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Έκθεση A8-0258/2015 

Isabella De Monte 

Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισµού στην Ευρώπη 

2014/2241(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 170 παράγραφος 4 του Κανονισµού) που αντικαθιστά τη 

µη νοµοθετική πρόταση ψηφίσµατος Α8-0258/2015 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε νέες προκλήσεις και ιδέες για την 

προαγωγή του τουρισµού στην Ευρώπη 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος 

τουριστικός προορισµός στον κόσµο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό 

τουρισµό» (COM(2010)0352), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 µε τίτλο «Ευρώπη, ο 

πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον 

τουρισµό στην Ευρώπη»
1
, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική 

για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και 

θαλάσσιο τουρισµό» (COM(2014)0086), 

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής µε τίτλο «Η ασφάλεια των 

υπηρεσιών τουριστικών καταλυµάτων» COM(2014)0464), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Βελτίωση της νοµοθεσίας για 

καλύτερα αποτελέσµατα – ένα θεµατολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά µε την κινητικότητα 

και την ένταξη ατόµων µε αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 

2010-20204
2
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τη 

δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτιστική υποδοµή και τις πολιτιστικές δραστηριότητες 

για τα άτοµα µε αναπηρίες
3
, 

                                                 
1 ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 41. 
2 ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 9. 
3 ΕΕ C 134 της 7.6.2003, σ. 7. 
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– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

ιδίως το άρθρο 195, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισµού και τις 

γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

και της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας (A8-0258/2015), 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι µέτρα που λαµβάνονται σε επίπεδο ΕΕ βάσει του άρθρου 195 

ΣΛΕΕ οφείλουν να συµπληρώνουν τη δράση των κρατών µελών στον τοµέα του 

τουρισµού, εξαιρουµένης οποιασδήποτε εναρµονίσεως των νόµων· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισµός αποτελεί καίριο πεδίο ανάπτυξης για την 

ευρωπαϊκή οικονοµία διότι παράγει πάνω από το 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ εάν 

συνυπολογιστούν τοµείς που συνδέονται µε τον τουρισµό· λαµβάνοντας υπόψη ότι ο 

τουρισµός αποτελεί κινητήρια δύναµη δηµιουργίας µεγάλου αριθµού θέσεων εργασίας, 

δεδοµένου ότι απασχολεί απευθείας 13 εκατοµµύρια εργαζόµενους και καλύπτει 

συνεπώς το 12% τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων εργασίας στην ΕΕ· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος τουριστικός προορισµός στον 

κόσµο, µε µερίδιο αγοράς 52%· λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τα στατιστικά 

στοιχεία, τα ταξίδια των κατοίκων της ΕΕ στο εξωτερικό εξακολουθούν να έχουν στην 

πλειονότητά τους προορισµούς εντός της ΕΕ· λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο αριθµός 

των τουριστών που φθάνουν από όλο τον κόσµο στην ΕΕ αναµένεται να αυξηθεί κατά 

140 εκατοµµύρια ετησίως µέχρι το 2025· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισµός αποτελεί σηµαντική κοινωνικοοικονοµική 

δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε εκτεταµένο αντίκτυπο στην οικονοµική 

ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη και ότι ως εκ τούτου θα 

µπορούσε να διαδραµατίσει καίριο ρόλο στην αντιµετώπιση της τρέχουσας οικονοµικής 

κρίσης και της κρίσης στον τοµέα της απασχόλησης· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισµός αποτελεί τη µεγαλύτερη 

θαλάσσια δραστηριότητα στην Ευρώπη· λαµβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 

δραστηριότητα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο της θαλάσσιας 

οικονοµίας, επηρεάζοντας άµεσα πολλούς άλλους τοµείς της οικονοµίας της ΕΕ και 

απασχολώντας 3,2 εκατοµµύρια άτοµα, ως επί το πλείστον ηλικίας από 16 έως 35 ετών· 

εκτιµώντας ότι πρέπει να σηµειωθεί ότι ο εν λόγω τοµέας αποτελεί µοχλό για την 

ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως στις περιφέρειες του Ατλαντικού 

και της Μεσογείου· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής συνεισφέρουν σε 

τουλάχιστον τρεις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker, δηλαδή στην βιώσιµη 

ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης, στη συνδεδεµένη ψηφιακή ενιαία αγορά και σε 

µια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις που προαναγγέλθηκαν στην ανακοίνωση του 2010 

µε τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο» υπηρετούν τον 
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φιλόδοξο στόχο της διατήρησης της δεσπόζουσας θέσης της Ευρώπης στον κόσµο ως 

τουριστικού προορισµού· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ειδική γραµµή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό για 

τον τουρισµό και ότι οι δράσεις στον τοµέα αυτόν κατανέµονται µεταξύ διαφόρων 

ταµείων, πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βιοµηχανία του τουρισµού στην Ευρώπη αντιµετωπίζει σειρά 

προκλήσεων, όπως είναι η αύξηση της ανασφάλειας των υποδοµών λόγω της 

κινητικότητας· 

Ι. εκτιµώντας ότι οι υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής στο πεδίο του τουρισµού είναι σε 

θέση να αντιµετωπίσουν προβλήµατα όπως οι δηµογραφικές µεταβολές και η 

εποχικότητα µέσω της διαµόρφωσης προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται 

στις ειδικές ανάγκες των ηλικιωµένων που έχουν την δυνατότητα να ταξιδεύουν κατά 

τη διάρκεια των χαµηλών περιόδων· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ στον τοµέα του τουρισµού αντιµετωπίζουν σοβαρές 

δυσκολίες λόγω υψηλού κανονιστικού φόρτου· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της ΕΕ, όπως στην 

Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασµό µε τις τροµοκρατικές απειλές, 

επιδρούν αρνητικά στον τοµέα του τουρισµού και ως εκ τούτου καθιστούν απαραίτητη 

τη λήψη αντιµέτρων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

ΙΓ. εκτιµώντας ότι ένας τουρισµός που βρίσκεται σε αρµονία µε τη φύση και µε το τοπίο 

καθώς και τους αστικούς προορισµούς και βασίζεται στην αποδοτική αξιοποίηση των 

πόρων µπορεί ενδεχοµένως να βοηθά στην διαφύλαξη του τοπικού περιβάλλοντος και 

δη του ορεινού, παράκτιου και νησιωτικού, να συµβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, 

να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα των ταξιδιωτών για διαρκώς υψηλότερη ποιότητα και 

να καθιστά ανταγωνιστικές τις εταιρείες αλλά δεν παύει να παραµένει ένας τουρισµός 

υψηλού κόστους και ως εκ τούτου να αφορά µια µικρή µερίδα τουριστών· 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός τουρισµός διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο στην προαγωγή του πλούτου της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας στην Ευρώπη, 

ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και προωθεί τις διαπολιτισµικές ανταλλαγές και την 

πολυπολιτισµική κατανόηση· 

ΙΕ. εκτιµώντας ότι οι περιφέρειες διαδραµατίζουν θεµελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη και την 

εφαρµογή πολιτικών που σχετίζονται µε τον τουρισµό σε περιφερειακό επίπεδο· 

ΙΣΤ. εκτιµώντας ότι η συνεργατική οικονοµία συνιστά µετάβαση προς νέα επιχειρηµατικά 

µοντέλα λόγω της ταχύτητας µε την οποία εξελίσσεται η νέα τεχνολογία και ότι πολλές 

από τις εταιρείες του τοµέα της συνεργατικής οικονοµίας εντάσσονται στην οικονοµία 

των ταξιδιωτικών υπηρεσιών· 

ΙΖ. εκτιµώντας ότι, παρά τον κατακερµατισµό της πληροφόρησης που καθιστά δύσκολη 

την εξαγωγή ατράνταχτων συµπερασµάτων, ο οικονοµικός αντίκτυπος της 

συνεργατικής οικονοµίας κατά πάσα πιθανότητα επιδρά θετικά στην οικονοµική 
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ανάπτυξη και την ευηµερία· 

ΙΗ. εκτιµώντας ότι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η προστασία των 

δικαιωµάτων των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητα για 

όλους όσους παρέχουν σχετικές µε τον τουρισµό υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 

όσων δραστηριοποιούνται από κοινού στην αξιοποίηση των πλέον προηγµένων 

διαδικτυακών τεχνολογιών·  

ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας των ταξιδιών και του τουρισµού είναι ένας από τους 

τοµείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από την ψηφιοποίηση, γεγονός που διανοίγει 

πολλές ευκαιρίες για τις ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε 

παγκόσµιο επίπεδο· 

Το πλαίσιο δράσης της Επιτροπής  

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς το Κοινοβούλιο και τα κράτη µέλη 

σχετικά µε την εφαρµογή των δράσεων που προβλέπονται στην προαναφερθείσα 

ανακοίνωσή της του 2010 και σχετικά µε τη χρήση κονδυλίων στο πλαίσιο των 

διαρθρωτικών ταµείων και των σχετικών προγραµµάτων της ΕΕ, όπως είναι το 

πρόγραµµα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP), το 

πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις» 

(COSME) και τα αντίστοιχα δοκιµαστικά σχέδια µε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, 

