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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

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

Az Európai Parlament,

– tekintettel „Az európai idegenforgalom fenntarthatóságát célzó alapvető irányvonalak” 
című bizottsági közleményre (COM(2003) 0716),

– tekintettel „Az EU új idegenforgalmi politikája: a partnerség erősítése az európai 
idegenforgalom területén” című bizottsági közleményre (COM(2006)0134),

– tekintettel „A fenntartható és versenyképes európai idegenforgalom menetrendje” 
(Agenda 21) című bizottsági közleményre (COM(2007)0621),

– tekintettel az „Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új 
politikai kerete” című bizottsági közleményre (COM(2010)0352),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

tekintettel az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikákról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2010)0117),

– tekintettel az „Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új 
politikai kerete” című, 2010. október 12-i tanácsi következtetésekre (14944/10),

– tekintettel a szállodák tűzbiztonságáról szóló, 1986. december 22-i 86/666/EGK tanácsi 
ajánlásra1,

– tekintettel a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi 
irányelvre2,

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. május 5-i 2009/47/EK tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével 
kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2009. július 9-i 2009/578/EK 
bizottsági határozatra5,

                                               
1 HL L 384., 1986. 12. 31., 60. o.
2 HL L 158., 1990.23.6., 59. o.
3 HL L 376., 2006. 12. 27., 36. o.
4 HL L 116., 2009. 05. 09., 18. o.
5 HL L 198., 2009. 07. 30., 57. o.
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– tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a fenntartható európai idegenforgalom új távlatairól és új kihívásairól szóló 
2008. szeptember 8-i állásfoglalására2,

– tekintettel „Az EU új idegenforgalmi politikája: a partnerség erősítése az európai 
idegenforgalom területén” című 2007. november 29-i állásfoglalására3, 

– tekintettel a turizmus part menti régiókra gyakorolt hatásának regionális fejlesztési 
szempontjairól szóló, 2008. december 16-i állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, az Ipari Bizottság, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a 
Regionális Fejlesztési Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, valamint 
a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az idegenforgalmi ágazat – amelyben túlnyomórészt mikro-, kis- és 
középvállalkozások működnek a – a GDP 10%-át és a teljes foglalkoztatottság 12%-át 
teszi ki, és rendkívül fontos szerepet játszik az EU gazdasági fejlődésében és 
kohéziójában, valamint az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében,

B. mivel az Európai Unió a nemzetközi érkezések tekintetében a világ első számú turisztikai 
célpontja és ezt a vezető szerepet egyrészt a nagyobb globális verseny és a folyamatosan 
változó piaci kereslet teremtette kihívásokkal való szembenézés, másrészt a jobb 
fenntarthatóság biztosítása iránti igény révén erősíteni kell,

C. mivel az idegenforgalom hozzájárul Európa és annak kulturális és nyelvi öröksége 
előmozdításához – egyben tiszteletben tartva a sokféleséget –, és a közös értékek 
fenntartásához, valamint az európai identitás, az Európához való tartozás és az európai 
polgárság érzetének fenntartásához,

D. mivel a Lisszaboni Szerződés 195. cikke értelmében az idegenforgalom az EU különleges 
hatáskörévé vált, aminek köszönhetően az EU támogathatja és kiegészítheti a 
tagállamoknak az idegenforgalmi ágazat terén folytatott tevékenységét,

E. mivel ezen új hatáskör alapján és a szubszidiaritás elvével teljes összhangban egy világos 
és ambiciózus célokat kitűző uniós stratégiát kell készíteni,

F. mivel a közösségi idegenforgalmi politikát megfelelően kell finanszírozni az EU 2014–
2020-as időszakra szóló pénzügyi programjában,

                                               
1 HL L 27., 2010. 01. 30., 1. o.
2 HL C 193 E, 2006.8.17., 325. o.
3 HL C 297 E, 2008.11.20., 184. o.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0597.
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1. üdvözli a Bizottság által benyújtott politikai stratégiát, amely 21 különleges fellépést 
irányoz elő az ágazat fellendítésére; úgy véli, hogy e dokumentum és végrehajtási terve 
szilárd alapot nyújt egy versenyképes, modern, minőségi, fenntartható és mindenki 
számára hozzáférhető idegenforgalomra irányuló uniós politika kifejlesztéséhez;

2. úgy véli, hogy az uniós idegenforgalmi stratégia egyrészt egy kizárólag az idegenforgalmi 
ágazatot érintő egyedi intézkedéscsomagon, másrészt annak pontos felmérésén alapul, 
hogy a többi ágazat intézkedései milyen mértékben hatnak az idegenforgalomra;

3. hangsúlyozza egyrészt az uniós, nemzeti, regionális és helyi hatóságok, másrészt az 
ágazatban működő összes intézmény és érdekelt fél szoros együttműködését; emlékeztet, 
hogy az idegenforgalmat illetően sok európai régió rendelkezik közvetlen hatáskörrel, és 
ennélfogva ezeknek központi szerepük van a projektek és különleges fellépések 
végrehajtásában; reméli, hogy ezek a régiók közvetlen és hatékony szerepet fognak 
játszani az idegenforgalomra vonatkozó jövőbeli közösségi javaslatokban, és egymás 
között koordinálják majd ezek előmozdítását;

