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Poprawka 1
Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem zauważa, że po 
wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
Komisja opracowała strategię turystyczną, 
aby utrzymać pozycję Europy jako 
najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie oraz miejsce 
turystyki jako trzeciego co do wielkości 
sektora działalności społeczno-
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje 
również późniejszą agendę dla 
zrównoważonej turystyki europejskiej, w 
której przypomina się, że obszary wiejskie 
inwestują w turystykę, aby 
zdywersyfikować swoją gospodarkę i 
zwiększyć tworzoną wartość dodaną;

1. z zadowoleniem zauważa, że po 
wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
Komisja opracowała strategię turystyczną, 
aby utrzymać pozycję Europy jako 
najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie oraz miejsce 
turystyki jako trzeciego co do wielkości 
sektora działalności społeczno-
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje 
również późniejszą agendę dla 
zrównoważonej turystyki europejskiej, w 
której przypomina się, że obszary wiejskie 
inwestują w turystykę, aby 
zdywersyfikować swoją gospodarkę i 
zwiększyć tworzoną wartość dodaną; 
działalność ta – o ile jest ściśle powiązana 
z działalnością rolniczą – istotnie 
przyczynia się do zachowania drobnego i 
zróżnicowanego rolnictwa;

Or. de

Poprawka 2
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem zauważa, że po 
wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
Komisja opracowała strategię turystyczną, 
aby utrzymać pozycję Europy jako 
najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie oraz miejsce 
turystyki jako trzeciego co do wielkości 
sektora działalności społeczno-
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje 

1. z zadowoleniem zauważa, że po 
wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
Komisja opracowała strategię turystyczną, 
aby utrzymać pozycję Europy jako 
najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie oraz miejsce 
turystyki jako trzeciego co do wielkości 
sektora działalności społeczno-
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje 
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również późniejszy program 
zrównoważonej turystyki europejskiej, w 
którym przypomina się, że obszary 
wiejskie inwestują w turystykę, aby 
dywersyfikować swoją gospodarkę i 
zwiększyć tworzoną wartość dodaną;

również późniejszy program 
zrównoważonej turystyki europejskiej, w 
którym przypomina się, że obszary 
wiejskie inwestują w turystykę, aby 
dywersyfikować swoją gospodarkę i 
zwiększyć tworzoną wartość dodaną; 
przypomina, że sektor turystyki został 
bardzo dotknięty kryzysem związanym z 
pandemią COVID-19;

Or. fr

Poprawka 3
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem zauważa, że po 
wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
Komisja opracowała strategię turystyczną, 
aby utrzymać pozycję Europy jako 
najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie oraz miejsce 
turystyki jako trzeciego co do wielkości 
sektora działalności społeczno-
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje 
również późniejszy program 
zrównoważonej turystyki europejskiej, w 
którym przypomina się, że obszary 
wiejskie inwestują w turystykę, aby 
dywersyfikować swoją gospodarkę i 
zwiększyć tworzoną wartość dodaną;

1. z zadowoleniem zauważa, że po 
wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
Komisja opracowała strategię turystyczną, 
aby utrzymać pozycję Europy jako 
najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie oraz miejsce 
turystyki jako trzeciego co do wielkości 
sektora działalności społeczno-
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje 
również późniejszy program 
zrównoważonej turystyki europejskiej, w 
którym przypomina się, że obszary 
wiejskie powinny inwestować w turystykę, 
aby zwiększyć własną atrakcyjność, 
dywersyfikować gospodarkę i zwiększyć 
tworzoną wartość dodaną, dzięki czemu 
regiony wiejskie zyskają przewagę 
konkurencyjną w perspektywie 
długoterminowej;

Or. ro

Poprawka 4
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Clara Aguilera, Paolo De Castro
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem zauważa, że po 
wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
Komisja opracowała strategię turystyczną, 
aby utrzymać pozycję Europy jako 
najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie oraz miejsce 
turystyki jako trzeciego co do wielkości 
sektora działalności społeczno-
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje 
również późniejszą agendę dla 
zrównoważonej turystyki europejskiej, w 
której przypomina się, że obszary wiejskie 
inwestują w turystykę, aby 
zdywersyfikować swoją gospodarkę i 
zwiększyć tworzoną wartość dodaną;

