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Τουρισμός

Από τον Δεκέμβριο του 2009 ο τουρισμός έχει τη δική του νομική βάση. Παρά ταύτα δεν
διαθέτει στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2014-2020) αυτόνομη θέση
στον προϋπολογισμό.

Νομική βάση

Άρθρο 6 στοιχείο δ) και τίτλος XΧII, άρθρο 195, της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουριστικός κλάδος, με την αυστηρή έννοια του όρου (παραδοσιακοί
φορείς παροχής ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών), αφορά περίπου 1,8 εκατομμύριο
επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες (ΜΜΕ). Συμβάλλει στο ΑΕγχΠ και στην απασχόληση κατά
5% και 5,2%, αντιστοίχως, του ενεργού πληθυσμού (ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου σε 9,7
εκατομμύρια άτομα). Εάν ληφθεί υπόψη η στενή σύνδεσή του με άλλους οικονομικούς τομείς,
η συνεισφορά αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη [πάνω από το 10% του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (ΑΕγχΠ) και τουλάχιστον 12% περίπου της συνολικής απασχόλησης, πράμα που
αντιστοιχεί σε 13 εκατομμύρια εργαζόμενους].
Το 2014, ο διεθνής τουρισμός παγκοσμίως ανήλθε σε 1,133 δισεκατομμύρια αφίξεις
(+4,3%) και, στην Ευρώπη, αντιπροσώπευε 582 εκατομμύρια αφίξεις, ήτοι 51% της αγοράς
(+3%). Έτσι, η Ευρώπη (με τη Γαλλία στην 1η θέση) επιβεβαιώνει τη θέση της ως
πρώτου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως. Αφετέρου, μια διερευνητική μελέτη των
μακροπρόθεσμων προοπτικών από τη ΔΟΕ (Διεθνή Οργάνωση Εργασίας) προβλέπει μικρότερη
μεγέθυνση του τουρισμού στην Ευρώπη εν όψει του έτους 2030, εκτιμώμενη σε 744
εκατομμύρια τουρίστες (+1,8%), ήτοι 41,1% της αγοράς.
Από ευρωπαϊκή σκοπιά, η τουριστική πολιτική αποτελεί επίσης μέσο για την επίτευξη
γενικών στόχων στους τομείς της απασχόλησης και της αναπτυξιακής πολιτικής. Ακόμη,
η περιβαλλοντική και αειφορική διάσταση του τουρισμού θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη
σημασία συν τω χρόνω, ενώ ενυπάρχει ήδη στις πτυχές του βιώσιμου, υπεύθυνου ή ηθικού
τουρισμού.

Επιτεύγματα

Α. Γενική πολιτική
Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης Ιουνίου 1999 με θέμα «Τουρισμός και Απασχόληση»,
η Ένωση αποδίδει περισσότερη προσοχή στη συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση στην
Ευρώπη. Στην ανακοίνωση (COM(2001)665) με τίτλο «Πλαίσιο συνεργασίας για το μέλλον
του ευρωπαϊκού τουρισμού», που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο 2001, η Επιτροπή πρότεινε
ένα πλαίσιο δράσης και μέτρα για την τόνωση της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας. Με
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το ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2002 σχετικά με το μέλλον του τουρισμού
επικυρώθηκε η προσέγγιση της Επιτροπής και δόθηκε νέα ώθηση στη συνεργασία μεταξύ
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του ευρωπαϊκού τουριστικού κλάδου προκειμένου η Ευρώπη
να καταστεί ο κυριότερος τουριστικός προορισμός.
Πάνω στη βάση αυτή, η Επιτροπή εφάρμοσε στη συνέχεια μια ολόκληρη σειρά μέτρων και
δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες άμεσες συνέπειες της στρατηγικής αυτής:
— οι δορυφόροι λογαριασμοί τουρισμού (ΔΛΤ/CST) ανά κράτος μέλος, που ολοκληρώθηκαν

με την παρουσίαση του πρώτου ευρωπαϊκού δορυφόρου λογαριασμού·

— η έναρξη λειτουργίας της δικτυακής πύλης για την προώθηση της Ευρώπης ως τουριστικού
προορισμού·

— η διεξαγωγή, από το 2002 και μετά, ενός ευρωπαϊκού φόρουμ για τον τουρισμό (το 14ο
φόρουμ που οργανώθηκε το 2015 στο Λουξεμβούργο είχε ως θέμα την «ψηφιοποίηση του
τουρισμού»).

