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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

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;

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;

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;

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;

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.