1. z zadowoleniem zauważa, że po 
wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
ponad 10 lat temu Komisja opracowała 
strategię turystyczną, aby utrzymać 
pozycję Europy jako najpopularniejszego 
kierunku turystycznego na świecie oraz 
miejsce turystyki jako trzeciego co do 
wielkości sektora działalności społeczno-
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje 
również późniejszą agendę dla 
zrównoważonej turystyki europejskiej, w 
której przypomina się, że obszary wiejskie 
inwestują w turystykę, aby 
zdywersyfikować swoją gospodarkę i 
zwiększyć tworzoną wartość dodaną;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem zauważa, że po 
wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
Komisja opracowała strategię turystyczną, 
aby utrzymać pozycję Europy jako 
najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie oraz miejsce 
turystyki jako trzeciego co do wielkości 
sektora działalności społeczno-
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje 
również późniejszą agendę dla 
zrównoważonej turystyki europejskiej, w 
której przypomina się, że obszary wiejskie 
inwestują w turystykę, aby 
zdywersyfikować swoją gospodarkę i 

1. zauważa, że Komisja opracowała 
propozycję strategii turystycznej, aby 
utrzymać pozycję Europy jako 
najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie oraz miejsce 
turystyki jako trzeciego co do wielkości 
sektora działalności społeczno-
gospodarczej; uważa za szansę późniejszą 
agendę dla zrównoważonej turystyki 
europejskiej, w której przypomina się, że 
obszary wiejskie – kiedy jest to 
ekonomicznie możliwe – inwestują w 
turystykę, aby zdywersyfikować swoją 
gospodarkę i zwiększyć tworzoną wartość 
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zwiększyć tworzoną wartość dodaną; dodaną;

Or. it

Poprawka 6
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że turystyka jest istotna 
dla zatrudnienia, wzrostu oraz spójności 
gospodarczej i społecznej, a także odgrywa 
ważną rolę w ożywieniu gospodarczym;

Or. de

Poprawka 7
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zauważa, że do głównych atutów 
Europy należą jej infrastruktura, 
różnorodność kulturowa i regionalna na 
stosunkowo małym obszarze oraz 
możliwość podróży transgranicznych w 
strefie Schengen;

Or. de

Poprawka 8
Dan-Ștefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych i 
oferuje liczne szanse na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich i 
tworzenie miejsc pracy;

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych i 
oferuje liczne szanse na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich i 
tworzenie miejsc pracy; turystyka wiejska 
ogółem i agroturystyka mogą przyczynić 
się do rozwoju gospodarczego obszarów 
wiejskich, co ma korzystny wpływ na 
przyciąganie ludności na obszary wiejskie 
i utrzymanie jej na tych obszarach, 
pobudzanie działalności rolniczej w 
regionach znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji pod względem 
zasobów naturalnych oraz ich rozwój 
kulturalny i społeczny;

Or. ro

Poprawka 9
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych i 
oferuje liczne szanse na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich i 
tworzenie miejsc pracy;

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych i 
oferuje liczne szanse na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich i 
tworzenie miejsc pracy; podkreśla, że w 
obecnym kryzysie spowodowanym 
pandemią agroturystyka umożliwiła 
prowadzenie w pełni bezpiecznej 
działalności turystycznej i była zdolna do 
szybkiego dostosowania się do nowych 
warunków wynikających z ograniczeń;

Or. ro
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Poprawka 10
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych 
oraz oferuje wiele szans na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich i 
tworzenie miejsc pracy;

2. podkreśla, że zrównoważona 
turystyka wiejska wnosi znaczny wkład w 
gospodarkę wiejską i wzrost obszarów 
wiejskich, stanowi istotne dodatkowe 
źródło dochodów dla wielu gospodarstw 
rolnych oraz oferuje wiele szans na 
utrzymanie atrakcyjności obszarów 
wiejskich i tworzenie miejsc pracy, a tym 
samym na odwrócenie procesu 
wyludniania; podkreśla pozytywny wkład 
turystyki wiejskiej w niwelowanie 
nierówności społecznych i tworzenie 
możliwości zatrudnienia dla kobiet;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych 
oraz oferuje wiele szans na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich i 
tworzenie miejsc pracy;

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych, 
oferuje wiele szans na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich i 
tworzenie miejsc pracy, poprawia 
otoczenie biznesowe dla sektora 
rzemieślniczego, gospodarstw rolnych i 
przedsiębiorstw wiejskich oraz zapobiega 
wyludnianiu się obszarów wiejskich 
poprzez pobudzanie wzrostu 
gospodarczego;
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Or. en

Poprawka 12
Иво Христов

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych 
oraz oferuje wiele szans na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich i 
tworzenie miejsc pracy;

2. podkreśla, że agroturystyka, 
turystyka wiejska, kulinarna i 
enoturystyka wnoszą znaczny wkład w 
gospodarkę wiejską, stanowią istotne 
dodatkowe źródło dochodów dla wielu 
gospodarstw rolnych oraz oferują wiele 
szans na utrzymanie atrakcyjności 
obszarów wiejskich oraz wspieranie i 
tworzenie miejsc pracy zarówno na 
obszarach wiejskich, jak i miejskich;

