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Amendement 1
Herbert Dorfmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat de Commissie na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon een toerismestrategie heeft 
uitgewerkt om de status van Europa als 
belangrijkste reisbestemming ter wereld en 
het toerisme als derde grootste 
sociaaleconomische activiteit in stand te 
houden; is ook verheugd over de 
daaropvolgende Agenda voor een 
duurzaam Europees toerisme, waarmee 
eraan wordt herinnerd dat 
plattelandsgebieden in toerisme investeren 
om hun economie te diversifiëren en hun 
toegevoegde waarde te vergroten;

1. is verheugd dat de Commissie na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon een toerismestrategie heeft 
uitgewerkt om de status van Europa als 
belangrijkste reisbestemming ter wereld en 
het toerisme als derde grootste 
sociaaleconomische activiteit in stand te 
houden; is ook verheugd over de 
daaropvolgende Agenda voor een 
duurzaam Europees toerisme, waarmee 
eraan wordt herinnerd dat 
plattelandsgebieden in toerisme investeren 
om hun economie te diversifiëren en hun 
toegevoegde waarde te vergroten; 
benadrukt dat deze activiteit, mits nauw 
verbonden met de landbouw, in 
aanzienlijke mate bijdraagt tot de 
instandhouding van kleinschalige en 
gevarieerde landbouw;

Or. de

Amendement 2
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat de Commissie na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon een toerismestrategie heeft 
uitgewerkt om de status van Europa als 
belangrijkste reisbestemming ter wereld en 
het toerisme als derde grootste 
sociaaleconomische activiteit in stand te 
houden; is ook verheugd over de 

1. is verheugd dat de Commissie na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon een toerismestrategie heeft 
uitgewerkt om de status van Europa als 
belangrijkste reisbestemming ter wereld en 
het toerisme als derde grootste 
sociaaleconomische activiteit in stand te 
houden; is ook verheugd over de 
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daaropvolgende Agenda voor een 
duurzaam Europees toerisme, waarmee 
eraan wordt herinnerd dat 
plattelandsgebieden in toerisme investeren 
om hun economie te diversifiëren en hun 
toegevoegde waarde te vergroten;

daaropvolgende Agenda voor een 
duurzaam Europees toerisme, waarmee 
eraan wordt herinnerd dat 
plattelandsgebieden in toerisme investeren 
om hun economie te diversifiëren en hun 
toegevoegde waarde te vergroten; wijst 
erop dat de toeristische sector zwaar 
getroffen is door de crisis in verband met 
de COVID-19-pandemie;

Or. fr

Amendement 3
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat de Commissie na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon een toerismestrategie heeft 
uitgewerkt om de status van Europa als 
belangrijkste reisbestemming ter wereld en 
het toerisme als derde grootste 
sociaaleconomische activiteit in stand te 
houden; is ook verheugd over de 
daaropvolgende Agenda voor een 
duurzaam Europees toerisme, waarmee 
eraan wordt herinnerd dat 
plattelandsgebieden in toerisme investeren 
om hun economie te diversifiëren en hun 
toegevoegde waarde te vergroten;

1. is verheugd dat de Commissie na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon een toerismestrategie heeft 
uitgewerkt om de status van Europa als 
belangrijkste reisbestemming ter wereld en 
het toerisme als derde grootste 
sociaaleconomische activiteit in stand te 
houden; is ook verheugd over de 
daaropvolgende Agenda voor een 
duurzaam Europees toerisme, waarmee 
eraan wordt herinnerd dat 
plattelandsgebieden in toerisme moeten 
investeren om aantrekkelijker te worden, 
hun economie te diversifiëren en hun 
toegevoegde waarde te vergroten, hetgeen 
plattelandsgebieden ook een 
concurrentievoordeel op lange termijn 
oplevert;

Or. ro

Amendement 4
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Clara Aguilera, Paolo De Castro
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat de Commissie na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon een toerismestrategie heeft 
uitgewerkt om de status van Europa als 
belangrijkste reisbestemming ter wereld en 
het toerisme als derde grootste 
sociaaleconomische activiteit in stand te 
houden; is ook verheugd over de 
daaropvolgende Agenda voor een 
duurzaam Europees toerisme, waarmee 
eraan wordt herinnerd dat 
plattelandsgebieden in toerisme investeren 
om hun economie te diversifiëren en hun 
toegevoegde waarde te vergroten;