υπό µορφή έκθεσης πραγµατικών γεγονότων που περιλαµβάνει κριτική εκτίµηση της 

απόδοσης των δράσεων που αφορούν την προαγωγή του τουρισµού στην Ευρώπη και 

την εδραίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου· 

2. παροτρύνει µε θέρµη την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός 

τµήµατος εντός του εποµένου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου που θα αφορά 

αποκλειστικά τον τουρισµό, δεδοµένου ότι ο τουρισµός πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

αυθύπαρκτη οικονοµική δραστηριότητα από άποψη προϋπολογισµού και δράσεων και 

να µην χρηµατοδοτείται από τους προϋπολογισµούς άλλων τοµέων πολιτικής· 

3. υπενθυµίζει ότι τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ) 

εξακολουθούν να συνιστούν τη µεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηµατοδότησης των 

δράσεων για την τόνωση του τουρισµού σε ορισµένα κράτη µέλη· παροτρύνει συνεπώς 

την Επιτροπή να διασφαλίσει µεγαλύτερη διαφάνεια κατά την αξιοποίηση των 

διαρθρωτικών κονδυλιών από τις τοπικές αρχές· 

4. Καλεί την Επιτροπή, τα κράτη µέλη, τις περιφέρειες και τις αρµόδιες αρχές στον τοµέα 

του τουρισµού, καθώς και τις επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν στον 

µέγιστο δυνατό βαθµό τις νέες χρηµατοδοτικές δυνατότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ιδίως µέσω των εθνικών και περιφερειακών 

επενδυτικών τραπεζών, ώστε να δώσουν ποιοτική ώθηση στη δράση της ΕΕ προς 

όφελος του τουρισµού· 

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη πιλοτικών 

σεναρίων σχετικά µε τον τουρισµό στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020»· 

6. καλεί την Επιτροπή να µεταφράσει τον οδηγό χρηµατοδοτικής στήριξης στις 24 



 

AM\1074226EL.doc  PE568.453v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

επίσηµες γλώσσες προκειµένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφόρηση 

σχετικά µε δυνατότητες χρηµατοδότησης και δη για ΜΜΕ, δεδοµένου ότι η δυσκολία 

πρόσβασης σε χρηµατοδότηση συνιστά ένα από τα εµπόδια σε αυτό τον τοµέα· 

7. καλεί την Επιτροπή να ορίσει ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες για να εκτιµήσουν τον 

αντίκτυπο που έχουν άλλες πολιτικές της ΕΕ στον τουρισµό, καθώς και να αναλύσουν 

τις πραγµατικές και δυνητικές απειλές που ενέχουν εις βάρος του τουρισµού οι 

συγκρούσεις στις όµορες χώρες και περιφέρειες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο, προτείνοντας µέτρα για την ενίσχυση του 

θετικού αντικτύπου και τη µείωση του αρνητικού αντικτύπου για τον τουρισµό· 

8. αναµένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει µια επισκόπηση επικαιροποιηµένων 

δεδοµένων βάσει του νέου κανονισµού σχετικά µε τις στατιστικές στον τοµέα του 

τουρισµού· 

9. επισηµαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη µιας 

ολοκληρωµένης προσέγγισης για τον τουρισµό, η οποία να διασφαλίζει ότι τα 

συµφέροντα και οι ανάγκες του τοµέα λαµβάνονται υπόψη κατά τη διατύπωση και την 

εφαρµογή άλλων πολιτικών της ΕΕ (π.χ. στους τοµείς των µεταφορών και της 

αγροτικής πολιτικής)· 

10. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει σε συνεργασία µε τις αρχές των κρατών µελών µια 

νέα στρατηγική για τον τουρισµό στην ΕΕ, η οποία θα αντικαταστήσει ή θα 

επικαιροποιήσει την ανακοίνωση του 2010· 

11. αναµένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτοµερή εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε 

τη νέα δέσµη κοινών δράσεων στο πλαίσιο του επόµενου Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τον 

Τουρισµό· 

12. τονίζει τη σηµασία του συντονισµού µεταξύ των υπηρεσιών και των τµηµάτων της 

Επιτροπής· 

13. παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο µείωσης του δυσανάλογα υψηλού 

κανονιστικού φόρτου που επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στον 

τοµέα του τουρισµού· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να περιορίζουν και 

όχι να αυξάνουν τον υφιστάµενο κανονιστικό φόρτο· 

14. υπενθυµίζει στην Επιτροπή ότι ο τουρισµός αποτελεί καίριας σηµασίας τοµέα της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας και ότι, συνεπώς, είναι απαραίτητη η σηµαντική βελτίωση του 

συντονισµού µεταξύ των κρατών µελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και η δηµιουργία συνεργιών µεταξύ 

δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων του τοµέα του τουρισµού· ζητεί από την Επιτροπή να 

δραστηριοποιηθεί προκειµένου να εξευρεθεί µηχανισµός αποτελεσµατικού 

συντονισµού και ικανοποιητικής συνεργασίας στον τοµέα· 

15. θεωρεί ότι οφείλει η ΕΕ να αναπτύξει, στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας και 

καλής γειτονίας, δράσεις συνεργασίας οι οποίες θα ενισχύσουν τον τουρισµό σε τρίτες 

χώρες ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ισόρροπη ανάπτυξη των οικονοµιών των εν 

λόγω χωρών, γεγονός που θα συµβάλει επίσης στη άµβλυνση των πιέσεων στις σχέσεις 
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γειτονίας και στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και της τουριστικής 

κίνησης προς αυτήν· 

16. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των 

µειονεκτηµάτων όσον αφορά την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τον 

Τουρισµό· 

∆ηµιουργία εµπορικού σήµατος/από κοινού προώθηση των ευρωπαϊκών χωρών ως 

τουριστικού προορισµού 

17. παροτρύνει θερµά την Επιτροπή να συµβάλει περαιτέρω, σε συνεργασία µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC) και τα κράτη µέλη, ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να 

παραµείνουν κορυφαίος σε παγκόσµιο επίπεδο τουριστικός προορισµός· 

18. ζητεί, συγκεκριµένα, τη δηµιουργία ενός εµπορικού σήµατος «Προορισµός: 

ευρωπαϊκές χώρες», µε σκοπό να συµπληρωθούν και να ενισχυθούν οι δραστηριότητες 

προβολής των οργανισµών τουρισµού που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό, 

διασυνοριακό και τοπικό επίπεδο και της ευρωπαϊκής τουριστικής βιοµηχανίας, µε 

σκοπό την ανάδειξη και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τουριστικών 

προορισµών, ιδιαίτερα σε αγορές τουρισµού µεγάλων αποστάσεων· επισηµαίνει ότι το 

εµπορικό σήµα «Προορισµός: ευρωπαϊκές χώρες» χρειάζεται µια προσέγγιση χωρίς 

αποκλεισµούς που να δηµιουργεί πλεονεκτήµατα τόσο για τους καθιερωµένους όσο και 

για τους λιγότερο γνωστούς προορισµούς ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσει την εγγενή και 

ιδιαίτερη ταυτότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών που διαθέτουν τοπικό σήµα 

ποιότητας και ζουν από αυτό, σεβόµενη πλήρως τις αρµοδιότητες των κρατών µελών· 

19. αντιλαµβάνεται ότι πρέπει να προσδιοριστούν σαφώς οι κοινοί στόχοι και να 

αναλυθούν οι δυνατότητες και η προστιθέµενη αξία που ενέχει το εµπορικό σήµα 

«Προορισµός: ευρωπαϊκές χώρες», σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις συγκεκριµένες 

απαιτήσεις των κρατών µελών· συντάσσεται µε την άποψη ότι, για να επιτευχθούν 

τούτα τα αποτελέσµατα, πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω εκ του σύνεγγυς 

διαβουλεύσεις µε τον κλάδο, µε τους οργανισµούς τουρισµού και µε τις περιφερειακές 

και τοπικές αρχές·  συνιστά τη σύνταξη οδηγιών χρήσεως εµπορικού σήµατος, στις 

οποίες θα προσδιορίζονται κοινώς αποδεκτές µέθοδοι προβολής· 

20. συνιστά να εξεταστεί µε ποιους τρόπους θα µπορέσει ο ιδιωτικός τοµέας να 

συµµετάσχει στην στρατηγική εµπορικής προώθησης του σήµατος «Προορισµός: 

ευρωπαϊκές χώρες» και πως θα συµβάλει οικονοµικά στην διαµόρφωση και στην 

υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής· τονίζει τη σηµασία των συµπράξεων 

δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα και ως εκ τούτου προτείνει τη δηµιουργία ενός 

προγράµµατος ειδικής εταιρικής σχέσης για τον τουρισµό (Special Partnership of 

Tourism - S.P.O.T.)· ζητεί από τα κράτη µέλη να προσκαλέσουν τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές τους στην διαδικασία αυτή και να συνεργαστούν εποικοδοµητικά 

µε τον κλάδο για την επίτευξη αυτών των στόχων· 

21. ζητεί να ενισχυθεί το εµπορικό σήµα «Προορισµός: ευρωπαϊκές χώρες» ως 

χαρακτηρισµός για την πιο φιλική περιοχή του κόσµου στο πλαίσιο των διακοπών για 

την οικογένεια, τα παιδιά και τις διάφορες ηλικίες· 
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22. θεωρεί σηµαντικό να καταστεί η ασφάλεια των τουριστών ένα από τα βασικότερα 