Or. bg

Poprawka 13
Ruža Tomašić

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych 
oraz oferuje wiele szans na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich i 
tworzenie miejsc pracy;

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych, 
oferuje wiele szans na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich, 
przyczynia się do wymiany pokoleń, jest 
warunkiem wstępnym utrzymania 
żywotności obszarów wiejskich i tworzy 
miejsca pracy;

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych 
oraz oferuje wiele szans na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich i 
tworzenie miejsc pracy;

2. podkreśla, że agroturystyka razem z 
innymi rodzajami działalności wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych 
oraz może oferować rzeczywiste szanse na 
utrzymanie atrakcyjności obszarów 
wiejskich i tworzenie miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 15
Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że agroturystyka wnosi 
znaczny wkład w gospodarkę wiejską, 
stanowi istotne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych 
oraz oferuje wiele szans na utrzymanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich i 
tworzenie miejsc pracy;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
 

Or. it

Poprawka 16
Ruža Tomašić

Projekt opinii
Ustęp 2 – akapit 1 (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

podkreśla znaczenie zróżnicowania 
gospodarstw rolnych, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich, co przyczynia się do 
wzrostu i stabilności dochodów rolników 
oraz rozwoju zrównoważonej turystyki;

Or. hr

Poprawka 17
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że sektor turystyki 
należy do sektorów, które najbardziej 
ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19 
i związanych z nią ograniczeń w 
przemieszczaniu się; sugeruje, że 
promowanie zrównoważonej i 
odpowiedzialnej turystyki wiejskiej 
wykorzystującej lokalne zasoby i działania 
może być jednym z punktów zwrotnych w 
walce z ubóstwem, które gwałtownie 
wzrosło wskutek pandemii COVID-19;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 mocno uderzył w działalność 
turystyczną na obszarach wiejskich, co 
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miało znaczący negatywny wpływ na 
dochody z agroturystyki. W związku z tym 
wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do wzmocnienia inicjatyw 
agroturystycznych w ramach planu 
odbudowy oraz do wyodrębnienia 
specjalnego przydziału środków.

Or. en

Poprawka 19
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że urlop w gospodarstwie 
rolnym stanowi najbardziej 
zrównoważoną i najskuteczniejszą formę 
turystyki wiejskiej w Europie, 
przyczyniającą się do wspierania 
przedsiębiorstw działających lokalnie i do 
promowania obszarów rolniczych i 
przyrodniczych oraz umożliwiającą 
wypoczynek będący wyjątkowym 
doświadczeniem;

Or. de

Poprawka 20
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że o ile turystyka ma 
podstawowe znaczenie dla obszarów 
wiejskich, o tyle umożliwia również 
dowartościowanie naszych regionów i 
obronę naszych sposobów produkcji 
wysokiej jakości, zbliżając do siebie 
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konsumentów i producentów zgodnie z 
celami strategii „od pola do stołu“;

Or. fr

Poprawka 21
Ruža Tomašić

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że zgodnie z 
danymi Eurostatu z 2018 r. 45 % 
potencjału państw członkowskich UE w 
zakresie zakwaterowania turystycznego 
znajdowało się na obszarach wiejskich; 
podkreśla dalsze znaczenie wspierania 
turystyki wiejskiej jako zrównoważonego 
modelu turystyki na obszarach wiejskich;

Or. hr

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla kluczowe znaczenie 
agroturystyki i turystyki wiejskiej dla 
wzrostu społeczno-gospodarczego i 
rozwoju, zwłaszcza dla osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 23
Εμμανουήλ Φράγκος



PE657.301v02-00 14/35 AM\1213165PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że najwyższym priorytetem 
powinno być skuteczne przeciwdziałanie 
porzucaniu obszarów wiejskich;

Or. el

Poprawka 24
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że nowe ramy WPR 
powinny zapewniać wsparcie finansowe 
dla turystyki wiejskiej w celu wzmocnienia 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
obszarów wiejskich oraz poszanowania 
charakteru, zasobów i potrzeb 
społeczności wiejskich i wiejskich 
kierunków turystycznych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla korzyści płynące z 
turystyki wiejskiej i wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do dalszego 
promowania i wspierania inicjatyw, które 
generowałyby dodatkowe źródła dochodu 
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dla obszarów wiejskich, możliwości 
zatrudnienia i zapobiegały wyludnianiu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że agroturystyka 
stanowi ważne dodatkowe źródło 
dochodów dla wielu gospodarstw rolnych i 
oferuje szeroki wachlarz możliwości 
utrzymania atrakcyjności obszarów 
wiejskich i tworzenia miejsc pracy w 
całym turystycznym łańcuchu wartości;

