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Τουρισμός

Από τον Δεκέμβριο του 2009 ο τουρισμός έχει τη δική του νομική βάση. Ωστόσο,
δεν διαθέτει ακόμη χωριστό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027.

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), αποτελείται
από περίπου 2,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις, κυρίως μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ), που
σύμφωνα με εκτιμήσεις απασχολούν κάπου 12,3 εκατομμύρια άτομα. Το 2018 ο
ταξιδιωτικός και τουριστικός κλάδος συνεισέφερε άμεσα το 3,9% του ΑΕΠ της ΕΕ και
αντιπροσώπευε το 5,1% του συνολικού εργατικού δυναμικού (που σημαίνει περίπου
11,9 εκατομμύρια θέσεις εργασίας). Εάν ληφθεί υπόψη η στενή σύνδεσή του με άλλους
οικονομικούς τομείς, τα στοιχεία του τουριστικού κλάδου γίνονται ακόμη πιο σημαντικά
(αντιστοιχεί στο 10,3% του ΑΕΠ και στο 11,7% της συνολικής απασχόλησης, που
σημαίνει πως απασχολεί 27,3 εκατομμύρια εργαζόμενους).
Το 2019 οι διεθνείς αφίξεις τουριστών παγκοσμίως ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια
(+4%) εκ των οποίων τα 745 εκατομμύρια στην Ευρώπη, ήτοι το 50% της
αγοράς. Το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, τον Μάρτιο του 2020, με τη
συνακόλουθη αβεβαιότητα όσον αφορά τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και τις
υγειονομικές υποχρεώσεις, αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη πρόκληση για το μέλλον
του τουριστικού τομέα.
Η πολιτική τουρισμού αποτελεί επίσης ένα μέσο με το οποίο η ΕΕ μπορεί να
επιδιώξει ευρύτερους στόχους στην απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση. Η
περιβαλλοντική διάσταση του τουρισμού θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία συν
τω χρόνω. Αυτό αντανακλάται ήδη σε έργα που αφορούν τον βιώσιμο, υπεύθυνο
και ηθικό τουρισμό. Το 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε μελέτη με τίτλο
«Overtourism: αντίκτυπος και πιθανές απαντήσεις πολιτικής».
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Επιτεύγματα

Α. Γενική πολιτική
Από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 με θέμα
«Τουρισμός και Απασχόληση» και έπειτα, η ΕΕ έχει όλο και μεγαλύτερη
επίγνωση της συμβολής του τουρισμού στην απασχόληση στην Ευρώπη. Στην
ανακοίνωσή της με τίτλο «Προσέγγιση συνεργασίας για το μέλλον του ευρωπαϊκού
τουρισμού» (COM(2001)0665), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα επιχειρησιακό
πλαίσιο και μέτρα για την τόνωση της τουριστικής βιομηχανίας της ΕΕ. Με
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 κορυφαίος τουριστικός προορισμός.
Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή εφάρμοσε στη συνέχεια ένα ευρύ φάσμα μέτρων.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα άμεσα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής:
— οι δορυφορικοί λογαριασμοί τουρισμού (ΔΛΤ) ανά κράτος μέλος, με απώτατο στόχο

την παρουσίαση του πρώτου ευρωπαϊκού δορυφορικού λογαριασμού·

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

— η διεξαγωγή σε ετήσια βάση ενός ευρωπαϊκού φόρουμ για τον τουρισμό από
το 2002, το οποίο συνδιοργανώνεται με τη χώρα που ασκεί την Προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου
του εκάστοτε έτους. Το 2019 πραγματοποιήθηκε το 18ο φόρουμ στο Ελσίνκι
της Φινλανδίας με θέμα «Digital transformation as the engine of sustainable
growth for the EU tourism sector» (Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως κινητήρια
δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της ΕΕ). Το ευρωπαϊκό
φόρουμ τουρισμού για το 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από το Βερολίνο
και επικεντρώθηκε στους τρόπους επίλυσης της κρίσης και αναπροσανατολισμού
του τουρισμού στην Ευρώπη.

Από το 2001 και έπειτα, η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει διάφορες ανακοινώσεις, εκ των
οποίων η πλέον πρόσφατη ήταν το 2014, σχετικά με τις πολιτικές κατευθυντήριες
γραμμές της για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Πρόκειται για τις εξής
ανακοινώσεις:
— (COM(2007)0621), 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.

— (COM(2010)0352), 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.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0665:FIN:el:PDF
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http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
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— (COM(2012)0649), 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.

