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IDEGENFORGALOM

2009 decembere óta az idegenforgalom egyedi jogalappal rendelkezik, ám a 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keretben nem rendelkezik önálló
költségvetéssel.

JOGI ALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 6. cikkének d) pontja és XXII. címének
195. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

Az Európai Unióban a szűkebb értelmében vett idegenforgalmi ágazat (azaz a hagyományos
utazási és idegenforgalmi szolgáltatók) körülbelül 1,8 millió társaságból, főként kis- és
középvállalkozásból (kkv-k) áll. A GDP 5%-át, valamint a foglalkoztatás terén az aktív népesség
5,2%-át teszi ki (körülbelül 9,7 millió fő). Ha figyelembe vesszük a más gazdasági ágazatokkal
fennálló szoros kapcsolatát, ez az érték még magasabb (a bruttó hazai termék (GDP) több mint
10%-a és a teljes európai uniós foglalkoztatás legalább 12%-a, ami 13 millió dolgozónak felel
meg).
2014-ben a világ nemzetközi idegenforgalmában az utazók száma elérte az 1,133 milliárdot
(+4,3%), Európába 582 millió fő érkezett, ami a piac 51%-át tette ki (+3%). Így
Európa (első helyen Franciaországgal) megerősítette helyét a világ első számú turisztikai
célpontjaként. Másfelől az Idegenforgalmi Világszervezet (UNWTO) egy hosszú távra
előretekintő tanulmánya 2030-ig szerényebb növekedést jelez Európában az idegenforgalom
terén: a becslések szerint 744 millió turista érkezésére lehet számítani (+1,8%), ami a piac
41,1%-át teszi majd ki.
Európai nézőpontból az idegenforgalmi politika a foglalkoztatás és a növekedés területén
az általános politikai célkitűzések támogatásának eszköze is. Ezen kívül az idegenforgalom
környezetvédelmi és fenntartható dimenziója nagyobb jelentőséget kap majd az idők során,
hiszen az már a fenntartható, felelős és etikus turizmus részét képezi.

EREDMÉNYEK

A. Általános politika
Az Európai Tanácsnak az „Idegenforgalom és foglalkoztatás” témájában tartott 1999. június 21-i
ülése óta az EU-ban egyre inkább tudatosodik, milyen mértékben járul hozzá az idegenforgalom
a foglalkoztatáshoz Európában. A Bizottság 2001 novemberében közzétett, „Munkálkodjunk
együtt az európai turizmus jövőjéért” című közleményében (COM(2001) 0665) a Bizottság
működési keret létrehozását és az európai idegenforgalmi ágazat ösztönzésére irányuló
intézkedéseket javasolt. Az idegenforgalom jövőjéről szóló, 2002. május 21-i tanácsi
állásfoglalás ratifikálta a Bizottság megközelítését, és annak érdekében, hogy Európa a
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legfontosabb idegenforgalmi célponttá váljon, együttműködést kezdeményezett az európai
idegenforgalmi ágazat köz- és magánszférában dolgozó szereplői között.
Erre építve a Bizottság ezt követően intézkedések és cselekvések egész sorát hajtotta végre.
Például e stratégia közvetlen eredményeképp valósultak meg a következők:
— a tagállamok turisztikai szatellit számlái, amelyekből létrejöhet az első európai szatellit

számla;

— Európa turisztikai szempontból történő népszerűsítésére szolgáló honlap elkészítése;

— egy 2002 óta megrendezett fórum az európai idegenforgalomról (a Luxemburgban tartott
2015-ös 14. fórum témája a turizmus digitalizációja volt).

2001 és 2014 februárja között a Bizottság hét közleményt tett közzé az idegenforgalmi ágazat
fejlesztését célzó politikai irányvonalakról, ezek az alábbiak:
— COM(2007) 0621 végleges, 2007. október 19.: A fenntartható és versenyképes európai

idegenforgalom menetrendje – a fenntartható fejlődés lehetőségét az idegenforgalom
hosszú távú versenyképességének eszközeként említi, és hároméves előkészítő
intézkedéseket jelent be;

— COM(2010) 0352 végleges, 2010. június 30.: Európa, a világ első számú turisztikai
célpontja – az európai turizmus új politikai kerete – elemzi az idegenforgalom
versenyképességének tényezőit és akadályait, valamint fenntartható fejlődését;

— COM(2012) 0649 végleges, 2012. november 7.: A közös vízumpolitika végrehajtása és
fejlesztése az EU-n belüli növekedés élénkítése céljából – a közös vízumpolitika révén
igyekszik a harmadik országokból érkező turisztikai forgalmat növelni;

— COM(2014) 0086 végleges, 2014. február 20.: A part menti és tengeri turisztikai
ágazat európai növekedési és foglalkoztatási stratégiája – a fenntartható növekedést és a
versenyképességet igyekszik előmozdítani a part menti és tengeri turisztikai ágazatban.

