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IDEGENFORGALOM

2009 decembere óta az idegenforgalmi politika saját jogalappal rendelkezik, ám a
2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, jelenlegi többéves pénzügyi keretben nem
rendelkezik önálló költségvetéssel.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. cikkének d) pontja és
XXII. címe.

CÉLKITŰZÉSEK

Az Európai Unióban a szűkebb értelmében vett idegenforgalmi ágazat (azaz
a hagyományos utazási szolgáltatók és idegenforgalmi szolgáltatások) körülbelül
2,3 millió vállalkozásból, főként kis- és középvállalkozásból (kkv-k) áll, és körülbelül
12,3 millió főt foglalkoztat. 2018-ban az „utazás és idegenforgalom” ágazat közvetlenül
3,9%-kal járult hozzá az EU GDP-jéhez, és a teljes munkaerő 5,1%-át foglalkoztatta
(ami mintegy 11,9 millió munkahelyet jelent). Ha figyelembe vesszük a más gazdasági
ágazatokkal fennálló szoros kapcsolatát, az idegenforgalomra vonatkozó számadatok
jelentősen emelkednek (a bruttó hazai termék (GDP) több mint 10,3%-a és a teljes
európai uniós foglalkoztatás 11,7%-a, ami 27,3 millió dolgozónak felel meg).
2019-ben a világ nemzetközi idegenforgalmában az utazók száma elérte az
1,5 milliárdot (+4%), Európába 745 millió fő érkezett, ami a piac 50%-át tette ki. A
Covid19-világjárvány 2020. márciusi kitörése és az utazási tilalmakkal és egészségügyi
kötelezettségekkel kapcsolatos bizonytalanság ma az idegenforgalmi ágazat jövője
szempontjából a legfontosabb kihívást jelenti.
Uniós nézőpontból az idegenforgalmi politika a foglalkoztatás és a növekedés területén
az általános politikai célkitűzések támogatásának eszköze is. Az idegenforgalom
környezetvédelmi és fenntartható dimenziója nagyobb jelentőséget kap majd az idők
során, hiszen az már a fenntartható, felelős és etikus turizmus részét képezi. Az
Európai Parlament 2018-ban tett közzé egy tanulmányt „Túlturizmus – hatás és
lehetséges szakpolitikai válaszok” címmel.

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
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járul hozzá az idegenforgalom a foglalkoztatáshoz Európában. 2001 novemberében
közzétett, „Munkálkodjunk együtt az európai turizmus jövőjéért” című közleményében
(COM(2001) 0665) az Európai 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 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;

— 2002 óta évente rendezik meg az Európai Turisztikai Fórumot (ETF), amelyet az év
második felében az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét betöltő országgal
közösen szerveznek. A Finnországban, Helsinkiben megrendezett 2019. évi
18. fórum témája „A digitális átalakulás mint az uniós idegenforgalmi ágazat
fenntartható növekedésének motorja” volt. Az ETF 2020. évi ülésére virtuális
módon, Berlinben került sor, és középpontjában arra keresték a választ, hogyan
lehet a válságra megoldást találni és az idegenforgalmat újból Európába irányítani.

2001 óta a Bizottság számos közleményt tett közzé – legutóbb 2014-ben – az
idegenforgalmi ágazat fejlesztését célzó politikai irányvonalakról. Ezek az alábbiak:
— COM(2007) 0621, 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, 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, 2012. november 7. – A közös vízumpolitika végrehajtása és
fejlesztése az EU-n belüli növekedés élénkítése céljából – a közös vízumpolitika
révén igyekszik a nem uniós országokból érkező turisztikai forgalmat növelni.