— (COM(2014)0086), 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. Προς όφελος τουριστών-ταξιδιωτών ή/και παραθεριστών
Σε αυτά συγκαταλέγονται μέτρα που διευκολύνουν τη διέλευση συνόρων και
προστατεύουν την υγεία, την ακεραιότητα και τα υλικά συμφέροντα των τουριστών.
Μεταξύ αυτών είναι και η σύσταση του Συμβουλίου 86/666/ΕΟΚ για την πυρασφάλεια
στα ξενοδοχεία, η οδηγία 2008/122/ΕΚ σχετικά με τη χρονομεριστική μίσθωση και η
οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς. Σε αυτές προστίθεται η έγκριση κανονισμών για την
προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλους τους τομείς των μεταφορών
(βλ. δελτίο 2.2.3). Η οδηγία 2006/7/ΕΚ της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη
διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης αποτελεί παράδειγμα της σύνδεσης
του τουρισμού με άλλους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ. Καταργεί επίσης την οδηγία
76/160/ΕΟΚ της 8ης Δεκεμβρίου 1975, από την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του Κοινοβουλίου, δρομολόγησε
πρωτοβουλίες υπό μορφή πέντε προπαρασκευαστικών προγραμμάτων σε
συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό τουρισμό.
Η πρωτοβουλία «EDEN» επικεντρώνεται στην προώθηση εξεχόντων ευρωπαϊκών
τουριστικών προορισμών και ανερχόμενων ή ελάχιστα γνωστών ακόμη προορισμών,
που τηρούν τις αρχές της βιωσιμότητας. Η προθεσμία για τη χρηματοδότηση
της εν λόγω 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).
Η πρωτοβουλία «Calypso», επικεντρώνεται στην προώθηση του κοινωνικού τουρισμού
για ηλικιωμένους πολίτες, για μη προνομιούχους νέους, άπορες οικογένειες και άτομα
περιορισμένης κινητικότητας. Το πρόγραμμα επέτρεψε τη συγχρηματοδότηση πολλών
διακρατικών συμπράξεων που είχαν ως στόχο τη συνεργασία και την ανταλλαγή
μηχανισμών στον τομέα του κοινωνικού τουρισμού. Μεταξύ άλλων δράσεων, η ΕΕ
υποστήριξε τη δημιουργία της πλατφόρμας e-Calypso, η οποία συνδέει την προσφορά
με τη ζήτηση για τουρισμό χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
Το πρόγραμμα «Βιώσιμος τουρισμός», που περιλαμβάνει τη διαδρομή «Πράσινη ζώνη»
ή «The Green Belt» (διαδρομή 6.800 χιλιομέτρων από τη Θάλασσα του Μπάρεντς
μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα), επιδιώκει να προωθήσει τη μετατροπή του πρώην σιδηρού
παραπετάσματος σε διασυνοριακό δίκτυο οδοιπορικών και ποδηλατικών διαδρομών.
Για την αξιολόγηση των διαδρομών «Eurovélo» – ενός δικτύου 14 ποδηλατοδρόμων
μεγάλων αποστάσεων υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ποδηλατικής Ομοσπονδίας

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
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–, βλέπε την ενημερωμένη έκδοση (2012) της μελέτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για το ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών.
Το πρόγραμμα «DiscoverEU», μεταξύ πολλών άλλων προγραμμάτων για την
προώθηση του τουρισμού, δίνει τη δυνατότητα σε 18χρονους Ευρωπαίους να
ταξιδέψουν σε ολόκληρη την ΕΕ και να μάθουν περισσότερα για την πολυμορφία της
Ευρώπης.
Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί επίσης διασυνοριακά έργα βιώσιμου τουρισμού προκειμένου
να διαφοροποιηθούν οι τουριστικές δυνατότητες στην Ευρώπη. Για παράδειγμα,
προκηρύχθηκε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προσφορών (19 Ιουλίου 2018) στο
πλαίσιο του COSME με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και προώθησης διακρατικών
θεματικών τουριστικών προϊόντων, χάρη στην αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ του
τουρισμού και των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας. Υπό την σκέπη
του προγράμματος COSME έχουν δρομολογηθεί διάφορες άλλες πρωτοβουλίες.
Περιλαμβάνουν:
— την υποστήριξη της ανταγωνιστικής και βιώσιμης ανάπτυξης στον τουριστικό

κλάδο (2017)·

— την προώθηση και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του
αθλητισμού και της ευεξίας, όπως και την υποστήριξη της πολιτιστικής και
βιομηχανικής κληρονομιάς της Ευρώπης (2015)·

— τη διευκόλυνση των διακρατικών τουριστικών ροών για ηλικιωμένους και νέους
κατά τη χαμηλή και τη μέση περίοδο του έτους (2014) και

— τη μεγιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ του τουρισμού και του υψηλού
φάσματος και δημιουργικών τομέων (2014).