B. Különleges intézkedések
1. A turisták-utazók és/vagy nyaralók tekintetében
Egészen pontosan a határok átlépésének megkönnyítését, valamint a turisták egészségének
és biztonságának, illetve anyagi érdekeinek védelmét szolgáló intézkedésekről van szó. Ezen
intézkedések különösen a következőket foglalják magukban: a szállodák tűzbiztonságáról
szóló 86/666/EGK tanácsi ajánlás, valamint egy új irányelv az utazási csomagokról és
az utazási szolgáltatásegyüttesekről (amely hatályon kívül fogja helyezni a 90/314/EGK
irányelvet[1]), és a szálláshelyek időben megosztott használati jogáról szóló 2008/122/EGK
irányelv. Ehhez kapcsolódik a közlekedés valamennyi területén az utasok jogainak védelmét
szolgáló rendeletek elfogadása (lásd az 5.6.2. sz. tájékoztatót). Az idegenforgalom és az EU
hatáskörébe tartozó más területek közötti kapcsolat egy másik példája a fürdővizek minőségéről
szóló, 2006. február 15-i 2006/7/EK irányelv, amely a célcsoportok vagy a kiemelt területek
érdekében 2014. december 31-én hatályon kívül helyezi a 76/160/EGK irányelvet.
A Bizottság – az EP kérésére – több kezdeményezést indított az európai idegenforgalom
meghatározott aktuális kérdéseit illetően.
Többek között az „Eden” elnevezésű kezdeményezést, melynek középpontjában a kiváló
európai idegenforgalmi úti célok előmozdítása, az újonnan megjelenő vagy még kevéssé

[1]2015. október 27-én a Parlament második olvasatban (módosítás nélkül) jóváhagyta a Tanács által elfogadott közös
álláspontot egy új, a 2006/2004/EK rendeletet és a 2011/83/EU irányelvet módosító és a 90/314/EGK irányelvet
hatályon kívül helyező irányelv elfogadásáról.

