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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel az idegenforgalom – az összes multiplikátorhatást figyelembe véve – az európai 
gazdaság összteljesítményének több mint 10%-át adja,

B. tekintettel arra, hogy hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés, amely első ízben 
felhatalmazza az Európai Uniót arra, hogy koordinálja és kiegészítse a tagállamok 
idegenforgalom terén tett lépéseit, kellő tekintettel a szubszidiaritás elvére,

C. mivel a legtöbb idegenforgalmi üzemeltető kis- és középvállalkozás, és mivel szerkezeti 
sajátosságaiknál és tevékenységeik idényjellegénél fogva őket közvetlenebb módon 
érintik a gazdaság ingadozásai és a természeti tényezők,

D. mivel az idegenforgalmat sokkal inkább horizontális ágazatnak kell tekinteni, és a más 
szakpolitikai és gazdasági területekkel való kapcsolatait meg kell erősíteni,

E. mivel az új idegenforgalmi politikának figyelembe kell vennie a lakosság öregedését, az 
éghajlatváltozást, illetve az új információs és kommunikációs technológiákat,

F. mivel az idegenforgalomban világos jelek utalnak arra, hogy a nem idényfüggő ágazatok 
nincsenek eléggé kihasználva, és hogy az idegenforgalomban növelni kell, illetve fenn 
kell tartani a képzett munkaerő és a szakmai gyakorlatra jelentkezők utánpótlását,

G. mivel az európai idegenforgalomnak továbbra is az európai belső turizmusra, illetve a 
harmadik országok állampolgáraira kell összpontosítania,

H. mivel a valóban európai idegenforgalmi ipar szempontjából alapvetően fontos az erős 
belső piac; mivel az elektronikus kereskedelem jelentősége az idegenforgalomban is és 
más területeken is egyre nagyobb;

1. felszólítja a tagállamokat, hogy könnyítsék meg és mozdítsák elő az utazásszervezők 
képzését és szakmai gyakorlatszerzési lehetőségeit, nyújtsanak támogatást az európai 
idegenforgalom számára annak diverzifikálása és szakosodása érdekében, továbbá a 
Bizottsággal együttműködésben bátorítsák az idegenforgalmi szervezeteket a bevált 
gyakorlat cseréjére; kéri az idegenforgalmi ágazaton belüli szakképesítések kölcsönös 
elismerésének javítását annak érdekében, hogy a szakképzett, valamint a más területekről 
érkező munkaerő az év egészében könnyebben találhasson munkát az idegenforgalomban; 
határozottan támogatja a Bizottságnak a szakmai igazolvány bevezetésére irányuló 
törekvését, amely javíthatná a képzett munkaerő ágazaton belüli mobilitását és 
foglalkoztathatóságát, és úgy véli, hogy az első ilyen igazolványt az idegenvezetők 
körében kellene bevezetni;

2. fenntartja azt a nézetét, hogy a szolgáltatási irányelv megfelelő végrehajtása hozzájárulna 
az idegenforgalmi ágazatban a fogyasztók és vállalatok előtt álló jogi, adminisztratív, 
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bürokratikus akadályok és terhek felszámolásához; erre való tekintettel kéri a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy szavatolják a szolgáltatási irányelv hatékony alkalmazását, ami 
jelentősen javítani fogja az ágazat valamennyi szereplőjének helyzetét;

3. kéri az EU-t, hogy egységesebb megközelítést alkalmazzon az idegenforgalom 
tekintetében, különösen a szolgáltatások és a fogyasztóvédelem terén, és kiemeli a 
szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv közelgő felülvizsgálatának 
fontosságát, mivel ez az irányelv időközben teljesen elavult az ágazati fejlemények és az 
utazási szokásokban bekövetkező változások miatt, különös tekintettel az internet és az e-
kereskedelem fokozottabb igénybevételére, ami alapvetően befolyásolja az 
idegenforgalmi ágazat jövőjét;

4. kéri a Bizottságot, hogy fokozza a turistáknak nyújtott tájékoztatás minőségének és 
tartalmának javítását célzó erőfeszítéseit; az információknak könnyen elérhetőnek és 
megbízhatónak kell lenniük, továbbá tükrözniük kell a szervezett utak különböző 
alkotóelemeinek árszerkezetét;