2. Προς όφελος της τουριστικής βιομηχανίας και των περιφερειών, και για έναν
υπεύθυνο τουρισμό
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. Η ΕΕ προσφέρει μια σειρά από
πηγές χρηματοδότησης που βοηθούν τον τουρισμό να συμβάλει στην περιφερειακή
ανάπτυξη και την απασχόληση: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
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 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
για την απασχόληση, το πρόγραμμα Leonardo da Vinci για την επαγγελματική
κατάρτιση, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διαφοροποίηση
της αγροτικής οικονομίας, το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την
ανταγωνιστικότητα (CIP) και το 7o πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα. Σχετικά με τα
ανωτέρω, στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, το
πρόγραμμα για την ενιαία αγορά αποτελεί συνέχεια του προγράμματος CIP ενώ το
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» του προγράμματος «Ορίζων 2020».

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
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Εναρμονισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τουρισμό συλλέγονται στην ΕΕ
από το 1996. Ο κανονισμός (ΕΕ) 692/2911, 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 εξασφαλίσει
μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων επιπέδων στα οποία λαμβάνονται
αποφάσεις τουριστικής πολιτικής. Με τις ανακοινώσεις της της 27ης Νοεμβρίου 1996
(COM(1996)0547) και της 26ης Μαΐου 1999 (COM(1999)0262), η Επιτροπή εξήγγειλε
και ανέπτυξε μια ενωσιακή εκστρατεία κατά του παιδεραστικού σεξουαλικού τουρισμού
(ως προς την πρόληψη και τις παραβάσεις, βλ. παρακάτω).
3. Άλλα εστιασμένα μέτρα
Πιο πρόσφατα, η ΕΕ αποφάσισε να κηρύξει το 2018 ως Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας. Η
Κίνα είναι μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα επεκτεινόμενες αγορές πελατών. Η εν
λόγω πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να προωθήσει προορισμούς λιγότερο γνωστούς,
να βελτιώσει την ταξιδιωτική και τουριστική εμπειρία, να προωθήσει την οικονομική
συνεργασία και να ενθαρρύνει την πρόοδο στην απλούστευση των θεωρήσεων
διαβατηρίου και στην αεροπορική συνδεσιμότητα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε επίσης μια διάσκεψη για να αναδείξει ζητήματα
που σχετίζονται με τον τουρισμό στις Βρυξέλλες στις 19 Μαρτίου.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ήδη τον Δεκέμβριο του 1996, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφερε την υποστήριξή
του σε μία κοινοτική δράση για τον τουρισμό εγκρίνοντας το πρώτο πολυετές
πρόγραμμα (1997-2000) «Φιλοξενία», το οποίο εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια λόγω
αδυναμίας του Συμβουλίου να επιτύχει ομοφωνία.
Στο ψήφισμά του, της 30ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την
καταπολέμηση του παιδεραστικού σεξουαλικού τουρισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
κάλεσε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν καθολικά δεσμευτικούς εξωεδαφικούς νόμους που
θα επιτρέπουν τη διενέργεια ερευνών, τη δικαστική δίωξη και την τιμωρία ατόμων που
ευρισκόμενα στο εξωτερικό, διαπράττουν παράνομες ενέργειες που περιλαμβάνουν τη
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Στις 27 Οκτωβρίου 2011 το Κοινοβούλιο ενέκρινε
νομοθετικό ψήφισμα (P7_TA(2011)0468) σχετικά με την πρόταση οδηγίας που αφορά
την «καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών». Βάσει της οδηγίας 2011/93/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011, ο παιδεραστικός
σεξουαλικός τουρισμός συνιστά πλέον ποινικό αδίκημα σε όλη την ΕΕ· 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 κατευθυντήριες γραμμές και 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 τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού», της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με
«Μια ανανεωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό: για μια ισχυρότερη σύμπραξη
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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 που η πολιτική στον τομέα των θεωρήσεων