— COM(2014) 0086, 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) érdekében
A határok átlépésének megkönnyítését, valamint a turisták egészségének és
biztonságának, illetve anyagi érdekeinek védelmét szolgáló intézkedésekről van szó:
ilyen például a szállodák tűzbiztonságáról szóló 86/666/EGK tanácsi ajánlás, a
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szálláshelyek időben megosztott használati jogáról szóló 2008/122/EK irányelv és
az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló (EU) 2015/230
irányelv. Ehhez kapcsolódik a közlekedés valamennyi területén az utasok jogainak
védelmét szolgáló rendeletek elfogadása (lásd a 2.2.3. sz. tájékoztatót). Az
idegenforgalom és az EU hatáskörébe tartozó más területek közötti kapcsolat másik
példája a fürdővizek minőségéről szóló, 2006. február 15-i 2006/7/EK irányelv, amely
a célcsoportok vagy a kiemelt területek érdekeit tartja szem előtt. Az irányelv továbbá
2014. december 31-i hatállyal hatályon kívül helyezi az 1975. december 8-i 76/160/
EGK irányelvet.
A Bizottság – az EP kérésére – több kezdeményezést indított az európai
idegenforgalom meghatározott aktuális kérdéseit illetően.
Az „EDEN” elnevezésű kezdeményezés középpontjában a kiváló európai
idegenforgalmi úti célok előmozdítása, azaz az újonnan megjelenő vagy még
kevéssé 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 kezdeményezés, a „Calypso”
középpontjában az időseknek, a hátrányos helyzetű fiatal felnőtteknek, a rászoruló
családoknak és a mozgáskorlátozott személyeknek szóló turizmus áll. A program
több transznacionális partnerség társfinanszírozását is lehetővé tette, amelyek célja a
szociális turizmus terén való együttműködés és az információcsere-mechanizmusok
kialakítása. Az EU támogatta többek között az e-Calypso platform létrehozását, amely
összekapcsolja a kínálatot és a társadalmi szempontból befogadó turizmus iránti
keresletet.
A „fenntartható idegenforgalom” program magában foglalja a „Zöld Szalag” európai
útvonalat (6800 km hosszú út a Barents-tengertől a Fekete-tengerig), amelynek
célja, 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 (2012-es)
értékelése a kerékpárral járható útvonalak európai hálózatáról szóló európai parlamenti
tanulmányban olvasható.
A „DiscoverEU” kezdeményezés – a turizmust népszerűsítő számos egyéb program
mellett – lehetővé teszi a 18 éves európaiak számára, hogy EU-szerte utazzanak, és
többet megtudjanak Európa sokszínűségéről.
Az EU társfinanszírozást nyújt a fenntartható turizmus azon határ menti projektjeihez
is, melyek célja az európai idegenforgalmi kínálat változatossá tétele. Például a
vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program
(COSME) keretében nemrégiben (2018. július 19-én) pályázati felhívást tettek
közzé olyan transznacionális tematikájú turisztikai termékek fejlesztésének és
népszerűsítésének támogatása céljából, amelyek kiaknázzák a turizmus, valamint
a kulturális és kreatív iparágak közötti szinergiákat. A COSME program keretében
számos más kezdeményezés is indult. Ide tartozik például:

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_2.2.3.pdf


Az Európai Unió ismertetése - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

— a versenyképes és fenntartható növekedés támogatása az idegenforgalmi
ágazatban (2017);

— termékek és szolgáltatások népszerűsítése és fejlesztése a sport terén és a
wellness ágazatban, valamint Európa kulturális és ipari örökségének támogatása
(2015);

— az EU fiatalokat és időseket célzó transznacionális turisztikai forgalmának
elősegítése az elő-/utó- és középszezonban (2014); valamint

— a turizmus, a luxuságazatok és a kreatív iparágak közötti együttműködés
maximalizálása (2014).

2. Az idegenforgalmi ágazat a régiók és a felelős turizmus tekintetében
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. Az
EU számos finanszírozási forrást kínált és kínál az idegenforgalomnak az érintett
régiókban a regionális fejlődéshez és foglalkoztatáshoz való hozzájárulás érdekében:
az Európai Regionális Fejlesztési Alap a fenntartható idegenforgalmi projektek
finanszírozásában, az Interreg-program, a Kohéziós Alap a környezetvédelemmel és
közlekedéssel kapcsolatos infrastruktúrák finanszírozásában, az Európai Szociális
Alap a munkahelyek vonatkozásában, a Leonardo da Vinci program a szakképzésben,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a vidéki gazdaság diverzifikációja
terén, a versenyképességi és innovációs keretprogram, valamint a hetedik európai
kutatási keretprogram. E tekintetben a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves
pénzügyi keretben az Egységes piac program magába olvasztotta a versenyképességi
és innovációs keretprogramot, a Horizont Európa pedig a Horizont 2020 programot.
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(1996) 0547) és 1999. május 26-i
(COM(1999) 0262) közleményében bejelentette és kidolgozta a gyermekeket érintő
szexturizmus elleni közösségi fellépést (a megelőzés és a jogsértések tekintetében
lásd lentebb).
3. Egyéb célzott intézkedések
A közelmúltban az EU úgy döntött, hogy 2018-at az EU és Kína közötti idegenforgalom
évének jelöli ki. Kína az EU egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő forráspiaca.
A kezdeményezés célja a kevésbé ismert célpontok népszerűsítése, az utazási és
turisztikai tapasztalatok javítása, a gazdasági együttműködés előmozdítása, valamint
a vízumkönnyítési és légi összeköttetéssel kapcsolatos előrehaladás ösztönzése.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://ecty2018.org/
https://ecty2018.org/


Az Európai Unió ismertetése - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

Az Európai Bizottság egy turizmusról szóló konferenciát is szervezett, amelyre 2019.
március 19-én került sor Brüsszelben.