στοιχεία του εµπορικού σήµατος «Προορισµός: ευρωπαϊκές χώρες»· Καλεί εν 

προκειµένω τις αρχές των κρατών µελών να θεσπίσουν, σε στενή συνεργασία µε την 

Επιτροπή, στρατηγικές (περιλαµβανοµένων εκστρατειών ενηµέρωσης των τουριστών) 

που θα έχουν ως στόχο οι τουρίστες να απολαµβάνουν τους τουριστικούς προορισµούς 

της Ευρώπης µε τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια· 

Ευρωπαϊκή συνεργασία σε προϊόντα τουρισµού 

23. πιστεύει ότι οι ενδιαφερόµενοι παράγοντες τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού 

τοµέα οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις µακρο-περιφερειακές στρατηγικές· επισηµαίνει ότι 

οι µακροπεριφέρειες, όπως η µακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, χαρακτηρίζονται 

από ιδιαίτερα φυσικά, πολιτιστικά και ιστορικά θεµέλια για την ανάπτυξη τέτοιου 

είδους προϊόντων· καλεί όσους παράγοντες του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα 

εµπλέκονται σε µακροπεριφερειακές στρατηγικές για τη Βαλτική, τον ∆ούναβη, την 

Αδριατική-Ιόνιο και τις Άλπεις να καταρτίσουν, καθένας για την περιοχή του, κοινές 

στρατηγικές για την ανάπτυξη του τουρισµού· 

24. ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για τη δηµιουργία  θεµατικών διαδροµών (σε επίπεδο 

πολλών ευρωπαϊκών χωρών) µε στόχο την µεγέθυνση εκείνων των εµπειρικών 

στοιχείων που παρακινούν τους επισκέπτες να επιλέγουν συγκεκριµένους προορισµούς 

(καθοριζόµενα σε επίπεδο κράτους), που αυξάνουν την κινητικότητα των ταξιδιωτών, 

που αποσπούν µεγαλύτερη µέση δαπάνη από τον επισκέπτη και που διευρύνουν την 

πλατφόρµα προώθησης (ιδίως όσον αφορά επισκέπτες από εισερχόµενες «µακρινές» 

αγορές)· 

25. επισηµαίνει την αύξηση του διεθνούς ανταγωνισµού, µε την εµφάνιση νέων 

προορισµών εκτός Ευρώπης. εκτιµά συνεπώς ότι είναι απαραίτητη η εδραίωση µιας 

στενότερης συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών προορισµών µέσω τουριστικών 

συνεργατικών σχηµατισµών και δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό 

επίπεδο, καθώς και εντός των θαλάσσιων λεκανών· 

26. αναγνωρίζει τη σηµασία των διακρατικών τουριστικών προϊόντων για την προώθηση 

της εδαφικής συνοχής· συµµερίζεται ως εκ τούτου, την πεποίθηση ότι οι πρωτοβουλίες 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο θεσµοθετηµένων πλαισίων συνεργασίας πρέπει να 

υποστηρίζονται µέσω κατάλληλων κινήτρων· 

27. επισηµαίνει επίσης, χωρίς να αγνοεί ότι οι σύγχρονοι καταναλωτές τείνουν να 

αναζητούν τουριστικές εµπειρίες και όχι απλώς προορισµούς, ότι µια επιτυχηµένη 

στρατηγική εµπορικής προώθησης για την προώθηση των ευρωπαϊκών τουριστικών 

προϊόντων οφείλει να αντιστοιχεί στις ανάγκες των διαφόρων ταξιδιωτικών κατηγοριών  

και αγορών σε τρίτες χώρες· 

28. επισηµαίνει ότι είναι ανάγκη να προωθηθεί από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους 

διοργανωτές ταξιδίων ο ευρωπαϊκός αριθµός έκτακτης ανάγκης - 112 - στους σχετικούς 

ιστοτόπους και στα ηλεκτρονικά εισιτήρια, καθώς και στους βασικούς τουριστικούς 

προορισµούς µας· 
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29. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία κοινωνικού τουρισµού  «Καλυψώ» 

που δίνει σε ηλικιωµένους, σε νέους, σε ανθρώπους µε χαµηλότερα εισοδήµατα και σε 

ανθρώπους µε αναπηρίες τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές εκτός υψηλής περιόδου· 

επισηµαίνει ότι η εν λόγω πρωτοβουλία µπορεί να αποτελέσει λύση στο πρόβληµα της 

εποχικότητας και δη σε λιγότερο γνωστούς προορισµούς· 

30. πιστεύει εντούτοις ότι για να επιλυθεί το πρόβληµα της εποχικότητας στην Ευρώπη 

πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στη διαµόρφωση στοχευµένων τουριστικών 

προϊόντων τα οποία θα προσφέρουν συγκεκριµένη τουριστική εµπειρία και θα 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ταξιδιωτών· ζητεί συνεπώς από την 

Επιτροπή να παροτρύνει και να στηρίξει τα κράτη µέλη στην προσπάθεια δηµιουργίας 

πλέον διαφοροποιηµένων τουριστικών προϊόντων γύρω από συγκεκριµένα θέµατα όπως 

η αγροτική, πολιτιστική και βιοµηχανική κληρονοµιά, η ιστορία, η θρησκεία, η υγεία, 

οι ιαµατικές πηγές και τα λουτρά, ο αθλητισµός, το κρασί και το φαγητό, η µουσική και 

η τέχνη, ούτως ώστε να λειτουργήσουν ως µορφές εναλλακτικού τουρισµού που θα 

παρέχουν προστιθέµενη αξία στην εκάστοτε περιοχή µέσω της διαφοροποίησης της 

οικονοµίας και θα καταστούν την απασχόληση λιγότερο εποχική· παροτρύνει τα κράτη 

µέλη να αξιοποιούν καταλλήλως τους πόρους της ΕΕ προς τον σκοπό αυτό και ζητεί 

από την Επιτροπή να επεκτείνει αντιστοίχως το πεδίο των στόχων προς δράση που 

υπάγονται στο πρόγραµµα COSME· εκτιµά ότι οι αθλητικές διοργανώσεις και τα 

µουσικά και καλλιτεχνικά φεστιβάλ έχουν τεράστιες δυνατότητες προσέλκυσης 

τουριστών από την Ευρώπη και το εξωτερικό· 

31. τονίζει την ανάγκη προώθησης και ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της Ευρώπης µέσω της αξιοποίησης του Καταλόγου Μνηµείων Παγκόσµιας 

Κληρονοµιάς της UNESCO ως µοναδικής πρότασης πώλησης, συµπεριλαµβανοµένων 

όµως τοποθεσιών που είναι σήµερα ελάχιστα γνωστές και προσπελάσιµες, ιδίως αν 

ληφθεί υπόψη ότι ο πολιτιστικός τουρισµός αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% του 

ευρωπαϊκού τουρισµού και συνεισφέρει ως εκ τούτου στην οικονοµική ανάπτυξη και 

στην απασχόληση, στην κοινωνική καινοτοµία και στην τοπική, περιφερειακή, αστική 

και αγροτική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα περιορίζει τον αντίκτυπο της εποχικότητας· 

υπογραµµίζει εν προκειµένω τον καίριο ρόλο που διαδραµατίζουν οι χορηγίες στη 

διαφύλαξη της ευρωπαϊκής κληρονοµιάς και στην αρωγή προς τα κράτη µέλη ως προς 

την οικονοµική επιβάρυνση· 

32. τονίζει ότι η προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων σε διάφορα επίπεδα µπορεί να 

συνεισφέρει στην ελκυστικότητα των τουριστικών προορισµών και, ως εκ τούτου, 

προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόµενο της δηµιουργίας πανευρωπαϊκού ηµερολογίου 

εκδηλώσεων που θα δηµοσιεύεται στην διαδικτυακή πύλη VisitEurope.com, για τη 

βελτίωση των υπηρεσιών τουριστικών πληροφοριών· 

33. καλεί τους εθνικούς οργανισµούς τουρισµού να µεριµνήσουν για την κατάλληλη 

διαδικτυακή προβολή πρωτοβουλιών και βραβείων που αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή 

κληρονοµιά και να ενθαρρύνουν τις σχετικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες 

προβολής (όπως το σήµα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς και οι ευρωπαϊκές 

πολιτιστικές διαδροµές)· 

34. επαναλαµβάνει τη σηµασία της προστασίας και διαφύλαξης της πολιτιστικής 
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κληρονοµιάς από τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις των διαρθρωτικών αλλαγών που 

προκαλούνται από τον τουρισµό και από τους κινδύνους που ενέχει ο µαζικός 

τουρισµός, ιδίως κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου· θεωρεί ότι η ποιότητα των 

προσπαθειών έχει µεγαλύτερη σηµασία από το κόστος τους· υπογραµµίζει, σε αυτό το 

πλαίσιο, τον ρόλο που µπορούν να παίξουν οι χορηγίες, οι οποίες συµβάλλουν στη 

διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς και αντισταθµίζουν τη µείωση 

των δηµόσιων κονδυλίων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό· 

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν µέτρα για την προστασία των 

