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B9-0166/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása az idegenforgalmi szolgáltatások fokozatos 
újraindításáról az EU-ban
(2020/2649(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. cikkének d) 
pontjára és XXII. címének 195. cikkére,

– tekintettel a Bizottság arra vonatkozó iránymutatására, hogy miként lehet biztonságosan 
utazni és újraindítani az európai turizmust 2020-ban és azt követően,

– tekintettel az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban 
kialakított tanácsi álláspontról szóló, 2015. október 27-i jogalkotási állásfoglalására 
(09173/3/2015 – C8-0281/2015-2013/0246(COD))1,

– tekintettel az európai turizmus előmozdításának új kihívásairól és elképzeléseiről szóló 
2015. október 29-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EU idegenforgalmi ágazata 2,3 millió vállalkozásból, elsősorban kis- és 
középvállalkozásokból (kkv-k) áll, amelyek becslések szerint 12,3 millió embert 
foglalkoztatnak;

B. mivel az utazási és idegenforgalmi ágazat az EU GDP-jének 3,9%-át teszi ki és a teljes 
munkaerő 5,1%-át foglalkoztatja (ami mintegy 11,9 millió munkahelyet jelent), és ha 
figyelembe vesszük más gazdasági ágazatokkal való szoros kapcsolatát is, az ágazat 
számadatai jelentősen nagyobbak lesznek, a GDP 10,3%-át és a teljes foglalkoztatás 
11,7%-át téve ki (ami 27,3 millió munkavállalónak felel meg);

C. mivel a koronavírus-járvány miatti utazási korlátozások derékba törték az ágazatot, 
amely az EU gazdaságán belül kiemelt szerepet tölt be; mivel a bevételek várhatóan 
50%-kal csökkennek a szállodák és éttermek, 70%-kal az utazásszervezők és az utazási 
irodák, valamint 90%-kal az üdülési célú hajóutak és a légitársaságok esetében; mivel 
Európát a világszerte útra kelő turisták fele választja úti célul, és különösen nehéz 
helyzetben vannak azok az európai országok, amelyek az idegenforgalomtól függenek; 
mivel az EU-ban legalább 6,4 millió munkahely van veszélyben;

D. mivel a koronavírus-járvány kitörését követően a mozgásra és utazásra vonatkozó 
szigorú korlátozások a nemzetközi érkezések 60–80%-os csökkenéséhez vezettek, ami 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0366.
2 HL C 355., 2017.10.20., 71. o.
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világszerte 840 és 1100 milliárd EUR összegű exportbevétel-kiesést jelent; mivel a nyár 
kulcsfontosságú időszak az európai turizmus számára;

1. üdvözli a Bizottság Covid19: uniós iránymutatás a turisztikai szolgáltatások fokozatos 
újraindításáról, valamint a szálláshelyek és vendéglátóipari létesítmények egészségügyi 
protokolljáról című 2020. május 13-i közleményét (COM(2020)3251);

2. sürgeti a Bizottságot, hogy a turisták bizalmának növelése és az ágazat fellendítése 
érdekében hozzon létre egy olyan uniós egészségügyi címkét, amely garantálja 
legmagasabb szintű higiéniai és biztonsági előírásainak betartását az uniós 
idegenforgalmi létesítményekben;

3. hangsúlyozza, hogy konkrétabb és részletesebb cselekvési tervre van szükség a 
Covid19-válságból való kilábalás érdekében javasolt fokozatos nyitási stratégia nyomon 
követésére és értékelésére;

4. hangsúlyozza, hogy minden intézkedésnek megbízható és egységes adatokon és azok 
megosztásán, valamint a tagállamok kötelezettségvállalásán kell alapulnia; 
hangsúlyozza, hogy minden intézkedésnek szem előtt kell tartania azokat az elfogadott, 
objektív és megkülönböztetésmentes elveket és kritériumokat, amelyek célja a 
korlátozás nélküli szabad mozgás és az egységes piac megfelelő működésének 
biztosítása;

5. kéri, hogy vezessenek be uniós szintű mechanizmust egy biztonsági és védelmi 
küszöbérték meghatározására az utazási korlátozások feloldása vagy bevezetése esetén, 
valamint hogy biztosítsanak megfelelő szintű nyomon követést és cselekvési tervet a 
járványügyi helyzet kedvezőtlen alakulása esetére;

