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B9-0175/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a közlekedésről és az idegenforgalomról
(2020/2649(RSP))

Az Európai Parlament,

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

A. mivel az idegenforgalom olyan átfogó gazdasági tevékenység, amely széles körű hatást 
gyakorol a gazdasági növekedésre, a foglalkoztatásra és a társadalmi fejlődésre;

B. mivel az idegenforgalmi ágazat 22,6 millió embert foglalkoztat – a teljes uniós 
foglalkoztatás 11,2%-át – és 2019-ben 9,5%-kal járult hozzá az EU GDP-jéhez, 
elősegíti a kiegyensúlyozott regionális struktúrát, és pozitív hatást gyakorol a regionális 
fejlődésre;

C. mivel az idegenforgalom számos érdekelt fél összetett értékláncából áll, amely 
közvetlenül kapcsolódik a személyszállítási tevékenységekhez;

D. mivel a Covid19 a fő gazdasági ágazatok közül a legsúlyosabban a közlekedési és az 
idegenforgalmi ágazatot érintette;

E. mivel a „Turizmus és közlekedés 2020-ban és azon túl” című közlemény, valamint a 
turisztikai és közlekedési csomag 2020. május 13-i elfogadásával a Bizottság megtette 
az első szükséges lépést, hogy előmozdítsa értékes közlekedési és turisztikai ágazataink 
talpra állását a Covid19-világjárványból;

F. mivel nagyon hosszú idő telt el azóta, hogy az Európai Bizottság 2010 júniusában 
elfogadta az „Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új 
politikai kerete” című közleményt, amely új stratégiát és cselekvési tervet határoz meg 
az uniós turizmusra vonatkozóan;

Az európai idegenforgalmi és közlekedési ágazatra vonatkozó helyreállítási tervek a 
Covid19-járványt követően

1. elismeri, hogy a közlekedési ágazat a jelenlegi Covid19-válság által leginkább érintett 
ágazatok egyike, ezért konkrét támogatást kér, többek között a közúti árufuvarozó 
társaságok számára, a likviditáshiány kezelésére szolgáló hitelkeretek biztosítása révén;

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedésre vonatkozó helyreállítási tervekben a meglévő 
gazdasági ágazatok megmentésére irányuló támogatás mellett olyan innovatív 
növekedési lehetőségekre is figyelmet kell fordítani, mint az Európa nagyvárosai közötti 
hyperloop-összeköttetések, amelyek a rövid távú légi forgalom megfizethető, tiszta és 
gyors alternatíváját jelentik;

3. kiemeli, hogy a jelenlegi válsághelyzetben, amikor számos közlekedési vállalat küzd a 
túlélésért, rendkívül fontos megőrizni és védelmezni a stratégiai fontosságú közlekedési 
infrastruktúrákat, így a kikötőket és a vasutakat, a külföldi – különösen kínai – 
társaságok általi felvásárlástól, és alaposan megvizsgálni a stratégiai fontosságú európai 
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közlekedési ágazatokba irányuló kínai beruházások tényleges hatókörét;

4. úgy véli, hogy a közlekedési és idegenforgalmi ágazatnak gyors, rövid távú támogatásra 
van szüksége életben maradásának biztosításához, ugyanakkor olyan intézkedéseket kell 
végrehajtani, amelyeket követően a turisták magabiztosan indulnak útnak ismét 
Európába és Európán belül, ami elengedhetetlen az ágazat fenntartható működéséhez; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi válság történelmi lehetőséget is jelent az EU-n belüli 
idegenforgalom modernizálására, valamint arra, hogy azt önálló ipari ökoszisztémaként 
kezdjük vizsgálni, amely saját beruházási célokkal, humán tőkével, technológiai 
innovációs igényekkel és teljesítménymutatókkal rendelkezik;