5. úgy véli, hogy a szállodák Unión belül harmonizált minősítése az idegenforgalom 
fejlesztésének kulcseleme, ezért kéri a Bizottságot, hogy támogassa a szállodaipar által 
megfogalmazott, a minősítések és a minőségi standardok harmonizálására irányuló 
javaslatot, és lépjen fel jogalkotóként akkor, ha ez nem valósítható meg minden 
tagállamban;

6. megfigyelései szerint az idegenforgalmi vállalkozásoknak összehasonlítható, jó minőségű 
statisztikákra van szükségük az ellátási és keresleti struktúrák hosszú távú tervezéséhez, 
illetve a turisztikai célpontok fejlesztéséhez; ezért kéri a Bizottságot, hogy amennyire 
hatásköre engedi, gondoskodjék arról, hogy ezek az adatok egész Európában elérhetőek 
legyenek;

7. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy garantálják azt, hogy az idegenforgalmi 
ágazat megfelel a turisztikai célú létesítmények biztonságosságára vonatkozó, már 
meglévő jogszabályoknak, különösen ami a tűzvédelmet, a vészhelyzeti terveket, a 
gyermekberendezések biztonságát, a személyzet kiképzését, és a fogyatékkal élők igényeit 
illeti, és hogy dolgozzanak ki európai standardokat, ahol szükséges;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a minőségi szolgáltatásokat kínáló vállalkozások 
támogatása és a fogyasztóvédelem javítása érdekében támogassa az utazásszervezők 
fehérlistájának összeállítását;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy a rendelkezésre álló sajtó teljes körű igénybevételével 
maximalizálja saját idegenforgalmi kezdeményezéseinek népszerűsítését, és találjon 
innovatív megoldásokat az ilyen kezdeményezések önfinanszírozóvá tételére;

10. hangsúlyozza, hogy az eddigi nemzeti tapasztalatok alapján ki kellene dolgozni az 
„európai minőségi turizmus” címkét a turisztikai termékek iránti fogyasztói bizalom és a 
biztonság fokozása érdekében, egyben díjazva az ágazat vállalkozóit és a szolgáltatások 
javítását, illetve a fogyasztói megelégedettséget előmozdító vállalatokat; elvben továbbra 
is nagyon pozitívnak tartja az „európai márka” konszolidálására irányuló kezdeményezést, 
ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy tiszteletben kell tartani a tagállamok kulturális és 
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természeti örökségének sokféleségét;

11. bátorítja a Bizottságot, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP) révén 
szorosabban működjék együtt a magánvállalkozásokkal az idegenforgalmi 
kezdeményezések elindítása során; elismeri, hogy a magánszféra e kezdeményezésekbe 
való intelligens bevonása javítani fogja a magánvállalkozások hatékonyságát és 
önfenntartó képességét;

12. helyesli a Bizottság azon határozott szándékát, hogy az idegenforgalmi politika céljait 
beépíti a többi olyan politikába, amely közvetve vagy közvetlenül befolyásolja a 
turisztikai ágazatot;

13. megjegyzi, hogy a turizmus fontos bevételi forrást jelent a szigeti, hegyvidéki és 
szórványosan lakott régiók számára; kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki célzott 
intézkedéseket a komoly és állandó természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdő 
régiók, például a szigeti, hegyvidéki és szórványosan lakott régiók idegenforgalmának 
támogatása érdekében;

14. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa az akadálymentes, életkorhoz szabott és a 
fogyatékossággal élőknek is hozzáférhető idegenforgalmat ismeretterjesztő és 
népszerűsítő kampányok útján, továbbá az európai minőségi védjegy bevezetésével 
többek között azon turisztikai célpontok számára, fogadni tudják a fogyatékossággal 
élőket és a mozgáskorlátozottakat, köztük az időskorúakat és a gyerekeket is; felszólítja 
különösen a szállodaipart, hogy dolgozzon ki kódexet a helyes gyakorlatokról és 
alkalmazza azt, hogy megkönnyítse a fogyatékossággal élő és mozgáskorlátozott 
személyek bejutását a létesítményekbe, összhangban az „Európai fogyatékosságügyi 
stratégia 2010–2020” (COM(2010)0636) című, 2010. november 15-i bizottsági 
közleményben meghatározott elvekkel; megállapítja, hogy e célból az érdekelt felek 
bevonásával értékelni és adott esetben folytatni kell a Calypso programot, ugyanakkor 
ennek megvalósítása során törekedni kell annak biztosítására, hogy ezek a programok 
hosszú távon önfinanszírozóak legyenek;