1. is verheugd dat de Commissie meer 
dan tien jaar na de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon een 
toerismestrategie heeft uitgewerkt om de 
status van Europa als belangrijkste 
reisbestemming ter wereld en het toerisme 
als derde grootste sociaaleconomische 
activiteit in stand te houden; is ook 
verheugd over de daaropvolgende Agenda 
voor een duurzaam Europees toerisme, 
waarmee eraan wordt herinnerd dat 
plattelandsgebieden in toerisme investeren 
om hun economie te diversifiëren en hun 
toegevoegde waarde te vergroten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat de Commissie na 
de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon een toerismestrategie heeft 
uitgewerkt om de status van Europa als 
belangrijkste reisbestemming ter wereld en 
het toerisme als derde grootste 
sociaaleconomische activiteit in stand te 
houden; is ook verheugd over de 
daaropvolgende Agenda voor een 
duurzaam Europees toerisme, waarmee 
eraan wordt herinnerd dat 
plattelandsgebieden in toerisme investeren 
om hun economie te diversifiëren en hun 
toegevoegde waarde te vergroten;

1. stelt vast dat de Commissie een 
voorstel voor een toerismestrategie heeft 
uitgewerkt om de status van Europa als 
belangrijkste reisbestemming ter wereld en 
het toerisme als derde grootste 
sociaaleconomische activiteit in stand te 
houden; is van mening dat de 
daaropvolgende Agenda voor een 
duurzaam Europees toerisme, waarmee 
eraan wordt herinnerd dat 
plattelandsgebieden, wanneer dit 
economisch mogelijk blijkt, in toerisme 
investeren om hun economie te 
diversifiëren en hun toegevoegde waarde te 
vergroten, een kans kan bieden;
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Or. it

Amendement 6
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat toerisme belangrijk 
is voor banen, groei en economische en 
sociale cohesie en een cruciale rol speelt 
bij het economisch herstel;

Or. de

Amendement 7
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. stelt vast dat de infrastructuur, de 
culturele en regionale diversiteit in een 
relatief klein gebied en de 
grensoverschrijdende reismogelijkheden 
binnen het Schengengebied tot Europa’s 
grootste troeven behoren;

Or. de

Amendement 8
Dan-Ștefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
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plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren;

plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren; meent dat plattelandstoerisme in 
het algemeen, en agrotoerisme in het 
bijzonder, kan bijdragen tot de 
economische ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en voordelen kan 
opleveren met betrekking tot het 
aantrekken en behouden van de bevolking 
van plattelandsgebieden en het stimuleren 
van landbouwactiviteiten in regio’s die 
benadeeld zijn wat natuurlijke 
hulpbronnen en culturele en sociale 
ontwikkeling betreft;

Or. ro

Amendement 9
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren;

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren; benadrukt dat het met 
agrotoerisme tijdens de huidige pandemie 
mogelijk was in alle veiligheid toeristische 
activiteiten aan te bieden en dat de sector 
agrotoerisme erin geslaagd is zich snel 
aan te passen aan de nieuwe voorwaarden 
die door de beperkingen worden opgelegd;

Or. ro
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Amendement 10
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren;

2. benadrukt dat duurzaam 
plattelandstoerisme een aanzienlijke 
bijdrage levert aan de economie en de 
groei van het platteland, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren, en tegelijkertijd de ontvolking 
tegengaat; wijst op de positieve bijdrage 
van plattelandstoerisme aan het 
aanpakken van sociale ongelijkheden en 
het scheppen van arbeidskansen voor 
vrouwen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren;

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt, een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren, het bedrijfsklimaat voor de 
ambachtelijke sector, landbouwbedrijven 
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en plattelandsbedrijven verbetert en 
ontvolking van plattelandsgebieden 
voorkomt door de groei te stimuleren;

Or. en

Amendement 12
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren;

2. benadrukt dat agrotoerisme, 
plattelands-, culinair en wijntoerisme een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormen en een 
groot aantal mogelijkheden bieden om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en te ondersteunen, en zowel 
in plattelandsgebieden als in stedelijke 
gebieden werkgelegenheid te creëren;

Or. bg

Amendement 13
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren;

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden, bijdraagt aan 
generatievernieuwing, en een voorwaarde 
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is om de vitaliteit van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren;

Or. hr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren;

