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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a turizmus part menti régiókra gyakorolt hatásának regionális fejlesztési szempontjairól
(2008/2132(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a Bizottság „A tengerparti övezet integrált kezelése: egy európai stratégia” 
című közleményére (COM(2000)0547),

– tekintettel a Bizottság „A fenntartható és versenyképes európai idegenforgalom 
menetrendje” című közleményére (COM(2007)0621),

– tekintettel a Bizottság „Az EU új idegenforgalmi politikája: a partnerség erősítése az 
európai idegenforgalom területén” című közleményére (COM(2006)0134), valamint a 
Parlament e témában elfogadott, 2007. november 29-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Bizottság „Az Európai Unió integrált tengerpolitikája” című közleményére 
(COM(2007)0575), valamint a Parlament e témában elfogadott, 2008. május 20-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a 2007. december 14-i Európai Tanács elnökségi következtetéseire,

– tekintettel a Parlament, a Tanács és a Bizottság az Európai Tengerészeti Nappal 
kapcsolatos háromoldalú megállapodására,  

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

A. mivel az EU hat part menti makrozónával rendelkezik, név szerint az atlanti, a balti, a 
fekete-tengeri, a mediterrán, az északi-tengeri és a legkülső régiókkal, melyek 
mindegyikének megvannak a sajátos területi erőforrásai és a turizmusról kialakított 
egyedi elképzelése,

B. elfogadva az európai tengerpolitika összefüggésében használt „part menti övezet” 
meghatározást, ti. a tengerparttól légvonalban számított 50 km-en belül elhelyezkedő part 
menti zónák vagy területek,

                                               
1 HL L 210., 2006.7.31., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0575.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0213.
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C. mivel a turizmus, mely e régiókban tipikusan a legfontosabb, a társadalmi és gazdasági 
fejlődést kedvezően befolyásoló tevékenység, ugyanakkor kedvezőtlen területi hatásokat 
is eredményezhet, melyek a tevékenység idényjellegű voltából, a képzetlen munkaerő 
alkalmazásából, a part menti és a szárazföldi régiók közti integráció hiányából, a 
gazdasági diverzifikáció elmaradásából vagy a természeti és kulturális örökség 
pusztulásából erednek, 

D. mivel a part menti idegenforgalomról nem állnak rendelkezésre az összehasonlítást 
lehetővé tevő, megbízható adatok, és emiatt lehetséges, hogy alábecsüljük az ágazat 
gazdasági erejét, ami a tengeri környezet megóvásában rejlő gazdasági érték 
alulértékeléséhez, illetve a beruházások e cél elérésében betöltött szerepének 
túlértékeléséhez vezet,

E. mivel a part menti területeket jelentős mértékben meghatározza földrajzi 
elhelyezkedésük, és mivel olyan strukturális stratégiát tesznek szükségessé, amely számol 
sajátos jellemzőikkel, figyelembe veszi a szubszidiaritás elvét valamint egy olyan 
döntéshozatali folyamat szükségességét, amely következetesen jár el a különböző 
ágazatok tekintetében,  

F. mivel az egyedi eszközök megteremtése elősegíti majd az integráltabb és fenntarthatóbb 
fejlesztési stratégiák létrejöttét, miközben a természeti és kulturális erőforrások megóvása 
és az etikus idegenforgalom mintáinak ösztönzése révén javítja a gazdasági 
versenyképességet,

G. mivel a 3. célkitűzés (európai területi együttműködés) együttműködési projektek 
finanszírozása és az ágazati szereplők és a part menti területek közti partnerségi 
hálózatok kialakítása révén hatékonyan járulhat hozzá a fenti prioritások 
megvalósulásához,

1. hangsúlyozza, hogy az idegenforgalom az Európai Unió part menti régiói társadalmi és 
gazdasági fejlődésének kulcsfontosságú tényezője és szorosan kapcsolódik a lisszaboni és 
a göteborgi stratégiához.   