Or. en

Poprawka 27
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że zrównoważona 
turystyka jest zazwyczaj kojarzona z 
turystyką wiejską, stanowiącą narzędzie 
ochrony społeczności wiejskich, a także 
krajobrazu kulturowego i ekosystemów;

Or. de

Poprawka 28
Petros Kokkalis
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Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla potrzebę określenia 
gospodarczych skutków turystyki 
wiejskiej; podkreśla w związku z tym 
znaczenie osobnych, aktualnych danych 
na temat wkładu turystyki wiejskiej w 
rozwój gospodarczy i zatrudnienie lub 
obszary wiejskie, przy jednoczesnym 
ograniczaniu jej negatywnego wpływu na 
środowisko;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla znaczenie 
zaangażowania wszystkich podmiotów 
regionalnych i lokalnych, a także 
podmiotów społecznych i gospodarczych w 
opracowanie wytycznych w celu 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
między turystyką a zachowaniem 
różnorodności biologicznej, rolnictwa i 
tradycji kulturowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że procesy 
produkcyjne w rolnictwie i liczne usługi 
służąceo dobru ogólnemu zapewniane 
przez rolnictwo, a także różnorodność 
rodzajów działalności i urządzeń czynią z 
gospodarstw rolnych miejsca 
umożliwiające uczenie się i zdobywanie 
doświadczeń, dzięki czemu ludzie w 
każdym wieku mogą na nowo odkryć 
rolnictwo i namacalnie go doświadczyć, a 
także nauczyć się bardziej 
odpowiedzialnego traktowania zwierząt i 
zasobów przyrody;

3. zwraca uwagę, że procesy 
produkcyjne w rolnictwie i liczne usługi 
służące dobru ogólnemu zapewniane przez 
rolnictwo, a także różnorodność rodzajów 
działalności i urządzeń czynią z 
gospodarstw rolnych miejsca 
umożliwiające uczenie się i zdobywanie 
doświadczeń, dzięki czemu ludzie w 
każdym wieku mogą na nowo odkryć 
rolnictwo i namacalnie go doświadczyć, a 
także lepiej zrozumieć odpowiedzialność i 
ograniczenia, z jakimi codziennie zmagają 
się rolnicy; ubolewa nad dużą liczbą norm 
nakładanych przez Unię Europejską, 
które zwiększają koszty i czasami 
wynaturzają lokalną specyfikę;

Or. it

Poprawka 31
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że procesy 
produkcyjne w rolnictwie i liczne usługi 
służąceo dobru ogólnemu zapewniane 
przez rolnictwo, a także różnorodność 
rodzajów działalności i urządzeń czynią z 
gospodarstw rolnych miejsca 
umożliwiające uczenie się i zdobywanie 
doświadczeń, dzięki czemu ludzie w 
każdym wieku mogą na nowo odkryć 
rolnictwo i namacalnie go doświadczyć, a 
także nauczyć się bardziej 
odpowiedzialnego traktowania zwierząt i 
zasobów przyrody;

3. zwraca uwagę, że procesy 
produkcyjne w rolnictwie i liczne usługi 
służące dobru ogólnemu zapewniane przez 
rolnictwo, a także różnorodność rodzajów 
działalności i urządzeń czynią z 
gospodarstw rolnych miejsca 
umożliwiające uczenie się i zdobywanie 
doświadczeń, dzięki czemu ludzie w 
każdym wieku mogą na nowo odkryć 
krajobraz wiejski i namacalnie go 
doświadczyć, a także nauczyć się bardziej 
odpowiedzialnego traktowania zwierząt i 
zasobów przyrody; podkreśla w związku z 
tym synergie między turystyką wiejską, 
ochroną środowiska, zachowaniem 
różnorodności biologicznej żywności i 
świadomością na temat dobrostanu 
zwierząt;
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Or. en

Poprawka 32
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że procesy 
produkcyjne w rolnictwie i liczne usługi 
służące dobru ogólnemu zapewniane przez 
rolnictwo, a także różnorodność rodzajów 
działalności i urządzeń czynią z 
gospodarstw rolnych miejsca 
umożliwiające uczenie się i zdobywanie 
doświadczeń, dzięki czemu ludzie w 
każdym wieku mogą na nowo odkryć 
rolnictwo i namacalnie go doświadczyć, a 
także poprawić swoje podejście do 
odpowiedzialności za traktowanie zwierząt 
i zasobów przyrody;