2. benadrukt dat agrotoerisme, samen 
met andere activiteiten, een aanzienlijke 
bijdrage levert aan de plattelandseconomie, 
voor veel landbouwbedrijven een 
aanvullende inkomstenbron vormt en reële 
mogelijkheden kan bieden om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren;

Or. it

Amendement 15
Herbert Dorfmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat agrotoerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
plattelandseconomie, voor veel 
landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  
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Or. it

Amendement 16
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt het belang van diversificatie 
van landbouwbedrijven, met name in 
plattelandsgebieden, hetgeen bijdraagt tot 
de groei en stabiliteit van het inkomen van 
landbouwers en de ontwikkeling van 
duurzaam toerisme;

Or. hr

Amendement 17
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de toeristische 
sector een van de sectoren is die het 
zwaarst getroffen is door de COVID-19-
pandemie en de ermee gepaard gaande 
lockdowns; is van mening dat de 
bevordering van duurzaam en 
verantwoord plattelandstoerisme dat 
gebruikmaakt van lokale hulpbronnen en 
activiteiten een van de keerpunten kan 
zijn in de strijd tegen armoede, die door de 
COVID-19-pandemie exponentieel is 
toegenomen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de COVID-19-crisis 
de toeristische activiteiten in 
plattelandsgebieden zwaar heeft getroffen, 
en dat dit aanzienlijke gevolgen heeft 
gehad voor de inkomsten uit 
agrotoerisme; roept de Commissie en de 
lidstaten dan ook op om in het kader van 
het herstelplan de initiatieven op het 
gebied van agrotoerisme te versterken en 
hiervoor in specifieke financiële middelen 
te voorzien;

Or. en

Amendement 19
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat vakanties op de 
boerderij de meest duurzame en efficiënte 
vorm van plattelandstoerisme in Europa 
zijn, omdat zij lokale bedrijven helpen 
ondersteunen, landbouw- en 
natuurgebieden op de kaart zetten en goed 
zijn voor een unieke plattelandservaring;

Or. de

Amendement 20
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat toerisme weliswaar 
van cruciaal belang is voor 
plattelandsgebieden, maar het ook 
mogelijk maakt onze regio’s op te 
waarderen en onze methoden van 
kwaliteitsproductie te verdedigen door 
consumenten dichter bij de producenten 
te brengen in overeenstemming met de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie;

Or. fr

Amendement 21
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat volgens de 
gegevens van Eurostat in 2018 45 % van 
de toeristische accommodatiecapaciteit 
van de EU-lidstaten zich in 
plattelandsgebieden bevond; benadrukt 
dat de ondersteuning van 
plattelandstoerisme als duurzaam 
toeristisch model in plattelandsgebieden 
van belang blijft;

Or. hr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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2 bis. benadrukt het cruciale belang van 
agro- en plattelandstoerisme voor de 
sociaaleconomische groei en 
ontwikkeling, met name voor de 
verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 23
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de efficiënte 
aanpak van de ontvolking van het 
platteland een topprioriteit is;

Or. el

Amendement 24
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat het nieuwe GLB-
kader moet voorzien in financiële steun 
voor plattelandstoerisme om de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
plattelandsgebieden te versterken en 
rekening te houden met het karakter, de 
middelen en de behoeften van 
plattelandsgemeenschappen en -
bestemmingen;

Or. en
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Amendement 25
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst op de voordelen van 
plattelandstoerisme en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten meer 
initiatieven te bevorderen en te 
ondersteunen die extra inkomstenbronnen 
voor plattelandsgebieden genereren, 
werkgelegenheidskansen bieden en 
ontvolking voorkomen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat agrotoerisme voor 
veel landbouwbedrijven een belangrijke 
aanvullende inkomstenbron vormt en een 
groot aantal mogelijkheden biedt om via 
de volledige toerismewaardeketen de 
aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden 
te behouden en werkgelegenheid te 
creëren;

Or. en

Amendement 27
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat duurzaam toerisme 
gewoonlijk in verband wordt gebracht met 
plattelandstoerisme als instrument om de 
plattelandsgemeenschap, het culturele 
landschap en ecosystemen in stand te 
houden;