απειλούµενων µνηµείων και χώρων στην Ευρώπη µε στόχο τη διασφάλιση και την 

προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και, εποµένως, την προαγωγή του 

πολιτιστικού τουρισµού· 

36. υπογραµµίζει τον σηµαντικό ρόλο του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τουρισµού στις 

προσπάθειες να προαχθεί περαιτέρω η προσωπική ανάπτυξη και γνώση ιδίως των νέων, 

να προβληθεί η πλούσια ευρωπαϊκή εθνική και τοπική πολιτισµική ποικιλοµορφία και 

κληρονοµιά, να τονωθεί η διαπολιτισµική µάθηση αλλά και η ευκαιρία για δικτύωση, 

να ενισχυθεί η χριστιανική και ελληνορωµαϊκή ταυτότητα και η έκφραση των 

ευρωπαϊκών αξιών· 

37. υπογραµµίζει το δυναµικό του πολιτιστικού τουρισµού για τη µείωση της φτώχειας· 

ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την προώθηση των δηµιουργικών βιοµηχανιών των κρατών 

µελών και του αγροτικού τουρισµού, µε σκοπό την προώθηση του εξαιρετικού 

πολιτισµικού πλούτου της Ευρώπης και την καταπολέµηση της φτώχειας και της 

ανεργίας· 

38. τονίζει ότι µια κοινή διαδικασία απόκτησης καρτών πολλαπλών ταξιδιωτικών 

διαδροµών και εισιτηρίων πρέπει να απλουστευτεί στο πλαίσιο της στήριξης των 

πολιτιστικών εκστρατειών· 

39. επισηµαίνει ότι το εύρος των γλωσσών της Ευρώπης –επίσηµες, συνεπίσηµες, 

µειονοτικές και λιγότερο γνωστές– αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτιστικής της 

κληρονοµιάς· 

40. επισηµαίνει τις ευκαιρίες που προσφέρουν σηµαντικά ιστορικά γεγονότα και χώροι, 

όπως οι χώροι ιστορικής συνείδησης, για την αντιµετώπιση σύγχρονων προκλήσεων 

µέσω ευαισθητοποιηµένης ερµηνείας και εκπαιδευτικών προγραµµάτων· ενθαρρύνει τη 

χρήση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του τουρισµού προκειµένου να γίνει 

πραγµατικότητα η προσέγγιση όλων των λαών της Ευρώπης· 

41. υπογραµµίζει ιδιαίτερα το δυναµικό του αθλητικού τουρισµού, ο οποίος µπορεί 

µελλοντικά να αποτελέσει έναν από τους δυναµικότερους κλάδους της τουριστικής 

ανάπτυξης στην Ευρώπη και ζητεί τη θέσπιση ειδικών πολιτικών για την προώθηση και 

την υποστήριξη της ανάπτυξής του· υπενθυµίζει τον σηµαντικό ρόλο των αθλητικών 

δραστηριοτήτων προκειµένου να γίνονται οι περιφέρειες της Ευρώπης ελκυστικές 

στους τουρίστες· τονίζει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη µετακίνηση αθλητών και 

θεατών πριν και κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, οι οποίες προσελκύουν 

τουρίστες ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές· τονίζει ότι δεν έχει 

αξιοποιηθεί ακόµη πλήρως το δυναµικό του αθλητικού τουρισµού· 
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Ποιότητα 

42. είναι πεπεισµένο ότι ο ευρωπαϊκός τουρισµός οφείλει να πραγµατοποιήσει τη µετάβαση 

από ένα µοντέλο ποσοτικής µεγέθυνσης σε ένα ποιοτικό µοντέλο που οδηγεί στη 

σταθερή και βιώσιµη ανάπτυξη και θεωρεί ότι υπάρχει πράγµατι ανάγκη για τη 

δηµιουργία ενός τουριστικού κλάδου που θα επιτρέπει τη δηµιουργία ποιοτικότερων 

θέσεων απασχόλησης µε τις κατάλληλες αµοιβές· θεωρεί ότι η οικονοµική 

διαφοροποίηση όσον αφορά τον τουρισµό παρέχει δυνατότητες σε αγροτικές περιοχές 

και παράκτιες ζώνες για νέα και βιώσιµη απασχόληση· 

43. θεωρεί ότι τα ποιοτικά πρότυπα αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση 

ίσων όρων για τις επιχειρήσεις και για την αύξηση της διαφάνειας για τον καταναλωτή· 

καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους παράγοντες να αναπτύξουν περαιτέρω τον 

προβληµατισµό σχετικά µε το πώς µπορούν τα κράτη µέλη να προωθήσουν και να 

εφαρµόσουν τα ποιοτικά πρότυπα των υπηρεσιών στον τουρισµό· 

44. καλεί την Επιτροπή να δροµολογήσει τη θέσπιση ευρωπαϊκού σήµατος τουρισµού 

ποιότητας προκειµένου να ανταµείψει τις σκληρές προσπάθειες που καταβάλλουν οι 

επαγγελµατίες του τουρισµού για την υποστήριξη της ποιότητας των τουριστικών 

υπηρεσιών µε βάση τον υψηλότερο σεβασµό της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονοµιάς, τη βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών επαγγελµάτων, τη βελτίωση 

της προσβασιµότητας για όλους και την προαγωγή των πολιτιστικών παραδόσεων των 

τοπικών κοινοτήτων· 

45. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών 

προκειµένου να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων µέσω της προστασίας του 

σήµατος «made in»· 

46. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεργαστούν και να ορίσουν, από κοινού µε 

τις τουριστικές ενώσεις, ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα κατάταξης των τουριστικών 

υποδοµών (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ.)· πιστεύει ότι η πρωτοβουλία της ένωσης 

Hotelstars Union για τη σταδιακή εναρµόνιση των συστηµάτων κατάταξης των 

καταλυµάτων στην Ευρώπη πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω, γεγονός που θα 

επιτρέψει την καλύτερης σύγκριση της προσφοράς καταλυµάτων στην Ευρώπη και, ως 

εκ τούτου, θα συνεισφέρει στη θέσπιση κοινών κριτηρίων για την ποιότητα των 

υπηρεσιών· 

47. πιστεύει ότι η διατήρηση των προτύπων ασφάλειας στις τουριστικές υπηρεσίες είναι 

ουσιαστικό στοιχείο της υψηλής ποιότητάς τους· εκφράζει ως εκ τούτου την 

ικανοποίησή του για Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την 

ασφάλεια των υπηρεσιών τουριστικών καταλυµάτων· λαµβάνει υπό σηµείωση τα 

σχόλια πολλών οµάδων καταναλωτών, οργανισµών πυρασφάλειας και οργανισµών του 

τουριστικού τοµέα που υποστηρίζουν τη δράση σε επίπεδο ΕΕ για την ασφάλεια στον 

τουρισµό· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις για τη θέσπιση 

ελάχιστων προτύπων ασφάλειας στον τοµέα του τουρισµού στην ΕΕ και δη στους 

τοµείς της πυρασφάλειας και της προστασίας από το µονοξείδιο του άνθρακα σε 

καταλύµατα διακοπών· τονίζει την ανάγκη συστηµατικής συλλογής δεδοµένων σχετικά 

µε την ασφάλεια των καταλυµάτων· 
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48. υπογραµµίζει το γεγονός ότι οι τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 

διασφαλίζονται όταν συνδυάζονται µε κατάλληλη κατάρτιση  και µε αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας και επισηµαίνει ότι η αδιαφορία ή η παραµέληση των απαιτούµενων 

δεξιοτήτων και των κοινωνικών κατακτήσεων στον τοµέα είναι αντιπαραγωγικές· 

49. συντάσσεται µε την άποψη ότι η κατάρτιση και η εκπαίδευση αποτελούν βασικό 

στοιχείο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε έναν τοµέα που απασχολεί κυρίως 

νέα άτοµα ηλικίας από 16 έως 35 ετών· παροτρύνει θερµά την Επιτροπή να 

συνεργαστεί µε ιδιωτικούς φορείς και λοιπούς παράγοντες της δηµόσιας σφαίρας για τη 

δηµιουργία προγραµµάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης κατά τη χαµηλή 

περίοδο για να καταστεί ο κλάδος πιο ελκυστικός και λιγότερο εποχικός· εκτιµά ότι 

αυτού του είδους η κατάρτιση οφείλει να δίδει έµφαση στην ανάπτυξη προσόντων 

ανωτέρου επιπέδου και ήπιων δεξιοτήτων, προκειµένου να βελτιωθούν οι προοπτικές 

απασχόλησης σε ολόκληρο τον κλάδο· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 

στηρίξει τις προσπάθειες του τοµέα του τουρισµού για την αναβάθµιση των δεξιοτήτων 

και των ικανοτήτων εργοδοτών και εργαζοµένων µε στόχο την προετοιµασία για τις 

µελλοντικές τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων· συντάσσεται µε την άποψη ότι τα 

στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την απασχόληση στον τοµέα του τουρισµού πρέπει να 

βελτιωθούν· 

50. καλεί την Επιτροπή επ`αυτού να υποστηρίξει τον τουριστικό κλάδο µέσω της 

αντιµετώπισης των ελλείψεων δεξιοτήτων και µέσω της τόνωσης της καταλληλότητας 

της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις ανάγκες της αγοράς· εισηγείται 