3. zwraca uwagę, że procesy 
produkcyjne w rolnictwie i liczne usługi 
służące dobru ogólnemu zapewniane przez 
rolnictwo, a także różnorodność rodzajów 
działalności i urządzeń czynią z 
gospodarstw rolnych miejsca 
umożliwiające uczenie się i zdobywanie 
doświadczeń, dzięki czemu ludzie w 
każdym wieku mogą na nowo odkryć 
rolnictwo i namacalnie go doświadczyć, a 
także poprawić swoje podejście do 
odpowiedzialności za traktowanie zwierząt 
i zasobów przyrody; podkreśla, że 
agroturystyka przyczynia się w dużej 
mierze do promowania marek 
regionalnych;

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że procesy 
produkcyjne w rolnictwie i liczne usługi 
służąceo dobru ogólnemu zapewniane 
przez rolnictwo, a także różnorodność 
rodzajów działalności i urządzeń czynią z 
gospodarstw rolnych miejsca 
umożliwiające uczenie się i zdobywanie 

3. zwraca uwagę, że procesy 
produkcyjne w rolnictwie i liczne usługi 
służące dobru ogólnemu zapewniane przez 
rolnictwo, a także różnorodność rodzajów 
działalności i urządzeń czynią z 
gospodarstw rolnych miejsca 
umożliwiające uczenie się i zdobywanie 
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doświadczeń, dzięki czemu ludzie w 
każdym wieku mogą na nowo odkryć 
rolnictwo i namacalnie go doświadczyć, a 
także nauczyć się bardziej 
odpowiedzialnego traktowania zwierząt i 
zasobów przyrody;

doświadczeń, dzięki czemu ludzie w 
każdym wieku mogą na nowo odkryć 
dziedzictwo kulturowe i naturalne 
chronione przez społeczności wiejskie i 
namacalnie je doświadczyć, a także 
nauczyć się bardziej odpowiedzialnego 
traktowania zwierząt i zasobów przyrody;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
zainteresowania lokalnymi i 
autentycznymi przeżyciami związanymi z 
podróżowaniem, w tym ze spożywaniem 
lokalnych i ekologicznych produktów 
żywnościowych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania kampanii 
uświadamiających na temat pozytywnego 
wpływu zrównoważonej ekoturystyki na 
zachowanie różnorodności biologicznej, 
odpowiedzialne zużywanie zasobów 
naturalnych i doświadczenia edukacyjne 
oraz edukowanie w zakresie stylu życia i 
zachęcanie do bardziej ekologicznego i 
zrównoważonego trybu życia;

Or. en

Poprawka 35
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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3a. podkreśla, że z punktu widzenia 
społeczno-kulturowego turystyka wiejska 
podtrzymuje życie społeczne oraz ochronę 
tradycyjnych rolniczych sposobów życia i 
pracy w wielu regionach Europy;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że turystyka na 
obszarach wiejskich powinna promować 
zrównoważoną i odpowiedzialną 
konsumpcję i produkcję (cel 
zrównoważonego rozwoju nr 12), 
zwłaszcza w odniesieniu do zużycia wody, 
żywności, energii i tworzyw sztucznych;

Or. en

Poprawka 37
Εμμανουήλ Φράγκος

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że budowanie zdolności dla 
„inteligentnych wsi” powinno stanowić 
najwyższy priorytet, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich, gdzie bezrobocie 
wśród młodzieży przekracza średnią 
europejską;

Or. el
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Poprawka 38
Ruža Tomašić

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie koncepcji 
inteligentnych wsi, która przyczynia się do 
rozwoju zrównoważonej turystyki i 
wpływa na pozostawanie młodych ludzi na 
obszarach wiejskich;

Or. hr

Poprawka 39
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zaznacza, że spędzanie urlopu na 
obszarach wiejskich i na chronionych 
obszarach przyrodniczych sprzyja 
dywersyfikacji gospodarstw rolnych, 
ponieważ umożliwia różnorodne 
aktywności edukacyjne dotyczące 
europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
tradycji i gastronomii, a także aspektów 
rolniczego stylu życia;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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3b. przypomina o konieczności 
stanowczego i zdecydowanego 
przeciwdziałania podrabianiu produktów 
spożywczych i winiarskich, oznaczonych 
ChNP, ChOG, jako GTS i ogólnie 
oznaczeniami geograficznymi;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa do przeprowadzenia 
dogłębnej oceny kluczowej roli turystyki 
kulinarnej i enoturystyki, które 
przyciągają inwestycje w tym sektorze, co 
ma zasadnicze znaczenie dla ożywienia 
turystyki wiejskiej;

Or. en

Poprawka 42
Εμμανουήλ Φράγκος

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że zazębianie się i 
splatanie lokalnej produkcji, przetwórstwa 
i marketingu z usługami hotelarskimi i 
gastronomicznymi przyczynia się do 
promocji dziedzictwa europejskiego, a 
także lokalnych obyczajów i tradycji 
lokalnych oraz lokalnej kultury kulinarnej, 
co umożliwia oferowanie wyjątkowego 
doświadczenia;

