
PA\559527HU.doc PE 355.563v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

IDEIGLENES
2004/2229(INI)

8.3.2005

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a fenntartható európai idegenforgalom új távlatairól és új kihívásairól
(2004/2229(INI))

Fogalmazó: Margie Sudre



PE 355.563v01-00 2/4 PA\559527HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\559527HU.doc 3/4 PE 355.563v01-00

HU

JAVASLATOK

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

1. megállapítja, hogy az elmúlt húsz év során az európai idegenforgalomnak megnövekedett 
a konkurenciája, aminek következtében az európai piaci részesedés csökkent, továbbá 
kihívások egész sorával kell szembenézni: elavult berendezések, tranzverzális és ezért 
bonyolult szektor, a bizonyos régiókra és évszakokra korlátozódó idegenforgalmi kínálat 
viszonylagos egyformasága, a nem ritkán veszélyeztetett turisztikai látványosságokat 
érintő nemkívánatos hatások, az ágazat népszerűsítése körüli hiányosságok a kiképzésben 
és reklámozásban;

2. hangsúlyozza a tényt, hogy a megfontoltan kifejlesztett idegenforgalom a helyi 
gazdaságok számára tartós bevételi forrást kell, hogy jelentsen, amellett, hogy a táji, 
kulturális, történelmi és környezeti értékeket megőrzi és megmutatja;

3. úgy ítéli meg, hogy az európai idegenforgalom nagy mértékben hozzájárul a regionális 
szintű növekedéshez és foglalkoztatáshoz, továbbá hangsúlyozza, hogy az európai 
szabályozás az idegenforgalmi ágazat számára kedvező körülményeket kell, hogy 
teremtsen az európai jogi és adóügyi harmonizáció megvalósítása során, a nemzetközi 
verseny elleni harc előmozdítása érdekében;

4. sajnálattal veszi tudomásul a specifikus jogalap hiányát a szerződésekkel kapcsolatban, 
ugyanakkor üdvözli az előrelépést, amit az Alkotmány jelent azáltal, hogy előírja, hogy a 
tagállamok intézkedései kiegészítéseképpen az Európai Unió ezen a téren felléphet;

5. hangsúlyozza, hogy a Bizottság segítheti az idegenforgalmi ágazatot a fenti kihívások 
legyőzésében azzal, hogy jobban összehangolja a turizmus érdekében tett lépéseit a többi 
ehhez kapcsolódó közösségi politikával (vidékfejlesztés, fogyasztók, belső piac, 
környezetvédelem, szállítás, foglalkoztatás, képzés és oktatás, kutatás és fejlesztés);

6. bátorítja a Bizottságot, hogy intézkedéseit a kis és középvállalatok érdekében tegye, annak 
tudatában, hogy az ágazat túlnyomó többségét ezek alkotják, továbbá, hogy új 
intézkedéseket is foganatosítson a szakirány fejlesztése érdekében;

7. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy részesítsen előnyben olyan új célhelyeket, mint 
például az erős idegenforgalmi potenciállal rendelkező elszigetelt vidékek (különösen a 
legkülső régiókat), amelyek számára a turizmus a gazdasági és társadalmi fejlődés 
szempontjából döntő fontosságú ágazat;

8. sürgeti az európai idegenforgalom bennfenteseit, hogy tudatosítsák magukban az 
ügyfélkör változó és változatos jellegét, alakítsák át szolgáltatásaikat úgy, hogy ezek a 
konkurencia szolgáltatásaitól eltérjenek, továbbá javítsák szolgáltatásaik minőségét 
(szakmai képzés, az alkalmazottak mobilitása, a panaszok kivizsgálása, az ügyfelek 
ismerete);

9. úgy véli, hogy a Bizottságnak a tagállamokkal egyeztetve bátorítania kellene a turizmus 
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új, a nemkívánatos szezonális hatásokat ellensúlyozó formáit, mint például a 
faluturizmust, vagy a fiatalokat, a fogyatékkal élőket, illetve nyugdíjasokat célzó 
idegenforgalmat;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal egyeztetve tegyen további erőfeszítéseket 
adatgyűjtés terén, a megbízható és harmonizált statisztikák összeállítása érdekében.


	559527hu.doc