εν προκειµένω στην Επιτροπή να εκπονήσει και να διανείµει οδηγό µε τις βέλτιστες 

πρακτικές και τις διάφορες δυνατότητες κατάρτισης που παρέχονται στην ΕΕ, ούτως 

ώστε να ενισχυθούν ο επαγγελµατισµός και η µεγαλύτερη εθελούσια κινητικότητα των 

επαγγελµατιών στην ΕΕ· 

51. υπογραµµίζει πόσο σηµαντική είναι η βελτίωση των διαδικασιών αµοιβαίας 

αναγνώρισης από τα κράτη µέλη των επαγγελµατικών προσόντων στον τουριστικό 

κλάδο, προκειµένου να µπορούν οι εργαζόµενοι να εντοπίζουν τις καλύτερες δυνατές 

επαγγελµατικές προοπτικές και να ενισχύεται, κατά συνέπεια, η κινητικότητα τους· 

52. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα µέσα κινητικότητας και για τα σχέδια 

συνεργασίας, όπως είναι οι «συµµαχίες γνώσης» και οι «τοµεακές συµµαχίες 

δεξιοτήτων» στο πλαίσιο του προγράµµατος «Erasmus+» και του «Erasmus για νέους 

επιχειρηµατίες», διότι θεωρεί ότι συνιστούν αποτελεσµατικά µέσα όσον αφορά το 

τουριστικό προσωπικό που ασχολείται µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 

επίπεδα µε στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση των γλωσσικών 

δεξιοτήτων και την απόκτηση πρακτικών γνώσεων στον πολιτιστικό τουρισµό· 

εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για την έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων ως προς 

την επιλογή επαγγελµατικών σταδιοδροµιών σε ορισµένους τουριστικούς τοµείς· 

τονίζει τα πλεονεκτήµατα του «διττού» εκπαιδευτικού συστήµατος στον τουριστικό 

κλάδο και τη σηµασία του να συνδυάζεται η πρακτική εµπειρία µε τη µάθηση σε 

επιχείρηση, ώστε να βελτιώνονται οι δεξιότητες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο· καλεί τα κράτη µέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να 

επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχονται από το ΕΚΤ και από άλλα 

ενωσιακά, εθνικά και περιφερειακά για την προώθηση της επαγγελµατικής 
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εκπαίδευσης· 

53. καλεί τα κράτη µέλη να επενδύσουν σε µια υψηλής ποιότητας κατάρτιση των ξεναγών 

και να ενθαρρύνουν µια πολύγλωσση προσέγγιση για µια καλύτερη προβολή των 

τοποθεσιών που εµφανίζουν ενδιαφέρον για τους τουρίστες από άλλες χώρες· ζητεί 

επίσης από την Επιτροπή και από τα κράτη µέλη να καθορίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας για τους ξεναγούς, εξασφαλίζοντας την τήρηση ελάχιστων προαπαιτούµενων 

κατάρτισης· 

54. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει µελέτη σχετικά µε τον αντίκτυπο που έχουν στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ως προορισµού οι φόροι και οι εισφορές που 

εφαρµόζονται στα τουριστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί από τα κράτη µέλη να αναγνωρίζουν τη σηµασία 

της µείωσης των συντελεστών ΦΠΑ στις ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες, 

προκειµένου να βοηθηθεί η ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών και η διατήρηση των 

ρυθµών ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, καθώς και η διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσµια αγορά· 

Απελευθέρωση του δυναµικού του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισµού· 

55. αναγνωρίζει τη σηµασία που έχει για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές η 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δηµιουργία θέσεων 

εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισµό (σύµφωνα µε τη στρατηγική για τη 

γαλάζια ανάπτυξη και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»), διότι προτείνει σειρά κοινών 

λύσεων στα πολλά προβλήµατα που αυτές αντιµετωπίζουν· 

56. παροτρύνει θερµά την Επιτροπή να καταθέσει σχέδιο δράσης για την πλαισίωση των 14 

δράσεων που περιγράφονται στην προαναφερθείσα στρατηγική για τον παράκτιο και 

θαλάσσιο τουρισµό, µε συγκεκριµένους στόχους και χρονοδιαγράµµατα, καθώς και να 

υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά µε την πρόοδο των δράσεων· 

57. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανώνει σεµινάριο σε ετήσια βάση, µε 

συµµετοχή των παράκτιων και θαλάσσιων κρατών µελών και των αντίστοιχων 

περιφερειών, το οποίο θα αποσκοπεί στην προώθηση πανευρωπαϊκού διαλόγου και στη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της εφαρµογής µιας 

µακροπρόθεσµης στρατηγικής· 

58. υπενθυµίζει τη σηµασία της συνδετικότητας και της προσβασιµότητας και παρατηρεί 

ότι διαφέρουν αυτές µεταξύ υψηλής και χαµηλής περιόδου στις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές και στα νησιά, λόγω του µεγάλου βαθµού εξάρτησης από τις θαλάσσιες και τις 

εναέριες µεταφορές· επισηµαίνει επίσης τη σηµασία της κατάρτισης περιφερειακών 

σχεδίων που προωθούν την κινητικότητα εντός των περιοχών προορισµών· ζητεί από 

την Επιτροπή να µεριµνήσει ώστε η δράση 12 να λαµβάνει επίσης υπόψη την 

αποτελεσµατικότητα των κρατικών ενισχύσεων στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές· 

59. παροτρύνει µε θέρµη την Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους 

ενδιαφερόµενους παράγοντες στον ναυτικό και θαλάσσιο τουριστικό τοµέα, να 

αξιολογήσει την ανάγκη κατάρτισης έξυπνων και καινοτόµων στρατηγικών ως λύση για 

την αντιµετώπιση της εποχικότητας, οι οποίες θα είναι προσαρµοσµένες τόσο στην 
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υψηλή όσο και στη χαµηλή περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη διάφορες οµάδες στόχους 

ζητεί από τους ενδιαφερόµενους παράγοντες να εργαστούν για να δηµιουργήσουν 

εµπειρίες, προϊόντα και συµπληρωµατικές υπηρεσίες που θα ενσωµατώνονται οργανικά 

στα τοπικά προϊόντα και θα συνδέονται ιδίως µε τη θαλάσσια κληρονοµιά και τον 

θαλάσσιο πολιτισµό, τα θαλάσσια σπορ, την ιστιοπλοΐα αναψυχής, την παρατήρηση της 

θαλάσσιας ζωής και φύσης, τον ήλιο και τις δραστηριότητες παραλίας, καθώς και µε 

την παραδοσιακή αλιεία, τη γαστρονοµία και την υγεία· 

60. επισηµαίνει τη σηµασία του τουρισµού κρουαζιέρας για την ανάπτυξη του τουριστικού 

τοµέα στην Ευρώπη· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη 

µέλη, να αξιολογήσει τους πόρους που απαιτούνται και τις υφιστάµενες λιµενικές και 

ναυτικές υποδοµές και να τυποποιήσει τη διαλογή των αποβλήτων και την 

ανακύκλωση, µε στόχο την ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων σχεδιασµού στους εν λόγω 

τοµείς µέσω της ανάπτυξης της έννοιας της έξυπνης πόλης-λιµένα· 

61. υπογραµµίζει ότι ο κοινός σχεδιασµός και η κοινή δράση είναι απαραίτητα τόσο για την 

αποδοχή του τουρισµού από τον πληθυσµό, όσο και για τη βιώσιµη ανάπτυξή του· 

Τουρισµός που σέβεται τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες 

62. πιστεύει ότι πρέπει να προβλεφθούν αυξηµένα ποσά συγχρηµατοδότησης για έργα στον 

τοµέα του βιώσιµου τουρισµού στο πλαίσιο του προγράµµατος COSME· 

63. προτρέπει την Επιτροπή να οριστικοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τον Βιώσιµο και 

Υπεύθυνο Τουρισµό και να συνεχίσει να παρέχει χρηµατοδοτική ενίσχυση σε 

σηµαντικές πρωτοβουλίες και δίκτυα όπως το EDEN (Εξέχοντες Ευρωπαϊκοί 

Προορισµοί) ή οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδροµές· 

64. προτρέπει τους εθνικούς οργανισµούς τουρισµού, βάσει των προτύπων που 

προτείνονται από την Επιτροπή, να δηµιουργήσουν ειδική ενιαία πύλη σε εθνικό 

επίπεδο για τον βιώσιµο και υπεύθυνο τουρισµό στο αντίστοιχο εθνικό επίπεδο ούτως 

ώστε να µπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν µεταξύ εθνικών και διακρατικών 

προϊόντων και προορισµών έχοντας λάβει την κατάλληλη ενηµέρωση· 

65. επισηµαίνει τη σηµασία της µέριµνας για την ανάπτυξη ενός τουρισµού που σέβεται τα 

φυσικά περιβάλλοντα και τους φυσικούς πόρους, ενός τουρισµού τεχνικά φιλόδοξου 

και ευνοϊκού προς τις ΜΜΕ· 

66. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει µελέτη σχετικά µε τα πιστοποιητικά βιωσιµότητας 

για υπηρεσίες ήπιου τουρισµού, συµπεριλαµβανοµένης, ενδεικτικά, µιας ανάλυσης των 