Versenyképes, modern és minőségi turizmus

4. úgy véli, hogy az idegenforgalomra az EU iparpolitikája szerves részeként kell tekinteni, 
és újból kijelenti, hogy az idegenforgalom fellendítése sok tagállamban ösztönzőleg hat a 
foglalkoztatásra; 

5. egyetért a Bizottság javaslatával, hogy európai védjegyet fejlesszenek ki a tagállamokkal 
és a nemzeti idegenforgalmi irodákkal együttműködésben, amelynek értelmében Európát 
egységes idegenforgalmi célpontként népszerűsítenék világszerte, a területi eltérések 
figyelembe vétele mellett;

6. üdvözli az „Európai Örökség cím” kezdeményezést, amely az európai integráció 
történetéhez kapcsolódó néhány jelentős helyszín kiemelésének eszköze; hangsúlyozza, 
hogy ennek a kezdeményezésnek együtt kell működnie az UNESCO világörökségbe 
felvett helyszíneivel az olyan átfedések elkerülése érdekében, amelyek nem teremtenek 
értéktöbbletet;

7. hangsúlyozza a nem uniós országokkal – különösen az ún. BRIC-országokkal, amelyek 
több millió potenciális új turista piacát képezik – való együttműködés fontosságát, többek 
között partnerségek kialakítása révén;

8. tanácsosnak tartja az uniós intézmények és a tagállamok ezekkel a piacokkal kapcsolatos 
tudatosságának a növelését a vízumeljárások koordinálása és egyszerűsítése érdekében, 
tiszteletben tartva ugyanakkor az EU jogát és kötelességét a saját határain való belépések 
ellenőrzésére, és megfontolva közös konzuli ügyintéző hivatalok felállítását az EU-ban, 
hogy biztosítani lehessen a vízumeljárások időben történő végrehajtását és a bürokratikus 
költségek csökkentését; 

9. felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra, hogy milyen alternatív módokon lehetne a 
turistavízumok kibocsátását egyszerűsíteni, például csoportos turistavízumok 
kibocsátásával a csoportos utak szervezőinek;
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10. kéri a tagállamokat, hogy a különböző vészhelyzetekre tekintettel, amelyekbe a turisták 
külföldön kerülhetnek, fontolják meg, nem lenne-e helyénvaló egységes eljárás 
kifejlesztése az utazást nem ajánló közlemények számára, az adott helyzet súlyosságára 
vonatkozó közös európai kódex kidolgozása és a legrosszabb esetekben az üzemeltetők 
számára annak lehetővé tétele révén, hogy a rendelkezésre álló források erejéig közösségi 
segítséghez folyamodhassanak; 

11. hangsúlyozza a technológiafejlesztés előmozdításának szükségességét a kkv-kban, hogy 
azok hatékonyabban tudják forgalmazni termékeiket és előmozdítani úticéljaikat; sürgeti a 
Bizottságot, hogy hozzon létre egy „IKT és turizmus” platformot, indítson különleges 
kísérleti projektet 2011 végéig a mikrovállalkozások és kkv-k arra való bátorítása 
érdekében, hogy csatlakozzanak a digitális kínálati lánchoz, és kövessék a más 
ágazatokban, mint a textil-, közlekedési és logisztikai ágazatokban és az autóiparban 
szerzett tapasztalatokat;

12. felkéri a Bizottságot, hogy az ágazat üzemeltetőivel szoros együttműködésben mérjen fel 
innovatív módokat az alkalmakhoz kötődő európai szervezett utazási csomagok 
előmozdítására az Európában az elkövetkező néhány évben megrendezésre kerülő fő 
nemzetközi események alatt (pl. a 2012-es olimpiai játékok Londonban, a 2015-ös 
világkiállítás Milánóban stb.), hogy Európát utazási célként teljes sokszínűségében 
lehessen népszerűsíteni; 

13. úgy véli, hogy az Európai Turisztikai Bizottság által kezelt www.visiteurope.com 
internetes portál nyújtotta lehetőségeket tovább kell fejleszteni kihasználtságának és 
hozzáférhetőségének maximalizálása érdekében (az EU valamennyi hivatalos nyelvén és a 
legnagyobb, nem uniós nyelveken tartalmazna információt, illetve az érzékszervi 
fogyatékossággal küzdők számára használható formátumokat alkalmazna), és igazi 
idegenforgalmi platformmá kell átalakítani, amelyen keresztül könnyen hozzá lehet férni 
az egyes tagállamok nemzeti, regionális és helyi idegenforgalmi portáljaihoz;

14. felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt mérje fel egy európai turisztikai kártya 
létrehozásának lehetőségét, amelynek révén tájékoztatást, kedvezményeket és célzott 
szolgáltatásokat lehetne nyújtani, és így ösztönözni lehetne az akár a tagállamokból, akár 
az EU-n kívüli országokból származó, Európába utazókat, hogy rendszeresen látogassanak 
el Európába;