http://www.visiteurope.com/en/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A52007DC0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A52007DC0621
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_hu.htm
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ismert, ám a fenntarthatósági elveket tiszteletben tartó úti célok ismertségének növelése áll.
Az előkészítő intézkedés finanszírozási határideje 2011-ben lejárt, a Bizottság azonban a
vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME)
keretében folytatja a kezdeményezés végrehajtását.
A szociális turizmus előmozdítását célzó másik fellépés, a „Calypso” középpontjában
az időseknek, a hátrányos helyzetű fiatal felnőtteknek, a rászoruló családoknak és a
mozgáskorlátozott személyeknek szóló turizmus áll. Célja, hogy a lehető legtöbb személy
számára elérhetővé tegye a nyaralást, és ezáltal hozzájáruljon a szezonális egyenlőtlenségek
elleni küzdelemhez. Három eredményes évének köszönhetően a Bizottság 2014 óta
társfinanszírozást nyújt azon kísérleti projektekhez, amelyek a szezonalitás kiküszöbölésére
fiatalokat és időseket céloznak meg (a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség által kezelt legutóbbi
ajánlattételi felhívás dátuma 2015. június 30.).
A „fenntartható idegenforgalom” kezdeményezések magukban foglalják a vasfüggöny vagy az
„Európa Zöld Szalagja” európai útvonalát (6 800 km hosszú út a Barents-tengertől a Fekete-
tengerig), céljuk pedig, hogy a régi vasfüggöny mentén gyalogösvényekből és kerékpárutakból
álló hálózat jöjjön létre. Az „Eurovélo” útvonalak – 14 hosszú távú kerékpáros útból álló hálózat,
amelyet az Európai Kerékpárosok Szövetsége kezel – legutolsó (2014) értékelése a kerékpárral
járható útvonalak európai hálózatáról szóló európai parlamenti tanulmányban olvasható.
A Bizottság társfinanszírozást nyújt a fenntartható turizmus azon határ menti projektjeihez is,
melyek célja az európai idegenforgalmi kínálat változatossá tétele. Például a közelmúltban
(2015. június 30.) ajánlati felhívást tettek közzé a COSME program keretében termékek és
szolgáltatások előmozdítására és fejlesztésére a sport és a jólét, valamint Európa kulturális és
ipari örökségének területén.
Az „idegenforgalom és hozzáférhetőség mindenki számára” előkészítő intézkedés keretében a
Bizottság 2014 februárja óta 18 hónapon keresztül társfinanszírozást nyújt olyan útvonalakat
tartalmazó projektekhez, amelyek fogyatékossággal élő személyeknek, időseknek és átmeneti
nehézségekkel küzdő személyeknek szóló termékeket és szolgáltatásokat tartalmaznak.
Végezetül, az utazások és az idegenforgalom digitalizációja keretében a Bizottság
2015 márciusában platformot indított a digitális turizmusról a turisztikai kkv-k innovációs és
digitalizációs kapacitásának megerősítése céljából.
2. Az idegenforgalmi ágazat a régiók és a felelős turizmus tekintetében
Az idegenforgalom fenntartható fejlesztésének és az európai célállomások
versenyképességének előmozdítása tekintetében nemzeti szinten a régiók stratégiai
jelentőséggel bírnak. A Bizottság támogatja a legfőbb európai idegenforgalmi régiók közötti
hálózat kialakítását is. 2009 júliusában létrejött a NECSTouR, az európai turisztikai régiók nyílt
hálózata, amelynek célja, hogy platformként szolgáljon az ismeretek és az innovatív megoldások
cseréjéhez a fenntartható és versenyképes idegenforgalom terén. Tekintettel az idegenforgalom
regionális fejlődéshez és foglalkoztatáshoz való hozzájárulására, az Unió más finanszírozási
forrásokkal is rendelkezik: az ERFA a fenntartható idegenforgalmi projektek finanszírozásában,
az Interreg-program, a Kohéziós Alap a környezetvédelemmel és közlekedéssel kapcsolatos
infrastruktúrák finanszírozásában, az ESZA a munkahelyek vonatkozásában, a Leonardo da
Vinci program a szakképzésben, az EMVA a diverzifikáció terén, az EHA az ökoturizmus
átszervezésében, a versenyképességi és innovációs keretprogram az idegenforgalomban
tevékenykedő kkv-k vonatkozásában, valamint a hetedik európai kutatási keretprogram. E
tekintetben a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a COSME
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program magába olvasztotta a versenyképességi és innovációs keretprogramot, a Horizont 2020
pedig a kutatási keretprogramot.
Az új többéves pénzügyi keretben a vállalkozások versenyképességét és a kkv-kat segítő
program (COSME) jogcímén a Bizottság összesen 105,5 millió EUR globális finanszírozással
rendelkezik. 2015-ben szerény költségvetéssel rendelkezik: a COSME programot irányító
bizottság 9 millió eurós összeget határozott meg. Az idegenforgalomra vonatkozó harmonizált
statisztikai adatokat az EU-ban 1996 óta gyűjtik. A 2011. július 6-i 692/2011/EU rendelet
közös keretet alakított ki a tagállamokban gyűjtött, az idegenforgalommal kapcsolatos
európai statisztikai információk rendszeres begyűjtésére, feldolgozására és terjesztésére
vonatkozóan. 2013-ban a Bizottság létrehozott egy virtuális turisztikai megfigyelőközpontot az
információgyűjtés és -tárolás összehangolása, valamint az idegenforgalmat érintő különböző
politikai szintek közötti minél nagyobb szinergia biztosítása érdekében. A Bizottság
1996. november 27-i (COM(96) 0547 végleges) és 1999. május 26-i (COM(1999) 0262
végleges) közleményében bejelentette és kifejlesztette a gyermekeket érintő szexturizmus elleni
közösségi fellépést (a megelőzés és a jogsértések tekintetében lásd lentebb).