4. jest zdania, że zazębianie się i 
splatanie lokalnej produkcji, przetwórstwa 
i marketingu z usługami hotelarskimi i 
gastronomicznymi przyczynia się do 
promocji dziedzictwa europejskiego, a 
także lokalnych obyczajów i tradycji 
lokalnych oraz lokalnej kultury kulinarnej, 
co umożliwia oferowanie wyjątkowego 
doświadczenia; uważa, że ważne jest 
zapewnienie współpracy między 
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wspólnotami wiedzy i innowacji w 
sektorach żywności i kultury oraz 
zachęcanie ich do jak najszerszego 
działania i bezproblemowej współpracy z 
sektorem prywatnym;

Or. el

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że zazębianie się i 
splatanie lokalnej produkcji, przetwórstwa 
i marketingu z usługami noclegowymi i 
gastronomicznymi umożliwia promocję 
dziedzictwa europejskiego, a także 
lokalnych obyczajów i tradycji lokalnych 
oraz lokalnej kultury kulinarnej jako źródła 
wyjątkowych doświadczeń;

4. jest zdania, że zazębianie się i 
splatanie zrównoważonej lokalnej 
produkcji, przetwórstwa i marketingu z 
usługami noclegowymi i 
gastronomicznymi umożliwia promocję 
dziedzictwa europejskiego, a także 
lokalnych obyczajów i tradycji lokalnych 
oraz lokalnej kultury kulinarnej i 
gastronomii jako źródła wyjątkowych 
doświadczeń;

Or. en

Poprawka 44
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że zazębianie się i 
splatanie lokalnej produkcji, przetwórstwa 
i marketingu z usługami noclegowymi i 
gastronomicznymi umożliwia promocję 
dziedzictwa europejskiego, a także 
lokalnych obyczajów i tradycji lokalnych 
oraz lokalnej kultury kulinarnej jako źródła 

4. jest zdania, że zazębianie się i 
splatanie lokalnej produkcji, lokalnych 
usług gastronomicznych, kultury (sztuki i 
rzemiosła) i aktywności na świeżym 
powietrzu umożliwia promocję 
dziedzictwa europejskiego, a także 
lokalnych obyczajów i tradycji lokalnych 
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wyjątkowych doświadczeń; oraz lokalnej kultury kulinarnej i 
różnorodnych krajobrazów jako źródła 
wyjątkowych doświadczeń;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że zazębianie się i 
splatanie lokalnej produkcji, przetwórstwa 
i marketingu z usługami noclegowymi i 
gastronomicznymi umożliwia promocję 
dziedzictwa europejskiego, a także 
lokalnych obyczajów i tradycji lokalnych 
oraz lokalnej kultury kulinarnej jako źródła 
wyjątkowych doświadczeń;

4. jest zdania, że zazębianie się i 
splatanie lokalnej produkcji, przetwórstwa 
i marketingu z usługami noclegowymi i 
gastronomicznymi umożliwia promocję 
dziedzictwa danego miejsca, a także 
lokalnych obyczajów i tradycji lokalnych 
oraz lokalnej kultury kulinarnej;

Or. it

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie i potrzebę 
lepszego promowania turystyki lokalnej, 
która może w znacznym stopniu 
przyczynić się do osiągnięcia niektórych 
celów określonych w Europejskim 
Zielonym Ładzie poprzez zmniejszenie 
odległości przebytej przez każdą osobę i 
zmniejszenie wpływu na klimat, poprawę 
zarządzania środowiskowego w turystyce 
poprzez odciążenie przeludnionych 
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ośrodków turystycznych i jednoczesne 
zapewnienie korzyści regionom wiejskim i 
społecznościom lokalnym oraz 
przyczynienie się do ograniczenia 
wyludniania się tych regionów;

Or. en

Poprawka 47
Иво Христов

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4а. podkreśla rolę i potencjał 
europejskich (ChNP, ChOG, GTS), 
krajowych, regionalnych i lokalnych 
systemów jakości, w których obok 
producentów uczestniczą przedstawiciele 
sektora turystyki; wzywa właściwe organy 
krajowe, regionalne i lokalne do 
współpracy z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i wspierania 
ich w opracowywaniu i wdrażaniu takich 
systemów jako sposobu poprawy ich 
jakości życia;

Or. bg

Poprawka 48
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że w ostatnich latach 
sektor turystyki rozwija się dynamicznie, 
aby nadążać za innowacjami i 
technologiami cyfrowymi, oraz podkreśla 
potrzebę inwestycji cyfrowych w dziedzinie 
agroturystyki, aby uczynić ten sektor 
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bardziej atrakcyjnym, dostępnym i 
konkurencyjnym;