5. üdvözli a Bizottság által a csomag részeként elfogadott „Út a szabad mozgás 
helyreállítására és a belső határellenőrzések megszüntetésére vonatkozó, fokozatos és 
összehangolt megközelítés kialakítása felé – Covid19” című közleményt, valamint a 
személyek korlátlan szabad mozgásához való visszatérést célzó fokozatos és 
összehangolt megközelítésre irányuló javaslatot;

6. ismételten hangsúlyozza a megkülönböztetésmentesség elvének fontosságát a belföldi 
és a határokon átnyúló korlátozások fokozatos megszüntetése tekintetében, és kiemeli, 
hogy az egységes piac integritásának és a mozgás szabadságának megőrzése érdekében 
rendkívül fontos elkerülni az egyes tagállamok közötti, az európai uniós kereten kívül 
egyeztetett, nem koordinált kétoldalú megállapodásokat (az úgynevezett turisztikai 
folyosókat), amelyek további negatív hatást gyakorolnának az egészségügyi válság által 
különösen sújtott tagállamok gazdaságára, ezen belül különösen azok idegenforgalmi 
ágazatára;

7. hangsúlyozza, hogy intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy amikor egy 
tagállam úgy dönt, hogy engedélyezi a területére való beutazást, ne a hasonló 
járványügyi helyzetet vegye figyelembe, hanem azt, hogy a tagállamok ténylegesen 
képesek-e biztosítani a bizottsági iránymutatásokban meghatározott egészségügyi 
protokollok betartását;

8. a part menti turizmus ágazatának nehéz helyzetére tekintettel felhívja az Európai 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 2006/123/EK irányelvet, különösen a köztulajdonban 
lévő tengerparti ingatlanoknak az üzletmenet-folytonosság és a beruházások 
újraindításának biztosítását szolgáló használatára vonatkozó engedélyezési eljárásokat 
illetően;

9. mélységesen aggasztónak tartja, hogy a közelmúltban több tagállam olyan egyoldalú és 
erősen romboló intézkedéseket vezetett be, amelyek nem csupán súlyos terhet 
jelentenek az egységes piac működésére és az uniós polgárok millióinak életére nézve, 
hanem újabb csapást mérnek az idegenforgalomra és a bizalomra is; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy akadályozza meg bármiféle olyan diszkriminatív és nem járványügyi 
jellegű intézkedés tagállamok általi végrehajtását, amelyek csak aláássák a schengeni 
térség integritását és gátolják az európai utazási és turisztikai ágazat gyors talpraállását; 
üdvözli az Európai Bizottságnak az áruk, különösen az élelmiszerek és az 
orvostechnikai eszközök Unión belüli folyamatos forgalmát biztosítani hivatott 
kezdeményezését és valamennyi olyan kezdeményezést, amelynek célja az uniós belső 
piac indokolatlan ellenőrzések és késedelem nélküli, teljes körű működésének 
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biztosítása;

10. elismeri, hogy a nemzetközi utazók minden évben fontos szerepet játszanak 
idegenforgalmunkban; ezért felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 2020-as 
nyári szezont megelőzően fokozatosan szüntessék meg az Unió külső határain a nem 
alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó korlátozásokat a közegészség és a 
közbiztonság veszélyeztetése nélkül, figyelembe véve az egyes harmadik országokban 
fennálló járványügyi helyzetet;

11. üdvözli a „Covid19: Iránymutatás a közlekedési szolgáltatások és összeköttetések 
fokozatos helyreállításáról” című bizottsági közleményt, valamint azt az elvi kereten és 
közös eszköztáron alapuló iránymutatást, amely összehangolt, megkülönböztetésmentes 
és arányos intézkedések meghozatala révén segíteni fogja mindenfajta közlekedési 
szolgáltatás újraindítását az egész Unióban;

12. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tudományos bizonyítékok és alapos 
kockázatértékelés alapján, hiteles források – például az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) vagy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) – 
által meghatározott nemzetközi normáknak megfelelően állapodjanak meg a Covid19-
járványhoz egyértelműen kapcsolódó ideiglenes, arányos, nem karanténjellegű 
intézkedésekről;

