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Amendamentul 1
Herbert Dorfmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că, după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Comisia a elaborat o strategie pentru 
turism cu scopul de a menține Europa pe 
primul loc în rândul destinațiilor turistice 
din lume, iar turismul pe al treilea loc în 
clasamentul activităților socioeconomice; 
salută, de asemenea, agenda pentru un 
turism european sustenabil care a urmat și 
care reamintește necesitatea unor investiții 
în turism din partea zonelor rurale, pentru 
a-și diversifica economia și a-și spori 
valoarea adăugată;

1. salută faptul că, după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Comisia a elaborat o strategie pentru 
turism cu scopul de a menține Europa pe 
primul loc în rândul destinațiilor turistice 
din lume, iar turismul pe al treilea loc în 
clasamentul activităților socioeconomice; 
salută, de asemenea, agenda pentru un 
turism european sustenabil care a urmat și 
care reamintește necesitatea unor investiții 
în turism din partea zonelor rurale, pentru 
a-și diversifica economia și a-și spori 
valoarea adăugată; atât timp cât este strâns 
legată de activitatea agricolă, această 
activitate contribuie în mod semnificativ 
la conservarea unei agriculturi diverse și 
la scară mică;

Or. de

Amendamentul 2
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că, după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Comisia a elaborat o strategie pentru 
turism cu scopul de a menține Europa pe 
primul loc în rândul destinațiilor turistice 
din lume, iar turismul pe al treilea loc în 
clasamentul activităților socioeconomice; 
salută, de asemenea, agenda pentru un 

1. salută faptul că, după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Comisia a elaborat o strategie pentru 
turism cu scopul de a menține Europa pe 
primul loc în rândul destinațiilor turistice 
din lume, iar turismul pe al treilea loc în 
clasamentul activităților socioeconomice; 
salută, de asemenea, agenda pentru un 



PE657.301v02-00 4/34 AM\1213165RO.docx

RO

turism european sustenabil care a urmat și 
care reamintește necesitatea unor investiții 
în turism din partea zonelor rurale, pentru 
a-și diversifica economia și a-și spori 
valoarea adăugată;

turism european sustenabil care a urmat și 
care reamintește necesitatea unor investiții 
în turism din partea zonelor rurale, pentru 
a-și diversifica economia și a-și spori 
valoarea adăugată; reamintește că sectorul 
turismului a fost afectat puternic de criza 
legată de pandemia de Covid-19;

Or. fr

Amendamentul 3
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că, după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Comisia a elaborat o strategie pentru 
turism cu scopul de a menține Europa pe 
primul loc în rândul destinațiilor turistice 
din lume, iar turismul pe al treilea loc în 
clasamentul activităților socioeconomice; 
salută, de asemenea, agenda pentru un 
turism european sustenabil care a urmat și 
care reamintește necesitatea unor investiții 
în turism din partea zonelor rurale, pentru 
a-și diversifica economia și a-și spori 
valoarea adăugată;

1. salută faptul că, după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Comisia a elaborat o strategie pentru 
turism cu scopul de a menține Europa pe 
primul loc în rândul destinațiilor turistice 
din lume, iar turismul pe al treilea loc în 
clasamentul activităților socioeconomice; 
salută, de asemenea, agenda pentru un 
turism european sustenabil care a urmat și 
care reamintește necesitatea unor investiții 
în turism din partea zonelor rurale, pentru a 
le creste atractivitatea, a-și diversifica 
economia și a-și spori valoarea adăugată, 
conferind, totodată, regiunilor rurale, un 
avantaj competitiv pe termen lung;

Or. ro

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul
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1. salută faptul că, după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Comisia a elaborat o strategie pentru 
turism cu scopul de a menține Europa pe 
primul loc în rândul destinațiilor turistice 
din lume, iar turismul pe al treilea loc în 
clasamentul activităților socioeconomice; 
salută, de asemenea, agenda pentru un 
turism european sustenabil care a urmat și 
care reamintește necesitatea unor investiții 
în turism din partea zonelor rurale, pentru 
a-și diversifica economia și a-și spori 
valoarea adăugată;