Or. ro

Poprawka 49
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że branża turystyczna 
odgrywa ważną rolę w zatrudnieniu 
kobiet, gdyż odsetek kobiet w tej branży w 
UE wynosi około 50 %;

Or. de

Poprawka 50
Dan-Ștefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że środki EFRROW i 
działania LEADER mogą wspomagać 
dostępność i spełnienie innych warunków 
zwiększenia dostępności, aby wspierać 
ukierunkowane strategie rozwoju 
lokalnego i promować innowacyjne 
podejścia, które ze względu na swój 
charakter wiążą się ze społecznościami 
wiejskimi i przyczyniają się do 
zrównoważonej turystyki.

5. uważa, że środki EFRROW i 
działania LEADER mogą wspomagać 
dostępność i spełnienie innych warunków 
zwiększenia dostępności, aby wspierać 
ukierunkowane strategie rozwoju 
lokalnego i promować innowacyjne 
podejścia, które ze względu na swój 
charakter wiążą się ze społecznościami 
wiejskimi i przyczyniają się do 
zrównoważonej turystyki. w związku z 
powyższym uważa, że potrzebne jest 
odpowiednie finansowanie w celu 
promowania turystyki wiejskiej i 
wspierania w szczególności drobnych 
producentów w promowaniu lokalnych 
produktów rolnych, a pośrednio własnego 
obszaru;
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Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że środki EFRROW i 
działania LEADER mogą wspomagać 
dostępność i spełnienie innych warunków 
zwiększenia konkurencyjności, aby 
wspierać ukierunkowane strategie rozwoju 
lokalnego i promować innowacyjne 
podejścia, które ze względu na swój 
charakter wiążą się ze społecznościami 
wiejskimi i przyczyniają się do 
zrównoważonej turystyki.

5. uważa, że plany strategiczne WPR, 
środki EFRROW i działania LEADER 
mogą wspomagać dostępność i spełnienie 
innych warunków zwiększenia 
konkurencyjności, aby wspierać 
ukierunkowane strategie rozwoju 
lokalnego i promować innowacyjne 
podejścia, które ze względu na swój 
charakter wiążą się ze społecznościami 
wiejskimi i przyczyniają się do 
zrównoważonej turystyki.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że środki EFRROW i 
działania LEADER mogą wspomagać 
dostępność i spełnienie innych warunków 
zwiększenia konkurencyjności, aby 
wspierać ukierunkowane strategie rozwoju 
lokalnego i promować innowacyjne 
podejścia, które ze względu na swój 
charakter wiążą się ze społecznościami 
wiejskimi i przyczyniają się do 
zrównoważonej turystyki.

5. uważa, że środki EFRROW i 
działania LEADER mogą wspomagać 
dostępność i spełnienie innych warunków 
zwiększenia konkurencyjności, aby 
wspierać ukierunkowane strategie rozwoju 
lokalnego i promować nowe podejścia, 
które ze względu na swój charakter wiążą 
się ze społecznościami wiejskimi i 
przyczyniają się do bardziej 
zrównoważonej turystyki.
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Or. it

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzmożenia wysiłków na 
rzecz poprawy łączności i 
zrównoważonego transportu 
multimodalnego na obszarach wiejskich i 
peryferyjnych, a także dostępu do 
szerokopasmowego internetu w tych 
regionach, co ma zasadnicze znaczenie 
dla rozwoju zrównoważonej turystyki i 
cyfrowej transformacji usług 
turystycznych, co zapewni więcej 
możliwości wyboru, lepszą alokację 
zasobów i nowe sposoby zarządzania 
podróżami i przepływami turystycznymi;

Or. en

Poprawka 54
Иво Христов

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5а. zwraca uwagę na ogromny 
potencjał nowoczesnych technologii 
informacyjnych w zakresie planowania, 
organizacji i wdrażania produktów 
turystycznych i działalności turystycznej, 
w tym na obszarach wiejskich; wzywa 
władze lokalne do wspierania społeczności 
lokalnych w tworzeniu internetowych 
platform informacyjnych, które między 
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innymi promują lokalne tradycje 
kulinarne i rolnicze;

Or. bg

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że turystyka wiejska 
zapewnia od 10 do 20 % dochodów i 
miejsc pracy na obszarach wiejskich, co 
stanowi dwukrotność średniej 
europejskiej, i oferuje podwójną korzyść: 
dywersyfikację dochodów rolników i 
szeroki zakres możliwości zapoznania 
konsumentów z pochodzeniem produktów 
spożywczych, różnorodnością biologiczną 
i przyrodą, co przyczynia się do 
przekazywania wysokiej jakości 
wizerunku rolnictwa UE.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla konieczność 
promowania systemu krótkiego łańcucha 
w wyludniających się obszarach wiejskich 
i popiera promowanie bezpośrednich 
inicjatyw na obszarach wiejskich w głębi 
lądu, takich jak „caravaning” i warsztaty 
na temat rzemiosła i „żywności i wina” 
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poświęcone produkcji i poszczególnym 
etapom przetwórstwa niektórych 
produktów rolnych;