6. kéri, hogy hozzanak létre egy uniós szintű mechanizmust a megfelelően alacsony 
fertőzési arány meghatározására, és hogy biztosítsák ezen arány egységes alkalmazását 
az egész EU-ban;

7. hangsúlyozza, hogy az utazási korlátozásokat és a határellenőrzéseket meg kell 
szüntetni azon régiók, térségek és tagállamok esetében, amelyek járványügyi helyzete 
javul és kellően hasonló egymáshoz, amint közös kritériumokat állapítanak meg annak 
értékelésére; hangsúlyozza, hogy az epidemiológiai helyzet javulása kulcsfontosságú a 
biztonságos utazás és közlekedés helyreállítása, valamint az idegenforgalmi 
szolgáltatások újraindítása szempontjából;

8. úgy véli, hogy bár az összeköttetések helyreállítására, valamint az utasok és a 
közlekedési dolgozók védelmére vonatkozó általános elvek üdvözlendők, sürgősen 
szabványokat és részletes protokollokat kell kidolgozni és nemzetközileg elfogadottá 
tenni a valamennyi közlekedési módra vonatkozó közös higiéniai intézkedések 
tekintetében; úgy véli, hogy a kiszámíthatóság és az egyértelműség biztosítása 
érdekében minden fuvarozónak harmonizált módon egységes intézkedéseket kell 
alkalmaznia; úgy véli, hogy a műszaki üzemeltetési protokollokat a biztonságos utazás 
előfeltételévé kell tenni;

9. üdvözli az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) és az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) „Covid19: Repülésbiztonsági 
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egészségügyi protokoll: üzemeltetési iránymutatások a légi utasok és a légi 
közlekedésben dolgozók irányítására a Covid19-járvány kapcsán” című közös 
dokumentumát, és sürgeti azok gyors végrehajtását;

10. elismeri, hogy interoperábilis digitális technológiák alkalmazásával (pl. a nyomon 
követést támogató mobil alkalmazások, egy erre a célra létrehozott bizottsági 
információs honlap vagy a digitális innovációs központok igénybevétele révén) a 
legmagasabb szintű biztonságot és védelmet kell érvényesíteni és fenntartani az utazási 
és idegenforgalmi ágazat, valamint a turisták támogatása érdekében; hangsúlyozza, 
hogy ki kell dolgozni egy korai figyelmeztető rendszert, amely hatékonyan 
figyelmezteti a turistákat a célállomásukon jelentkező esetleges egészségügyi 
veszélyekre, hogy a karantén- és evakuálási protokollok azonnaliak és hatékonyak 
lehessenek;

11. kitart amellett, hogy az idegenforgalmi ágazat újraindítását olyan intézkedések révén 
kell végrehajtani, amelyek fokozzák az ágazat versenyképességét, és amelyek arra 
összpontosítanak, hogy a vállalkozások és az önálló vállalkozók számára – forgalmuktól 
függetlenül – likviditást és kedvezményes finanszírozási feltételeket biztosítsanak; kitart 
amellett, hogy támogatást kell nyújtani azoknak az idegenforgalmi ágazatban dolgozó 
munkavállalóknak, akik elvesztették munkahelyüket; kéri ezért, hogy a Bizottság tegyen 
javaslatot az idegenforgalmi és közlekedési ágazatban működő kkv-kat sújtó 
adminisztratív terhek jelentős csökkentésére irányuló ütemtervre, és ismételten felhívja 
a Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogó stratégiát az idegenforgalmi ágazatra, és benne 
a kulturális ágazatra vonatkozóan is, amelynek támogatása a következő többéves 
pénzügyi keretben külön költségvetési sorban kell szerepeljen;

12. hangsúlyozza, hogy a kis- és családi vállalkozások, különösen az agroturizmus és a 
kisebb vendéglátóipari szolgáltatók több nehézséggel szembesülnek az új biztonsági 
előírásoknak való megfelelés terén, mint a nagy idegenforgalmi vállalkozások és 
infrastruktúrák; hangsúlyozza ezért, hogy az ilyen vállalkozásoknak különös figyelmet 
és támogatást kell kapniuk; hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú vállalkozások különösen 
a turizmustól függő és kettős elszigeteltséggel szembesülő szigeteken fordulnak elő, és 
hogy fellendülésük elősegítése érdekében testre szabott támogatást is kell kapniuk;