έχει στον τουρισμό και υποστήριξε την προώθηση των ευρωπαϊκών τουριστικών
προορισμών.
Πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενός σήματος ευρωπαϊκής κληρονομιάς, τη χάραξη
μιας ποδηλατικής διαδρομής κατά μήκος του πρώην «σιδηρού παραπετάσματος»
και ενθάρρυνε τον τομέα του τουρισμού να διευρύνει την προσφορά υπηρεσιών,
προκειμένου να ανταποκριθεί στις εποχιακές διακυμάνσεις του αριθμού των τουριστών.
Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 27
Σεπτεμβρίου 2011, ψήφισμα βασισμένο στην έκθεση πρωτοβουλίας με τίτλο «Ευρώπη,
πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο». 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 ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης τη
σημασία των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί σε άλλους τομείς όπως η απασχόληση,
η φορολογία και τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν
καθοριστικό αντίκτυπο στον τουρισμό.
Όμως, το αίτημα του Κοινοβουλίου να καταρτισθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για τον
τουρισμό στο πλαίσιο του ΠΔΠ 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
του 2014. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι είχε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου
υπέρ ενός «ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας για τον τουρισμό» (παράγραφος 25 του
ψηφίσματος της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και παράγραφος 53 του ψηφίσματος της 29ης
Οκτωβρίου 2015 σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προαγωγή του τουρισμού
στην Ευρώπη.
Στις 27 Οκτωβρίου 2015 το Κοινοβούλιο ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση ένα νομοθετικό
ψήφισμα για την έκδοση μιας νέας οδηγίας που επιδιώκει να βελτιώσει την προστασία
των ταξιδιωτών στο πλαίσιο των οργανωμένων ταξιδίων και καταργεί την οδηγία
90/314/ΕΟΚ (P8_TA(2015)0366). Στις 29 Οκτωβρίου 2015 το Κοινοβούλιο ενέκρινε
ψήφισμα σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προώθηση του τουρισμού
στην Ευρώπη. Το ψήφισμα αφορά την ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής, την
ανάπτυξη της οικονομίας του διαμοιρασμού, την εξέλιξη της συμπεριφοράς των
καταναλωτών, την ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης εξειδικευμένου προσωπικού,
τη δημογραφική αλλαγή και την εποχικότητα. Σε αυτό, 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 2010 με τίτλο
«Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο», και ζητεί να δημιουργηθεί
στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μια γραμμή του προϋπολογισμού για
τον τουρισμό. Προτρέπει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού, να διαφυλάξουν την πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης
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στον τουρισμό, ενδεχομένως μέσω της δημιουργίας του σήματος «Προορισμός
Ευρώπη 2020».
Η διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τουρισμό, η
κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και η ειδική ομάδα για τον
τουρισμό (TTF) που λειτουργεί στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής διεξάγουν
περιστασιακές συζητήσεις με εκπροσώπους διεθνών τουριστικών φορέων. Κατά τη
συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των
Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), τον Φεβρουάριο του 2018, το Κοινοβούλιο και ο
UNWTO υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας επικεντρωμένο στην προώθηση του
βιώσιμου τουρισμού σε όλη την Ευρώπη. Η ειδική ομάδα για τον τουρισμό επίσης έχει
ζητήσει μια πιο συνεπή τουριστική πολιτική, και έχει θέσει το ζήτημα μιας χωριστής
γραμμής για τον τουρισμό στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στο ψήφισμά του, της 29ης
Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο ενθάρρυνε την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει
την προβολή της Ευρώπης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Ακόμη, τόνιζε
τη σημασία της ευρωπαϊκής τουριστικής εμπορικής εικόνας και ζητούσε περισσότερη
συνεργασία με τους διεθνείς φορείς. Πρόσφατα, το Κοινοβούλιο δημοσίευσε μελέτη με
τίτλο «European tourism: recent developments and future challenges» (Ευρωπαϊκός
τουρισμός: πρόσφατες εξελίξεις και μελλοντικές προκλήσεις).