Or. de

Amendement 28
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat de 
economische impact van het 
plattelandstoerisme in kaart moet worden 
gebracht; benadrukt in dit verband het 
belang van afzonderlijke, actuele 
gegevens over de bijdrage van het 
plattelandstoerisme aan de economische 
ontwikkeling van en de werkgelegenheid 
in plattelandsgebieden, waarbij de 
negatieve gevolgen voor het milieu tot een 
minimum worden beperkt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat het 
belangrijk is zowel alle regionale en 
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lokale als sociale en economische actoren 
te betrekken bij de ontwikkeling van 
richtsnoeren om te zorgen voor een 
passend evenwicht tussen toerisme en 
behoud van biodiversiteit, landbouw en 
culturele tradities;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop de productieprocessen, 
de veelsoortige diensten van algemeen 
belang die de landbouw verstrekt en de 
verscheidenheid van inrichtingen en 
activiteiten boerderijen tot ontdekkings- en 
belevingsplaatsen maken, waar mensen van 
iedere leeftijd de landbouw opnieuw 
kunnen ontdekken en van dichtbij kunnen 
beleven, en kunnen leren zich beter te 
verhouden tot de verantwoordelijkheid 
voor de omgang met dieren en natuurlijke 
hulpbronnen;

3. wijst erop de productieprocessen, 
de veelsoortige diensten van algemeen 
belang die de landbouw verstrekt en de 
verscheidenheid van inrichtingen en 
activiteiten boerderijen tot ontdekkings- en 
belevingsplaatsen maken, waar mensen van 
iedere leeftijd de landbouw opnieuw 
kunnen ontdekken en van dichtbij kunnen 
beleven, en kunnen leren zich beter te 
verhouden tot de verantwoordelijkheid en 
de beperkingen waarmee landbouwers 
dagelijks geconfronteerd worden; betreurt 
het grote aantal normen dat door de 
Europese Unie wordt opgelegd, die de 
kosten doen stijgen en soms de typische 
lokale eigenheid aantasten;

Or. it

Amendement 31
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. wijst erop de productieprocessen, 
de veelsoortige diensten van algemeen 
belang die de landbouw verstrekt en de 
verscheidenheid van inrichtingen en 
activiteiten boerderijen tot ontdekkings- en 
belevingsplaatsen maken, waar mensen van 
iedere leeftijd de landbouw opnieuw 
kunnen ontdekken en van dichtbij kunnen 
beleven, en kunnen leren zich beter te 
verhouden tot de verantwoordelijkheid 
voor de omgang met dieren en natuurlijke 
hulpbronnen;

3. wijst erop dat de 
productieprocessen, de veelsoortige 
diensten van algemeen belang die de 
landbouw verstrekt en de verscheidenheid 
van inrichtingen en activiteiten boerderijen 
tot ontdekkings- en belevingsplaatsen 
maken, waar mensen van iedere leeftijd 
rurale landschappen kunnen ontdekken en 
de landbouw van dichtbij kunnen beleven, 
en kunnen leren zich beter te verhouden tot 
de verantwoordelijkheid voor de omgang 
met dieren en natuurlijke hulpbronnen; 
benadrukt in dit verband de synergieën 
tussen plattelandstoerisme, 
milieubescherming, behoud van de 
voedselbiodiversiteit en bewustmaking op 
het gebied van dierenwelzijn;

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop de productieprocessen, 
de veelsoortige diensten van algemeen 
belang die de landbouw verstrekt en de 
verscheidenheid van inrichtingen en 
activiteiten boerderijen tot ontdekkings- en 
belevingsplaatsen maken, waar mensen van 
iedere leeftijd de landbouw opnieuw 
kunnen ontdekken en van dichtbij kunnen 
beleven, en kunnen leren zich beter te 
verhouden tot de verantwoordelijkheid 
voor de omgang met dieren en natuurlijke 
hulpbronnen;

3. wijst erop de productieprocessen, 
de veelsoortige diensten van algemeen 
belang die de landbouw verstrekt en de 
verscheidenheid van inrichtingen en 
activiteiten boerderijen tot ontdekkings- en 
belevingsplaatsen maken, waar mensen van 
iedere leeftijd de landbouw opnieuw 
kunnen ontdekken en van dichtbij kunnen 
beleven, en kunnen leren zich beter te 
verhouden tot de verantwoordelijkheid 
voor de omgang met dieren en natuurlijke 
hulpbronnen; benadrukt dat toerisme een 
aanzienlijke bijdrage levert aan het 
promoten van regionale productmerken;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop de productieprocessen, 
de veelsoortige diensten van algemeen 
belang die de landbouw verstrekt en de 
verscheidenheid van inrichtingen en 
activiteiten boerderijen tot ontdekkings- en 
belevingsplaatsen maken, waar mensen van 
iedere leeftijd de landbouw opnieuw 
kunnen ontdekken en van dichtbij kunnen 
beleven, en kunnen leren zich beter te 
verhouden tot de verantwoordelijkheid 
voor de omgang met dieren en natuurlijke 
hulpbronnen;