13. hangsúlyozza, hogy fontos biztosítani az uniós és nemzetközi utazások újraindítása 
céljából uniós szinten elfogadott intézkedések kölcsönös elismerését; ezen túlmenően 
hangsúlyozza, hogy a járvány megfékezésére irányuló intézkedések végrehajtása, illetve 
azok enyhítése soha nem eredményezheti a közlekedés területén alkalmazott magas 
szintű uniós biztonsági és védelmi normák csökkenését;

14. üdvözli a Bizottság „Uniós iránymutatás a turisztikai szolgáltatások fokozatos 
újraindításáról, valamint a szálláshelyek és vendéglátóipari létesítmények egészségügyi 
protokolljáról – Covid19” című közleményét, és sürgeti a tagállamokat, hogy regionális 
és helyi szinten osszák meg ezt az iránymutatást az illetékes hatóságokkal; e tekintetben 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy pénzügyileg támogassák az utazási és 
idegenforgalmi ágazatot ezen intézkedések végrehajtásában, teljes mértékben 
együttműködve az utazási és idegenforgalmi ágazattal;

15. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot közös uniós szabályokra a Covid19-cel 
kapcsolatban kibocsátott utalványok szerződéses feltételeire vonatkozóan, amely 
utalványok fogyasztók általi elfogadásának minden esetben önkéntesnek kell lennie és 
amelyek nem érinthetik a vállalatok azon kötelezettségét, hogy az utazók számára 
visszatérítést nyújtsanak az uniós jog jelenlegi előírásainak megfelelően, mindezt abból 
a célból, hogy ezen utalványok vonzóbbá és életképesebbé váljanak, és a különféle 
módokon történő végrehajtás ne eredményezhessen a fogyasztókkal szembeni eltérő 
bánásmódot, valamint a verseny torzulását a közlekedési és idegenforgalmi piacon; 
sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel biztosítsa az 
uniós jog megfelelő érvényesítését és egységes alkalmazását, és mozdítsa elő az 
önkéntes utalványokra vonatkozó harmonizált szabályok alkalmazását;

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a teljes körű fogyasztóvédelem és a kkv-k 
gazdasági fenntarthatóságának biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy az online utazási 
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irodák megfelelnek-e a foglalások lemondására és visszatérítésére vonatkozó hatályos 
nemzeti jogszabályoknak;

17. felhívja a Bizottságot, a tagállami hatóságokat és az érdekelt feleket, hogy működjenek 
együtt annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megfelelő és közös felkészültségi 
terveket dolgozzanak ki a Covid19-fertőzések lehetséges második hullámára, és 
foglalkozzanak az utazási és idegenforgalmi ágazatra vonatkozó fertőzésmegelőzési és -
ellenőrzési intézkedésekkel;

18. felhívja a Bizottságot, hogy indítson célzott uniós kommunikációs kampányt az 
utazásról és az idegenforgalomról, amelynek célja az EU-n belüli utazás előmozdítása, a 
polgárok utazásba és turizmusba vetett bizalmának helyreállítása a Covid19-járvány 
során, a turisták hatályos egészségügyi és biztonsági intézkedésekről való tájékoztatása, 
valamint fenntartható és kohézióra épülő értékek teremtése egy „uniós idegenforgalmi 
márka” révén; kéri, hogy a „biztonságos és intelligens úti cél” fogalma kapjon központi 
szerepet a fenntartható, felelős és elérhető turizmus fejlesztésének biztosítása során;

Fokozott szolidaritás és koordináció az uniós idegenforgalmi ágazatban

19. emlékeztet arra, hogy a turizmus jelentős szerepet játszik a gazdasági növekedés, a 
regionális fejlődés és a foglalkoztatás forrásaként, és a Lisszaboni Szerződés 2009. évi 
hatálybalépése óta az EU olyan támogató hatáskörökkel rendelkezik, amelyek célja a 
tagállami fellépések koordinálása és kiegészítése ezen a területen1;

20. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy szervezzenek európai idegenforgalmi 
csúcstalálkozót az uniós intézmények, az iparág, a régiók, a városok és az érdekelt felek 
részvételével, hogy elgondolkodjanak az európai turizmus jövőjéről, és támogatja a 
fenntartható, innovatív és ellenállóképes európai idegenforgalmi ökoszisztéma 2050-ig 
történő megvalósítási menetrendjének (a továbbiakban: a 2050-ig tartó európai 
idegenforgalmi menetrend) kidolgozását; felhívja ezért a Bizottságot, hogy e párbeszéd 
eredményei alapján fogadjon el egy 2021-re szóló új stratégiát és cselekvési tervet az 
uniós turizmusra vonatkozóan annak érdekében, hogy Európa az „uniós idegenforgalmi 
márka” révén megőrizze vezető úti célként betöltött szerepét;

21. üdvözli a Bizottság kezdeményezését, amely rugalmasságot biztosít az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok keretében; ragaszkodik azonban ahhoz, hogy 
egyértelmű és ágazatspecifikus iránymutatásra van szükség a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban a tagállamok közötti hatékony koordináció lehetővé tétele, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti kompenzációs rendszereket 
egységesen, korlátozott ideig, időben és arányosan alkalmazzák a Covid19 kitörése által 
okozott veszteségeknek a verseny indokolatlan torzítása nélküli kezelése céljából;

22. üdvözli a Bizottság által 2020. május 27-én előterjesztett, az uniós helyreállítási tervre 
irányuló javaslatot, amely magában foglalja a megnövelt hosszú távú uniós 
költségvetést (2021-2027 közötti többéves pénzügyi keret) és egy új, 750 milliárd eurós 

1 az EUMSZ 195. cikkének (1) bekezdése szerint „az Unió, különösen az idegenforgalmi ágazatban működő uniós 
vállalkozások versenyképességének elősegítése révén, kiegészíti a tagállamoknak az idegenforgalmi ágazat terén 
folytatott tevékenységét.”
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helyreállítási eszközt (Next Generation EU), valamint annak elismerését, hogy az 
idegenforgalom a Covid19-válság által súlyosan érintett egyik legfontosabb gazdasági 
tevékenység, és hogy az idegenforgalmi ökoszisztémának 161 milliárd eurós 
beruházásra lesz szüksége;

23. felhívja a Bizottságot, hogy a helyreállítási csomagban tulajdonítson kellő jelentőséget 
az idegenforgalmi ágazatnak, és a folyamatban lévő és a soron következő programok 
keretében adjon ki iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a finanszírozáshoz való gyors 
hozzáférést oly módon biztosítsák, hogy azt ne veszélyeztessék aránytalan 
adminisztratív terhek;

24. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy sürgősen támogassák a vállalkozásokat, 
különösen a kkv-kat likviditásuk kezelésében, segítve őket a munkahelyek 
megőrzésében és a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentésében; e tekintetben 
üdvözli a Bizottság új SURE kezdeményezését, amelynek célja a csökkentett 
munkaidős nemzeti foglalkoztatási rendszerek költségeinek fedezése, lehetővé téve a 
vállalatok számára a munkahelyek megőrzését és a készpénztartalékok fenntartását;

25. felszólít egy, a kkv-k helyreállítását célzó európai horizontális stratégia kidolgozására, 
amely a bürokrácia és a finanszírozáshoz való hozzáférés költségeinek csökkentése, 
valamint a zöld megállapodással összhangban a stratégiai értékláncokba történő 
beruházások ösztönzése révén támogatja őket; emlékeztet arra, hogy meg kell tenni a 
szükséges kiigazításokat az új egészségvédelmi és biztonsági intézkedéseknek való 
megfelelés érdekében, jelentős beruházásokat biztosítva a fogyasztók biztonsága és a 
közösségi távolságtartás, valamint egyéb vonatkozó óvintézkedések tiszteletben tartása 
érdekében;