15. felkéri a Bizottságot, hogy hozza létre az „európai minőségi turizmus címkét” azáltal, 
hogy közös minőségi minimumkritériumokat határoz meg; úgy véli, hogy ennek a 
különböző tagállamokban és a különböző ágazati szervezetek által gyűjtött bevált 
gyakorlatok koordinálásával kell történnie a nemzeti címkéket kiegészítő – és önkéntes
alapon elismerhető („opt-in”) – általános címke  megalkotása céljából;

16. úgy véli, hogy a címkék számát korlátozni kell, elkerülendő a fogyasztók megtévesztését 
és a vállalkozásokra háruló túlságosan nagy terhet, valamint azért, hogy könnyebben 
felismerhetők legyenek; felkéri ezért a Bizottságot, hogy a későbbiekben mérje fel, vajon 
az „Európai minőség címke” és a „turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi 
ökocímke” összeolvasztható-e egyetlen közös címkévé;

17. kéri a Bizottságot, hogy indítson útjára konkrét kezdeményezést a szálláshelyek besorolási 
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rendszereinek fokozatos – közös minimumkövetelmények alapján történő – harmonizálása 
céljából, építve az ágazati szervezetek korábbi pozitív eredményeire és szoros 
együttműködésben a szabványügyi szervezetekkel;

18. hangsúlyozza, hogy fontos megfelelő figyelmet szentelni a szálláshelyek biztonsági 
körülményeire, különösen a tűzbiztonsági rendelkezésekre;  úgy véli ezért, hogy 
ösztönözni kell a HOTREC által előmozdított MBS-eljáráshoz (Management, Building 
and System) való önkéntes csatlakozást, az 1986. évi tanácsi ajánlásokkal összhangban 
lévő hatályos nemzeti rendelkezések sérelme nélkül; hangsúlyozza annak fontosságát is, 
hogy mindig figyelembe vegyék a fogyatékkal élők és a mozgáskorlátozottak igényeit;

19. úgy véli, hogy a Bizottságnak, az idegenforgalmi ágazattal együttműködve el kell 
készítenie az ágazat eddig megszerzett képességeinek térképét (Tourism Skill Competence 
Framework), és azt kell a piaci kínálatot és keresletet egy szintre hozó gyakorlati lépések 
kiindulópontjául tekintenie;

20. felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve aknázza ki és mozdítsa elő az 
idegenforgalmi ágazatban már meglévő szakmai és egyetemi képzési rendszereket, és 
ösztönözze őket hálózatépítésre, valamint az üzleti és kutatói világgal való szoros 
kapcsolat továbbfejlesztésére;

21. úgy véli, hogy az olyan programok is, mint például a fiatal vállalkozóknak szánt Erasmus 
program vagy a Leonardo da Vinci program egyedülálló lehetőséget kínál a szakmai tudás 
megszerzésére, ezért ezeket tovább kell fejleszteni és elő kell mozdítani;

22. kéri az idegenforgalmi ágazaton belüli szakképesítések kölcsönös elismerésének javítását 
annak érdekében, hogy a már az ágazaton belül dolgozók, valamint a más területekről 
érkezők jobb munkalehetőségeket találjanak;

23. hangsúlyozza az idegenforgalom és a közlekedés közötti szoros kapcsolatot, és kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést az infrastruktúra 
modernizálására, a komodalitás ösztönzésére és az idegenforgalom kezelése 
szempontjából megfelelő intézkedések elfogadására, különösen az idényjellegű csúcsok és 
a különböző vészhelyzetek idején;

24. sürgeti a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a fenntarthatóbb közlekedési eszközök 
használatát, és szenteljen különleges figyelmet a szigetekkel, vidéki és hegyvidéki 
területekkel, és általában a kevésbé megközelíthető célpontokkal való összeköttetésnek;

25. hangsúlyozza a különböző közlekedési eszközök elektronikus jegyértékesítési 
rendszereinek előmozdítását, így ösztönözve a rendszer intermodalitását;

26. üdvözli az EU-nak az utasok, különösen a mozgáskorlátozottak jogairól szóló 
jogszabályát, és reméli, hogy a közeljövőben a különböző közlekedési eszközökre 
irányuló egyetlen jogszabály születik;

Fenntartható és változatos turizmus

27. üdvözli a Bizottság készségét a rendelkezésre álló turizmustípusok változatossá tételére; 



PE450.742v01-00 8/15 PR\834392HU.doc

HU

különösen hangsúlyozza a Tanáccsal már folyamatban lévő együttműködés fontosságát a 
kulturális, történelmi, vallási és környezetvédelmi turizmus előmozdítása érdekében olyan 
tematikus útvonalak által, melyek nem csak felhasználják kontinensünk történelmi és 
kulturális gyökereit, hanem egy alternatív, fenntartható és mindenki számára hozzáférhető 
turizmusstílus kialakításához is hozzájárulnak; úgy véli, hogy számos útvonal esetében 
ösztönözni kell a fenntartható közlekedési eszközök – például a kerékpározás –
használatát;

28. úgy véli, hogy a Bizottságnak és az Európa Tanácsnak továbbra is támogatnia kell az 
európai identitást előtérbe helyező útvonalak kialakítását az olyan szimbolikus európai 
helyszíneket összekötő körutak által, mint a katedrálisok, kastélyok, egyetemek és ipari 
létesítmények;