3. wijst erop dat de 
productieprocessen, de veelsoortige 
diensten van algemeen belang die de 
landbouw verstrekt en de verscheidenheid 
van inrichtingen en activiteiten boerderijen 
tot ontdekkings- en belevingsplaatsen 
maken, waar mensen van iedere leeftijd het 
culturele en natuurlijke erfgoed, dat door 
de plaatselijke gemeenschappen in stand 
wordt gehouden, kunnen ontdekken en de 
landbouw van dichtbij kunnen beleven, en 
kunnen leren zich beter te verhouden tot de 
verantwoordelijkheid voor de omgang met 
dieren en natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de toenemende 
tendens naar lokale en authentieke 
reiservaringen, met inbegrip van de 
consumptie van lokale en biologische 
levensmiddelen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten campagnes te 
ondersteunen om mensen bewust te 
maken van de positieve effecten van 
duurzaam ecotoerisme op het behoud van 
de biodiversiteit, alsook van verantwoorde 
consumptie van natuurlijke hulpbronnen 
en leerervaringen, en zo levensstijlkeuzes 
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om groener en duurzamer te leven aan te 
moedigen en te beïnvloeden;

Or. en

Amendement 35
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat dankzij het 
plattelandstoerisme in sociaal-cultureel 
opzicht het maatschappelijk leven en het 
behoud van traditionele agrarische 
levenswijzen en arbeidspraktijken in veel 
Europese regio’s in stand worden 
gehouden;

Or. de

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het toerisme in 
plattelandsgebieden duurzame en 
verantwoorde consumptie en productie 
moet bevorderen (SDG 12), met name wat 
betreft het gebruik van water, voedsel, 
energie en plastic;

Or. en

Amendement 37
Emmanouil Fragkos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de 
totstandbrenging van infrastructuur voor 
slimme dorpen een topprioriteit is, met 
name in plattelandsgebieden waar de 
werkloosheid onder jongeren boven het 
Europese gemiddelde ligt;

Or. el

Amendement 38
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van het 
concept van slimme dorpen, dat bijdraagt 
tot de ontwikkeling van duurzaam 
toerisme en als gevolg waarvan jongeren 
meer geneigd zijn in plattelandsgebieden 
te blijven wonen;

Or. hr

Amendement 39
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat vakanties in 
plattelandsgebieden en beschermde 
natuurgebieden de diversificatie van 
landbouwbedrijven bevorderen door tal 
van educatieve activiteiten aan te bieden 
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op het gebied van Europees cultureel 
erfgoed, tradities, gastronomie en 
aspecten van de agrarische manier van 
leven;

Or. de

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst op de noodzaak om de markt 
voor namaak van levensmiddelen en 
wijnbouwproducten met een BOB, BGA, 
TGS en GI in het algemeen, krachtdadig 
en vastbesloten tegen te gaan;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. dringt aan op een 
zorgvuldige evaluatie van de cruciale rol 
van het “wijn- en voedseltoerisme”, met 
investeringen in deze sector tot gevolg, 
wat van vitaal belang blijkt te zijn om het 
plattelandstoerisme nieuw leven in te 
blazen;

Or. en
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Amendement 42
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het Europees 
cultuurerfgoed en de Europese gebruiken, 
evenals lokale tradities en de lokale 
eetcultuur door het integreren en koppelen 
van lokale productie, verwerking en 
marketing met toeristische accommodaties 
en de gastronomie kunnen worden 
bevorderd als unieke belevenis;

4. is van mening dat het Europees 
cultuurerfgoed en de Europese gebruiken, 
evenals lokale tradities en de lokale 
eetcultuur door het integreren en koppelen 
van lokale productie, verwerking en 
marketing met toeristische accommodaties 
en de gastronomie kunnen worden 
bevorderd als unieke belevenis; acht de 
synergie tussen innovatieve 
kennisgemeenschappen op het gebied van 
voedsel en cultuur belangrijk, evenals de 
maximale geografische dekking ervan en 
hun goede samenwerking met de 
particuliere sector;

