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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства факта, че след влизането в сила на Договора от Лисабон Комисията 
изготви стратегия за туризма с цел запазване на статута на Европа като най-
важната туристическа дестинация в световен мащаб и на туризма като третата по 
значимост социално-икономическа дейност; приветства последващия дневен ред 
за устойчив европейски туризъм, в който се припомня, че селските райони 
инвестират в туризма, за да диверсифицират своите икономики и да увеличат 
добавената си стойност;

2. подчертава, че селският туризъм има значителен принос за икономиката на 
селските райони, представлява важен допълнителен източник на доходи за много 
земеделски стопанства и предлага широк кръг от възможности за запазване на 
привлекателността на селските райони и за създаване на работни места;

3. посочва, че производствените процеси и широкият набор от обществени услуги, 
предоставяни от селското стопанство, както и разнообразието от определени 
дейности и съоръжения превръщат земеделските стопанства в места за откриване 
и опит, при които хората от всички възрасти могат да преоткрият селското 
стопанство и да го опознаят отблизо, както и да придобият по-голямо разбиране 
за отговорността при работа с животни и природни ресурси;

4. счита, че интеграцията и свързването в мрежа на местното производство, 
преработката и маркетинга с туристическото настаняване и гастрономията 
насърчава европейското културно наследство и обичаи, както и местните 
традиции и местната кулинарна култура като уникален опит;

5. отбелязва, че достъпността и други изисквания, свързани с 
конкурентоспособността, могат да бъдат подкрепени от средствата по ЕЗФРСР и 
от мерките по LEADER с цел да се поощряват собствени целенасочени стратегии 
за развитие на местно равнище и да се насърчават иновативни подходи, които по 
същността си да са неразривно свързани със селските общности и да допринасят 
за устойчивия туризъм.