Μεταξύ 2001 και Φεβρουαρίου 2014, η Επιτροπή δημοσίευσε επτά ανακοινώσεις σχετικά με
τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της για την ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού, μεταξύ
των οποίων:
— την ανακοίνωση (COM(2007)621 τελικό), της 19ης Οκτωβρίου 2007, — Ατζέντα για έναν

αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό — στην οποία εκτίθεται η επιλογή της
βιώσιμης ανάπτυξης για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας του
τουρισμού και εξαγγέλλονται τριετείς προπαρασκευαστικές δράσεις·

— την ανακοίνωση (COM(2010)352 τελικό), της 30ής Ιουνίου 2010, — Η Ευρώπη, ο
πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο — ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον
ευρωπαϊκό τουρισμό — στην οποία αναλύονται οι παράγοντες και τα εμπόδια για την
ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού·

— την ανακοίνωση (COM(2012)649 final), της 7ης Νοεμβρίου 2012, — Εφαρμογή και
ανάπτυξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης στην
ΕΕ — με στόχο την αύξηση των τουριστικών ροών από τρίτες χώρες μέσω της κοινής
πολιτικής θεωρήσεων·

— την ανακοίνωση (COM(2014)86 final), της 20ής Φεβρουαρίου 2014, — Μια ευρωπαϊκή
στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στον παράκτιο και
θαλάσσιο τουρισμό — με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό.

Β. Ειδικά μέτρα
1. Για τους τουρίστες-ταξιδιώτες και/ή παραθεριστές
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν να διευκολύνουν τη διέλευση των
συνόρων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας καθώς και των υλικών συμφερόντων των
τουριστών. Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονται, ιδίως, η σύσταση του Συμβουλίου 86/666/ΕΟΚ
που αφορά την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία καθώς και μία νέα οδηγία που αφορά
τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (που καταργεί
την οδηγία 90/314/ΕΟΚ[1]) και η οδηγία 2008/122/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών
ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης. Σε αυτές προστίθεται

[1]Στις 27 Οκτωβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση (χωρίς τροπολογίες)
την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση μιας νέας οδηγίας που θα τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ και θα καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ.