29. hangsúlyozza a hálózatok – mint a NECSTouR és az EDEN – fontosságát a bevált 
gyakorlatok európai régiók közti cseréje és a fenntartható úti célok előmozdítása 
tekintetében; kitart továbbá annak szükségessége mellett, hogy – szoros 
együttműködésben a fenntartható idegenforgalommal foglalkozó csoporttal (TSG), 
valamint a helyi és regionális hatóságokkal – létre kell hozni a turisztikai célpontok 
fenntartható kezelésére vonatkozó közös mutatók rendszerét;

30. úgy véli, hogy a vidéki és az agroturizmust megfelelően kell támogatni, olyan ágazatok 
lévén, melyek javítják az életminőséget, gazdasági változatosságot adnak a vidéki 
területeknek és közvetlen kapcsolatot jelentenek a hagyományos, ökológiai és természetes 
élelmiszerek előmozdításához; e tekintetben megjegyzi az internethez és az informatikai 
infrastruktúrához való teljes körű hozzáférés biztosításának szükségességét e területeken;

31. kiemeli azt a módot, ahogyan a természeti turizmus hozzájárul az ágazat fenntartható 
fejlődéséhez; fontosnak tekinti a nemzeti parkokra és védett területekre való 
összpontosítást azért, hogy azok még jobban elérhetők legyenek a turisták számára, 
például a környezeti örökséget tiszteletben tartó transznacionális útvonalak kialakítása
által;

32. felhívja a Bizottságot, hogy támogasson egy átfogó, számos ágazatot – különösen az 
agrárélelmiszer ágazatot – bevonó közösségi kezdeményezést a turizmus környezetre 
gyakorolt hatásáról, külön hivatkozással a hulladékciklusra, illetve az energia- és 
víztakarékosságra, az információk és hasznos kiadványok terjesztése és a nyilvánosság 
figyelmének felhívása érdekében;

33. hangsúlyozza, hogy – az európai partvidék eróziótól való védelme, környezeti 
örökségének és állatvilágának megőrzése és vízminőségének javítása érdekében –
megfelelő pénzeszközöket kell fektetni a part menti, sziget- és tengeri turizmusról szóló 
stratégiába, a fenntartható és jó minőségű strand- és búvárturizmus kialakítása céljából;

34. megismétli a strandturizmus mint néhány európai part menti régió jellegzetessége 
fontosságát, és a közösségi joggal összhangban felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg 
a 2006/123/EK irányelvtől való különleges eltérés lehetőségét olyan intézkedések 
bevezetése érdekében, melyek célja, hogy megóvják az üzemeltetők által a létesítmények 
felújítására és a fogyasztói szolgáltatások minőségének javítására fordított befektetéseket;
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35. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy egy integrált tengerpolitika keretében 
támogassák a kikötői infrastruktúra fejlesztését, amely – a jelenlegi válság ellenére is 
növekvő ágazat – a hajós turizmus és a sportturizmus lényeges tényezője;

36. tudomásul veszi az egészségturizmus és különösen a termálturizmus folyamatos 
növekedését; felhívja a Bizottságot, hogy – azon tény fényében, miszerint egy sor 
közösségi szabály vonatkozik a termálturizmus kérdéseire –, fontolja meg egységes 
jogalkotási javaslat beterjesztésének lehetőségét az ágazat versenyképességét ösztönző
szervezett ellenőrző struktúra kialakítása érdekében; hangsúlyozza a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásra vonatkozó új szabályok fontosságát az egészségturizmus további 
támogatása szempontjából;

37. emlékeztet, hogy az erkölcsileg felelős turizmus egy olyan célkitűzés, amit nem lehet 
figyelmen kívül hagyni; üdvözli az Idegenforgalmi Világszervezet (WTO) által készített 
etikai kódexet, és bízik benne, hogy azt a Bizottság és a tagállamok is hamarosan 
elfogadják; e tekintetben örül a Bizottság arra irányuló javaslatának, hogy a tagállamok 
terjesszék ki nemzeti joghatóságukat a kiskorúak külföldön történő szexuális 
kizsákmányolására, ezáltal büntetve a szexturizmust;

A mindenki számára elérhető turizmus

38. ösztönzi a Bizottságot, hogy segítse elő a turizmus szezonális jellegének fokozatos 
mérséklését továbbra is a „Calypso” előkészítő intézkedés eddig pozitív eredményeire 
támaszkodva; azonkívül felhívja a Bizottságot, hogy tegyen előrelépéseket egy olyan 
csereprogram érdekében, amely a speciális kategóriákba tartozó – kezdve a 
leghátrányosabb helyzetű – emberek számára üdülések igénybevételét teszi lehetővé 
különösen a holt szezonban vagy akár külföldön;

39. hangsúlyozza, hogy a fogyatékosságról szóló új uniós stratégia keretében fontos 
figyelembe venni a fogyatékossággal élők hozzáférését nemcsak a közlekedés, hanem a 
szállás, az ellátás és általában a turistáknak nyújtott szolgáltatások tekintetében is;

40. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy – mivel 2011. az önkéntesség európai éve –
ösztönözzék a fiatalokat önkéntes munka vállalására a történelmi vagy környezeti 
jelentőségű helyszínek helyreállítását, megőrzését és védelmét szolgáló programokban, 
melyek célja e helyszínek turisták általi látogatásának javítása;

Turizmus és erőforrások

41. felhívja a Bizottságot, hogy koordinálja és emelje a különböző főigazgatóságok által 
kezelt és a turizmus versenyképességének fellendítését célzó pénzügyi eszközök kereteit, 
és ellenőrizze azok megfelelő felhasználását, különös tekintettel az ERFÁ-ra, az EMVA-
ra és az ESZÁ-ra;

42. ösztönzi továbbá a tagállamokat, valamint a helyi és regionális szerveket, hogy éljenek az 
ESZA által felkínált továbbképzési eszközökkel és egyéb közösségi, nemzeti, regionális 
és helyi eszközökkel; lényegesnek véli, hogy a tagállamok és más szervek tudjanak arról, 
hogy ki kell dolgozniuk speciálisan a turizmusra vonatkozó pályázatokat, a strukturális 
alapokban megállapított prioritások alapján;
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43. kéri, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó pénzügyi tervben hozzanak létre egy 
speciális, különösen a kkv-kat célzó idegenforgalmi programot, mely előmozdítja a 
páneurópai idegenforgalmi projekteken dolgozó cégek közötti partnerséget;

44. kitart annak szükségessége mellett, hogy 2011 után is biztosítva legyen az idegenforgalmi 
ágazat kísérleti projektjeinek támogatása, és amennyiben szükséges az új stratégia 
megvalósulását elősegítő új projektek értékelése; 

Egyéb fontos kérdések az idegenforgalmi ágazatban

45. kéri, hogy 2011 szeptemberéig a Bizottság terjesszen be jogalkotási javaslatot a szervezett 
utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a 
fogyasztóknak és az ágazat vállalkozásainak világos jogi keret álljon rendelkezésére a 
szokásos helyzetekre, és különösen a természeti jelenségek okozta rendkívüli helyzetekre;

46. kiemeli, hogy ez lehetőséget teremt a turisztikai termékek esetében alkalmazott héa 
fokozatos összehangolására a tagállamok között, ami szükséges feltétel annak 
garantálásához, hogy a turisztikai vállalkozások Unión belül, illetve harmadik országokkal 
folytatott versenye átlátható feltételekkel folyjék; e tekintetben üdvözli a héa jövőjéről 
szóló zöld könyv kiadása után indult vitát;

47. felhívja az Európai Unió Tanácsát, hogy gyorsítsa fel az utazásszervezők speciális 
hozzáadottértékadó-rendszerének modernizációjáról szóló irányelvre irányuló javaslat 
elfogadását, ami olyan részvételi mechanizmusról rendelkezik, mely képes kiegyenlíteni 
az ágazat különböző kategóriájú szervezői közti versenytorzulást, mivel jelenleg a nemzeti 
törvényekben fennálló egyenlőtlenségek komoly következményekkel bírnak;

48. úgy véli, hogy a Parlamentben fel kell állítani egy, kifejezetten az idegenforgalommal 
foglalkozó technikai munkacsoportot a Bizottság által javasolt fellépések és a Parlament 
javaslatai végrehajtásának szigorú nyomon követése érdekében;

49. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az idegenforgalom az EU harmadik legnagyobb társadalmi-gazdasági tevékenysége, mely a 
GDP 10%-át és a teljes foglalkoztatottság 12%-át teszi ki. Egy rendkívül fontos ágazat mivel 
azon felül, hogy előmozdítja a kevésbé fejlett régiók integrációját és fejlődését, megvalósítja a 
növekedés és a morális és fenntartható fejlődés összekapcsolását az Unió tagállamaiban. Ezen 
túl globális imázsunk fellendítésének, terjesztésének és támogatásának is létfontosságú 
eszköze.

Az idegenforgalom mindig megtalálható volt a közösségi politikákban. Az EU intézményei 
különösen 2009 decembere óta új irányba mozdultak el a Lisszaboni Szerződés által nyújtott 
új előjogokra való válaszadásban, mivel a szerződés szerint az EU illetékes a tagállamok 
idegenforgalmi ágazatban tett fellépéseinek kiegészítésében és koordinálásában. A 2010. 
április madridi nyilatkozatban a tagállamok kijelentették, hogy készen állnak specifikus 
intézkedések végrehajtására és az olyan értékek támogatására, mint az erkölcsös turizmus, a 
környezet és a kultúra védelme, illetve az ágazat gazdasági fenntarthatósága; a Bizottság 
2010. júniusi közleménye 21 fellépést határozott meg; a 2010. októberi Versenyképességi 
Tanács következtetéseiben a tagállamok elismerték az idegenforgalom gazdasági jelentőségét 
és kötelezettséget vállaltak az ágazat fejlesztésére; a 2010 novemberében Máltán megtartott 
Európai Turisztikai Fórumon a Bizottság bemutatott egy előzetes végrehajtási tervet, és vitát 
tartott a közleményében javasolt 21 fellépésből kiválasztandó prioritások felállítására; és a 
lista végén itt a Parlament saját kezdeményezésű jelentése. 