15. örömmel fogadja, hogy 2009-ben a Bizottság elindította a Calypso programot, amely célja 
egyrészt szociális (azaz, hogy a szabadságuk idején elutazni valószínűleg nem tudók 
kategóriájába tartozó személyek mégis megtehessék ezt), másrészt gazdasági jellegű 
(azáltal támogatni az idegenforgalmat, hogy a főszezonon kívüli időszakokban való 
utazásra ösztönzi az embereket); úgy véli, hogy az elért eredmények – érdekeltek 
részvételével történő – felmérésének függvényében a programot folytatni kell; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy idegenforgalmi stratégiáikban szenteljenek különös 
figyelmet a határon átnyúló regionális turizmusnak és a helyi turizmusnak;

16. kéri, hogy a Bizottság gondoskodjék arról, hogy az utasok minden tömegközlekedési 
móddal kapcsolatban jobb tájékoztatást kapjanak jogaikról, biztosítandó, hogy az európai 
polgárok jogilag biztonságban érezzék magukat az Európai Unión belüli utazásaik idején;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg a vízumigénylési eljárások egyszerűsítését, 
különösen turistacsoportok esetében, persze anélkül, hogy ez bármi módon veszélyeztetné 
a harmadik országok polgáraira érvényes biztonsági és vámügyi előírásokat;
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18. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki és népszerűsítsen intelligens megoldásokat az 
állami és magánfinanszírozás európai kulturális örökség fenntartása érdekében történő 
ötvözésére, például bevált gyakorlatokra épülő minták népszerűsítése révén; kéri, hogy a 
tagállamok a bevált gyakorlatok cseréjének részeként működjenek együtt az európai 
idegenforgalom fellendítése és a turizmus alternatív formáinak népszerűsítése céljából;

19. sürgeti a tagállamokat, hogy bátorítsák a turizmus alternatív formáit, például az 
agroturizmust; az a véleménye, hogy ezek a fejlesztési módok fellendítik az 
idegenforgalmi ágazatban érdekelt kkv-k tevékenységét, különösen a családi panziókét; 
hangsúlyozza, hogy e vállalkozásokat másképp kellene besorolni; felszólítja a 
tagállamokat, hogy szorosabban működjenek együtt a Bizottsággal és találjanak új, jobb 
megoldásokat az Európán belüli szervezett utak fejlesztésére és népszerűsítésére;

20. felszólítja a Bizottságot, hogy minden új, az idegenforgalmat érintő intézkedés esetében 
körültekintő értékelés útján győződjön meg arról, hogy az végrehajtható és 
finanszírozható;

21. kéri a Bizottságot, hogy támogassa fokozottabban a környezetkímélő projekteket, 
figyelembe véve az idegenforgalom környezeti és éghajlati hatásait és a tagállamok 
természeti és kulturális öröksége megőrzésének fontosságát;

22. támogatja a Bizottságnak az EU-n belüli turizmus fejlesztésére irányuló olyan 
kezdeményezéseit, mint amilyen az EDEN (kiemelt európai úti célok) projekt, amely 
évről évre, egy adott téma mentén minden részt vevő országban olyan európai turisztikai 
célpontokat emel ki, melyek a fenntartható fejlődés modelljét részesítik előnyben; 
felszólítja a Bizottságot, hogy tájékoztató kampányok segítségével hívja fel a figyelmet az 
ilyen kezdeményezésekre;

23. úgy véli, hogy a közös európai örökséget még inkább népszerűsíteni kell, például európai 
kulturális útvonalak létrehozása révén; továbbá úgy véli, törekedni kell a más 
intézményekkel, például az Európa Tanáccsal való együttműködésre is.
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