http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:FR:NOT
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η έγκριση κανονισμών για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλους τους
τομείς των μεταφορών (βλ. δελτίο 5.6.2). Ένα άλλο παράδειγμα διασύνδεσης του τουρισμού
με άλλο τομέα της αρμοδιότητος της Ένωσης είναι η οδηγία 2006/7/ΕΚ της 15ης Φεβρουαρίου
2006 σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση
της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ από 31 Δεκεμβρίου 2014, και τούτο προς όφελος ομάδων στόχων ή
θεμάτων προτεραιότητας.
Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του Κοινοβουλίου, δρομολόγησε πολλές
πρωτοβουλίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα επικαιρότητας με επίκεντρο τον ευρωπαϊκό
τουρισμό.
Μεταξύ άλλων, την πρωτοβουλία «Eden» που στοχεύει στην προώθηση εξεχόντων ευρωπαϊκών
τουριστικών προορισμών και ανερχόμενων προορισμών, ή που δεν είναι ακόμη αρκετά
γνωστοί, και που τηρούν τις αρχές της βιωσιμότητας. Η προθεσμία για την χρηματοδότηση
της προπαρασκευαστικής δράσης έληξε το 2011, η Επιτροπή όμως συνέχισε την εφαρμογή της
πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
και τις ΜΜΕ (COSME).
Μία άλλη δράση, η «Calypso», που στοχεύει στην προώθηση του κοινωνικού τουρισμού
επικεντρώνεται στον κοινωνικό τουρισμό για ηλικιωμένους, για μη προνομιούχους νεαρούς
ενήλικες, άπορες οικογένειες και άτομα περιορισμένης κινητικότητας· στόχος της είναι να
δώσει σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα τη δυνατότητα να πάνε διακοπές, συμβάλλοντας
ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της ανισόρροπης εποχιακής κατανομής του τουρισμού·
Γνωρίζοντας ότι απέδωσε καρπούς σε μια τριετία, η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί από το
2014 πιλοτικά έργα για τη διόρθωση της εποχικότητας, με επίκεντρο τους νέους και
τους ηλικιωμένους (η τελευταία πρόσκληση υποβολής προσφορών, υπό τη διαχείριση του
Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, χρονολογείται από τις 30
Ιουνίου 2015).
Οι πρωτοβουλίες «Βιώσιμος τουρισμός», που περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή διαδρομή του
σιδηρού παραπετάσματος ή «The Green Belt» (διαδρομή 6 800 χιλιομέτρων από τη
Θάλασσα του Μπάρεντς μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα), αποσκοπούν να προωθήσουν τη
μετατροπή του πρώην σιδηρού παραπετάσματος σε διασυνοριακό δίκτυο ποδηλατικών ή
οδοιπορικών διαδρομών· Για την αξιολόγηση των διαδρομών «Eurovélo» — ενός δικτύου
14 ποδηλατοδρόμων μεγάλων αποστάσεων υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ποδηλατικής
Ομοσπονδίας —, βλ. ενημερωμένη έκδοση (2012) της μελέτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για το ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών.
Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί επίσης διασυνοριακά έργα βιώσιμου τουρισμού που αποσκοπούν
στο να διαφοροποιήσουν την ευρωπαϊκή τουριστική προσφορά. Για παράδειγμα, μια
πρόσφατη (30 Ιουνίου 2015) πρόσκληση υποβολής προσφορών δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος COSME, για την προώθηση και ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών στους
τομείς του αθλητισμού και της ευεξίας καθώς και στον τομέα της πολιτιστικής και βιομηχανικής
κληρονομιάς της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης «Τουρισμός και προσβασιμότητα για όλους»,
ήδη από τον Φεβρουάριο 2014 και για διάστημα 18 μηνών, η Επιτροπή χρηματοδότησε έργα
προσβάσιμων διαδρομών που αφορούν μια δέσμη προϊόντων και υπηρεσιών υπέρ των ατόμων
με αναπηρία, των ηλικιωμένων ταξιδιωτών και των ατόμων με παροδικά προβλήματα.
Τέλος, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των ταξιδίων και του τουρισμού, η Επιτροπή εγκαινίασε
τον Μάρτιο 2015 μια πλατφόρμα για τον ψηφιακό τουρισμό, με σκοπό να βελτιώσει τις