Az Európai Bizottság közleménye
A Bizottság – 2010. júniusi közleménye és az Európa 2020 stratégiában felvázolt új 
prioritások által – szándéka összehangolt megközelítés szorgalmazása és cselekvési keret 
kidolgozása az idegenforgalmi ágazat versenyképességének és fenntartható növekedési 
kapacitásának támogatása érdekében (lásd az EUMSZ. 195. cikke). 
Négy pillért tartalmazó cselekvési keret látható: először a Bizottság lényegesnek tekinti az 
ágazat versenyképesebbé tételét az ellátás diverzifikációjának előmozdításával, az innováció 
támogatásával, a szakismeretek javításával és végül egy hosszabb idegenforgalmi szezon 
szorgalmazásával. Másodszor az EU kötelezettséget vállalt a fenntartható, felelős és minőségi 
turizmus előmozdítására és a cégek hatékony gazdálkodásának elősegítésére európai 
védjegyek (European label, Ecolabel, Quality tourism label) létrehozása vagy az olyan 
projektek, mint az EDEN, illetve az olyan hálózatok, mint a NECSTouR támogatása által. 
Másrészt kívánatos az EU imázsának nemzetközi szinten való megerősítése, egyéni és 
koordinált turisztikai úti célok választékát nyújtva. Összefoglalva: tekintettel az 
idegenforgalmi politika átfogó jellegére maximálisan ki kell használni a politikák és az ágazat 
versenyképességének támogatását célzó pénzügyi eszközök nyújtotta lehetőségeket.

Saját kezdeményzésű jelentés – Az előadó álláspontja
Az előadó úgy véli, hogy a Parlament saját kezdeményezésű jelentéséről folytatott vitának 
kettős célt kell elérnie: elsősorban a Bizottság által javasolt 21 fellépés, és az ezeket illetően 
Máltán előterjesztett végrehajtási terv körültekintő elemzését, külön figyelmet szentelve az 
elsőbbséget élvező fellépések kijelölésére és tényleges kivitelezésükre; másodsorban a 
Bizottság és a tagállamok ösztönzését, hogy hatékony megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek 
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egy megadott időn belül olyan egyéb megválaszolatlan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek 
lényegesek abból a szempontból, hogy Európa megtarthassa vezető helyét a világ 
idegenforgalmi célpontjainak sorában.
Az előadó szerint a Bizottság javasolta fellépések közül azokat kellene előnyben részesíteni, 
amelyek különösen tükrözik az „Európa 2020” kilátásait:

Képzés
Az előadó egyetért a hangsúlynak a képzésre és szakmai továbbképzésre való helyezésével. 
A hatékony idegenforgalmi politika pontos megvalósítása jelentette kihíváshoz pontosan arra 
van szükség, hogy befektessünk a humántőkébe és a szakképzésbe, nemcsak a fogyasztókkal 
közvetlen kapcsolatban álló szakmabeliek szintjén, de mindenekelőtt az új menedzserek, 
ügyvezetők és vállalkozók tekintetében. Alapvető fontosságú a szakmai és egyetemi képzés 
terén már megszerzett tapasztalatok kiaknázása és terjesztése, akárcsak e tapasztalatok széles 
összeköttetési körben történő hasznosítása, és az üzleti világgal való szoros kapcsolat során 
történő továbbfejlesztése. Az előadó úgy véli, hogy leltárba kellene venni az ágazat eddig 
megszerzett képességeit, hogy megértsük, az idegenforgalmi szakképzés területén milyen 
gyakorlati lépésekre van szükség. Lényegesek az olyan programok is, mint például a fiatal 
vállalkozóknak szánt Erasmus program, amennyiben a fiataloknak szaktudást kell szerezniük, 
olyan tudást és képesítéseket, amelyeket a tagállamoknak el kell ismerniük. 

Innováció és az információs és kommunikációs technológiák (IKT)  
Az előadónak meggyőződése, hogy komoly beruházásokat kell eszközölni az innováció, 
illetve az IKT terén, mivel ezek létfontosságúak idegenforgalmi vállalkozásaink 
versenyképességének növelésében, és abban, hogy ne csak az egyre inkább internetorientált, 
új technológiák felé forduló ügyfélbázis igényeinek feleljünk meg, hanem maguknak az 
idegenforgalmi vállalatoknak, amelyek manapság egyre gyakrabban első számú élvezői az 
online idegenforgalmi termékeknek. Ebből kifolyólag az Európai platform kidolgozására 
irányuló javaslat egy olyan kihívás, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni.  Egy másik 
fontos tényező, hogy biztosítsunk teljes internetes hozzáférést az Európai Unió egészében, 
ideértve a szegényebb országokat is.  Az előadó javasolja, hogy a Bizottság indítson kísérleti 
projektet a mikrovállalkozások és kkv-k arra bátorítása érdekében, hogy csatlakozzanak a 
digitális kínálati lánchoz, hogy az új, haladó technológiákhoz való hozzáférés révén 
növelhessék versenyképességüket.  