13. üdvözli a Covid19-világjárvány keretében a törölt utazási és szállítási szolgáltatások 
visszatérítésének alternatívájaként az utasoknak és az utazóknak kínált utalványokról 
szóló, 2020. május 13-i (EU) 2020/648 bizottsági ajánlást3, amely rugalmasságot és 
támogatást biztosít a szolgáltatóknak, többek között állami támogatási és 
garanciarendszerek formájában, valamint megfelelő fogyasztóvédelmet biztosít; 
hangsúlyozza, hogy kulcsfontosságú a fogyasztói bizalom biztosítása, és hogy bizalom 
nélkül a potenciális turisták nem fognak előre utazási és turisztikai szolgáltatásokat 
vásárolni; hangsúlyozza, hogy a turisták számára garantálni kell, hogy kártérítésben 
részesülnek, ha útjukat a világjárvány miatt törlik; hangsúlyozza, hogy a turistákat 
ösztönözni kell arra, hogy utazási biztosítást kössenek;

14. javasolja, hogy az utalványokat tegyék vonzóbbá az utalványokon alapuló saját váltók 
létrehozásával, ezáltal ösztönözve 2020 nyarán történő felhasználásukat; javasolja, hogy 

3 HL L 151., 2020.5.14., 10. o.
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ezek a már kiállított utalványok biztosítsanak olyan különleges kedvezményeket a 
turisták számára, mint például árengedmények, szervezett utazásokra való beváltás 
lehetősége vagy az utalvány más számára történő továbbadásának lehetősége;

15. ismételten kéri a Bizottságot, hogy javasoljon erősebb, jogilag megalapozott megoldást 
az utalványok kibocsátására;

16. felkéri a Bizottságot, hogy indítson tájékoztatási kampányt, többek között egy uniós 
szintű információs alkalmazáson keresztül, amely tájékoztatást nyújt az utazók 
biztonságának garantálása érdekében hozott valamennyi intézkedésről annak érdekében, 
hogy az emberek tudatosabbak és magabiztosabbak legyenek az EU-n belüli utazással 
kapcsolatban;

17. úgy véli, hogy az uniós gazdaságélénkítési tervnek tartalmaznia kell annak lehetőségét, 
hogy további pénzügyi támogatást nyújtsanak az idegenforgalmi ágazatnak azon az 
alapon, hogy az utazási és idegenforgalmi ágazat milyen mértékben járul hozzá az adott 
tagállam GDP-jéhez, és hogy 2021 végéig fenn kell tartani azt a rugalmasságot, hogy a 
tagállamok az állami támogatási szabályok alapján támogathassák az idegenforgalmi 
ágazatot; hangsúlyozza, hogy az összehangolt válasz részeként az idegenforgalmi 
ágazattól különösen függő országokat különleges bánásmódban kell részesíteni, és hogy 
egyedi intézkedéseket kell fontolóra venni a legkülső és a szigeti régiókra vonatkozóan; 
úgy véli, hogy az uniós gazdaságélénkítési tervben megfelelően foglalkozni kell a 
legkülső régiókkal is, ahol az idegenforgalomnak nagy szerepe van;

18. üdvözli az uniós gazdaságélénkítési tervre és a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
felülvizsgált többéves pénzügyi keretre irányuló bizottsági javaslatot, elismerve, hogy 
az idegenforgalom fontos és stratégiai gazdasági tevékenység, amelyet különösen 
súlyosan érintett a Covid19-válság; kiemeli, hogy az új uniós gazdaságélénkítő eszköz, 
a Next Generation EU hangsúlyozza, hogy a turizmus árbevétele 2020 második 
negyedévében több mint 70%-kal csökkenhet, miközben a turizmushoz kapcsolódó 
alapvető beruházási igény, amely 161 milliárd eurót tesz ki, az első helyen áll a 
különböző ökoszisztémák között;

19. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a következő többéves pénzügyi keretben nem 
szerepel az idegenforgalomra vonatkozó megfelelő költségvetési sor, és nem áll 
rendelkezésre rövid távú, közvetlen és célzott pénzügyi támogatási eszköz a 
mikrovállalkozások és a kkv-k likviditási problémáinak kezelésére; hangsúlyozza, hogy 
jelenleg nem áll rendelkezésre külön keret az idegenforgalom számára, és hogy a 
vállalkozások nehezen fogják majd megérteni, hogy milyen finanszírozási lehetőségek 
állnak rendelkezésükre, és hogyan lehet azokhoz hozzáférni;