2. a szinergiák megteremtése és a következetes fellépés érdekében a part menti 
idegenforgalom integrált megközelítését javasolja a Közösség kohéziós, halászati, 
környezeti, társadalmi és tengerpolitikája összefüggésében; javasolja, hogy a Bizottság a 
2010–2015 közötti időszakra szóló munkaprogramjának stratégiai célkitűzéseként ilyen 
integrált megközelítést alkalmazzon a part menti idegenforgalom fenntartható 
fejlődésének vonatkozásában, továbbá a 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi 
keret félidős felülvizsgálatával kapcsolatban;

3. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a part menti idegenforgalomért és regionális 
fejlesztésért felelős regionális és helyi hatóságok teljes mértékű részvételét az ezen 
politikák értelmében létrehozott állandó struktúrákban;

4. javasolja, hogy a Bizottság az integrált tengerpolitikára irányuló stratégiája 
végrehajtásakor alkalmazzon holisztikus megközelítést a part menti idegenforgalom 
tekintetében, különösen ami a szigeteket, a legkülső régiókat és az egyéb part menti 
területeket illeti, mivel e régiók nagymértékben függenek az idegenforgalomtól;
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5. ezért azt ajánlja, hogy a Bizottság indítson el egy, a part menti területekhez alkalmazott 
INTERREG programot, amely turizmussal, valamint a partokhoz kapcsolódó egyéb 
témákkal foglalkozik; 

6. támogatja a Régiók Bizottságának egy európai parti alap létrehozásával kapcsolatos 
véleményét, és felszólítja a Bizottságot, hogy tegye  e javaslatot vizsgálat tárgyává a 
2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi keret félidős felülvizsgálatának és az Unió 
2013. évi költségvetésének vonatkozásában;

7. javasolja, hogy a part menti területek integrált fejlesztésének részeként hozzanak létre 
egy tudásbázist, melynek alapját egy – az Európai Technológiai Intézet és a hetedik 
kutatási és technológiafejlesztési keretprogram égisze alatt kialakítandó – európai ágazati 
hálózat képezi;  

8. azt javasolja, hogy a partokkal rendelkező tagállamok a part menti területekkel 
kapcsolatos projektek kiválasztása és végrehajtása során a program szintjén 
alkalmazzanak integrált megközelítést, ennek érdekében használjanak ágazatközi 
módszereket és részesítsék előnyben a köz- és magánszféra közötti partnerségeket;  

9. sajnálattal állapítja meg, hogy a part menti területekre vonatkozó uniós kiadások 
átláthatóságának hiánya jelenleg lehetetlenné teszi az e régiók idegenforgalma számára 
juttatott támogatások számszerűsítését; felszólítja a Bizottságot, hogy alkalmazzon 
megfelelő eszközöket ezen adatok elemzési és statisztikai célokra való elérhetővé tétele 
érdekében; 

10. felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, hogy készítsék el közösen a part 
menti területeket érintő, finanszírozásban részesülő projektek teljes listáját internetes 
közzétételre, így lehetővé téve a régiók számára, hogy mások tapasztalataiból tanuljanak, 
illetve azt, hogy a tudományos közösség, a part menti közösségek és egyéb érdekelt felek 
azonosítsák, ismertessék és maximalizálják a legjobb gyakorlatok helyi közösségeknek 
való átadását;

11. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Eurostat által folyamatosan 
összeállított, az EU part menti régióira vonatkozó társadalmi-gazdasági adatbázis az 
idegenforgalommal kapcsolatban megbízható, egységes és napra kész adatokat 
tartalmazzon, mivel ez alapvető fontosságú a közszférában hozott döntések 
szempontjából és lehetővé teszi a régiók és ágazatok közti összehasonlítást; javasolja, 
hogy a part menti tagállamok sürgősen hozzanak intézkedéseket a turizmus 
szatellitszámla területükön történő alkalmazása érdekében;

12. hangsúlyozza, hogy szoros kapcsolat áll fenn a környezet és a part menti turizmus között; 
ezért javasolja, hogy 2013 után tegyék a környezeti fenntarthatóságot a strukturális 
alapok part menti területeken történő beavatkozásainak alapelvévé, és nem csak a  
„versenyképesség” és a „foglalkoztatás”, hanem a „konvergencia”célkitűzése címén 
támogatható régiók vonatkozásában is;  

13. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a tengeri környezetre irányuló 
stratégiáról szóló keretirányelvvel összhangban történő aktív végrehajtás a tengerre 
hatással lévő, part menti területekre vonatkozó projektek uniós támogatásának feltétele 
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legyen; 

14. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a tengeri klaszterekre irányuló 
politikájának tegye részévé a part menti idegenforgalom szempontjából fontos ipari 
szolgáltatásokat és ágazatokat, ezáltal lehetővé téve a tengert a versenyképesség és a 
fenntarthatóság növelése és a part menti gazdasági fejlődés előmozdítása érdekében 
használók közötti gyümölcsöző kölcsönhatásokat; továbbá úgy véli, hogy a tengeri 
klaszterekkel kapcsolatos part menti szolgáltatásoknak magukban kell foglalniuk az 
orvosi, jóléti, oktatási, technológiai és sportlétesítményeket, mint a part menti területek 
fejlesztésének kulcsfontosságú elemeit;