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

1996 decemberében a Parlament támogatta az idegenforgalommal kapcsolatos közösségi
fellépést, amikor kedvező véleményt fogalmazott meg az 1997 és 2000 közötti első többéves
tervről („Philoxenia”), amelyet azonban a Tanács egyhangú állásfoglalásának hiányában nem
fogadtak el.
Az Európai Parlament a gyermekszexturizmus elleni küzdelemre irányuló intézkedések
végrehajtásáról szóló közleménnyel (COM(1999) 0262 végleges) kapcsolatos
2000. március 30-i állásfoglalásban a tagállamokat a területükön kívül is kötelező
erejű rendelkezések bevezetésére kérte, amelyek lehetővé teszik azon személyek jogi
felelősségre vonását és megbüntetését, akik külföldi tartózkodásuk alatt a gyermekek szexuális
kizsákmányolásával kapcsolatos illegális cselekményeket követtek el. 2011. október 27-
én az EP elfogadta a gyermekek szexuális zaklatásáról és szexuális kizsákmányolásáról
szóló irányelvre irányuló javaslatra vonatkozó jogalkotási állásfoglalást (P7_TA(2011)0468).
A 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelvnek[2] köszönhetően 2015 decemberétől a
gyermekeket érintő szexturizmus büntetendő cselekmény lesz az egész EU-ban; különösen
a 21. cikk ír elő az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetésére irányuló utazások
megszervezésének megakadályozására és betiltására vonatkozó nemzeti intézkedéseket.
Jóval a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt a Parlament egy sor állásfoglalást fogadott el
a Bizottság idegenforgalmat érintő iránymutatásairól vagy kezdeményezéseiről, melyek közül
a legjelentősebbek a fenntartható európai idegenforgalom új távlatairól és új kihívásairól szóló,
2005. szeptember 8-i; „Az EU új idegenforgalmi politikája: a partnerség erősítése az európai
idegenforgalom területén” című, 2007. november 29-i; és az idegenforgalom part menti régiókra
kifejtett hatása és e régiók fejlesztéséről szóló, 2008. december 16-i állásfoglalás. A Parlament
ily módon foglalkozott a vízumpolitika idegenforgalomra gyakorolt hatásával és támogatta az
európai idegenforgalmi úti célok előmozdítását.
Javasolta az Európai Örökség cím megalkotását, valamint kerékpárút létrehozását az egykori
vasfüggöny mentén, illetve a turizmus idényjellegének kezelése érdekében ösztönözte az
ágazatot az idegenforgalmi kínálat színesebbé tételére.

[2]Az irányelv számozását helyesbítették, a 2011/92/EU helyébe a 2011/93/EU lépett (HL L 18., 2012.01.21.).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
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A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően „Európa, a világ első számú turisztikai
célpontja” című saját kezdeményezésű jelentésére alapozva állásfoglalást fogadott el
(P7_TA(2011)0407). Teljes mértékben támogatva a Bizottság 21 intézkedésre épülő politikai
stratégiáját, a Parlament a versenyképes, modern, magas színvonalú és fenntartható
idegenforgalmat kívánta fellendíteni, amely Európa multikulturális dimenziójára támaszkodik
és mindenki számára elérhető. A képviselők azon egyéb területeken hozott intézkedések
fontosságára is a hangsúlyt helyeztek, amelyek meghatározó hatással lehetnek az
idegenforgalomra, ilyenek a foglalkoztatás, az adók és a fogyasztók jogai.
Mindazonáltal a Tanács nem támogatta a Parlament azon kérését, hogy a 2014–2020
közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben egyedi programot alakítsanak ki az
idegenforgalomra. Sőt 2014 decemberében a Bizottságnak vissza kellett vonnia egy ajánlást
az idegenforgalmi szolgáltatások minőségére vonatkozó nem kötelező erejű európai elvekről,
melyeket 2014 februárjában terjesztett a Tanács elé. És mindezt annak ellenére, hogy megkapta
a Parlament támogatását a minőségi turizmus európai címkéjéhez (a P7_TA(2011)0407
állásfoglalás 25. bekezdése, és a T8-0391/2015 állásfoglalás 53. bekezdése).
2015. október 27-én a Parlament második olvasatban jogalkotási állásfoglalást fogadott el
(T8-0366/2015) egy új irányelv létrehozásáról, amely megerősíti az utasok védelmét az utazási
csomagokban és az utazási szolgáltatásegyüttesekben, valamint hatályon kívül helyezi a 90/314/
EGK irányelvet. 2015. október 29-én a Parlament állásfoglalást (T8-0391/2015) fogadott el
az európai turizmus előmozdításának új kihívásairól és elképzeléseiről. Ez többek között
megemlíti a forgalmazási csatornák digitalizációját, a megosztásalapú gazdaság fejlődését, a
felhasználói magatartás változásait, a képzett személyzet megszerzésének és megtartásának
szükségességét, a demográfiai változást és a szezonalitást. Az EP másfelől kéri a Bizottságot,
hogy nyújtson be egy új stratégiát az idegenforgalomról, amely felváltja és aktualizálja az
„Európa, a világ első számú turisztikai célpontja” című közleményt; javasolja egy, a turizmusnak
szentelt költségvetési sor létrehozását a következő többéves pénzügyi keretben; arra ösztönzi
az európai végrehajtó hatalmat, hogy az Európai Turisztikai Bizottsággal együttműködve tartsa
meg Európa vezető szerepét az idegenforgalom terén, esetlegesen egy „Úti cél: Európa 2020”
címke létrehozásával, amely magában foglal egy sor marketing, branding és promóciós fellépést
Európa népszerűsítésére, és ezáltal valósítsa meg a Tanács által meghiúsított hosszú távú
stratégiát, amelyet a Bizottság 2014 februárjában indított el (lásd fent).
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FR
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