20. hangsúlyozza, hogy az összeköttetések alapvető fontosságúak a legkülső régiók 
számára, tekintettel azok strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetére; hangsúlyozza, 
hogy az EUMSZ 349. cikke elismeri, hogy e régiók védelme különösen fontos távoli 
fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaik 
és néhány terméktől való gazdasági függésük miatt; hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 
355. cikke elismeri, hogy meg kell védeni azokat a szigeti régiókat, amelyek földrajzi 
adottságaik miatt különleges figyelmet igényelnek, és különösen azokat a szigeteket, 
amelyek kettős elszigeteltséggel szembesülnek; hangsúlyozza, hogy már most is van 
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kereslet az ilyen helyek meglátogatására, és felszólítja az EU-t annak biztosítására, hogy 
a turisták számára logisztikailag lehetséges legyen az odajutás;

21. hangsúlyozza, hogy a gazdaságélénkítési stratégia keretében a Bizottságnak különös 
figyelmet kell fordítania a kultúra jelentőségére az európai turizmus szempontjából, 
mivel az európaiak 68%-a állítja, hogy a kulturális örökség jelenléte befolyásolja 
üdülési célállomásuk megválasztását4; kiemeli, hogy az EU kulcsfontosságú kulturális 
turisztikai célpont, főként összehasonlíthatatlan kulturális öröksége miatt, amely 
múzeumokat, színházakat, történelmi helyszíneket, fesztiválokat és kulturális 
útvonalakat foglal magában;

22. kéri ezért a kulturális ágazat támogatásának növelését annak érdekében, hogy 
valamennyi európai polgár, és különösen a fiatalok megismerhessenek más európai 
kultúrákat és az európai történelmet; kéri, hogy növeljék a Discover EU program 
költségvetését, amely jelentős mértékben fellendítheti az ifjúsági turizmust;

23. kiemeli az állami támogatásban részesülő kulturális intézmények sajátos szükségleteit a 
fellendülés időszakában, mivel biztosítaniuk kell a látogatók biztonságát és fenn kell 
tartaniuk gazdasági modelljüket;

24. hangsúlyozza a sport jelentős szerepét a turizmusban, és emlékeztet, hogy a 
sportesemények és a sporttevékenységek fontos szerepet töltenek be abban, hogy 
Európa régióit vonzóvá tegyék a turisták számára; kiemeli a sportolók és nézők 
sporteseményekre történő utazásában rejlő lehetőségeket, amelyek még a 
legeldugottabb területekre is elcsalogathatják a turistákat; kiemeli az európai 
gasztronómia, a gasztronómiai útvonalak és a vendéglátóipai ágazat jelentőségét az 
idegenforgalmi ágazat és a gazdaság egésze szempontjából; hangsúlyozza, hogy a 
fentieket ezért bele kell foglalni az átfogó idegenforgalmi stratégiába;

25. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy hosszú távú stratégiát, amely túlmutat a 
Covid19-re reagáló intézkedéseken, és amelynek célja egy ellenállóképes uniós 
idegenforgalmi ágazat alapjainak megteremtése; hangsúlyozza, hogy egy ilyen 
stratégiának alkalmazkodnia kell a világjárvány befejeződését követően kialakuló új 
helyzethez, és kezelnie kell a tartós pusztító hatásokat; hangsúlyozza, hogy a 
stratégiának tartalmaznia kell egy, az ágazat digitalizálására irányuló tervet, valamint a 
turisztikai térségek rehabilitálását célzó rendszereket; hangsúlyozza, hogy a stratégiának 
támogatnia kell az ágazat zöld átmenetét a folyamatok kiigazítása, valamint az 
infrastruktúrák és létesítmények megújítása révén;

26. szorgalmazza, hogy a Parlamenttel és a tagállamokkal együttműködésben fogadjanak el 
egy megfelelő stratégiát a fenntartható idegenforgalomra vonatkozóan, amely magában 
foglalja az összes tagállam, az ágazati szereplők és a turisták által alkalmazandó és 
betartandó intézkedéseket;

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.

4 Az Eurobarométer 466. sz. különjelentése – A kulturális örökségről szóló jelentés, 12/2017
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