εθελοντικών µέσων και των µέσων που έχουν σηµειώσει επιτυχία· 

67. ζητεί την προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικών προς τα παιδιά και τις 

οικογένειες προσφορών στον κλάδο του τουρισµού - π.χ. µέσω της δηµιουργίας 

ευρωπαϊκής σφραγίδας για τον φιλικό προς τις οικογένειες τουρισµό· 

68. υπογραµµίζει τη σηµασία της ενθάρρυνσης προγραµµάτων, στο πλαίσιο των οποίων θα 

εγκρίνεται η αναβάθµιση παλαιών καταλυµάτων σύµφωνα µε κριτήρια του φιλικού 

προς το περιβάλλον τουρισµού· 
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69. τονίζει τον κρίσιµο ρόλο που διαδραµατίζει ο ευρωπαϊκός τουρισµός στην 

αναζωογόνηση των αγροτικών και αστικών περιοχών, προκειµένου να επιτευχθεί 

βιώσιµη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη· 

70. ζητεί να διαµορφωθούν υποδοµές βιώσιµου τουρισµού στις περιοχές εκείνες που, παρά 

τις µεγάλες πολιτιστικές και τουριστικές τους δυνατότητες, έχουν δει την εικόνα τους 

να πλήττεται λόγω της υπερσυγκέντρωσης και ανάπτυξης άλλων κλάδων όπως είναι η 

βιοµηχανία· 

71. επισηµαίνει πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχει συναίσθηση του γεγονότος ότι οι 

δραστηριότητες που συνδέονται µε τον τουρισµό δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά 

την καθηµερινή ζωή των κατοίκων· εκτιµά δε ότι οι κάτοικοι πρέπει να είναι θετικά 

προδιατεθειµένοι και να µπορούν να συµµετάσχουν ενεργά στο φαινόµενο του 

τουρισµού· 

72. επισηµαίνει ότι η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά και η προστατευόµενη 

βιοποικιλότητα συνιστούν πολύτιµο κεφάλαιο για τον τουριστικό τοµέα και ως εκ 

τούτου στηρίζει τα κράτη µέλη και τις περιφερειακές αρχές, καθώς και τις τουριστικές 

επιχειρήσεις, στην προώθηση ενός τουρισµού φιλικού προς το περιβάλλον· ζητεί από τα 

κράτη µέλη να ενσωµατώσουν πρωτοβουλίες για τη φυσική κληρονοµιά στις εθνικές 

και περιφερειακές στρατηγικές τους για τον τουρισµό· 

73. τονίζει τη σηµασία του βιώσιµου και υπεύθυνου τουρισµού για την προστασία και την 

προώθηση της περιφερειακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς· διατηρεί ως εκ 

τούτου, την πεποίθηση ότι τα περιφερειακά τουριστικά προϊόντα και οι σύντοµες 

διαδροµές πρέπει να υποστηριχθούν και να προωθηθούν µέσω κατάλληλων µέτρων· 

74. υπογραµµίζει ότι ο βιώσιµος αλιευτικός τουρισµός µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά 

στην οικονοµία των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης· υπογραµµίζει ότι αυτό το είδος 

τουρισµού µπορεί να διατηρηθεί µόνον εάν ενισχυθεί η βιώσιµη διαχείριση των ειδών 

ψαριών που απειλούνται µε εξαφάνιση στα εσωτερικά ύδατα της Ευρώπης· 

75. υπογραµµίζει ότι ο αγροτουρισµός αποτελεί έναν από τους βασικότερους τοµείς του 

εναλλακτικού τουρισµού στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη 

µέλη, να αναπτύξει δράσεις µε σκοπό να δώσει κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη 

του κλάδου, σε επίπεδο υποδοµών αλλά και προσβασιµότητας· 

76. καλεί την Επιτροπή να προβάλει περαιτέρω τις κατά τόπους περιφέρειες και την 

τεχνογνωσία µέσω της ανάδειξης και της προστασίας των προϊόντων ειδικού 

χαρακτήρα, όπως τα γεωργικά και µη γεωργικά προϊόντα προστατευόµενης 

γεωγραφικής ένδειξης· 

77. υπογραµµίζει την ανάγκη προώθησης του τουριστικού δυναµικού των 

αποµακρυσµένων αγροτικών, νησιωτικών, παράκτιων και ορεινών περιοχών, 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη βιώσιµου θαλάσσιου και ναυτικού τουρισµού στην ΕΕ και 

ζητεί από τα κράτη µέλη να αναπτύξουν βιώσιµες υποδοµές και να βελτιώσουν τη 

διασυνοριακή συνδεσιµότητα ως µέσο ενίσχυσης της ελκυστικότητας και της 

προσβασιµότητάς τους· 
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78. υπογραµµίζει το πρόβληµα της νησιωτικότητας, ιδιαίτερα στις συνδέσεις των 

µικρότερων νήσων µε την ενδοχώρα και καλεί την Επιτροπή να προτείνει µέτρα για την 

ανάπτυξη επενδύσεων στον τοµέα αυτό· 

79. θεωρεί ότι η καθιέρωση προαιρετικών «περιβαλλοντικών ελέγχων» στο εσωτερικό του 

κλάδου µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελεί ωφέλιµη 

συνεισφορά του τουριστικού κλάδου και συνιστά να απονέµονται διακρίσεις σε 

επιχειρήσεις για τον ιδιαίτερο ζήλο τους· 

80. καλεί τις αρµόδιες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αρχές και επιχειρήσεις 

να καταβάλουν µεγαλύτερες προσπάθειες για να προβάλουν τα δίκτυα ήπιας 

κυκλοφορίας, όπως είναι οι διαδροµές ιππασίας, πεζοπορίας, οι πορείες προσκυνήµατος 

ή οι ποδηλατοδιαδροµές, σε συνδυασµό µε όλες τις παραµεθόριες σιδηροδροµικές 

υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των τρένων υψηλής ταχύτητας και των νυκτερινών 

τρένων· υπενθυµίζει ότι θα πρέπει επίσης να εξετάζεται πάντοτε η διαλειτουργικότητα 

των µεταφορών µε άλλα µέσα· προτείνει την κατάργηση των αυξηµένων κοµίστρων 

στα διασυνοριακά τµήµατα διότι συνιστούν έναν από τους παράγοντες που 

παρεµποδίζουν την ευρύτερη χρήση των σιδηροδρόµων από τους τουρίστες στις 

παραµεθόριες περιοχές· 

81. αναγνωρίζει ότι ο βιώσιµος αστικός τουρισµός είναι µια ταχέως αναπτυσσόµενη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα και ότι η πολιτική για την κινητικότητα και τις 

µεταφορές στα τουριστικά κέντρα των πόλεων πρέπει να είναι αποδοτική, βιώσιµη και 

να οδηγεί σε αµοιβαία επωφελείς καταστάσεις τόσο για τους επισκέπτες όσο και για 

τους κατοίκους· 

82. υποστηρίζει την ανάπτυξη ενοποιηµένων δικτύων πολυτροπικής µεταφοράς για τους 

τουρίστες µέσω της θέσπισης εισιτηρίων που θα επιτρέπουν τη χρήση διαφορετικών 

µέσων µεταφοράς αναλόγως των διαφορετικών απαιτήσεων και συνθηκών· 

υπογραµµίζει ότι η πρόοδος στην προσπάθεια ενοποίησης των υπηρεσιών έκδοσης 

εισιτηρίων µπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τον διασυνοριακό τουρισµό· 

83. επισηµαίνει ότι τα ηλεκτροκίνητα οχήµατα προσφέρουν µια ολοένα και πιο ελκυστική 

λύση, τόσο για τον αγροτικό όσο και για τον αστικό τουρισµό, στο πλαίσιο της νέας 

ευέλικτης κινητικότητας και εκτιµά ότι η δυνατότητα επιλογής αυτής της µορφής 

κινητικότητας πρέπει να είναι δυνατή σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό στα τουριστικά 

θέρετρα· 

84. επισηµαίνει πόσο σηµαντικό είναι να διευκολύνονται οι ποδηλάτες στην χρήση των 

δηµοσίων µεταφορών· 

85. παροτρύνει µε θέρµη την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο µετατροπής του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Τουριστικών ∆εικτών (ETIS) σε εργαλείο της Ένωσης που θα 

συνδράµει τους τουριστικούς προορισµούς στην προσπάθεια να ελέγχουν, να 

διαχειρίζονται, να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους από άποψη 

βιωσιµότητας· 

86. καλεί τα κράτη µέλη να διαδώσουν οποιεσδήποτε θετικές εµπειρίες βιώσιµης 

διαχείρισης του τουρισµού στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας εξωτερικού· 
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87. τονίζει ότι η φυσική και οικονοµική προσβασιµότητα και η ασφάλεια στον τουρισµό 

αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά στοιχεία της βιωσιµότητας του κλάδου· τονίζει ότι 

η αρχή «ασφαλής τουρισµός για όλους» πρέπει να αποτελεί σηµείο αναφοράς για κάθε 

εθνική, περιφερειακή, τοπική ή ευρωπαϊκή δράση που σχετίζεται µε τον τουρισµό· 

καλεί τα κράτη µέλη να αποδώσουν µεγαλύτερη έµφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών 

