 
hatóságokat, hogy támogassák a helyi 
közösségeket olyan online információs 
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platformok létrehozásában, amelyek 
többek között előmozdítják a helyi 
konyhaművészeti és mezőgazdasági 
hagyományokat;

Or. bg

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

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy a vidéki turizmus 
a vidéki jövedelem és foglalkoztatás 10-
20%-át biztosítja, ami a turizmus átlagos 
európai bevételi és foglalkoztatási 
szintjeinek kétszerese, és kettős előnyt 
kínál: jövedelemdiverzifikációt a 
mezőgazdasági termelők számára, 
valamint széles körű lehetőséget arra, 
hogy a fogyasztók megismerkedjenek az 
élelmiszerek eredetével, a biológiai 
sokféleséggel és a természettel, ami 
hozzájárul az uniós mezőgazdaság által 
biztosított jó minőségű élelmiszerek 
képének terjedéséhez;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a rövid ellátási láncok 
rendszerét az elnéptelenedő vidéki 
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területeken, és támogatja a közvetlen 
kezdeményezések előmozdítását a belföldi 
vidéki területeken, mint például a 
„carrovaning” rendezvények, a 
kézművesipar, valamint a gasztronómiai 
és borász vállalkozók találkozói, amelyek 
egyes mezőgazdasági termékek 
termelésére és lépésről lépésre történő 
feldolgozására összpontosítanak;

Or. en

Módosítás 57
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy egy egész Európára 
kiterjedő megközelítés a leghatékonyabb a 
regionális és helyi szintű problémák 
megoldásához és a jólét megteremtéséhez 
vezető lehetőségek kiaknázásához, 
valamint az európai vidéki kulturális 
örökség megőrzésének támogatásához;

Or. de

Módosítás 58
Michal Wiezik

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy bár az 
idegenforgalmi ágazatnak jelentős a 
környezeti lábnyoma a legforgalmasabb 
célpontokon, a bevált gyakorlatok – 
például a zöld közbeszerzés alkalmazása 
vagy a turisztikai létesítmények jobb 
ökohatékonysága – terjesztése révén sok 
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lehetőség nyílik a környezetvédelem 
hatékonyabb érvényesítésére; 

Or. en

Módosítás 59
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a tartózkodási 
engedéllyel rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárok foglalkoztatási 
lehetőségeit a vidéki térségekben, ezáltal 
előmozdítva társadalmi és gazdasági 
befogadásukat;

Or. en

Módosítás 60
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, 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;

Or. de

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

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy sürgősen 
forrásokat kell fektetni a történelmi és 
kulturális szempontból fontos falvak 
építészetének megőrzésére, valamint 
ösztönözni kell az elhagyott 
mezőgazdasági struktúrák átalakítását 
családi irányítású szálláshelyekké;

Or. en

Módosítás 62
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. úgy véli, 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;

Or. de

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

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza a széles sávú hálózat 
bővítésének fontosságát, tekintettel arra, 
hogy az udvarházak és a gazdaságok nem 
mindig könnyű hozzáféréssel rendelkező 
helyszínek: javasolja, hogy hozzanak létre 
segítségnyújtási szolgáltatást a vidéki 
térségekben működő idegenforgalmi 
vállalkozások számára, amely keretében 
ingyenes üzleti tanácsadásra, illetve a 
környezeti hatások megelőzését szolgáló 
tájékoztató anyagok terjesztésére kerül 
sor;

Or. en

Módosítás 64
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. hangsúlyozza, hogy az uniós 
vidékfejlesztési intézkedések 
hozzájárulnak az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat megerősítéséhez, a 
környezeti fenntarthatósághoz és a vidéki 
területek jólétéhez;

Or. de

Módosítás 65
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa 
fenn az EMVA-finanszírozást a 
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mezőgazdaság versenyképességének 
előmozdítása, a természeti erőforrásokkal 
való fenntartható gazdálkodás biztosítása, 
valamint a vidéki gazdaságok és 
közösségek kiegyensúlyozott területi 
fejlődésének támogatása érdekében;

Or. de

Módosítás 66
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. üdvözli, hogy a vidékfejlesztési 
programok Európa-szerte támogatják az 
intelligens falvakat is az innovációk 
előmozdításában és lehetővé tételében a 
vidéki területeken élők előtt álló közös 
kihívások kezelése és javítása révén;

Or. de

Módosítás 67
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki hatékony beruházási 
stratégiát a vidéki idegenforgalmi ágazat 
számára, járuljon hozzá az innovatív 
tevékenységek, valamint az információs és 
kommunikációs technológiák 
használatának további fejlesztéséhez a 
vidéki területeken, és e tekintetben javítsa 
a szakmai képesítéseket;

Or. de
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Módosítás 68
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5h. ajánlja a tagállamok számára, 
hogy gondoskodjanak az agroturizmus 
diverzifikációjának optimalizálásáról, a 
szezonalitás csökkentéséről és az 
idegenforgalmi szolgáltatások 
minőségének növeléséről;

Or. de