Μέτρα στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19

Η Ευρώπη αποτελεί τον κυριότερο παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Η τουριστική
βιομηχανία αποτελεί ζωτικό τμήμα της οικονομίας της ΕΕ και αντιπροσωπεύει το
10 % του ΑΕγχΠ της, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ έχει δεσμευτεί να
αναζωογονήσει τον συγκεκριμένο τομέα.
Ο αντίκτυπος της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης γίνεται πλέον σαφής, καθώς
η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού αναμένεται να παραμείνει κάτω από τα
επίπεδα του 2019 έως το 2023. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων μηνών
του έτους, η Ευρώπη κατέγραψε δραματική μείωση κατά 44% των αφίξεων διεθνών
τουριστών σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 – μείωση που συνάδει με
τις παγκόσμιες επιδόσεις. Οι απώλειες θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού
στην Ευρώπη το 2020 ήταν τεράστιες, και κυμάνθηκαν μεταξύ 14,2 εκατομμυρίων
και 29,5 εκατομμυρίων. Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να κυριαρχεί και η διάρκεια
των περιορισμών λόγω της πανδημίας θα είναι καθοριστικής σημασίας για τον
προσδιορισμό των απωλειών στον τομέα.
Η Επιτροπή έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία ταχείας αντίδρασης: μια πρόταση για την
αναστολή των κανόνων που υποχρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν
τον διαθέσιμο χρόνο χρήσης (slots) που τους έχει κατανεμηθεί στους αερολιμένες
της ΕΕ (COM(2020)111)· κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαιώματα των επιβατών
(C(2020)1830) και τους συνοριακούς ελέγχους (C(2020)1753)· και παροχή συνδρομής
για τον επαναπατρισμό ταξιδιωτών της ΕΕ κατά τη διάρκεια του περιορισμού της
κυκλοφορίας (lockdown) που διήρκεσε από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020.
Τον Μάιο του 2020 η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση της με τίτλο «Τουρισμός
και μεταφορές το 2020 και μετά» (COM(2020)550), που συγκεντρώνει κατευθυντήριες
γραμμές και συστάσεις για την ασφαλή αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας
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χωρίς περιορισμούς και το εκ νέου άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων, την ασφαλή
αποκατάσταση των μεταφορών, της συνδεσιμότητας και των τουριστικών υπηρεσιών,
ιδίως των υπηρεσιών φιλοξενίας, την αντιμετώπιση της κρίσης ρευστότητας και την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, και διατυπώνει συστάσεις σχετικά
με τα κουπόνια. Το Κοινοβούλιο, με τη σειρά του, συζήτησε για την πανδημία COVID-19
κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου της 10ης Μαρτίου, της 26ης Μαρτίου και
της 17ης Ιουνίου 2020. Κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου της 26ης Μαρτίου
2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τρεις νομοθετικές προτάσεις:
τη δρομολόγηση της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού
(P9_TA(2020)0042)· την επέκταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την κάλυψη
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας (P9_TA(2020)0043)·
και την προσωρινή αναστολή των κανόνων κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης
(slots) στους αερολιμένες (βλέπε COM(2020)111 ανωτέρω και P9_TA(2020)0041).
Επιπλέον, στην περίοδο συνόδου της 19ης Ιουνίου 2020 το Κοινοβούλιο ενέκρινε το
ψήφισμα με τίτλο «Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά» το οποίο ζητεί την
ταχεία, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στήριξη για τους τομείς των μεταφορών
και του τουρισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση και η ανταγωνιστικότητά
τους, και τονίζει ότι η τρέχουσα κρίση αποτελεί ιστορική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό
του τουρισμού στην ΕΕ, ώστε να καταστεί πιο βιώσιμος και προσιτός για τα άτομα με
αναπηρία.
Τον Μάρτιο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση πρωτοβουλίας του με
τίτλο «Θέσπιση στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμο τουρισμό» (P9_TA(2021)0109),
στην οποία το Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και χωρίς
καθυστέρηση κοινά και συντονισμένα κριτήρια για ασφαλή ταξίδια. Η εν λόγω
στρατηγική περιλαμβάνει ένα κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού και ένα σύστημα
αμοιβαίας αναγνώρισης των διαδικασιών εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς, ενώ
παράλληλα διευκολύνει την εφαρμογή του ενωσιακού εντύπου εντοπισμού επιβατών,
ψηφιακά όπου είναι δυνατόν, με πλήρη σεβασμό των κανόνων προστασίας των
δεδομένων.
Τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν ένα κοινό και απαλλαγμένο διακρίσεων
πρωτόκολλο της ΕΕ για την ασφάλεια της υγείας όσον αφορά τα τεστ πριν από
την αναχώρηση, το οποίο θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονομικά προσιτό και
να περιλαμβάνει τεχνολογίες γρήγορων τεστ (rapid tests), τεστ PCR και άλλα. Το
Κοινοβούλιο εκφράζει επίσης τη λύπη του για την έλλειψη επαρκούς δημοσιονομικής
και χρηματοδοτικής συνδρομής και καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν προσωρινά
μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για τις ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες,
συνοδευόμενους από ειδική δέσμη κινήτρων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις
ΜΜΕ για την περίοδο 2020-2024.
Στις 17 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση με τίτλο «Μια κοινή πορεία
για την ασφαλή και βιώσιμη επανέναρξη των δραστηριοτήτων» (COM(2021)0129),
καθώς και μια πρόταση κανονισμού σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την
επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης
και ανάρρωσης με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια
της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) (COM(2021)0130), και ένα
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παρόμοιο πλαίσιο για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα εδάφη των
κρατών μελών (COM(2021)0140).
Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ γίνεται δεκτό σε όλα τα κράτη μέλη,
συμβάλλοντας στη διασφάλιση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας για όλους τους
κατοίκους της ΕΕ.

Davide Pernice
03/2022
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