26. kiemeli az uniós, nemzeti, regionális és helyi hatóságok és valamennyi érdekelt fél 
közötti megerősített együttműködés fontosságát a turizmussal kapcsolatos horizontális 
kérdések kezelése érdekében; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
egy uniós idegenforgalmi stratégiát, amely világos, rövid, közép- és hosszú távú 
célkitűzéseket magában foglaló cselekvési tervet tartalmaz, és amely szerint a 
tagállamoknak egyértelmű stratégiai, operatív és eredményorientált célokat kellene 
kitűzniük;

27. emlékeztet arra, hogy az idegenforgalmi szolgáltatások egységes piacára vonatkozó 
jogszabályokban csökkenteni kell a túlszabályozást azzal a céllal, hogy az 
idegenforgalmi ágazatot érintő politikák és jogszabályok jobb összehangolásának 
biztosítása révén megszűnjenek és megelőzhetőek legyenek a szabályozási 
ellentmondások és párhuzamosságok;

28. felhívja a Bizottságot, hogy a világjárvány okozta válság kapcsán adjon ki 
iránymutatásokat az idegenforgalmi ágazat bevált gyakorlatai alapján, biztosítson 
megfelelő pénzügyi támogatást, és segítse elő olyan megfelelő online platformok 
kialakítását és koordinálását, ahol az érdekelt felek megoszthatják egymással bevált 
gyakorlataikat és információikat; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak ösztönöznie és 
támogatnia kell a bevált gyakorlatok mindenfajta cseréjét;

29. üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy segítse a tagállamokat az uniós 
polgároknak világszerte nyújtandó segítség és konzuli hazaszállításuk koordinálásában; 
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kéri továbbá a Bizottságot, hogy értékelje, hogy a hatályos uniós jogszabályok a 
tagállamokban hogyan reagáltak ezekre a hazaszállítási műveletekre, és vizsgálja meg a 
gyors és hatékony részvétel további lehetőségeit, ha a jövőben hasonló helyzetek 
merülnek fel;

Egy időtálló uniós idegenforgalmi ágazat felé:

30. hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi ágazat nagymértékben függ a közlekedési 
ágazattól, és hogy ezért az összes közlekedési mód hozzáférhetőségének és 
összekapcsoltságának javítása az összes közlekedési ágazatban (beleértve a közutakat, a 
vasutat a tengeri és belvízi közlekedést) a legmagasabb szintű biztonság fenntartása 
mellett minden bizonnyal jelentős hatást gyakorolna az uniós idegenforgalmi ágazat 
fejlődésére;

31. kiemeli, hogy minden tagállamnak fejlett, korszerű és biztonságos infrastruktúra-
hálózattal kell rendelkeznie az EU-n belüli utazás megkönnyítése, valamint a periférikus 
tagállamok Európán belüli és nemzetközi turizmus számára való hozzáférhetőbbé tétele 
érdekében; felhívja ezért a Bizottságot, hogy végezze el a meglévő infrastruktúra-
hálózat megfelelőségének vizsgálatát, és javasoljon azonnali kiegészítő intézkedéseket a 
legkevésbé fejlett területeken annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok 
megfelelően tervezzék meg a TEN-T törzshálózata és átfogó hálózatai egészének 2030-
ig, illetve 2050-ig történő befejezését, ismertetve az ütemtervet és a rendelkezésre álló 
költségvetési forrásokat, és hogy összpontosítson különösen a határokon átnyúló 
szakaszokra, elsősorban azokban a tagállamokban, ahol nem történik előrelépés ezeken 
a területeken;