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 kapcsolatos, 2000. március 30-i állásfoglalásában
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 köszönhetően 2015 decemberétől a
gyermekeket érintő szexturizmus büntetendő cselekmény immár 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.
A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően „Európa, a világ első számú
turisztikai célpontja” című saját kezdeményezésű jelentésére alapozva a Parlament
2011. szeptember 27-én állásfoglalást fogadott el. 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 hangsúlyt
helyeztek, amelyek meghatározó hatással lehetnek az idegenforgalomra, ilyenek a
foglalkoztatás, az adózás 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
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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. Ez
annak ellenére történt, hogy a Parlament támogatta az „európai turisztikai minőségi
védjegyet” (a 2011. szeptember 27-i állásfoglalás 25. pontja és az európai turizmus
előmozdítását szolgáló új kihívásokról és koncepciókról szóló, 2015. október 29-i
állásfoglalás 53. pontja.
2015. október 27-én a Parlament második olvasatban jogalkotási állásfoglalást
fogadott el (P8_TA(2015)0366) 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 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. A Parlament ebben felhívja a Bizottságot,
hogy nyújtson be egy új stratégiát az idegenforgalomról, amely felváltja és aktualizálja
az „Európa, a világ első számú turisztikai célpontja” című, 2010. június 30-i közleményt,
és felszólít egy, a turizmusnak szentelt költségvetési sor létrehozására a következő
többéves pénzügyi keretben. Arra is ösztönzi az európai végrehajtó hatalmat,
hogy az Európai Turisztikai Bizottsággal együttműködve tartsa meg Európa vezető
szerepét az idegenforgalom terén, esetlegesen egy „2020. évi úti cél: Európa” címke
létrehozásával.
Az Európai Parlament idegenforgalommal foglalkozó közös munkacsoportja,
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága és idegenforgalommal foglalkozó
munkacsoportja alkalmanként megbeszéléseket folytatott a nemzetközi idegenforgalmi
szervezetek képviselőivel. Az Idegenforgalmi Világszervezet (UNWTO) főtitkárával
tartott 2018. februári találkozón a Parlament és az UNWTO memorandumot írt alá
az európai fenntartható turizmus előmozdítására összpontosító együttműködésről. Az
idegenforgalommal foglalkozó munkacsoport emellett következetesebb idegenforgalmi
politikát szorgalmazott, és felvetette az uniós turizmus elkülönített költségvetési
sorának kérdését. A Parlament a turizmusról szóló, 2015. évi állásfoglalásában arra
ösztönözte a Bizottságot, hogy folytassa Európa legnépszerűbb turisztikai célpontként
való népszerűsítését. Hangsúlyozta továbbá az európai idegenforgalmi márka
fontosságát, és fokozott együttműködést szorgalmazott a nemzetközi szervezetekkel.
A Parlament a közelmúltban tett közzé egy tanulmányt „Európai idegenforgalom:
legfrissebb fejlemények és jövőbeli kihívások” címmel.

A COVID19-JÁRVÁNNYAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN HOZOTT
INTÉZKEDÉSEK