Or. en

Poprawka 57
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że podejście 
ogólnoeuropejskie może najlepiej 
przyczynić się do rozwiązania problemów i 
do wykorzystania możliwości tworzenia 
dobrobytu na szczeblu regionalnym i 
lokalnym oraz do wspierania ochrony 
dziedzictwa kulturowego Europy na 
obszarach wiejskich;

Or. de

Poprawka 58
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że pomimo dużego 
śladu środowiskowego w hotspotach 
turystycznych sektor turystyki ma duży 
potencjał w zakresie poprawy stanu 
środowiska poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych praktyk, takich jak stosowanie 
zielonych zamówień publicznych lub 
poprawa ekoefektywności obiektów 
turystycznych. 

Or. en
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Poprawka 59
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potencjał możliwości 
zatrudnienia na obszarach wiejskich dla 
legalnie przebywających obywateli państw 
trzecich, a tym samym promowania ich 
włączenia społecznego i gospodarczego.

Or. en

Poprawka 60
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że za istotne czynniki 
sukcesu agroturystyki uznaje się 
promowanie wiedzy rynkowej, wyższe 
kwalifikacje, sprawniejszą administrację, 
rzeczywiste partnerstwa i ukierunkowane 
możliwości nawiązywania kontaktów, a 
także opracowywanie innowacyjnych 
środków na przyszłość;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5b. podkreśla pilną potrzebę 
zainwestowania funduszy w 
architektoniczną ochronę wsi istotnych z 
punktu widzenia historycznego i 
kulturowego, a także zachęcania do 
przekształcania opuszczonych struktur 
rolnych w rodzinną działalność związaną 
z oferowaniem zakwaterowania;

Or. en

Poprawka 62
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. uważa, że lepsza współpraca i 
koordynacja między zainteresowanymi 
podmiotami, większe zaangażowanie 
władz lokalnych w turystykę, a także 
badania rynku oraz profesjonalne 
strategie komunikacyjne i marketingowe 
są niezbędne do poprawy społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych wyników 
agroturystyki;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla znaczenie rozbudowy 
łączy szerokopasmowych, biorąc pod 
uwagę, że wiejskie domy i gospodarstwa 
rolne nie zawsze znajdują się w łatwo 
dostępnych miejscach; proponuje 
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utworzenie służb wsparcia dla 
przedsiębiorstw turystycznych 
działających na obszarach wiejskich, 
zapewniających bezpłatne doradztwo 
biznesowe i dystrybuujących materiały w 
celu zapobiegania wpływowi na 
środowisko.

Or. en

Poprawka 64
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla, że unijne środki na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich UE 
przyczyniają się do wzmocnienia unijnego 
sektora rolno-spożywczego, do 
zrównoważenia środowiskowego i do 
dobrego prosperowania obszarów 
wiejskich;

Or. de

Poprawka 65
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. wzywa Komisję, aby zachowała 
środki z EFRROW, tak by wspierać 
konkurencyjność rolnictwa, zapewnić 
zrównoważone gospodarowanie zasobami 
naturalnymi oraz wspierać harmonijny 
rozwój terytorialny gospodarki i gmin na 
obszarach wiejskich;

Or. de
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Poprawka 66
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. z zadowoleniem zauważa, że w 
ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich wspiera się również inteligentne 
wsie („smart villages”) w celu 
promowania i umożliwiania innowacji na 
obszarach wiejskich w całej Europie przez 
skuteczniejsze podejmowanie wspólnych 
wyzwań stojących przed mieszkańcami 
obszarów wiejskich;

Or. de

Poprawka 67
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. wzywa Komisję, aby zadbała o 
opracowanie skutecznej strategii 
inwestycyjnej w zakresie turystyki 
wiejskiej, dalszy rozwój innowacyjności i 
zastosowań technologii informacyjno-
komunikacyjnych na obszarach wiejskich, 
a także o podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych w tym zakresie;

Or. de

Poprawka 68
Marlene Mortler

Projekt opinii
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Ustęp 5 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5h. zachęca państwa członkowskie, 
aby zadbały o zoptymalizowaną 
dywersyfikację oferty agroturystycznej, 
postępy w ograniczaniu sezonowości i 
dążenie do podniesienia jakości turystyki;

Or. de