1. salută faptul că, după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, mai 
mult de acum 10 ani, Comisia a elaborat o 
strategie pentru turism cu scopul de a 
menține Europa pe primul loc în rândul 
destinațiilor turistice din lume, iar turismul 
pe al treilea loc în clasamentul activităților 
socioeconomice; salută, de asemenea, 
agenda pentru un turism european 
sustenabil care a urmat și care reamintește 
necesitatea unor investiții în turism din 
partea zonelor rurale, pentru a-și 
diversifica economia și a-și spori valoarea 
adăugată;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că, după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Comisia a elaborat o strategie pentru 
turism cu scopul de a menține Europa pe 
primul loc în rândul destinațiilor turistice 
din lume, iar turismul pe al treilea loc în 
clasamentul activităților socioeconomice; 
salută, de asemenea, agenda pentru un 
turism european sustenabil care a urmat și 
care reamintește necesitatea unor investiții 
în turism din partea zonelor rurale, pentru 
a-și diversifica economia și a-și spori 
valoarea adăugată;

1. constată că Comisia a elaborat o 
propunere privind o strategie pentru turism 
cu scopul de a menține Europa pe primul 
loc în rândul destinațiilor turistice din 
lume, iar turismul pe al treilea loc în 
clasamentul activităților socioeconomice; 
consideră că agenda pentru un turism 
european sustenabil care a urmat și care 
reamintește necesitatea unor investiții în 
turism din partea zonelor rurale, atunci 
când situația economică permite acest 
lucru, pentru a-și diversifica economia și 
a-și spori valoarea adăugată, ar putea 
reprezenta o oportunitate;

Or. it

Amendamentul 6
Marlene Mortler
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că turismul este 
important pentru locurile de muncă, 
creștere și coeziunea economică și socială 
și joacă un rol important în redresarea 
economică;

Or. de

Amendamentul 7
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că infrastructura sa și 
diversitatea sa culturală și regională sunt 
situate într-o zonă relativ mică, iar zona 
sa de călătorii transfrontaliere din cadrul 
spațiului Schengen reprezintă unul dintre 
avantajele principale ale Europei;

Or. de

Amendamentul 8
Dan-Ștefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole și oferă o multitudine de 

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole și oferă o multitudine de 
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posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de 
muncă;

posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de 
muncă; turismul rural în general și 
agroturismul pot contribui la dezvoltarea 
economică a zonelor rurale, cu consecințe 
favorabile asupra atragerii și menținerii 
populației în mediul rural, impulsionării 
activității agricole în regiunile 
defavorizate din punct de vedere al 
resurselor naturale și dezvoltării culturale 
și sociale a acestora.

Or. ro

Amendamentul 9
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole și oferă o multitudine de 
posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de 
muncă;

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole și oferă o multitudine de 
posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de 
muncă; subliniază că în criza actuală 
provocată de pandemie, agroturismul a 
permis desfășurarea activităților turistice 
în deplină siguranță și a avut capacitatea 
de a se adapta rapid la noile condiții 
impuse de restricții.

Or. ro

Amendamentul 10
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole și oferă o multitudine de 
posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de 
muncă;

2. subliniază că turismul rural 
sustenabil reprezintă un element 
complementar important pentru economia 
și creșterea rurală, reprezintă o sursă 
importantă de venituri suplimentare pentru 
multe gospodării agricole și oferă o 
multitudine de posibilități pentru 
asigurarea atractivității zonelor rurale și 
crearea de locuri de muncă, inversând 
astfel tendința depopulării; atrage atenția 
asupra contribuției pozitive a turismului 
rural la combaterea inegalităților sociale 
și crearea de oportunități de angajare 
pentru femei;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole și oferă o multitudine de 
posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de 
muncă;

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole, oferă o multitudine de posibilități 
pentru asigurarea atractivității zonelor 
rurale și crearea de locuri de muncă, 
îmbunătățește mediul de afaceri pentru 
sectorul meșteșugurilor, pentru 
gospodăriile agricole și pentru 
întreprinderile rurale și previne 
depopularea zonelor rurale prin 
intensificarea creșterii;

Or. en
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Amendamentul 12
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole și oferă o multitudine de 
posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de 
muncă;

2. subliniază că agroturismul, 
turismul rural, vinicol și culinar 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, asigură 
o sursă importantă de venituri suplimentare 
pentru multe gospodării agricole și oferă o 
multitudine de posibilități pentru 
asigurarea atractivității zonelor rurale și 
crearea și menținerea de locuri de muncă 
atât în zonele rurale, cât și în cele urbane;