Európa, a világ első számú idegenforgalmi célpontja. Az idegenforgalmi ágazat az EU
gazdaságának létfontosságú részét képezi, és GDP-jének 10%-át teszi ki, ezért az EU
elkötelezett ezen ágazat újjáélesztése mellett.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015IP0391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015IP0391
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0366_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0391_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0391_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document/IPOL_STU(2019)629200
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document/IPOL_STU(2019)629200
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A globális egészségügyi válság hatása egyre nyilvánvalóbb, mivel az európai turizmus
növekedése 2023-ig várhatóan a 2019-es szint alatt marad. Az év első négy
hónapjában Európában drámaian, 44%-kal csökkent a nemzetközi turisták száma 2019
azonos időszakához képest, ami összhangban áll az ágazat globális teljesítményével.
Elképesztően magas, 14,2 és 29,5 millió közöttire tehető az idegenforgalom
területén 2020-ban megszűnt munkahelyek száma Európában. Továbbra is nagy a
bizonytalanság, és a járvány miatt bevezetett korlátozások időtartama kulcsfontosságú
lesz annak meghatározása tekintetében, hogy mekkorák az ágazat veszteségei.
A Bizottság különböző gyorsreagálási eszközöket dolgozott ki: az uniós repülőtereken
alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályainak felfüggesztésére irányuló
javaslat (COM(2020)111); az utasok jogairól (C(2020)1830) és a határforgalom-
ellenőrzésről szóló uniós iránymutatások (C(2020)1753); valamint segítségnyújtás az
uniós utasok hazaszállításához a 2020 márciusa és májusa közötti lezárás során.
2020 májusában a Bizottság előterjesztette „Turizmus és közlekedés 2020-ban
és azt követően” című közleményét (COM(2020)550), amely iránymutatásokat és
ajánlásokat tartalmaz a korlátok nélküli szabad mozgás visszaállítására és a belső
határok újbóli megnyitására vonatkozóan; a közlekedés, az összeköttetések és a
turisztikai szolgáltatások – különösen a vendéglátás – biztonságos helyreállítása,
a likviditáshiány kezelése és a fogyasztói bizalom helyreállítása, valamint ajánlás
az utalványokról. A Parlament pedig a 2020. március 10-i, március 26-i és június
17-i plenáris ülésén vitatta meg a Covid19-járványt. 2020. március 26-i rendkívüli
plenáris ülésén a Parlament három jogalkotási javaslattal kapcsolatban fogadott
el álláspontot: a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés
elindítása (P9_TA(2020)0042); az EU Szolidaritási Alapjának kiterjesztése a
közegészségügyi vészhelyzetekre (P9_TA(2020)0043); valamint a repülőtéri résidőkre
vonatkozó szabályok ideiglenes felfüggesztése (lásd a fenti COM(2020)111 és
P9_TA(2020)0041 dokumentumot). Ezenkívül 2020. június 19-i plenáris ülésén
a Parlament elfogadta a „Turizmus és közlekedés 2020-ban és azt követően”
című állásfoglalását, amelyben gyors, rövid és hosszú távú támogatást kért a
közlekedési és idegenforgalmi ágazat számára fennmaradásuk és versenyképességük
biztosítása érdekében, és hangsúlyozta, hogy a jelenlegi válság történelmi lehetőséget
jelent az Unión belüli idegenforgalom korszerűsítésére, hogy fenntarthatóbbá és a
fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhetőbbé váljon.
2021 márciusában a Parlament elfogadta „A fenntartható turizmusra vonatkozó uniós
stratégia létrehozása” című saját kezdeményezésű jelentését (P9_TA (2021)0109),
amelyben felszólítja a tagállamokat, hogy haladéktalanul teljes körűen hajtsák végre
a biztonságos utazásra vonatkozó közös és összehangolt kritériumokat. Ez kiterjed
egy közös oltási bizonyítványra és az orvosi célú oltási eljárások kölcsönös elismerési
rendszerére, miközben elősegíti az uniós utasazonosító űrlap bevezetését, lehetőség
szerint digitális formában, az adatvédelmi szabályok teljes körű tiszteletben tartása
mellett.
Felhívta a tagállamokat, hogy hozzanak létre az indulás előtti tesztelésre
vonatkozó közös és megkülönböztetésmentes uniós egészségvédelmi protokollt,
amelynek megbízhatónak és megfizethetőnek kell lennie, beleértve a gyorstesztelési

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0111&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6842-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020DC0550
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0042_HU.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0043_HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2020)0111
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020IP0169
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_HU.html
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technológiákat, a PCR-teszteket és egyebeket. A Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt
is, hogy nem áll rendelkezésre elegendő költségvetési és pénzügyi támogatás, és
felkéri a tagállamokat, hogy ideiglenesen kedvezményes héamértéket állapítsanak
meg az utazási és turisztikai szolgáltatásokra vonatkozóan, amely a 2020 és 2024
közötti időszakban valamennyi mikrovállalkozás és kkv számára külön ösztönző
csomaggal párosulna.
2021. március 17-én a Bizottság előterjesztette „A biztonságos és tartós újranyitáshoz
vezető közös út” című közleményt (COM(2021)0129), valamint a Covid19-világjárvány
idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és
gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (digitális zöld bizonyítvány)
kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló rendeletre irányuló
javaslatot (COM(2021)0130), valamint a tagállamok területén jogszerűen élő és
tartózkodó vagy harmadik országbeli állampolgárokra alkalmazandó hasonló keretet
(COM(2021)0140).
Az uniós digitális Covid-igazolványt valamennyi tagállamban elfogadják, így segítve az
EU-ban élők szabad mozgáshoz való jogának biztosítását.

Davide Pernice
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021DC0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2021:140:FIN
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