
AD\859162HU.doc PE454.749v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2010/2206(INI)

10.3.2011

VÉLEMÉNY
 a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

 a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

Európáról, a világ első számú turisztikai célpontjáról – az európai turizmus új 
politikai keretéről
(2010/2206(INI))

A vélemény előadója: Salvatore Caronna



PE454.749v02-00 2/8 AD\859162HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\859162HU.doc 3/8 PE454.749v02-00

HU

JAVASLATOK

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

1. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 195. cikke a turizmus 
területén új hatásköröket ruház az Európai Unióra, elsősorban a szubszidiaritás elvét 
tiszteletben tartva kiegészíti a tagállami fellépéseket annak érdekében, hogy megerősítse 
versenyképességét, valamint dinamikus és fenntartható növekedési képességét; kiemeli az 
idegenforgalmi ágazat fejlesztésének jelentőségét az Európai Unión belüli regionális 
dimenzió megerősítése, valamint az európai polgárságtudat megszilárdítása érdekében;

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK 
rendelet prioritásai közé sorolja a fenntartható, minőségi idegenforgalom fejlesztésének 
lehetőségét magában hordozó természeti és kulturális örökség megőrzését és bővítését a 
hozzáadott érték biztosítása céljából, hangsúlyozva ugyanakkor egy integrált és 
következetes megközelítés jelentőségét, ezzel támogatva a gazdasági fellendülést és az új 
munkahelyek teremtését, valamint elősegítve, hogy Európa az uniós és az Unión kívüli 
látogatók számára is kedvelt turisztikai célpont legyen, előtérbe helyezve az UNESCO 
világörökség védettségét élvező helyszínekhez kötődő páratlan kulturális értékeket, 
valamint Unió-szerte a Natura 2000 területeken megtalálható gazdag természeti kincseket; 
ezzel összefüggésben egyértelmű kötelezettségvállalásra hív fel amellett, hogy a kohéziós 
politika keretében a következő finanszírozási időszakban is fokozott támogatásban 
részesüljön az idegenforgalom;

3. hangsúlyozza, hogy a turizmus konkrét hatással van valamennyi tagállam gazdasági, 
szociális és területi kohéziójára; kiemeli, hogy az Európai Unió néhány, gazdasági 
szempontból lemaradásban levő régiójának – pl. szigetek, hegyvidéki régiók, határ menti, 
félreeső települések, szórványosan lakott régiók, vidéki területek és legkülső régiók –
számára a többi ágazat növekedésére közvetlen hatással levő turizmus jelenti vagy 
jelentheti a fő bevételi forrást és ezért kiemeli annak fontosságát, hogy a turizmust ne 
különítsék el a kohéziós politikától; hangsúlyozza, hogy e tekintetben az idegenforgalom 
lehetőséget teremthet a gazdaság élénkítésére, főként a csökkenő népességű vagy 
elnéptelenedő területek esetén; ezért figyelmet kell fordítani megközelíthetőségükre, 
következésképpen a transzeurópai közlekedési hálózat célkitűzéseit ki kell terjeszteni az 
említett területekre;

4. kiemeli, hogy olyan aktív versenypolitikára van szükség, amely figyelemmel kíséri az 
ágazat koncentrációjára mutató tendenciát, valamint az erőfölénnyel való visszaélést;

5. emlékeztet arra, hogy az európai kulturális örökség, valamint a regionális és nyelvi 
sokszínűség jelentős komparatív előnyt jelent az idegenforgalmi világpiacon; 
szorgalmazza, hogy szenteljenek kellő figyelmet e tényezőknek az idegenforgalmi ágazat 
gazdasági elemzésekor, különösen a kulturális jelentőségű célpontok fenntartására és 
fejlesztésére szolgáló források kiosztása tekintetében;

6. hangsúlyozza, hogy a szociális, gazdasági és környezeti fenntarthatóság minden 
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idegenforgalmi tevékenység fejlesztésének és fenntartásának alapvető feltétele; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy nyilvános konzultációt és hatásvizsgálatot követően, valamint a 
tagállamokban alkalmazott bevált gyakorlatok figyelembe vétele mellett – adott esetben –
fejlesszen ki egy „európai védjegyet” annak érdekében, hogy a kiváló európai termékek és 
szolgáltatások felismerhetőek legyenek, és hogy egyben megszilárduljon az Európáról a 
világon alkotott kép, ugyanakkor hangolja össze a kezdeményezést az „Európai Örökség” 
címmel kapcsolatos kezdeményezésekkel és az UNESCO-helyszínekkel;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamok népi hagyományainak felvételét a 
világörökségi listára, köztük a gasztronómiai hagyományaikat is, hogy ezek a jövő 
nemzedékek számára is fennmaradjanak, valamint hogy létrejöjjön egy európai stratégia a 
néphagyományok mind európai, mind nemzetközi szinten történő népszerűsítése céljából;