15. ismét felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a számos régióban és kikötővárosban 
tapasztalható gyakori tengerszennyezésre való tekintettel ösztönözze fokozottabban a 
kikötőben található hajók szárazföldi hálózat révén történő ellátását;  ezért kéri a 
2003/96/EK tanácsi irányelv módosítására irányuló javaslat benyújtását;

16. hangsúlyozza, hogy a területi kohéziós eszközök gyarapíthatják a part menti területek és a 
hátország közti kapcsolatokat, azáltal, hogy a parti tevékenységeket a vidéki és városi 
turizmushoz kapcsolják, idényen kívül megnövelik az idegenforgalmi elérhetőséget, és 
ismertebbé teszik a helyi termékeket, miközben ösztönzik azok diverzifikációját; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy a területi kohézióról szóló Zöld könyvében tárgyalja a part 
menti régiók kérdését is, valamint vegye figyelembe annak szükségességét, hogy a part 
menti turizmus a part menti övezetek integrált kezelésével és a tengerekre vonatkozó 
területrendezéssel párosuljon;   

17. sürgeti a part menti régiók hatóságait és a helyi hatóságokat, hogy a tenger- és szárazföld 
alapú szomszédsági kapcsolatok vonatkozásában ösztönözzék az integrált területi 
marketing rendszereket az idegenforgalmi ágazat versenyképességének a 
versenyképesség egészének sérelme nélküli növelése érdekében; 

18. ösztönzi a part menti régiókat, hogy vegyenek részt a régióközi együttműködésre 
irányuló – pl. a „Régiók a gazdasági változásért” elnevezésű kezdeményezés IV. 
témakörébe tartozó – projektekben, új, tematikus part menti idegenforgalmi hálózatok 
létrehozása és a meglévők további fejlesztése, valamint a know-how és a legjobb 
gyakorlatok cseréjének biztosítása céljából; 

19. javasolja, hogy a nemzeti, regionális és helyi szinten érintett hatóságok együttműködési 
programjaik keretében tegyenek lépéseket a part menti turizmusra vonatkozó stratégiai 
projektek előmozdítása érdekében, megfelelő pénzügyi támogatásban részesítve az ilyen 
fellépéseket; 

20. felszólítja a Bizottságot, hogy tartson legalább egy, a part menti turizmust középpontba 
állító speciális rendezvényt a partnerek közti kommunikáció, kapcsolatfelvétel és a 
legjobb gyakorlatok cserjének elősegítése érdekében, pl. az Európai Unió integrált 
minőségellenőrzési modelljének végrehajtása során; 

21. továbbá felszólítja a Bizottságot egy, a part menti területekre irányuló turizmus uniós 
finanszírozásával kapcsolatos gyakorlati útmutató elkészítésére, hogy a pénzeszközöket 
kereső érdekelt felek számára megkönnyítse a tájékozódást; 
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22. felszólítja a part menti régiókat, hogy hozzanak létre regionális és helyi fejlesztési 
ügynökségeket, melyek segítséget nyújtanak majd az ugyanazon a területen 
tevékenykedő szakemberek, intézmények, szakértők és adminisztrációk egymás közti 
illetve tagállamok közötti hálózatba kapcsolásához, és konzultációs és tájékozódási 
lehetőséget biztosítanak az állami, illetve magánszférához tartozó potenciális 
kedvezményezettek számára; 

23. javasolja, hogy a part menti tagállamok az együttműködési projektek utólagos 
finanszírozásának vonatkozásában vegyék figyelembe a fenntarthatóságot, és nem csak 
pénzügyi tekintetben, hanem a partnerek közti együttműködés folyamatossága és az 
érintett helyi szolgáltatásokkal való kapcsolat szempontjából is; 
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24. javasolja, hogy a part menti tagállamok biztosítsák a kiválasztott projektek széles körben 
ismertté tételét, és egyszerűsítsék a pénzeszközökhöz való hozzáférés eljárásait annak 
érdekében, hogy a magánfinanszírozók számára vonzóvá tegyék a part menti turizmusban 
rejlő lehetőségeket és elősegítsék a hatóságok és a magánszektor szereplői közti 
partnerségek, különösen a KKV-k kialakítását; javasolja a tengeri és part menti turizmus 
rekreációs hatásainak ismertetését az egészséges flóra és fauna biztosításának 
összefüggésében; úgy véli, hogy ezek a célkitűzések a minden évben május 20-án 
megrendezésre kerülő Európai Tengerészeti Nap révén megvalósíthatók;