Or. bg

Amendamentul 13
Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole și oferă o multitudine de 
posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de 
muncă;

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole, oferă o multitudine de posibilități 
pentru asigurarea atractivității zonelor 
rurale, contribuie la reînnoirea 
generațiilor, este o condiție necesară 
pentru menținerea vitalității zonelor 
rurale și creează locuri de muncă;

Or. hr

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole și oferă o multitudine de 
posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de 
muncă;

2. subliniază că, alături de alte 
activități, agroturismul reprezintă un 
element complementar important pentru 
economia rurală, reprezintă o sursă de 
venituri suplimentare pentru multe 
gospodării agricole și poate oferi 
posibilități reale pentru asigurarea 
atractivității zonelor rurale și crearea de 
locuri de muncă;

Or. it

Amendamentul 15
Herbert Dorfmann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că agroturismul 
reprezintă un element complementar 
important pentru economia rurală, 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole și oferă o multitudine de 
posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de 
muncă;

(Nu privește versiunea în limba română.)
 

Or. it

Amendamentul 16
Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 2 – paragraful 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

evidențiază importanța diversificării 
gospodăriilor agricole, mai ales în zonele 
rurale, ceea ce contribuie la creșterea și 
stabilitatea veniturilor agricultorilor și la 
dezvoltarea turismului sustenabil;

Or. hr

Amendamentul 17
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. evidențiază faptul că sectorul 
turismului este afectat cel mai puternic de 
pandemia de COVID-19 și de restricțiile 
de deplasare ce au urmat; sugerează că 
promovarea unui turism rural sustenabil 
și responsabil, care valorifică resursele și 
activitățile locale, poate reprezenta un 
punct de cotitură în combaterea sărăciei, 
aceasta crescând exponențial din cauza 
pandemiei de COVID-19;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că criza de COVID-19 a 
afectat puternic activitățile turistice din 
zonele rurale, ceea ce are un efect negativ 
semnificativ asupra veniturilor generate 
de agroturism; invită, prin urmare, 
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Comisia Europeană și statele membre să 
întărească inițiativele în materie de 
agroturism în cadrul planului de 
redresare și să rezerve alocații specifice în 
acest sens;

Or. en

Amendamentul 19
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că vacanțele la fermă 
reprezintă una dintre cele mai sustenabile 
și eficiente forme ale turismului rural din 
Europa, care contribuie la susținerea 
întreprinderilor locale, promovează zonele 
agricole și cele naturale și oferă vacanțe 
de neuitat în zone rurale;

Or. de

Amendamentul 20
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că turismul joacă un rol 
determinant pentru zonele rurale și 
permite valorizarea regiunilor noastre și 
protejarea modurilor noastre de producție 
de calitate, apropiind consumatorii de 
producători, în conformitate cu 
obiectivele promovate de strategia „De la 
fermă la consumator”;

Or. fr
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Amendamentul 21
Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că, potrivit datelor 
publicate de Eurostat pe 2018, 45 % din 
capacitățile de cazare turistică existente în 
statele membre ale UE se aflau în zone 
rurale; subliniază importanța sprijinirii 
turismului rural ca un model sustenabil al 
turismului în zonele rurale;

Or. hr

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția asupra importanței 
determinante a agroturismului și a 
turismului rural pentru creșterea și 
dezvoltarea socio-economică, mai ales în 
ceea ce privește realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 23
Emmanouíl Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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2a. consideră că tratarea efectivă a 
problemei abandonului zonelor rurale 
reprezintă o prioritate stringentă;

Or. el

Amendamentul 24
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că noul cadru pentru 
PAC ar trebui să prevadă sprijin financiar 
destinat turismului rural, pentru a 
intensifica dezvoltarea socio-economică a 
zonelor rurale și a asigura respectarea 
caracterului, resurselor și necesităților 
comunităților și destinațiilor rurale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază beneficiile turismului 
rural și invită Comisia și statele membre 
să promoveze și să sprijine în continuare 
inițiative care ar putea genera surse de 
venit suplimentare pentru zonele rurale, 
care ar crea posibilități de angajare și ar 
preveni depopularea;