32. felhívja a Bizottságot, hogy alakítson ki nyomonkövetési keretet, beleértve a tagállamok 
által elért eredmények értékelését szolgáló közbenső célokat, alkalmazzon 
szisztematikus és egységes megközelítést arra vonatkozóan meghatározott határidőkkel, 
hogy a tagállamoknak meddig kell visszajelzést adniuk a befejezett szegmensekről, és a 
TEN-T rendelet felülvizsgálata során hozzon megfelelő intézkedéseket a tagállamok 
hosszú távú karbantartási tervezésének javítása érdekében;

33. felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy megvalósítható‑e és milyen 
lehetséges előnyökkel járna az EU idegenforgalmi ágazata számára egy válságkezelési 
mechanizmus létrehozása, nem csupán a jelenlegi Covid19-járvány megfelelő és gyors 
kezelése, hanem a hasonló, vagy ugyanilyen nagységrendű jövőbeli kihívásokra való 
felkészülés érdekében is; hangsúlyozza a rövid távú pénzügyi zavarok átvészelésére 
irányuló finanszírozási megoldások fontosságát, ugyanakkor azonban biztosítani kell a 
közép- és hosszú távú keretek és stratégiák aktiválását is;

34. javasolja a „megvizsgált és jóváhagyott” összes intézkedés, valamint a 
válsághelyzetekben gyorsan alkalmazandó, időtálló megoldásokat tartalmazó csomag 
beillesztését, beleértve a kifejezetten az idegenforgalmi és közlekedési ágazatra 
vonatkozó iránymutatásokat; emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók 
védelme, a vállalatok támogatása és az utasok biztonságának garantálása érdekében 
tovább kell fejleszteni a válság idején hozandó tagállami intézkedések támogatására és 
kiegészítésére szolgáló kapacitást; hangsúlyozza továbbá, hogy az érintett közlekedési 
és idegenforgalmi ágazat valamennyi sajátosságának és jellemzőjének kezelése 
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érdekében szorosan együtt kell működni valamennyi érdekelt féllel;

35. hangsúlyozza, hogy a polgárokkal való kommunikációs stratégia javításával az ágazat 
versenyképességének megőrzésére irányuló közös uniós megközelítésre van szükség; 
hangsúlyozza továbbá, hogy az EU koordinációs szerepet tölt be az idegenforgalmi 
ágazatban, amelyet uniós hozzáadott értéket képviselő kezdeményezések 
meghozatalával és a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének további 
megkönnyítésével kell javítani; kéri az adminisztratív és adóterhek csökkentését, a 
vállalkozások létrehozásának támogatását, valamint a határokon átnyúló értékesítés és 
szolgáltatásnyújtás előmozdítását;

36. úgy véli, hogy az új technológiák megjelenése és a további digitalizáció jelentősen 
növelné az utazási és idegenforgalmi ágazat vonzerejét, a felhasználóbarát platformok 
és az új üzleti modellek pedig fokoznák az ágazat növekedését, versenyképességét és 
fellendítését; ezért úgy véli, hogy rendkívül fontos az ágazatban alkalmazott munkaerő 
rendszeres képzése és átképzése, különös tekintettel a digitális készségekre és az 
innovatív technológiákra;

37. hangsúlyozza a fenntartható turizmus támogatásának fontosságát, amely hozzájárul a 
munkahelyteremtéshez, a természetes ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához, a 
növekedéshez és a versenyképességhez, olyan új üzleti modellekre építve; felhívja a 
Bizottságot, hogy könnyítse meg az intelligens és fenntartható uniós finanszírozáshoz 
való hozzáférést az idegenforgalmi szereplők számára; megerősíti, hogy az ilyen 
finanszírozásnak támogatnia kell az innovatív, magas színvonalú turisztikai termékek és 
szolgáltatások fejlesztését, és még inkább hozzá kell járulnia a fenntarthatósághoz, a 
szezonalitás csökkentéséhez és a turisták földrajzi szétszóródásához; úgy véli, hogy 
uniós szintű támogatást és koordinációt kell biztosítani a nemzeti, regionális és helyi 
szintű idegenforgalmi igazgatás javítása érdekében, többek között egy idegenforgalmi 
fenntarthatósági tanúsítás bevezetése révén;