Or. el

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het Europees 
cultuurerfgoed en de Europese gebruiken, 
evenals lokale tradities en de lokale 
eetcultuur door het integreren en koppelen 
van lokale productie, verwerking en 
marketing met toeristische accommodaties 
en de gastronomie kunnen worden 
bevorderd als unieke belevenis;

4. is van mening dat het Europees 
cultuurerfgoed en de Europese gebruiken, 
evenals lokale tradities en de lokale 
eetcultuur en gastronomie door het 
integreren en koppelen van duurzame 
lokale productie, verwerking en marketing 
met toeristische accommodaties en de 
gastronomie kunnen worden bevorderd als 
unieke belevenis;

Or. en
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Amendement 44
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het Europees 
cultuurerfgoed en de Europese gebruiken, 
evenals lokale tradities en de lokale 
eetcultuur door het integreren en koppelen 
van lokale productie, verwerking en 
marketing met toeristische accommodaties 
en de gastronomie kunnen worden 
bevorderd als unieke belevenis;

4. is van mening dat het Europees 
cultuurerfgoed en de Europese gebruiken, 
evenals lokale tradities, de lokale 
eetcultuur en diverse landschappen door 
het integreren en koppelen van lokale 
productie, de lokale gastronomie, cultuur 
(kunst en ambachten) en 
outdooractiviteiten kunnen worden 
bevorderd als unieke belevenis;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het Europees 
cultuurerfgoed en de Europese gebruiken, 
evenals lokale tradities en de lokale 
eetcultuur door het integreren en koppelen 
van lokale productie, verwerking en 
marketing met toeristische accommodaties 
en de gastronomie kunnen worden 
bevorderd als unieke belevenis;

4. is van mening dat het 
streekgebonden cultuurerfgoed, evenals de 
gebruiken, tradities en lokale eetcultuur 
door het integreren en koppelen van lokale 
productie, verwerking en marketing met 
toeristische accommodaties en de 
gastronomie kunnen worden bevorderd;

Or. it

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

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang en de 
noodzaak van een betere bevordering van 
het lokale toerisme, dat aanzienlijk kan 
bijdragen tot de verwezenlijking van een 
aantal van de doelstellingen van de 
Europese Green Deal door de reisafstand 
van elke persoon te beperken, de impact 
op het klimaat te verminderen en het 
milieubeheer van het toerisme te 
verbeteren door de druk op overbevolkte 
toeristische gebieden weg te nemen, wat 
tegelijkertijd de plattelandsgebieden en 
lokale gemeenschappen ten goede komt 
en de ontvolking van deze regio’s helpt 
terugdringen;

Or. en

Amendement 47
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de rol en het potentieel 
van Europese (BOB, BGA, GTS), 
nationale, regionale en lokale 
kwaliteitsregelingen waaraan 
vertegenwoordigers van de toeristische 
sector samen met producenten 
deelnemen; verzoekt de bevoegde 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
samen te werken met en bijstand te 
verlenen aan de betrokken 
belanghebbende partijen om dergelijke 
kwaliteitsregelingen te onderzoeken en toe 
te passen als een manier om hun welzijn 
te verbeteren;

Or. bg
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Amendement 48
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de toeristische sector 
de afgelopen jaren voortdurend op volle 
toeren heeft gedraaid om bij te blijven met 
betrekking tot digitale innovaties en 
technologieën, en beklemtoont dat er 
digitale investeringen in agrotoerisme 
nodig zijn om het aantrekkelijker, 
toegankelijker en concurrerender te 
maken;

Or. ro

Amendement 49
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt vast dat de toeristische sector 
een belangrijke rol speelt bij de 
werkgelegenheid van vrouwen, aangezien 
het percentage vrouwen dat in de EU in 
deze sector werkt ongeveer 50 % 
bedraagt;

Or. de

Amendement 50
Dan-Ștefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. stelt vast dat de toegankelijkheid en 
andere voorwaarden voor de verhoging van 
het concurrentievermogen met Elfpo-
middelen en Leader-acties kunnen worden 
bevorderd om eigen gerichte strategieën 
voor lokale ontwikkeling te ondersteunen 
en innovatieve benaderingen te 
ondersteunen die van nature met 
plattelandsgemeenschappen verbonden zijn 
en bijdragen tot een duurzaam toerisme.