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

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că agroturismul 
reprezintă o sursă importantă de venituri 
suplimentare pentru multe gospodării 
agricole și oferă o multitudine de 
posibilități pentru asigurarea atractivității 
zonelor rurale și crearea de locuri de 
muncă în toate elementele lanțului valoric 
al turismului;

Or. en

Amendamentul 27
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că, de obicei, turismul 
sustenabil este asociat cu turismul rural 
ca instrument de conservare a 
comunităților rurale, precum și a 
peisajului cultural și a ecosistemelor;

Or. de

Amendamentul 28
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. evidențiază necesitatea să fie 
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analizat impactul economic al turismului 
rural; subliniază în acest sens importanța 
existenței unor date separate și actuale 
privind contribuția turismului rural la 
dezvoltarea economică și ocuparea forței 
de muncă în zonele rurale, reducând 
totodată la minimum efectele sale 
negative asupra mediului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază importanța participării 
tuturor actorilor regionali și locali, 
precum și a actorilor sociali și economici 
la elaborarea unor orientări prin care să 
se asigure un echilibru just între turism și 
conservarea biodiversității, agricultură și 
tradițiile culturale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 
procesele de producție și diversitatea 
activităților de interes general în contextul 
agricol, precum și multitudinea de activități 
și de instalații agricole transformă 
gospodăriile agricole în locuri în care se 

3. atrage atenția asupra faptului că 
procesele de producție și diversitatea 
activităților de interes general în contextul 
agricol, precum și multitudinea de activități 
și de instalații agricole transformă 
gospodăriile agricole în locuri în care se 
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pot face descoperiri și trăi experiențe și în 
care persoanele de orice vârstă pot 
descoperi și interacționa direct cu lumea 
agricolă și pot înțelege mai bine 
responsabilitățile legate de creșterea 
animalelor și utilizarea resurselor 
naturale;

pot face descoperiri și trăi experiențe și în 
care persoanele de orice vârstă pot 
descoperi și interacționa direct cu lumea 
agricolă și pot înțelege mai bine 
responsabilitățile și obligațiile cotidiene 
ale agricultorilor; regretă faptul că 
Uniunea Europeană impune un număr 
mare de norme, care duc la creșterea 
costurilor și uneori la modificarea 
radicală a produselor locale tipice;

Or. it

Amendamentul 31
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 
procesele de producție și diversitatea 
activităților de interes general în contextul 
agricol, precum și multitudinea de 
activități și de instalații agricole transformă 
gospodăriile agricole în locuri în care se 
pot face descoperiri și trăi experiențe și în 
care persoanele de orice vârstă pot 
descoperi și interacționa direct cu lumea 
agricolă și pot înțelege mai bine 
responsabilitățile legate de creșterea 
animalelor și utilizarea resurselor naturale;

3. atrage atenția asupra faptului că 
procesele de producție și diversitatea 
serviciilor de interes general asigurate de 
agricultură, precum și multitudinea de 
activități și de instalații agricole transformă 
gospodăriile agricole în locuri în care se 
pot face descoperiri și trăi experiențe și în 
care persoanele de orice vârstă pot 
descoperi peisajele rurale și interacționa 
direct cu lumea agricolă și pot înțelege mai 
bine responsabilitățile legate de creșterea 
animalelor și utilizarea resurselor naturale; 
atrage atenția în acest sens asupra 
sinergiilor dintre turismul rural, protecția 
mediului, conservarea biodiversității și 
conștientizarea aspectelor ce țin de 
bunăstarea animalelor;

Or. en

Amendamentul 32
Daniel Buda

Proiect de aviz
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Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 
procesele de producție și diversitatea 
activităților de interes general în contextul 
agricol, precum și multitudinea de activități 
și de instalații agricole transformă 
gospodăriile agricole în locuri în care se 
pot face descoperiri și trăi experiențe și în 
care persoanele de orice vârstă pot 
descoperi și interacționa direct cu lumea 
agricolă și pot înțelege mai bine 
responsabilitățile legate de creșterea 
animalelor și utilizarea resurselor naturale;