8. megerősíti, hogy a fenntartható és társadalmi szempontból felelős módon fejlesztett 
turizmus a helyi gazdaságok számára tartós bevételi forrást és a stabil foglalkoztatás 
előmozdításának eszközét jelenti, egyben lehetővé teszi minden terület tájképi, kulturális, 
kézműves, történeti és társadalmi örökségének megőrzését és értékeinek érvényre 
juttatását, figyelembe véve a Natura 2000 által kínált lehetőségeke is; következésképpen 
támogatja az idegenforgalom fejlesztése és a regionális sajátosságok közötti szinergiák 
kiaknázását, amely elősegítheti a regionális, illetve a helyi gazdaság fellendítését; üdvözli 
a fenntartható partvidéki és tengeri idegenforgalom stratégiájának kifejlesztésére irányuló 
bizottsági kezdeményezéseket és reméli, hogy külön stratégiákat dolgoznak ki a szigetek, 
hegyvidéki térségek és az egyéb érzékeny területek tekintetében is;

9. úgy véli, hogy az idegenforgalom fenntartható fejlődését oly módon kell biztosítani, hogy 
természeti, kulturális és világörökségi értékei egyformán érvényre jussanak a jelenben, és 
a jövő nemzedékek számára is fennmaradjanak;

10. kiemeli, hogy az ERFA és az EMVA fontos szerepet tölthet be a vidéki területek 
idegenforgalmi vonzerejének fejlesztésében és gazdasági tevékenységeik 
diverzifikálásában;

11. kiemeli a sportnak a turizmus előmozdításában játszott szerepét, és üdvözli az olyan 
kezdeményezéseket, mint a „Vízi sport az atlanti térségben” projekt; emlékeztet arra, hogy 
a sport kulturális és tevékenység alapú időtöltés, amely turistákat vonzhat Európa 
periférián fekvő régióiba;

12. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az idegenforgalmi tevékenységeket 
négy cselekvési tengely köré csoportosítsa; úgy véli azonban, hogy az európai turizmus 
számára kialakítandó új politikai keret integrált, minden egyes régió sajátosságaival szoros 
összefüggésben lévő megközelítést és a közösségi, nemzeti, regionális és helyi politikák 
hatékony koordinálását kívánja meg, amely a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása 
mellett a turizmusra közvetlen vagy közvetett hatással levő különféle területek közötti 
szinergiákból előnyt kovácsolhat; sürgeti a tagállamokat, hogy már a kezdeti szakaszban 
vonják be a regionális és helyi hatóságokat a tárgyalásokba;

13. felkéri a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
bevált gyakorlatok cseréje érdekében ösztönözzék és támogassák a hálózatok és integrált 
tervek fejlesztését a turizmusban, beleértve valamennyi infrastrukturális elemet, hogy 
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elkerüljék a megfelelő koordináció híján történő fejlesztéseket és ösztönözzék a 
partnerségek kialakítását; elvárja a regionális és a helyi intézmények aktív részvételét a 
szubszidiaritás, valamint a partnerség elvének megfelelően; hangsúlyozza, hogy konkrét 
kezdeményezésekre van szükség az új információs technológiák és kommunikációs 
csatornák kifejlesztésének támogatása terén; a pénzügyi tervezési rendszerek megfelelő 
felhasználását, az e-kereskedelem ösztönzését, továbbá a belső piac előtt álló akadályok 
felszámolását célzó kezdeményezések kialakítására szólít fel; a szabályozás 
egyszerűsítésére szólít fel annak érdekében, hogy a turizmus szereplői, különösen a kis- és 
középvállalkozások, az önálló vállalkozók, valamint a kulturális és kreatív iparágak 
számára megkönnyítsék a megfelelő pénzügyi eszközökhöz, főként a mikrohitelekhez 
való hozzáférést;

14. szükségesnek tartja a turisták jogainak és biztonságának védelmére irányuló európai 
politika bevezetését;

15. hangsúlyozza, hogy az európai idegenforgalmi kínálat sokszínűségét gazdasági, 
társadalmi, környezetvédelmi és területi kohéziós kritériumok alapján kell megvédeni és 
fokozni;

16. hangsúlyozza, hogy a part menti régiók, a szigetek, a legkülső régiók és a hegyvidéki 
területek – melyek gazdasága gyakran a turizmustól függ – rendkívülien érzékenyek az 
idegenforgalmi tevékenység környezeti következményeire és a globális felmelegedés 
általános kihívására, amit az új idegenforgalmi keretnek is figyelembe kellene vennie; 
ezért hangsúlyozza, hogy az ezekben a régiókban megvalósítandó beruházásoknak 
tartósaknak kell lenniük;

17. szükségesnek tartja a szezonális turizmus hatásainak ellensúlyozását egyrészt az 
idegenforgalmi kínálat diverzifikációja és szakosodása révén, másrészt az egész év során 
fenntartható turizmus formáinak, mint például a turisztikai útvonalak, az ökoturizmus, 
valamint a főként az iskolásokra, a fiatalokra, a mozgáskorlátozottakra vagy az idősekre 
irányuló szociálturizmus támogatása révén, amelyek nagy növekedési potenciállal 
rendelkező piacot képeznek; üdvözli a CALYPSO előkészítő intézkedés által elért 
eredményeket és kéri a Bizottságot, hogy folyamatosan dolgozzon továbbfejlesztésén, 
valamint szorgalmazza egy mechanizmus kialakítását, amely elősegíti az idősek, fiatalok, 
fogyatékkal élők és egyéb hátrányos helyzetű csoportok a tagállamok közötti 
csereutaztatását főszezonon kívül;