5. stelt vast dat de toegankelijkheid en 
andere voorwaarden voor de verhoging van 
het concurrentievermogen met Elfpo-
middelen en Leader-acties kunnen worden 
bevorderd om eigen gerichte strategieën 
voor lokale ontwikkeling te ondersteunen 
en innovatieve benaderingen te 
ondersteunen die van nature met 
plattelandsgemeenschappen verbonden zijn 
en bijdragen tot een duurzaam toerisme. is 
van mening dat er voldoende middelen 
nodig zijn om plattelandstoerisme te 
promoten en om met name kleine 
producenten – en dus hun regio – te 
ondersteunen bij het promoten van hun 
lokale landbouwproducten;

Or. ro

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt vast dat de toegankelijkheid en 
andere voorwaarden voor de verhoging van 
het concurrentievermogen met Elfpo-
middelen en Leader-acties kunnen worden 
bevorderd om eigen gerichte strategieën 
voor lokale ontwikkeling te ondersteunen 
en innovatieve benaderingen te 
ondersteunen die van nature met 
plattelandsgemeenschappen verbonden zijn 
en bijdragen tot een duurzaam toerisme.

5. stelt vast dat de toegankelijkheid en 
andere voorwaarden voor de verhoging van 
het concurrentievermogen met de 
strategische GLB-plannen, het Elfpo en 
Leader-acties kunnen worden bevorderd 
om eigen gerichte strategieën voor lokale 
ontwikkeling te ondersteunen en 
innovatieve benaderingen te ondersteunen 
die van nature met 
plattelandsgemeenschappen verbonden zijn 
en bijdragen tot een duurzaam toerisme;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt vast dat de toegankelijkheid en 
andere voorwaarden voor de verhoging van 
het concurrentievermogen met Elfpo-
middelen en Leader-acties kunnen worden 
bevorderd om eigen gerichte strategieën 
voor lokale ontwikkeling te ondersteunen 
en innovatieve benaderingen te 
ondersteunen die van nature met 
plattelandsgemeenschappen verbonden zijn 
en bijdragen tot een duurzaam toerisme.

5. stelt vast dat de toegankelijkheid en 
andere voorwaarden voor de verhoging van 
het concurrentievermogen met Elfpo-
middelen en Leader-acties kunnen worden 
bevorderd om eigen gerichte strategieën 
voor lokale ontwikkeling te ondersteunen 
en nieuwe benaderingen te ondersteunen 
die van nature met 
plattelandsgemeenschappen verbonden zijn 
en bijdragen tot een duurzamer toerisme.

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op meer inspanningen te leveren om de 
connectiviteit en het multimodaal 
duurzaam reizen in plattelands- en 
perifere gebieden te verbeteren, alsook de 
toegang tot breedbandinternet in deze 
regio’s, wat van essentieel belang is voor 
de ontwikkeling van duurzaam toerisme 
en voor de digitale transformatie van 
toeristische diensten, die zo meer 
keuzemogelijkheden, een betere 
toewijzing van middelen en nieuwe 
manieren om reis- en toeristenstromen te 
beheren zullen kunnen bieden;

Or. en
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Amendement 54
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het enorme potentieel van 
moderne informatietechnologieën voor 
het plannen, organiseren en toepassen 
van toeristische producten en activiteiten, 
onder meer in plattelandsgebieden; 
verzoekt lokale autoriteiten om lokale 
gemeenschappen te helpen bij het 
opzetten van online-informatieplatforms 
waarmee onder meer lokale culinaire en 
landbouwtradities worden gepromoot;

Or. bg

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat het 
plattelandstoerisme goed is voor 10 à 
20 % van het inkomen en de 
werkgelegenheid op het platteland, wat 
het dubbele is van het gemiddelde 
inkomen en de gemiddelde 
werkgelegenheid uit toerisme in heel 
Europa, en twee voordelen biedt: 
inkomensdiversificatie voor landbouwers 
en een ideale gelegenheid om 
consumenten in contact te brengen met de 
oorsprong van voedsel, biodiversiteit en 
natuur, wat bijdraagt tot een echt 
kwaliteitsimago van de landbouw in de 
EU;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het 
korteketensysteem in plattelandsgebieden 
met een grote ontvolking moet worden 
bevorderd en steunt de bevordering van 
rechtstreekse initiatieven in 
plattelandsgebieden in het binnenland, 
zoals “carrovaning”, ambachtelijke en 
“food and wine”-workshops over de 
productie en stapsgewijze verwerking van 
bepaalde landbouwproducten;