25. felszólítja a környezetvédő csoportokat, a tengerhez kötődő gazdasági ágazatokat, 
kulturális szervezeteket, a tudományos közösséget, közösségi szervezeteket és helyi 
lakosokat, hogy vegyenek részt a projekt valamennyi szakaszában, beleértve annak 
nyomon követését is, a projekt hosszú távú fenntarthatóság érdekében; 

26. végül felszólítja a Bizottságot, hogy rendszeresen értékelje a part menti területek felé 
irányuló közösségi finanszírozás e területek regionális fejlődésére gyakorolt hatásának 
mértékét, a legjobb gyakorlatok terjesztése és a különböző szereplőket összekötő 
partnerségi hálózatok támogatása céljából, amire egy, a fenntartható part menti turizmust 
megfigyelő központ közreműködésével kerülne sor;

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak és a Régiók Bizottságának.
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INDOKOLÁS

Általános keret

Az EU 27 tagállama összesen több mint 89 000 kilométernyi partszakasszal rendelkezik. 
Ugyanakkor ez az európai partszakasz erősen eltérő helyszínekből tevődik össze, melyek 
nagyvárosokat és tagállami fővárosokat – pl. Lisszabon, Athén, Koppenhága, Stockholm –
éppúgy magukba foglalhatnak, akár lényegében turizmusból és halászatból élő kicsiny 
szigeteket.

Az Unió – némely tagállamának történelmében és hagyományaiban mélyen gyökerező –
tengeri elhivatottsága képezi Európa egyéb kontinensek felé való történelmi terjeszkedésének 
alapját, ami korai szakaszában jólétet hozott, a part menti államok fejlődése tekintetében 
pedig megerősítette a tengerpartok szerepét. 

Némely régió esetében a régió identitása elválaszthatatlan a partszakasz identitásától; ekként a 
legkülső régiók mindenekfelett a turizmusból és a tengerhez kötődő tevékenységekből élnek. 
Más régiók viszont olyan partszakasszal rendelkeznek, amelynek földrajzi jellemzői nem 
teremtették meg a turizmustól való függőséget, vagy amelyek GDP-je tekintetében a turizmus 
nem játszik jelentős szerepet. 
Egyes előrejelzések szerint 2010-re az emberiség mintegy 75%-a part menti régiókban fog 
élni. A lakosság part menti területeken kialakuló koncentrációja már önmagában is azt 
mutatja, hogy a turizmus part menti területekre, és még inkább az európai gazdaságra 
nemzeti, regionális és helyi szinten gyakorolt hatásának pragmatikus megközelítésére van 
szükség.

Az EU és az idegenforgalom

Jelenleg az idegenforgalom mint olyan nem tartozik az uniós hatáskörök közé, de az EK-
Szerződés 3. cikke értelmében „intézkedések” tárgya lehet. Ez lehetővé teszi, hogy az EU egy 
sor politikát, programot és fellépést hajtson végre az idegenforgalom területén. 

Ágazati és töredékes jellegénél fogva ez a tevékenység szükségszerűen különböző problémák 
megjelenését eredményezte, amint azt az idegenforgalomra irányuló különböző politikák, 
valamint az egymással keveredő programok és támogató intézkedések alkalmazásakor 
követett stratégiák inkoherenciája is mutatja, amelyek végül egymás ellenében hatnak, mivel a 
javasolt célkitűzések megvalósításához hiányzik az egyértelmű politikai iránymutatás. 
Az állam- és kormányfők megegyeztek, hogy a Lisszaboni Szerződés tartalmaz majd egy 
cikket, amely az idegenforgalmi politika területén szélesebb hatáskörrel ruházza fel az Uniót 
és különösen az Európai Parlamentet. Ez új stratégiák kialakítását tenné lehetővé a meglévő 
finanszírozási programok hatékony és valós, egy teljes körű európai idegenforgalmi politika 
ösztönzése révén történő végrehajtására.

A strukturális alapok és az idegenforgalom
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Mivel az Unió nem rendelkezik hatáskörökkel az idegenforgalom területén, az idegenforgalmi 
politikába történő közösségi szintű beavatkozásokra lényegében a strukturális alapokon és a 
Kohéziós Alapon keresztül, a regionális operatív programok és a nemzeti ágazati operatív 
programok közreműködésével kerül sor.

A Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága úgy határozott, hogy engedélyezi egy saját 
kezdeményezésű jelentés és hatástanulmány elkészítését a part menti területekre irányuló 
idegenforgalom vonatkozásában (regionális fejlesztési szempontok), azzal a céllal, hogy 
felmérje a strukturális alapok valódi alkalmazását a part menti turizmus ágazatában és az 
ágazat konkrét hatását a tagállamok gazdasági, társadalmi és területi kohéziójára.
A bizottság által elkészített tanulmány részletekbe menő és egyben jelentős volt. A tanulmány 
készítői arra a következtetésre jutottak, hogy a part menti idegenforgalom előtt álló főbb 
kihívások közül a leghangsúlyosabbak: az idényszerűség, a fenntartható fejlődés ösztönzésére 
irányuló intézkedések szükségessége és a szabadidős tevékenységek diverzifikálásának 
fontossága. 

Ez a tanulmány felismeri, hogy a part menti turizmus területén végrehajtott fellépések az 
ERFA által társfinanszírozott regionális operatív programok keretében végrehajtott 
intézkedések révén jelenleg jelentős támogatásban részesülnek az olyan területeken, mint a 
közszolgáltatási infrastruktúra, az idegenforgalmi ágazatban tevékenykedő KKV-knek 
nyújtott támogatások, valamint a területi marketing és promóciós tevékenységek.
A tanulmány megemlíti azokat a problémákat, amelyek az idegenforgalmi ágazat 
transzverzális jellegének köszönhetően hatással vannak ezen intézkedések regionális szintű 
következményeinek értékelésére. Ugyanakkor a minőségi hatást is vizsgálja az intézményi 
kapacitás megerősítése szempontjából. A szerzők megállapítják, hogy az uniós finanszírozás 
ösztönözte a partnerségekben való részvételt (igaz, hogy ennek mértéke a projekt 
függvényében változott), valamint a projektek jobb minőségű programozásához és 
tervezéséhez való hozzájárulást. Az uniós finanszírozás továbbá jelentősen hozzájárult a 
minőségirányítás integráltabb megközelítéséhez part menti régiókban.

Következtetés
A part menti idegenforgalom területén a terepen tevékenykedő különböző szereplőkkel 
történő konzultáció, amely az említett saját kezdeményezésű jelentés alapját képezte, igen 
tanulságosnak bizonyult, aláhúzva az ágazat számára jelenleg biztosított pénzeszközök 
hatékonyabb alkalmazását elősegítő konkrét fellépés szükségességét. Nincs különösebb igény 
új eszközökre: ehelyett az ágazat olyan integrált és koherens megközelítésére van szükség, 
amely lehetővé teszi a meglévő eszközök dinamikusabb, egy közös célkitűzés és stratégia 
jegyében való felhasználását. Egyetértés volt a part menti idegenforgalom integrált és 
holisztikus megközelítésének szükségességét illetően.
A part menti idegenforgalom diverzifikálása, a „napfényes, homokos tengerpart”fogalmának 
egy változatosabb turisztikai kínálat irányába történő elmozdítása – ez az a kihívás, amelynek 
kezelését támogatni szükséges. Új elemekkel kell gyarapítani a regionális part menti 
gazdaságot, ugyanakkor elő kell mozdítani a lisszaboni és a göteborgi stratégia 
versenyképességre és növekedésre vonatkozó célkitűzéseit.

Az olyan ágazati politikákat, mint a halászati, a közlekedési, az energia-, a kohéziós és a 
tengerpolitika, vagy éppen a KAP-ra irányuló, a minőségi termékekre nagyobb hangsúlyt 
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helyező új stratégia, amelyek folyamatos kölcsönhatásban állnak a part menti idegenforgalmi 
termékekkel, a Bizottság következő munkaprogramjában innovatív vonásokkal kell felruházni 
és – integrált módon – a part menti idegenforgalom szolgálatába kell állítani, tekintettel arra, 
hogy ez az ágazat az európai gazdaság szempontjából igen nagy jelentőségű. A közeljövőben 
az Uniónak ilyen holisztikus megközelítést kell alkalmaznia e politika tekintetében, különösen 
a 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi keret félidős felülvizsgálatának 
összefüggésében. Ennek révén biztosíthatjuk az Unió part menti idegenforgalmi ágazatának 
fenntarthatóságát és előretekintő jellegét.
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