3. atrage atenția asupra faptului că 
procesele de producție și diversitatea 
activităților de interes general în contextul 
agricol, precum și multitudinea de activități 
și de instalații agricole transformă 
gospodăriile agricole în locuri în care se 
pot face descoperiri și trăi experiențe și în 
care persoanele de orice vârstă pot 
descoperi și interacționa direct cu lumea 
agricolă și pot înțelege mai bine 
responsabilitățile legate de creșterea 
animalelor și utilizarea resurselor naturale; 
subliniază faptul că agroturismul 
contribuie semnificativ la promovarea 
mărcilor regionale;

Or. ro

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 
procesele de producție și diversitatea 
activităților de interes general în contextul 
agricol, precum și multitudinea de 
activități și de instalații agricole transformă 
gospodăriile agricole în locuri în care se 
pot face descoperiri și trăi experiențe și în 
care persoanele de orice vârstă pot 
descoperi și interacționa direct cu lumea 
agricolă și pot înțelege mai bine 
responsabilitățile legate de creșterea 
animalelor și utilizarea resurselor naturale;

3. atrage atenția asupra faptului că 
procesele de producție și diversitatea 
serviciilor de interes general asigurate de 
agricultură, precum și multitudinea de 
activități și de instalații agricole transformă 
gospodăriile agricole în locuri în care se 
pot face descoperiri și trăi experiențe și în 
care persoanele de orice vârstă pot 
descoperi patrimoniul cultural și natural 
menținut de comunitățile rurale și pot 
interacționa direct cu lumea agricolă și pot 
înțelege mai bine responsabilitățile legate 
de creșterea animalelor și utilizarea 
resurselor naturale;

Or. en
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Amendamentul 34
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută tendința tot mai pronunțată 
de a se da preferință experiențelor de 
călătorie locale și autentice, inclusiv 
consumului produselor alimentare locale 
și ecologice; invită Comisia și statele 
membre să sprijine campanii de 
sensibilizare cu privire la efectele pozitive 
ale ecoturismului sustenabil asupra 
conservării biodiversității, la consumul 
responsabil al resurselor naturale și la 
experiențele de învățare, inculcând și 
influențând anumite moduri de viață în 
sensul unui trai mai ecologic și mai 
sustenabil;

Or. en

Amendamentul 35
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, din punct de vedere 
socio-cultural, turismul rural contribuie 
la menținerea vieții sociale și la 
conservarea modurilor tradiționale de trai 
agricol și de muncă agricolă în multe 
regiuni ale Europei;

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că turismul în zonele 
rurale trebuie să promoveze consumul și 
producția sustenabile și responsabile 
(ODD 12), îndeosebi în ceea ce privește 
apa, produsele alimentare, energia și 
utilizarea materialelor plastice;

Or. en

Amendamentul 37
Emmanouíl Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că dezvoltarea 
capacităților pentru „satele inteligente” 
reprezintă o prioritate stringentă, mai ales 
în zonele rurale, unde șomajul în rândul 
tinerilor depășește media europeană;

Or. el

Amendamentul 38
Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța conceptului 
de „sate inteligente”, care contribuie la 
dezvoltarea turismului sustenabil și 
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determină tinerii să rămână în zonele 
rurale;

Or. hr

Amendamentul 39
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. evidențiază că vacanțele petrecute 
în zonele rurale și în zonele naturale 
protejate promovează diversificarea 
gospodăriilor agricole, oferind o gamă 
largă de activități educaționale privind 
patrimoniul cultural, tradițiile și 
gastronomia Europei, precum și aspecte 
ale vieții agricole;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. atrage atenția asupra necesității de 
a combate insistent și hotărât piața 
contrafacerii produselor alimentare și a 
vinului care sunt protejate de DOP, IGP 
și de IG în general;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită să fie evaluat cu atenție 
rolul crucial al turismului pentru „vin și 
masă” și să fie prevăzute investiții în acest 
sector, care se dovedește de o importanță 
vitală pentru dinamizarea turismului 
rural;

Or. en

Amendamentul 42
Emmanouíl Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

4. consideră că, prin integrarea și 
interconectarea activităților locale de 
producere, prelucrare și comercializare cu 
sectorul hotelier și cu cel gastronomic, sunt 
promovate, ca experiență unică, 
patrimoniul cultural și tradițiile europene, 
precum și tradițiile locale și cultura 
culinară locală;