38. hangsúlyozza az idegenforgalom fontosságát az EU egyes tagállamai és földrajzi 
térségei számára, ahol az idegenforgalommal kapcsolatos szolgáltatások gyakran a 
foglalkoztatottság biztosításának fontos tényezői, és a helyi lakosság egyik fő bevételi 
forrását jelentik; felhívja a Bizottságot testreszabott intézkedések kidolgozására a 
legkülső területek és szigetek, valamint az EU szárazföldi területei közötti szabad 
mozgás és közlekedési kapcsolatok helyreállítása érdekében; rámutat, hogy az egyedi 
összekapcsoltság, valamint a kiegészítő pénzügyi és adminisztratív támogatás 
létfontosságú e régiók számára; hangsúlyozza, hogy az uniós idegenforgalmi 
stratégiában és kezdeményezésekben a part menti és tengeri turizmusra összpontosító 
szemléletet kell kialakítani, többek között reklám- és kommunikációs eszközök 
felhasználásával, valamint a megfelelő piacok működésének javításával is, az úti cél 
tekintetében érintett felekkel és hatóságokkal közösen kialakított, személyre szabott 
politikák keretében;

39. emlékeztet arra, hogy a kulturális idegenforgalom az egész európai idegenforgalom 
40%-át teszi ki; felhívja a Bizottságot, hogy javasolja a tagállamoknak, hogy a 
következő kulturális munkatervben tűzzenek ki egyértelmű stratégiai, operatív és 
eredményorientált célkitűzéseket, és javítsák a kultúra jelenlegi stratégiai keretét; 
hangsúlyozza, hogy a kulturális helyszínekbe történő beruházásokat olyan erőforrásként 
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kell tekinteni és kezelni, amely helyi szinten javítja a versenyképességet és növekedést, 
anélkül, hogy elfeledkeznénk a kulturális örökségünk részét képező, különösen az 
éghajlatváltozástól és a tömegturizmustól védendő belső értékről;

40. hangsúlyozza a vidéki turizmus előnyeit, és felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is 
mozdítsa elő és támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek pótlólagos bevételi 
forrásokat és munkalehetőségeket teremtenek a vidéki területeken, megelőzik az 
elnéptelenedést és növelik a társadalmi előnyöket; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) – különösen a LEADER program – 
fontos szerepet játszhat a helyi és vidéki turisztikai kezdeményezések támogatásában, és 
kéri, hogy e program részesüljön megfelelő finanszírozásban a 2021–2027-es 
programozási időszakban;

41. rámutat az egészségügyi turizmus fontosságára, amely magában foglalja az orvosi, a 
wellness- és a gyógyfürdőturizmust; felhívja a Bizottságot, hogy adott esetben mozdítsa 
elő az európai egészségügyi megelőzést, a balneológiát, valamint a fenntartható, 
hegyvidéki és orvosi turizmust; hangsúlyozza, hogy további beruházásokra van szükség 
a fenntartható idegenforgalmi infrastruktúra javítása érdekében, valamint hogy növelni 
kell a gyógyfürdő- és wellness-turizmussal foglalkozó európai üdülőhelyek 
láthatóságát; felhívja a Bizottságot, hogy irányozzon elő további, tudományos alapokon 
nyugvó finanszírozási lehetőségeket, mivel az egészségturizmus a megelőző 
intézkedések és az alacsonyabb gyógyszerfogyasztás révén hozzájárulhat az 
egészségügyi kiadások csökkentéséhez, és tovább javítaná a fenntarthatóságot és a 
munkaerő minőségét;

42. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság elnökének, az Európai 
Tanács elnökének és a Tanács soros elnökségének.


