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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost vypracovala Komise 
strategii v oblasti cestovního ruchu s cílem zachovat postavení Evropy jako světové 
turistické destinace č. 1 a pozici cestovního ruchu jakožto třetí nejvýznamnější sociálně-
ekonomické činnosti; vítá rovněž následný program pro udržitelný evropský cestovní 
ruch, který klade důraz na to, že venkovské oblasti investují do cestovního ruchu           
s cílem diverzifikovat svou ekonomiku a zvýšit přidanou hodnotu;

2. zdůrazňuje, že agroturistika významně přispívá k hospodářství venkova, představuje pro 
mnoho zemědělských podniků významný dodatečný zdroj příjmů a nabízí širokou škálu 
příležitostí pro zachování atraktivity venkovských oblastí a vytváření pracovních míst;

3. poukazuje na to, že výrobní procesy a široká škála služeb pro dobro společenství, které 
zemědělství poskytuje, jakož i rozmanitost některých činností a zařízení, činí ze 
zemědělských podniků místa, kde lze činit objevy a nabývat zážitků a kde se může 
lidem každého věku znovu otevřít přístup k zemědělské činnosti, s níž získají osobní 
zkušenosti, a také si utvoří hlubší vztah, pokud jde o odpovědnost při zacházení se 
zvířaty a přírodními zdroji;

4. domnívá se, že integrace a propojení místní výroby, zpracování a uvádění na trh spolu   
s turistickými ubytovacími zařízeními a gastronomií podporuje evropské kulturní 
dědictví a zvyky, jakož i místní tradice a kulturu stravování jako jedinečnou zkušenost;

5. konstatuje, že lze podnítit bezbariérové prostředí a další požadavky na zvýšení 
konkurenceschopnosti pomocí finančních prostředků z EZFRV a opatření v rámci 
iniciativy LEADER, a podpořit tak vlastní cílené strategie místního rozvoje a inovativní 
přístupy, které jsou ze své podstaty spojeny s venkovskými komunitami a přispívají      
k udržitelnému cestovnímu ruchu.