4. consideră că, prin integrarea și 
interconectarea activităților locale de 
producere, prelucrare și comercializare cu 
sectorul hotelier și cu cel gastronomic, sunt 
promovate, ca experiență unică, 
patrimoniul cultural și tradițiile europene, 
precum și tradițiile locale și cultura 
culinară locală; consideră că este 
important să se asigure cooperarea dintre 
comunitățile de cunoaștere și inovare din 
sectoarele alimentar și cultural, 
încurajându-le să funcționeze într-un 
registru cât mai larg și în strânsă 
colaborare cu sectorul privat;

Or. el

Amendamentul 43
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Paolo De Castro
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că, prin integrarea și 
interconectarea activităților locale de 
producere, prelucrare și comercializare cu 
sectorul hotelier și cu cel gastronomic, sunt 
promovate, ca experiență unică, 
patrimoniul cultural și tradițiile europene, 
precum și tradițiile locale și cultura 
culinară locală;

4. consideră că, prin integrarea și 
interconectarea activităților locale 
sustenabile de producere, prelucrare și 
comercializare cu sectorul hotelier și cu cel 
gastronomic, sunt promovate, ca experiență 
unică, patrimoniul cultural și tradițiile 
europene, precum și tradițiile locale și 
cultura culinară și gastronomică locală;

Or. en

Amendamentul 44
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că, prin integrarea și 
interconectarea activităților locale de 
producere, prelucrare și comercializare cu 
sectorul hotelier și cu cel gastronomic, 
sunt promovate, ca experiență unică, 
patrimoniul cultural și tradițiile europene, 
precum și tradițiile locale și cultura 
culinară locală;

4. consideră că, prin integrarea și 
interconectarea activităților locale de 
producere, a sectorului gastronomic local, 
a culturii (artistice și meșteșugărești) și a 
activităților în aer liber, sunt promovate, 
ca experiență unică, patrimoniul cultural și 
tradițiile europene, precum și tradițiile 
locale, cultura culinară locală și 
diversitatea peisajelor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul
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4. consideră că, prin integrarea și 
interconectarea activităților locale de 
producere, prelucrare și comercializare cu 
sectorul hotelier și cu cel gastronomic, sunt 
promovate, ca experiență unică, 
patrimoniul cultural și tradițiile europene, 
precum și tradițiile locale și cultura 
culinară locală;

4. consideră că, prin integrarea și 
interconectarea activităților locale de 
producere, prelucrare și comercializare cu 
sectorul hotelier și cu cel gastronomic, sunt 
promovate patrimoniul cultural al locului, 
precum și obiceiurile, tradițiile și cultura 
culinară locală;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța și 
necesitatea unei mai bune promovări a 
turismului local, ceea ce poate contribui 
în mod semnificativ la realizarea unora 
dintre obiectivele prevăzute în Pactul 
verde european prin reducerea distanței 
parcurse de fiecare persoană și reducerea 
impactului asupra climei, fiind 
îmbunătățită gestionarea aspectului 
ecologic al turismului prin reducerea 
presiunii resimțite de destinațiile turistice 
suprapopulate, aducând totodată beneficii 
regiunilor rurale și comunităților locale și 
contribuind la stoparea depopulării 
acestor regiuni;

Or. en

Amendamentul 47
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. evidențiază rolul și potențialul 
sistemelor de calitate de la nivel european 
(DOP, IGP, STG), național, regional sau 
local, la care participă atât sectorul 
turismului, cât și producătorii; invită 
autoritățile competente de la nivel 
național, regional și local să colaboreze și 
să sprijine părțile interesate vizate în 
asimilarea și aplicarea acestor sisteme de 
calitate ca mijloc de îmbunătățire a 
situației lor materiale;

Or. bg

Amendamentul 48
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește faptul că, în ultimii 
ani, sectorul turismului se află într-o 
cursă permanentă pentru a menține pasul 
cu inovația si tehnologia digitala, 
evidențiază necesitatea investițiilor de tip 
digital în domeniul agroturismului, astfel 
încât acesta să devină cat mai atractiv, 
accesibil si competitiv;

Or. ro

Amendamentul 49
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că turismul contribuie 
considerabil la ocuparea în muncă a 
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femeilor, deoarece, în UE, 50% din 
lucrătorii din acest sector sunt femei;

Or. de

Amendamentul 50
Dan-Ștefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că accesibilitatea și alte 
condiții pentru îmbunătățirea 
competitivității pot fi sprijinite cu ajutorul 
fondurilor FEADR și al măsurilor 
LEADER, pentru a promova strategii 
specifice destinate dezvoltării locale și 
pentru a sprijini inițiative inovatoare, care 
sunt legate, prin însăși natura lor, de 
comunitățile rurale și contribuie la turismul 
sustenabil.