Or. en

Amendement 57
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat een pan-Europese 
aanpak het best kan bijdragen tot de 
oplossing van problemen en de benutting 
van het potentieel voor het creëren van 
welvaart op regionaal en lokaal niveau en 
voor de ondersteuning van de 
instandhouding van het Europese 
culturele erfgoed op het platteland;

Or. de
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Amendement 58
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de toeristische 
sector ondanks zijn grote ecologische 
voetafdruk in populaire bestemmingen 
een groot potentieel heeft om het milieu te 
verbeteren, onder meer door de 
verspreiding van goede praktijken zoals 
groene overheidsopdrachten of een betere 
milieuefficiëntie van toeristische 
bedrijven; 

Or. en

Amendement 59
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de potentiële 
arbeidskansen in plattelandsgebieden 
voor legaal verblijvende onderdanen van 
derde landen, waardoor hun sociale en 
economische inclusie wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 60
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat de bevordering van 
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marktkennis, betere kwalificaties, 
efficiënter beheer, dynamische 
partnerschappen en gerichte 
netwerkmogelijkheden, alsook de 
ontwikkeling van innovatieve maatregelen 
voor de toekomst, worden beschouwd als 
belangrijke succesfactoren voor 
agrotoerisme;

Or. de

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat er dringend moet 
worden geïnvesteerd in het 
architectonisch behoud van historisch en 
cultureel relevante dorpen, en dat de 
omschakeling van verlaten 
landbouwstructuren naar door gezinnen 
geëxploiteerde toeristische accommodatie 
moet worden aangemoedigd;

Or. en

Amendement 62
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is van mening dat betere 
samenwerking en coördinatie tussen 
belanghebbenden, een grotere 
betrokkenheid van lokale overheden bij 
het toerisme, alsmede marktonderzoek en 
professionele communicatie- en 
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marketingstrategieën noodzakelijk zijn om 
de sociale, economische en ecologische 
prestaties van agrotoerisme te verbeteren;

Or. de

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. wijst op het belang van de 
uitbreiding van breedband, aangezien 
gebouwen en boerderijen niet altijd op 
gemakkelijk toegankelijke plaatsen 
gelegen zijn; stelt voor om 
ondersteunende diensten op te zetten voor 
toeristische ondernemingen die actief zijn 
in plattelandsgebieden, waarbij gratis 
bedrijfsadvies wordt gewaarborgd en 
materiaal wordt verspreid om schadelijke 
gevolgen voor het milieu te voorkomen.

Or. en

Amendement 64
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. benadrukt dat het EU-
beleid inzake plattelandsontwikkeling 
bijdraagt tot de versterking van de 
agrovoedingssector van de EU, 
ecologische duurzaamheid en het welzijn 
van plattelandsgebieden;

Or. de
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Amendement 65
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de Commissie de 
Elfpo-middelen op hetzelfde niveau te 
houden om het concurrentievermogen 
van de landbouw te bevorderen, het 
duurzame beheer van natuurlijke 
hulpbronnen te waarborgen en een 
evenwichtige territoriale ontwikkeling van 
plattelandseconomieën en -
gemeenschappen te ondersteunen;

Or. de

Amendement 66
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. is ingenomen met het feit 
dat programma’s voor 
plattelandsontwikkeling ook slimme 
dorpen ondersteunen om innovatie in 
plattelandsgebieden in heel Europa te 
bevorderen en mogelijk te maken door de 
gemeenschappelijke uitdagingen waarmee 
burgers in plattelandsgebieden kampen 
aan te gaan en het hoofd te bieden;

Or. de

Amendement 67
Marlene Mortler
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. verzoekt de Commissie te 
zorgen voor de ontwikkeling van een 
efficiënte investeringsstrategie voor 
plattelandstoerisme, de verdere 
ontwikkeling van innovaties en de inzet 
van informatie- en 
communicatietechnologieën in 
plattelandsgebieden te bevorderen en de 
beroepskwalificaties op dit gebied te 
verbeteren;

Or. de

Amendement 68
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 nonies. spoort de lidstaten aan erop 
toe te zien dat de diversificatie van het 
aanbod van agrotoerisme wordt 
geoptimaliseerd, dat deze sector minder 
seizoensgebonden wordt en dat de 
kwaliteit van het toerisme verbetert;

Or. de