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_fr.htm
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ικανότητες των μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στους τομείς της καινοτομίας
και ψηφιοποίησης.
2. Για τον τουριστικό κλάδο και τις περιφέρειες και για τον υπεύθυνο τουρισμό
Οι περιφέρειες είναι οι πιο στρατηγικοί θεσμοί σε εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη του
τουρισμού κατά τρόπο βιώσιμο και για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
προορισμών. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των κυριότερων
ευρωπαϊκών τουριστικών περιφερειών. Τον Ιούλιο του 2009 δημιουργήθηκε το NECSTouR,
ένα ανοικτό δίκτυο ευρωπαϊκών τουριστικών περιφερειών, για να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα
ανταλλαγής γνώσεων και καινοτόμων λύσεων στον τομέα του βιώσιμου και ανταγωνιστικού
τουρισμού. Όσον αφορά τη συμβολή του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην
απασχόληση στις τουριστικές περιοχές, η Ένωση διαθέτει και άλλες πηγές: το ΕΤΠΑ για τη
χρηματοδότηση βιώσιμων προγραμμάτων σε σχέση με τον τουρισμό, το πρόγραμμα Interreg,
το Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση υποδομών στους τομείς του περιβάλλοντος και
των μεταφορών, το ΕΚΤ για την απασχόληση, το πρόγραμμα Leonardo da Vinci για την
επαγγελματική κατάρτιση, το Feader για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας, το
ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) για τον αναπροσανατολισμό προς την κατεύθυνση του
οικοτουρισμού, το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP)
και το 7o ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα κα ι την ανάπτυξη (PCRD). Σχετικά
με το ανωτέρω, στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, το πρόγραμμα COSME θα
συμπεριλάβει το πρόγραμμα CIP ενώ το Horizon 2020 θα συμπεριλάβει το PCRD.
Στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών μπορεί να διατεθεί συνολικό ποσό
105,5 εκατομμυρίων ευρώ ως μέρος του προγράμματος «Για την ανταγωνιστικότητα και
τις ΜΜΕ» (COSME). Για το 2014 διαθέτει ένα πενιχρό δημοσιονομικό κονδύλιο· από την
επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος COSME αποφασίστηκε ποσό ύψους 9 εκατ. ευρώ.
Εναρμονισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τουρισμό συλλέγονται στην Ένωση από το
1996. Ο κανονισμός (ΕΕ) 692/2011 της 6ης Ιουλίου 2011 δημιούργησε ένα κοινό πλαίσιο για
την ανάπτυξη, την παραγωγή και την συστηματική διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων
στον τομέα του τουρισμού που συλλέγονται στα κράτη μέλη. Το 2013, η Επιτροπή δημιούργησε
ένα Εικονικό Παρατηρητήριο Τουρισμού, για να συντονίζει τη συλλογή και αποθήκευση
πληροφοριών και για να επιτυγχάνει μια μεγαλύτερη συνέργια μεταξύ των διαφόρων επιπέδων
πολιτικής σε θέματα τουρισμού. Με τις ανακοινώσεις της (COM(96)547 τελικό) της 27ης
Νοεμβρίου 1996 και (COM(1999)262 τελικό) της 26ης Μαΐου 1999, η Επιτροπή ανακοίνωσε
και ανέπτυξε κοινοτική δράση για την καταπολέμηση του παιδεραστικού σεξουαλικού
τουρισμού (ως προς την πρόληψη και τις παραβάσεις, βλ. παρακάτω).