5. subliniază că accesibilitatea și alte 
condiții pentru îmbunătățirea 
competitivității pot fi sprijinite cu ajutorul 
fondurilor FEADR și al măsurilor 
LEADER, pentru a promova strategii 
specifice destinate dezvoltării locale și 
pentru a sprijini inițiative inovatoare, care 
sunt legate, prin însăși natura lor, de 
comunitățile rurale și contribuie la turismul 
sustenabil. în acest sens, consideră că o 
finanțare adecvată este necesară pentru 
promovarea turismului rural și sprijinirea 
în special a micilor producători pentru a 
putea să-și promoveze produsele agricole 
locale și implicit teritoriul;

Or. ro

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că accesibilitatea și alte 
condiții pentru îmbunătățirea 
competitivității pot fi sprijinite cu ajutorul 
fondurilor FEADR și al măsurilor 
LEADER, pentru a promova strategii 

5. subliniază că accesibilitatea și alte 
condiții pentru îmbunătățirea 
competitivității pot fi sprijinite cu ajutorul 
planurilor strategice din cadrul PAC, al 
fondului FEADR și al măsurilor 
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specifice destinate dezvoltării locale și 
pentru a sprijini inițiative inovatoare, care 
sunt legate, prin însăși natura lor, de 
comunitățile rurale și contribuie la turismul 
sustenabil.

LEADER, pentru a promova strategii 
specifice destinate dezvoltării locale și 
pentru a sprijini inițiative inovatoare, care 
sunt legate, prin însăși natura lor, de 
comunitățile rurale și contribuie la turismul 
sustenabil.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că accesibilitatea și alte 
condiții pentru îmbunătățirea 
competitivității pot fi sprijinite cu ajutorul 
fondurilor FEADR și al măsurilor 
LEADER, pentru a promova strategii 
specifice destinate dezvoltării locale și 
pentru a sprijini inițiative inovatoare, care 
sunt legate, prin însăși natura lor, de 
comunitățile rurale și contribuie la 
turismul sustenabil.

5. subliniază că accesibilitatea și alte 
condiții pentru îmbunătățirea 
competitivității pot fi sprijinite cu ajutorul 
fondurilor FEADR și al măsurilor 
LEADER, pentru a promova strategii 
specifice destinate dezvoltării locale și 
pentru a sprijini inițiative noi, care sunt 
legate, prin însăși natura lor, de 
comunitățile rurale și contribuie la un 
turism mai sustenabil.

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia și statele membre 
să-și intensifice eforturile pentru 
îmbunătățirea conectivității și a 
călătoriilor multimodale sustenabile în 
zonele rurale și periferice, precum și a 
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accesului la internetul de bandă largă în 
aceste regiuni, deoarece aceste elemente 
sunt esențiale pentru dezvoltarea 
turismului sustenabil și pentru 
transformarea digitală a serviciilor 
turistice, care vor asigura o alegere mai 
mare, o mai bună alocare a resurselor și 
noi modalități de gestionare a călătoriilor 
și a fluxurilor de turiști;

Or. en

Amendamentul 54
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește enormul potențial al 
tehnologiilor moderne ale informației 
pentru planificarea, organizarea și 
realizarea produselor și activităților 
turistice, inclusiv în zonele rurale; invită 
autoritățile locale să sprijine comunitățile 
locale în crearea de platforme 
informaționale online, pe care se poate 
promova, printre altele, patrimoniul 
cultural și agricol local;

Or. bg

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. observă că turismul rural asigură 
10 %-20 % din veniturile și locurile de 
muncă din zonele rurale, ceea ce 
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reprezintă dublul valorilor medii ale 
veniturilor și locurilor de muncă generate 
de turism în Europa, și oferă un dublu 
beneficiu: diversificarea veniturilor 
fermierilor și o vastă oportunitate de a le 
demonstra direct consumatorilor originea 
produselor alimentare, biodiversitatea și 
natura, ceea ce contribuie la transmiterea 
unei imagini foarte pozitive a agriculturii 
din UE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. evidențiază necesitatea promovării 
lanțurilor scurte în zonele rurale care 
suferă de depopulare și sprijină 
promovarea inițiativelor directe în zonele 
rurale de pe continent, cum ar fi 
„carrovaning”, atelierele de meșteșuguri 
și „vin și masă”, axate pe producerea și 
prelucrarea pas cu pas a anumitor 
produse agricole;