Az ide látogató turisták 
Az európai idegenforgalom számára a látogatók kulcsfontosságúak, itt különösen a BRIC-
országokból (Brazília, Oroszország, India és Kína) és a milliószámra az EU-n kívüli 
országokból potenciálisan érkező új látogatókra utalunk. Az előadó reméli, hogy Európának a 
saját területére való belépés ellenőrzését illető törvényes joga/kötelessége a továbbiakban már 
nem bünteti idegenforgalmi célpontjaink vonzerejét, és úgy véli, hogy intézményeinknek és a 
tagállamoknak tudatában kell lenniük annak, hogy a vízumeljárásokat össze kell hangolni és 
egyszerűsíteni kell, valamint meg kell fontolniuk a közös konzuli hivatalok létrehozását a 
bürokratikus eljárások közti különbségek és az adminisztratív költségek csökkentése 
érdekében. 

Európai védjegyek 
A védjegyek kérdésében az előadó úgy vélekedik, hogy elsősorban ésszerű egyensúlyt kell 
teremteni a látszólag ellenkező igények között, és másodsorban kerülni kell a címkék túlzott 
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elszaporodását, ami egyszerűen megtévesztené a fogyasztókat.
Az „Európa márkanév” esetében fontos, hogy Európa egyetlen közös úti célként való 
népszerűsítését határozottan összekapcsoljuk a különböző országok specifikus 
nevezetességeinek népszerűsítésére irányuló céllal. 
Az „Európai Örökség cím” esetében építő jellegű párbeszédet kell kezdeményezni más, olyan 
nemzetközi szervezetekkel, mint például az UNESCO, az „örökség-címkék” többszöri 
kiadásának megelőzése érdekében. 
Ugyanakkor a „minőségi címkével” meg az a probléma, hogy egyrészt közös, minimális 
minőségi szintet előíró követelményt kell bevezetni vállalkozásaink versenyképességének 
segítése érdekében, másrészt ezt a célt egy még nem teljesen harmonizált egységes piacon
kell elérni, ahol az adóztatási rendszerek és szabályok még mindig nagyon eltérnek 
egymástól. Az előadó felkarolja a nemzeti és regionális címkéket kiegészítő, és választható 
alapként elismert lefedő címke ötletét. Ezen felül az előadónak meggyőződése, hogy a 
fogyasztók megtévesztésének megelőzéséért a hosszú távú célnak az „Európai minőség 
címke” és a „turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi ökocímke” egyetlen közös 
címkévé való összeolvasztása felé való elmozdulás kell, hogy legyen.
A szálláshelyek besorolási rendszereit illetően az előadó úgy véli, hogy fokozatos 
harmonizálásra van szükség, közös minimális követelmények alapján, amelyeket az ágazatok 
üzemeltetőivel és a szabványügyi intézetekkel való szoros együttműködésben kell létrehozni. 

Idegenforgalom és közlekedés 
Az előadó hangsúlyozza a közlekedés jelentőségét a turisták mobilitása szempontjából, és 
reméli, hogy az infrastruktúra korszerűbb lesz, a közlekedési eszközök igénybe vétele 
fenntartható lesz, a kevésbé jól megközelíthető úti célok jobban elérhetőek lesznek, és 
különösen azt, hogy az utasok jogaival foglalkozó jogszabályok születnek. 

Európa láthatósága
Az előadó tovább fejtegeti a fenntarthatóság témakörét, több olyan, fontos kérdésbe is 
bevezetve, mint például a túlságosan merev szezonális szerkezet, a turizmus változatosabbá, 
fenntarthatóvá és elérhetővé tétele, a kulturális és vallási turizmus körébe, illetve a 
NECsTOUR és EDEN hálózatokhoz tartozó utakkal kapcsolatos tapasztalatok jobb 
hasznosítása, és a főbb európai események nyújtotta alkalmak megragadása Európa úti 
célként való népszerűsítésére. Az előadó meg van győződve, hogy amennyiben javítani 
lehetne, és még interaktívabbá lehetne tenni a www.visiteurope.com portált, többek között 
azáltal, hogy az EU valamennyi hivatalos nyelvén és a legnagyobb, nem uniós nyelveken 
tartalmazna információt, illetve az érzékszervi fogyatékossággal küzdők számára használható 
formátumokat alkalmazna, igazi idegenforgalmi platform lehetne, amely nemzeti, regionális 
és helyi turisztikai platformok hálózatát tömörítené magába és lehetővé tenné, hogy Európát 
mind uniós, mind pedig nem EU-s országokból származó turisták körében népszerűsítsük. A 
portált össze lehetne kötni idegenforgalmi útvonalakkal és szervezett utazási csomagokkal, 
hogy a potenciális látogatók számára ezek vonzóbbak és elérhetőbbek legyenek. 

Az előadó rávilágít a több, különféle típusú turizmus jelentőségére, mint például a vidéki 
idegenforgalom, a természetjáró turizmus, a tenger- és vízparti turizmus, a hajós turizmus, a 
termál- és egészségügyi, valamint az etikus idegenforgalom. 