κατά την κατάρτιση τουριστικών προτάσεων για ηλικιωµένους και για ανθρώπους µε 

ειδικά προβλήµατα υγείας· 

88. συνιστά στα κράτη µέλη αφενός την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού, ενιαίου και 

διαφανούς συστήµατος επισήµανσης προσβάσιµων προσφορών και αφετέρου τη 

δηµιουργία ανάλογων διαδικτυακών πλατφορµών· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

κατευθυντήριες γραµµές σύµφωνα µε αυτές τις παραµέτρους· 

89. συνιστά στα κράτη µέλη να καθιερώσουν την προσβασιµότητα ως κριτήριο 

επιλεξιµότητας για τον τουριστικό κλάδο στο πλαίσιο των προγραµµάτων στήριξης της 

οικονοµίας· 

90. επισηµαίνει ότι η εµπιστοσύνη των καταναλωτών σε εταιρίες παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών εξαρτάται επίσης από το κατά πόσο οι εταιρείες διαθέτουν στους 

καταναλωτές εύκολα, αποτελεσµατικά και γρήγορα εναλλακτικά µέσα για την επίλυση 

των καταναλωτικών διαφορών, καθώς και από το κατά πόσο προστατεύουν αυτές τα 

προσωπικά και χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα των καταναλωτών· 

91. συντάσσεται µε την άποψη ότι, για να γίνει προσιτός ο ευρωπαϊκός τουρισµός, πρέπει 

οι αεροπορικές εταιρείες να πάψουν να εφαρµόζουν τη στρεβλή και δυστυχώς 

διαδεδοµένη πρακτική της διάθεσης µεγαλύτερου χώρου στα καθίσµατα της 

διακεκριµένης σε σχέση µε τον χώρο της οικονοµικής θέσης· 

92. τονίζει τη συµβολή της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση νέων µορφών 

τουρισµού, µέσα από κοινωνικά δίκτυα, εθελοντικές οργανώσεις, πολιτιστικούς και 

αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις ενεργών πολιτών, φορείς της νεολαίας, των 

γυναικών και των κοινοτήτων της διασποράς· 

93. ζητεί µεγαλύτερη αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραµατίζει ο εθελοντικός 

τοµέας στην ανάπτυξη και την υποστήριξη του τουριστικού τοµέα µέσω του 

πολιτιστικού εθελοντισµού· 

94. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν για τις δυνατότητες της 

κοινωνικής οικονοµίας και να τις στηρίξουν, µε στόχο την ανάπτυξη του βιώσιµου και 

υπεύθυνου τουρισµού· 

95. θεωρεί ότι ο τουρισµός έχει σηµαντική κοινωνική αξία για τους νέους, τους µισθωτούς 

και τους συνταξιούχους και ζητεί από τα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν τα ταµεία της ΕΕ 

για την ανάπτυξη του τουρισµού για λόγους υγείας και για λόγους αναψυχής· 

96. τονίζει ότι η συνεχιζόµενη µεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη επηρεάζει κυρίως τις 

παράκτιες περιοχές, όπου ο τουρισµός αποτελεί σηµαντικό στοιχείο διαµόρφωσης των 

εισοδηµάτων του πληθυσµού· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά µε τον 

αντίκτυπο που η ανεξέλεγκτη εισροή µεταναστών στην ΕΕ έχει στον τοµέα του 
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τουρισµού· 

Συνεργατική οικονοµία 

97. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ευκαιρίες που προσφέρει η συνεργατική 

οικονοµία στις νεοσύστατες επιχειρήσεις και στις καινοτόµες εταιρείες στον τοµέα του 

τουρισµού· αναγνωρίζει τη συµπληρωµατικότητα των υπηρεσιών αυτών µε άλλες 

υπηρεσίες που προσφέρονται στον τοµέα του τουρισµού όσον αφορά την τοποθεσία 

τους και τα άτοµα στα οποία απευθύνονται· 

98. υπενθυµίζει ότι η συνεργατική οικονοµία ή η συνεργατική κατανάλωση είναι ένα νέο 

κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο που έχει αποκτήσει τεράστια δυναµική λόγω της 

τεχνολογικής επανάστασης και του διαδικτύου που µπορούν να συνδέσουν τα άτοµα 

µέσω διαδικτυακών πλατφορµών στις οποίες µπορούν να πραγµατοποιούνται 

συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών µε ασφάλεια και διαφάνεια· 

99. επισηµαίνει ότι το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν είναι το καταλληλότερο δυνατό για τη 

συνεργατική οικονοµία και ότι για τον λόγο αυτό έχουν αρχίσει οι τοπικές και εθνικές 

κυβερνήσεις να αναλύουν αυτού του είδους τις διαδικτυακές πλατφόρµες και να 

προσπαθούν να ρυθµίσουν νοµοθετικά τις συνέπειές τους, συχνά µέσω της εφαρµογής 

ανοµοιογενών και δυσανάλογων µέτρων εντός της Ένωσης· παροτρύνει την Επιτροπή, 

από κοινού µε τα κράτη µέλη, να προβεί σε ανάλυση των καλύτερων δυνατών 

πρωτοβουλιών που µπορούν να ληφθούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο· προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόµενο θέσπισης κατάλληλου 

ρυθµιστικού πλαισίου στους κόλπους της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά· 

100. υπογραµµίζει ότι πρώτα πρέπει να αναλυθεί ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να 

ανταποκριθούµε στην ανάδυση της «συνεργατικής οικονοµίας» και στη συνέχεια 

πρέπει να ληφθούν τα οποιαδήποτε ρυθµιστικά µέτρα· εκτιµά εντούτοις ότι 

οποιαδήποτε αντίδραση εκ µέρους των κρατικών αρχών σχετικά µε την ανάδυση της 

«συνεργατικής οικονοµίας» πρέπει να είναι αναλογική και ευέλικτη προκειµένου να 

είναι δυνατή η θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου που διασφαλίζει ισότιµους όρους 

ανταγωνισµού για τις εταιρείες και δη ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον που υποστηρίζει 

τις ΜΜΕ και την καινοτοµία στον κλάδο· θεωρεί επιπλέον ότι, για να προστατεύεται ο 

καταναλωτής, πρέπει οι κανονισµοί για την ασφάλεια και την υγεία που εφαρµόζονται 

στον παραδοσιακό τοµέα του τουρισµού να εφαρµόζονται επίσης στις τουριστικές 

υπηρεσίες που παρέχονται για εµπορικούς σκοπούς στους κόλπους µιας συνεργατικής 

οικονοµίας· 

101. τονίζει ότι οι δραστηριότητες των παρόχων πρέπει να κατηγοριοποιηθούν επακριβώς 

ούτως ώστε να είναι δυνατός ο σαφής διαχωρισµός µεταξύ ad hoc και πάγιων 

συνεργατικών και επαγγελµατικών επιχειρηµατικών υπηρεσιών, επί των οποίων πρέπει 

να ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθµίσεις· 

102. επισηµαίνει επίσης ότι οι πλατφόρµες πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιµες και ότι οι 

καταναλωτές που χρησιµοποιούν παρόµοιους διαδικτυακούς τόπους πρέπει να 

ενηµερώνονται σωστά και να µην πέφτουν θύµα παραπλάνησης καθώς επίσης και ότι 

πρέπει να διαφυλάσσεται το απόρρητο των δεδοµένων τους· επισηµαίνει την µεγάλη 
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σηµασία ενός βιώσιµου και διαφανούς συστήµατος αξιολογήσεων· τονίζει επίσης ότι 

είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν θα τιµωρούνται από τους 

παρόχους υπηρεσιών για ενδεχόµενες αρνητικές αξιολογήσεις· 

103. τονίζει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται ως διαµεσολαβητές στον 

εν λόγω τοµέα πρέπει να ενηµερώνουν τους παρόχους σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους, 

ιδίως όσον αφορά την προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών, καθώς και να 

παρέχουν αξιόπιστη και προσιτή ενηµέρωση σχετικά µε όλες τις αµοιβές και τα κρυφά 

κόστη που σχετίζονται µε την εν λόγω δραστηριότητα, καθώς και σχετικά µε πώς 

επιτυγχάνεται η πλήρης συµµόρφωση µε τους κατά τόπους νόµους, ιδίως όσον αφορά 

τη φορολογική νοµοθεσία και τη τήρηση των προτύπων ασφαλείας των καταναλωτών 

καθώς και σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας των προσώπων που παρέχουν τουριστικές 

υπηρεσίες· 

104. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του οικονοµικού και κοινωνικού 

αντικτύπου της συνεργατικής οικονοµίας και των συνεπειών της για τον κλάδο του 

τουρισµού, τους καταναλωτές, τις εταιρείες τεχνολογίας και τις δηµόσιες αρχές και να 

υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά µε την έκβαση των πρωτοβουλιών που έχει 

λάβει έως τώρα, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών της οµάδας δράσης που 

συνέστησε η Γ∆ Ανάπτυξης· 

Ψηφιοποίηση 

105. χαιρετίζει την πλατφόρµα της Επιτροπής για τον ψηφιακό τουρισµό και τους στόχους 

της που συνίστανται αφενός στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτοµίας των ΜΜΕ που 