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τον Δεκέμβριο του 1996, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη υποστηρίξει μία κοινοτική δράση
για τον τουρισμό παρέχοντας θετική γνώμη ως προς το πρώτο πολυετές πρόγραμμα 1997-2000
«Philoxenia», το οποίο εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια ελλείψει ομοφωνίας στο Συμβούλιο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 30ής Μαρτίου σχετικά με την
εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση του παιδεραστικού σεξουαλικού τουρισμού
(COM(1999)262 τελικό), αξίωσε από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διατάξεις με διασυνοριακή
ισχύ, προκειμένου να καθίσταται δυνατή στο εξωτερικό η έρευνα σχετικά με άτομα ένοχα
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, η ποινική δίωξη αυτών και ο κολασμός τους. Στις 27
Οκτωβρίου 2011, ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα (P7_TA(2011)0468) σχετικά με την πρόταση
οδηγίας που αφορά την «καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
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κακοποίησης παιδιών». Χάρη στην οδηγία 2011/93/ΕE της 13ης Δεκεμβρίου 2011[2], ο
σεξουαλικός τουρισμός με θύματα παιδιά συνιστά ποινικό αδίκημα σε ολόκληρη την Ένωση·
ειδικότερα, το άρθρο 21 προβλέπει μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την παρεμπόδιση ή την
απαγόρευση της οργάνωσης ταξιδίων με σκοπό την διάπραξη αδικημάτων του είδους αυτού.
Πολύ πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε
εγκρίνει σειρά ψηφισμάτων σχετικά με τις προθέσεις ή τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής επί
θεμάτων τουρισμού, οι αξιολογότερες εκ των οποίων είναι αυτές της 8ης Σεπτεμβρίου 2005,
σχετικά με τις νέες προοπτικές και προκλήσεις για την βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού,
της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με «Μια ανανεωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό:
για μια ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού», και της 16ης Δεκεμβρίου
2008, σχετικά με τις επιπτώσεις του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες και την ανάπτυξή
τους. Έτσι, το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις της πολιτικής των θεωρήσεων στον
τουρισμό και υποστήριξε την προώθηση των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών.
Πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενός σήματος ευρωπαϊκής κληρονομιάς, την χάραξη μιας
ποδηλατικής διαδρομής κατά μήκος του πρώην «σιδηρού παραπετάσματος» και ενεθάρρυνε τον
τομέα του τουρισμού να διευρύνει την προσφορά των υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθεί
στον εποχικό χαρακτήρα του τουρισμού.
Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 27
Σεπτεμβρίου 2011, βάσει της έκθεσης πρωτοβουλίας με τίτλο «πρώτος τουριστικός προορισμός
στον κόσμο», το ψήφισμα (P7_TA(2011)0407). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ στηρίζει την
πολιτική στρατηγική της Επιτροπής, η οποία διαρθρώνεται σε 21 δράσεις, επιθυμεί και την
επανεκκίνηση ενός τουρισμού ανταγωνιστικού, σύγχρονου, υψηλής ποιότητας και βιώσιμου,
που θα στηρίζεται στην πολυπολιτισμική διάσταση της Ευρώπης και θα είναι προσιτός σε όλους.
Οι βουλευτές τονίζουν επίσης τη σημασία των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί σε άλλους τομείς
και θα μπορούσαν να έχουν καθοριστικό αντίκτυπο στον τουρισμό, όπως η απασχόληση, η
φορολογία και τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Όμως, το αίτημα του Κοινοβουλίου να καταρτισθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για τον τουρισμό
στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020, δεν έγινε δεκτό από το Συμβούλιο.
Ομοίως, η Επιτροπή αναγκάστηκε να αποσύρει τον Δεκέμβριο 2014 μια σύσταση για
ένα σύνολο μη δεσμευτικών ευρωπαϊκών βασικών αρχών σχετικών με την ποιότητα των
τουριστικών υπηρεσιών, την οποία είχε υποβάλει στο Συμβούλιο τον Φεβρουάριο 2014. Και
τούτο, παρά το ότι είχε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου υπέρ ενός ευρωπαϊκού σήματος για
τον «Τουρισμό ποιότητας» (σημείο 25 του ψηφίσματος (P7_TA(2011)0407) και σημείο 53 του
ψηφίσματος (P8_TA(2015)0391)).
Στις 27 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση το νομοθετικό
ψήφισμα (P8_TA(2015)0366) σχετικά με μια νέα οδηγία που ενισχύει την προστασία των
ταξιδιωτών στο πλαίσιο των οργανωμένων ταξιδίων και των συνδεδεμένων ταξιδιωτικών
διακανονισμών και καταργεί την ισχύουσα στον τομέα αυτό οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Στις 29
Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα (P8_TA(2015)0391) σχετικά με νέες
προκλήσεις και ιδέες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη. Το ψήφισμα αναφέρει,
μεταξύ άλλων, την ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής, την ανάπτυξη της διαμοιραστικής
οικονομίας, την εξέλιξη της συμπεριφοράς των καταναλωτών, την ανάγκη προσέλκυσης και
διατήρησης εξειδικευμένου προσωπικού, τη δημογραφική εξέλιξη και τον εποχικό χαρακτήρα.
Αφετέρου, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική για τον
τουρισμό, η οποία θα αντικαταστήσει ή θα επικαιροποιήσει την ανακοίνωση της 30ής Ιουνίου

[2]Ο αριθμός της οδηγίας ήταν αντικείμενο διορθωτικού, «011/93/ΕΕ» αντί για «2011/92/ΕΕ» (ΕΕ L 18 της
21.1.2012).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
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2010 για την Ευρώπη, πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο· ζητά να δημιουργηθεί
στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ένα κονδύλι στον προϋπολογισμό αφιερωμένο
στον τουρισμό· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τουρισμού (CET), να διαφυλάξουν την πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης στον τουρισμό,
ενδεχομένως χάρη στην καθιέρωση ενός σήματος «Προορισμός Ευρώπη 2020» που θα
περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις μάρκετινγκ, προβολής του εμπορικού σήματος και
διαφημιστικής προβολής της Ευρώπης, θέτοντας έτσι σε εφαρμογή την μακροπρόθεσμη
στρατηγική που η Επιτροπή είχε προτείνει τον Φεβρουάριο 2014 αλλά το Συμβούλιο είχε
απορρίψει (βλ. παραπάνω).
Christina Ratcliff
06/2017


	Τουρισμός
	Νομική βάση
	Στόχοι
	Επιτεύγματα
	Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