A mindenki számára elérhető turizmus
Az előadó hangsúlyozza, hogy fel kell lépni az idegenforgalom nagyon idényjellegűvé válása 
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ellen, és úgy véli, hogy a Calypso előkészítő művelet lehet ennek egyik megoldása. A 
Calypso eddig kedvező eredményeket hozott, és a Bizottságnak most tovább kellene 
fejlesztenie azáltal, hogy határon átnyúló jelleget kölcsönöz neki, és lehetővé teszi bizonyos 
kategóriák, fiatalok, öregek, fogyatékkal élők, szegény családok számára az üdülést, a 
főszezonon kívül is, illetve különösen ilyen időszakban.

Az előadó arról is meg van győződve, hogy a fiatalok jelentős potenciállal bírnak az 
idegenforgalmi fejlesztésre, és kéri 2011, az önkéntesség európai évének teljes körű 
kihasználását, a fiatalok arra ösztönzése által, hogy vállaljanak önkéntes munkát a történelmi 
vagy környezeti jelentőségű helyszínek helyreállítását, megőrzését és védelmét szolgáló 
programokban, melyek célja e helyszínek turisták általi látogatásának javítása. 

Turizmus és erőforrások
Az előadó meg van győződve, hogy egy új, nagyra törő idegenforgalmi politika 
megvalósulásához megfelelő finanszírozásra és emberi erőforrásokra van szükség. Ez kényes 
kérdés különösen az Unió történetének jelen szakaszában, de olyan, amit nem szabad 
figyelmen kívül hagyni.  

Az előadó úgy véli, hogy két párhuzamos megközelítésre van szükség: egyrészt a strukturális 
alapok alatt a különféle főigazgatóságok által igazgatott, már meglévő költségvetési tételeket 
jobban össze kell hangolni és átláthatóbbá kell tenni, míg a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságoknak tudatában kell lenniük annak, hogy igényt kell támasztaniuk különösen a 
különféle alapokkal összefüggően kidolgozott iránymutatások alapján; másrészt a 2014–2020-
as pénzügyi tervbe bele kell venni egy specifikus idegenforgalmi programot, amelynek saját 
költségvetési sora van, illetve külön utalni kell a kkv-kra és az ágazaton belül páneurópai 
projekteket megvalósító vállalkozások közötti partnerségek kialakítására. Az előadó továbbá 
úgy gondolja, hogy a Lisszaboni Szerződés által létrehozott új hatáskörökre és ebből 
kifolyólag a humánerőforrások szükségességére való tekintettel újra kell szervezni a 
hatásköröket és meg kell erősíteni a Bizottság idegenforgalmi struktúráját. 

Egyéb elsőbbséget élvező kérdések 
Az előadó úgy véli, hogy az idegenforgalom több, azonnali fellépést sürgető fontos kérdését 
meg kell vitatni.  
Szerinte egyik prioritás felülvizsgálni a szervezett utakról szóló irányelvet, amely az 1990-es 
évekből való és már nem tükrözi a változó társadalomban a fogyasztói szokásokat. Az előadó 
szeretné, ha a Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztene elő az irányelv 2011 szeptembere 
előtti felülvizsgálatára, azt biztosítandó, hogy az ágazaton belül a fogyasztók és cégek 
világosabb jogi kereteket kapjanak. 

Az előadó számára egy másik központi téma a héa az idegenforgalmi ágazatban; az előadó 
úgy véli, hogy az idegenforgalmi héa fokozatos harmonizálása az idegenforgalmi vállalatok 
közötti verseny átláthatóságának feltétele, amely a vállalatokat egyenlő kiindulási szintre 
helyezné. A 2009/47/EK irányelv szövegéről az Ecofin Tanács által 2009 márciusában elért 
megállapodás megállapította, hogy az egyéni tagállamok állandó jelleggel alkalmazhatnak 
alacsonyabb héá-t a nagyon munkaigényes szolgáltatások egész sora, mint például a 
vendéglátás esetén: ez egy nagyon fontos előrelépés volt, de még mindig nagyon sok 
versenytorzító különbség létezik az egyes tagállamok között. 
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Egy másik figyelemre méltó kérdés az utazási irodákra és utazásszervezőkre (TOMS) 
érvényes speciális héa-kulcs korszerűsítése. Az előadó kéri, hogy a Tanács gyorsítsa fel ezen 
irányelv elfogadását, előírva egy „szabadon választható" mechanizmus beiktatását, amely el 
tudja törölni az utazásszervezők különféle kategóriái közötti verseny torzulását, minthogy a 
nemzeti törvények közötti diszparitások jelenleg komoly következményekkel járnak. 

Végül, az előadó meg van győződve arról, hogy fontos a Bizottság által javasolt fellépések és 
a Parlament javaslatainak szoros figyelemmel követése, valamint az említett javaslatok 
végrehajtásának rendszeres ellenőrzése. Szem előtt tartva ezt, előterjeszti egy olyan, 
idegenforgalmi szakértőkből is álló, európai parlamenti munkacsoport létrehozásának ötletét, 
amely munkacsoport a javasolt fellépések folytonosságát szavatolná és lehetővé tenné az 
Európai Unió új idegenforgalmi stratégiájának kivitelezését.