Or. en

Amendamentul 57
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că o abordare 
paneuropeană poate contribui în modul 
cel mai eficace la soluționarea 
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problemelor și la exploatarea 
potențialului de creare a avuției la nivel 
local și regional și la sprijinirea 
conservării patrimoniului cultural rural 
din Europa;

Or. de

Amendamentul 58
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că, deși exercită o 
amprentă ecologică considerabilă în 
destinațiile turistice populare, sectorul 
turismului are un potențial ridicat pentru 
îmbunătățirea aspectului ecologic prin 
difuzarea de bune practici, cum ar fi 
recurgerea la achizițiile publice „verzi” 
sau îmbunătățirea eficienței ecologice a 
unităților turistice. 

Or. en

Amendamentul 59
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. evidențiază potențialul de a crea 
locuri de muncă în zonele rurale pentru 
resortisanții țărilor terțe cu reședință 
legală, promovând astfel incluziunea 
socială și economică a acestora;

Or. en
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Amendamentul 60
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că promovarea 
cunoașterii pieței, a îmbunătățirii 
calificărilor, a unei mai bune eficiențe 
administrative, a unor parteneriate ce se 
desfășoară în viața reală și a unor 
oportunități specifice de relaționare, 
precum și dezvoltarea unor măsuri 
inovatoare pentru viitor pot fi elementele 
determinante care vor asigura succesul 
agroturismului;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază nevoia stringentă de a 
se investi pentru conservarea 
arhitectonică a satelor importante din 
punct de vedere istoric și cultural, precum 
și de a încuraja transformarea 
structurilor agricole abandonate în unități 
de cazare familiale;

Or. en

Amendamentul 62
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5c. consideră că, pentru a îmbunătăți 
performanța socială, economică și de 
mediu a agroturismului, sunt necesare o 
mai bună cooperare și coordonate între 
părțile interesate, o implicare mai 
profundă a autorităților locale în sectorul 
turismului, precum și cercetarea pieței și 
strategii profesioniste de comunicare și de 
marketing;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. atrage atenția asupra importanței 
extinderii accesului în bandă largă, având 
în vedere că gospodăriile agricole și 
casele rurale nu se află întotdeauna în 
locuri cu un acces ușor; propune să fie 
create servicii de asistență pentru 
întreprinderile turistice din zonele rurale, 
asigurându-le consultanță de afaceri 
gratuită și difuzând materiale pentru 
prevenirea impactului ecologic;

Or. en

Amendamentul 64
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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5d. subliniază că măsurile adoptate de 
UE pentru dezvoltarea rurală contribuie 
la consolidarea sectorului agroalimentar 
al UE, a sustenabilității de mediu și a 
bunăstării zonelor rurale;

Or. de

Amendamentul 65
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. invită Comisia să mențină 
finanțarea FEADR pentru a promova 
competitivitatea agriculturii, a garanta 
gestionarea sustenabilă a resurselor 
naturale și a sprijini o dezvoltare 
teritorială echilibrată a economiilor și 
comunelor rurale;

Or. de

Amendamentul 66
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. salută faptul că programele pentru 
dezvoltarea rurală sprijină și „satele 
inteligente”, cu scopul de a promova și a 
favoriza inovarea în zonele rurale din 
întreaga Europă, astfel încât să fie tratate 
și soluționate provocările comune cu care 
se confruntă locuitorii zonelor rurale;

Or. de
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Amendamentul 67
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. invită Comisia să elaboreze o 
strategie eficientă de investiții pentru 
turismul agricol, să dezvolte în continuare 
activități inovatoare și utilizarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor în zonele rurale, precum și 
să îmbunătățească calificările 
profesionale în acest sens;

Or. de

Amendamentul 68
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 5 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. recomandă statelor membre să 
asigure optimizarea diversificării 
agroturismului, reducerea influențelor 
sezoniere și îmbunătățirea calității 
turismului;

Or. de