18. felkéri a Bizottságot, hogy együttműködési megállapodások, idegenforgalmi célú 
reklámok, illetve a turistavízumok gördülékenyebb kiadására irányuló politika 
segítségével dolgozzon ki egy stratégiai tervet a feltörekvő, elsősorban a BRIC-
országokból (Brazília, Oroszország, India és Kína) érkező turisták vonzására 
vonatkozóan; úgy véli, az EU idegenforgalmi célú reklámjainak globális úti célként kell 
népszerűsíteniük Európát, és ki kell egészíteniük a tagállamok, a regionális, illetve helyi 
hatóságok kezdeményezéseit, továbbá nem szabad egyik vagy másik európai régiót a 
többi rovására előnyben részesíteniük;

19. üdvözli a Bizottságnak az idegenforgalmi ágazatot érintő társadalmi-gazdasági és 
környezeti hatásokkal kapcsolatos elgondolásait, valamint az erőforrásokkal (energia, víz, 
nyersanyagok stb.) való felelős gazdálkodással párosuló nagyobb fokú versenyképesség 
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elérésére ösztönöz;

20. rámutat arra, hogy a régiók, különösen a legnehezebben megközelíthető régiók 
mobilitásának és elérhetőségének biztosítása mennyire fontos annak szavatolásához, hogy 
az idegenforgalmi politika valóban sikeres legyen az Európai Unió minden régiójában;

21. nagyobb odafigyelést kér a foglalkoztatás minőségére az idegenforgalmi ágazatban, 
jobban összpontosítva a nyelvi és technológiai szempontból mélyrehatóbb szakmai 
képzésekre, a nők és a fiatalok vállalkozói tevékenységének és a kkv-k támogatására, a 
munkaerő mobilitására, az illegális munka elleni harcra és a kizsákmányolás 
megakadályozására; ösztönzi a tagállamokat és a regionális és helyi hatóságokat, hogy 
éljenek az Európai Szociális Alap által felkínált továbbképzési eszközökkel és egyéb 
közösségi és nemzeti eszközzel; hangsúlyozza a szezonális turizmus hatásaként a 
regionális munkaerőpiacon kialakuló egyenlőtlenségek megelőzését célzó intézkedések 
fontosságát;

22. hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi ágazatban jobban ki kell aknázni a versenyképes 
klaszterekbe irányuló, határokon átnyúló beruházásokban rejlő minden lehetőséget az 
Európai Unió belső és külső határainál egyaránt;

23. felkéri a tagállamokat, hogy egyszerűsítsék a szabályozást és csökkentsék az 
adminisztratív terheket a jelenlegi pénzügyi programozásra rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök lehető legjobb felhasználása, valamint az ágazat versenyképessége és a 
turisztikai célpontok fejlesztése érdekében; sürgeti, hogy a kohéziós politika 
felülvizsgálata során és az új Szerződés szerinti idegenforgalommal kapcsolatos 
hatáskörre tekintettel a turizmus szerepét mint szociális, gazdasági és területi 
kiegyensúlyozó tényezőt jobban vegyék figyelembe; reméli, hogy az EU turizmussal 
kapcsolatos pénzügyi támogatás minden formáját a versenyképes és minőségi 
szolgáltatások kínálatától, valamint a fenntarthatóságtól teszik függővé; kéri, hogy a 
következő pénzügyi tervében és strukturális alapokról szóló rendeletekben kezeljék 
prioritásként a hanyatlófélben lévő turisztikai régiók és úti célok rehabilitációját, 
versenyképességük és fenntarthatóságuk biztosítása érdekében;

24. úgy véli, hogy az összes érdekelt fél, köztük az európai, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok közötti koordináció javítása, valamint a strukturális alapok és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által biztosított intézkedések és pénzügyi források 
kiegészítő jellegének fokozása ösztönözni fogja az idegenforgalmi ágazat integráltabb és 
fenntarthatóbb fejlődését, illetve elősegíti az abban rejlő lehetőségek feltárását.

25. rámutat, mennyire fontos, hogy az idegenforgalmi ágazat megfelelő infrastruktúrával 
rendelkezzen, továbbá, erre való tekintettel kéri, tegyen lépéseket a transzeurópai 
közlekedési hálózatok, különösen a tengeri gyorsforgalmi utak fejlesztése érdekében;

26. felkéri a kihasználatlan idegenforgalmi lehetőségekkel rendelkező régiókat, hogy vegyék 
figyelembe az uniós és az unión kívüli turizmusban bevált gyakorlatokat, amelyek 
nyomán az utóbbi évtizedben jelentős idegenforgalmi tevékenység fejlődött ki;

27. javasolja a turizmussal foglalkozó, uniós internetes platform létrehozását a helyi és 
regionális idegenforgalmi lehetőségek minél hatékonyabb támogatása érdekében.
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