σχετίζονται µε τον τουρισµό µε σκοπό την ενεργοποίηση του τουριστικού τοµέα και 

αφετέρου στη δηµιουργία προτάσεων σχετικά µε την προσαρµογή και την χάραξη 

πολιτικών και χρηµατοδοτήσεων οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του 

τουρισµού· ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών, την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών και την εµβάθυνση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, µε στόχο να 

καταστεί ο τουριστικός τοµέας της Ευρώπης πιο ελκυστικός και ανταγωνιστικός· είναι 

της γνώµης ότι η προώθηση της ηλεκτρονικής µάθησης και µια αυξηµένη υιοθέτηση 

των ψηφιακών τεχνολογιών θα προωθούσε περαιτέρω αυτόν τον στόχο· 

106. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι ΜΜΕ (οι περισσότερες από τις οποίες είναι πολύ 

µικρές επιχειρήσεις) και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τοµέα του τουρισµού 

αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθεια προώθησης των υπηρεσιών τους 

στο εξωτερικό και προσαρµογής στις ταχύτατα µεταβαλλόµενες συνθήκες αγοράς· 

εκτιµά ότι τα νέα εργαλεία ΤΠ όπως είναι η πύλη για τη συνδροµή τουριστικών 

επιχειρήσεων «Tourism business portal», σε συνδυασµό µε διαδικτυακά σεµινάρια, 

µπορούν να τις βοηθήσουν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές δυνατότητες· τονίζει ότι 

η διάθεση του Tourism business portal σε όλες τις γλώσσες των κρατών µελών µπορεί 

να προωθήσει περαιτέρω τα εδαφικά οφέλη αυτών των δράσεων· τάσσεται υπέρ της 

ανάληψης παρόµοιων πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· 

107. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τη συνεργασία µεταξύ δηµόσιων και 

ιδιωτικών ταξιδιωτικών και τουριστικών φορέων προκειµένου να διευκολυνθεί η 

έρευνα και η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες· επισηµαίνει 

συγκεκριµένα την ανάγκη καλύτερου συντονισµού µεταξύ δηµόσιων τουριστικών 
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οργανισµών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ταξιδιωτικών γραφείων, του 

ξενοδοχειακού τοµέα και των ψηφιακών επιχειρήσεων· 

108. καλεί την Επιτροπή να συνδράµει τον τουριστικό τοµέα στην προσπάθεια ανάπτυξης 

εργαλείων για την παρακολούθηση των προορισµών των επισκεπτών, τον 

προσδιορισµό του προφίλ τους και την παρακολούθηση της κινητικότητας τους ώστε 

να καταγράφονται τα ενδιαφέροντά τους και να αναπτύσσονται τα κατάλληλα 

προϊόντα, καθώς και εργαλεία για την παροχή εξατοµικευµένων προτάσεων 

προορισµών και για την παρακολούθηση δικτύων ώστε να επιβεβαιώνονται οι απόψεις 

των επισκεπτών· 

109. αναµένει από την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωµένη έκθεση που θα περιέχει 

αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί σήµερα όσον αφορά την ψηφιοποίηση της 

τουριστικής αγοράς της ΕΕ προκειµένου να καταστεί δυνατός ο προσδιορισµός και η 

αντιµετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που αντιµετωπίζουν οι διάφοροι 

φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο· εκτιµά ότι αυτή η έκθεση οφείλει να περιέχει κατάλληλες συστάσεις 

προκειµένου να εξασφαλίζεται θεµιτός ανταγωνισµός επί ίσοις όροις για όλους τους 

παράγοντες και προκειµένου να προστατεύονται οι καταναλωτές σε συνθήκες 

διαφάνειας, ουδετερότητας και προσβασιµότητας· 

110. διαπιστώνει την αύξηση των διαδικτυακών κρατήσεων τουριστικών υπηρεσιών 

απευθείας από τους χρήστες και τους κινδύνους που κάτι τέτοιο συνεπάγεται 

ενδεχοµένως για τους καταναλωτές οι οποίοι πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώµατά 

τους και την εφαρµοστέα νοµοθεσία· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει επισταµένως 

τις πιθανές παραβιάσεις στον εν λόγω τοµέα, ιδίως όταν πρόκειται για συνδυασµένες 

αγορές µέσω διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών (π.χ. αεροπορικό εισιτήριο και 

ενοικίαση αυτοκινήτου) και να επεξεργαστεί και να ενσωµατώσει αυτούς τους νέους 

τρόπους κρατήσεων υπηρεσιών κατά την επόµενη αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε 

τα ταξιδιωτικά πακέτα· 

111. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόσφατο συµπέρασµα των τριµερών 

διαπραγµατεύσεων σχετικά µε µια αναθεωρηµένη οδηγία για τα οργανωµένα ταξίδια· 

ζητεί την έγκαιρη και ουσιαστική µεταφορά και εφαρµογή της συµφωνίας αυτής στο 

εθνικό δίκαιο µε σκοπό τη µετατροπή του τοµέα και την προστασία των καταναλωτών 

στο ψηφιακό περιβάλλον· 

112. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει εκ νέου τους πόρους και τα προγράµµατά της ούτως 

ώστε να στηρίξει αποτελεσµατικότερα την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών τουριστικών 

εταιρειών· 

113. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι εξασφαλίζονται στους παρόχους υπηρεσιών ίσοι 

όροι πρόσβασης σε αναγκαία δεδοµένα από τους τουριστικούς και µεταφορικούς 

οργανισµούς, ούτως ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη ψηφιακής πολυτροπικής 

ενηµέρωσης και υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων· επισηµαίνει τον σηµαντικό ρόλο που 

διαδραµατίζουν τα ευφυή συστήµατα µεταφορών στην προσπάθεια παροχής δεδοµένων 

ακριβείας σε πραγµατικό χρόνο για την κυκλοφορία και τις µετακινήσεις για την 

ανάπτυξη ολοκληρωµένων υπηρεσιών κινητικότητας που θα ωφελούσαν την ανάπτυξη 

του ευρωπαϊκού τουρισµού· 
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114. καλεί τα κράτη µέλη να προσδιορίσουν και να στηρίξουν πανενωσιακές πρωτοβουλίες 

που προωθούν τη χρήση της ψηφιακής υποδοµής και τη διαλειτουργικότητα µεταξύ 

διαφορετικών πλατφορµών· καλεί επ`αυτού τα κράτη µέλη να παράσχουν ελεύθερο wi-

fi σε τουριστικές περιοχές και να καταργήσουν τόσο τα τέλη περιαγωγής µέχρι τις 15 

Ιουνίου 2017, όπως ακριβώς έχει αποφασιστεί, όσο και τον γεωγραφικό αποκλεισµό 

(geo-blocking)· 

115. καλεί τα κράτη µέλη και τις τοπικές αρχές να µεριµνήσουν ώστε όλοι οι σταθµοί και 

όλες οι πλατφόρµες άφιξης, αναχώρησης και µετεπιβίβασης να διαθέτουν γραφεία 

ενηµέρωσης στελεχωµένα µε αρµόδιο προσωπικό που θα είναι σε θέση να παρέχει 

οδηγίες για βασικούς προορισµούς, µέσα µεταφοράς, τουριστικές υποδοµές και 

εξοπλισµένα µε ψηφιακά συστήµατα πολύγλωσσων πληροφοριών που παρέχουν 

δωρεάν και απεριόριστη πρόσβαση σε δίκτυα wi-fi και που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ακόµη και από άτοµα µε αναπηρία· 

116. τονίζει ότι οι ταξιδιώτες, κατά την κράτηση καταλύµατος ή µέσου µεταφοράς µέσω 

διαδικτύου, εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν διαφορετικές τιµές, όρους και 

προϋποθέσεις· επιδοκιµάζει, συνεπώς, την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο: 

«Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»· ζητεί από την Επιτροπή να 

εγκρίνει συνολική πρόταση ώστε να τερµατιστεί ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός 

αποκλεισµός της πρόσβασης σε αγαθά, υπηρεσίες και η καλύτερη δυνατή τιµή βάσει 

γεωγραφικής τοποθεσίας ή χώρας διαµονής· 

117. προτρέπει τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν την πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις 

υψηλής ταχύτητας κατά προτεραιότητα για αποµακρυσµένες και εξόχως απόκεντρες 

τουριστικές περιοχές όπως είναι τα νησιά και οι παράκτιες, ορεινές και αγροτικές 

περιοχές προκειµένου να επιτευχθεί η ενίσχυση της ανάπτυξης των τουριστικών 

επιχειρήσεων και η µείωση του ψηφιακού χάσµατος στην ΕΕ· 

118. καλεί τα κράτη µέλη και τους εµπλεκοµένους φορείς να επεξεργαστούν 

αποτελεσµατικές λύσεις για την αντιµετώπιση της έλλειψης εξειδικευµένου 

προσωπικού σε όλους τους τοµείς του τουριστικού κλάδου και δη στον τοµέα της 

ψηφιοποίησης· 

119. εκφράζει την ανησυχία του διότι πολλά από τα οικονοµικά οφέλη της διαδικτυακής 

διανοµής δεν αξιοποιούνται στην Ευρώπη· συντάσσεται µε την άποψη ότι οι 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν περισσότερα για να ενδυναµώσουν την 

επιχειρηµατικότητα και ιδίως τις λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία στην Ευρώπη· 

120. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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