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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στo ψήφισμά 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. εκτιμώντας ότι, λαμβανομένων υπόψη όλων των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων, ο 
τομέας του τουρισμού αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% του ΑΕγχΠ της 
ΕΕ, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, που αναθέτει για 
πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιότητες συντονισμού και συμπλήρωσης της 
δράσης των κρατών μελών στον τουριστικό τομέα, τηρουμένης πάντοτε της αρχής της 
επικουρικότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των παραγόντων του 
τουριστικού τομέα και ότι, λόγω των διαρθρώσεων και του εποχικού χαρακτήρα των 
δραστηριοτήτων τους, επηρεάζονται πιο άμεσα από τις διακυμάνσεις στην οικονομία και 
από τους φυσικούς παράγοντες·

Δ. εκτιμώντας ότι ο τουρισμός πρέπει να γίνει αντιληπτός περισσότερο ως εγκάρσιος τομέας 
και ότι πρέπει να ενισχυθούν οι σύνδεσμοι με άλλους πολιτικούς και οικονομικούς τομείς,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα πολιτική στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού, την αλλαγή του κλίματος και τις νέες 
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας·

ΣΤ. εκτιμώντας ότι στον τουριστικό τομέα είναι ήδη ορατή η ανεπαρκής εκμετάλλευση των 
μη εποχιακών τομέων και η ανάγκη αύξησης και διατήρησης του εφοδιασμού με 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και μαθητευόμενους,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας πρέπει να συνεχίζει να 
επικεντρώνεται τόσο στον εσωτερικό τουρισμό όσο και στον τουρισμό υπηκόων τρίτων 
χωρών·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή εσωτερική αγορά έχει ουσιαστική σημασία για μια 
πραγματικά ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο προσλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία τόσο στον τουριστικό όσο και σε 
άλλους τομείς,

1. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν την επαγγελματική κατάρτιση 
και τη μαθητεία για διοργανωτές τουριστικών δραστηριοτήτων, να στηρίξουν την 
διαφοροποίηση και την εξειδίκευση του Ευρωπαϊκού τουρισμού και, μαζί με την 
Επιτροπή, να ενθαρρύνουν τουριστικές οργανώσεις να ανταλλάσσουν τις καλύτερες 
πρακτικές,   ζητεί βελτιώσεις στην αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
στον τομέα του τουρισμού, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η εξεύρεση εργασίας τόσο για το 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό όσο και για τους νεοεισερχόμενους σε αυτόν τον τομέα 
καθόλη τη διάρκεια του έτους· υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις προσπάθειες της Επιτροπής 
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για την εισαγωγή επαγγελματικής ταυτότητας που θα μπορούσε να βελτιώσει την 
κινητικότητα και τις δυνατότητες απασχόλησης καλής ποιότητας εργαζομένων στον 
τομέα αυτό· θεωρεί ότι η πρώτη παρόμοια επαγγελματική ταυτότητα που θα εισαχθεί, θα 
μπορούσε να προορίζεται για ξεναγούς· 

2. εμμένει στην άποψη ότι η κατάλληλη εφαρμογή της Οδηγίας για τις υπηρεσίες θα 
συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην μείωση των νομικών, διοικητικών και 
γραφειοκρατικών εμποδίων και κωλυμάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και οι 
επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας για τις υπηρεσίες, που 
θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην μεγιστοποίηση του οφέλους για όλους τους 
ενδιαφερομένους στον κλάδο αυτό·

3. καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του τουρισμού, ιδιαίτερα 
στον τομέα των υπηρεσιών και της προστασίας του καταναλωτή, και υπογραμμίζει τη 
σημασία της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα 
ταξίδια, η οποία δεν είναι πλέον καθόλου προσαρμοσμένη στις εξελίξεις του τουριστικού 
τομέα και στις νέες ταξιδιωτικές συνήθειες, ιδιαίτερα από άποψη αυξημένης χρήσης του 
διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιπτώσεών τους στην μελλοντική 
εξέλιξη του τουριστικού τομέα·  

4. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την βελτίωση της 
ποιότητας και του περιεχομένου των πληροφοριών που παρέχονται σε τουρίστες, οι 
οποίες πρέπει να είναι προσιτές και έγκυρες και να περιλαμβάνουν τις τιμολογιακές 
διαρθρώσεις των διαφόρων συστατικών του οργανωμένου ταξιδιού·

5. θεωρεί την εναρμονισμένη ταξινόμηση των ξενοδοχείων στο σύνολο της ΕΕ ως κρίσιμο 
παράγοντα για την ανάπτυξη του τουρισμού, και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
στηρίξει την πρόταση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας για την εναρμόνιση της 
ταξινόμησης των ξενοδοχείων και των προτύπων ποιότητας και να αναλάβει νομοθετική 
δράση εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη αυτής της εναρμόνισης σε όλην την ΕΕ·

6. παρατηρεί ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις χρειάζονται συγκρίσιμα, υψηλής ποιότητας 
στατιστικά δεδομένα για σκοπούς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού των διαρθρώσεων 
προσφοράς και ζήτησης και για την ανάπτυξη τουριστικών προορισμών· καλεί ως εκ 
τούτου την Επιτροπή να μεριμνήσει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, ούτως ώστε τα 
δεδομένα αυτά να καταστούν διαθέσιμα για το σύνολο της Ευρώπης·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση του τουριστικού 
τομέα προς τους υφιστάμενους κανόνες για την ασφάλεια των τουριστικών 
εγκαταστάσεων, ιδίως αυτούς που αφορούν την πυρασφάλεια, τον προγραμματισμό 
εκτάκτων αναγκών, την ασφάλεια του εξοπλισμού που προορίζεται για παιδιά, την 
κατάρτιση του προσωπικού και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, και να εκπονήσουν 
ευρωπαϊκά πρότυπα όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο·

8. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη κατάρτιση «λευκής λίστας» τουριστικών 
πρακτόρων, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες 
ποιότητας και να βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών·
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9. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση των ιδίων 
τουριστικών πρωτοβουλιών, αξιοποιώντας πλήρως όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας 
και να αναζητήσει καινοτόμους τρόπους για να καταστούν οι πρωτοβουλίες αυτές 
αυτοχρηματοδοτούμενες·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού σήματος «Ποιοτικού Τουρισμού» 
με βάση τις υπάρχουσες εθνικές εμπειρίες έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των καταναλωτών σε σχέση με τα τουριστικά προϊόντα 
και ανταμείβοντας παράλληλα τους επαγγελματίες του κλάδου και τις επιχειρήσεις που 
συνεισφέρουν στη βελτίωση των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των καταναλωτών· 
επιμένει ότι, κατ' αρχήν, η πρωτοβουλία ενός ενιαίου «ευρωπαϊκού σήματος» είναι πολύ 
θετική· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπονομεύεται η 
ποικιλομορφία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των επιμέρους κρατών μελών·

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργάζεται στενότερα με ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων όταν ηγείται τουριστικών 
πρωτοβουλιών· αναγνωρίζει ότι η ευφυής συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε παρόμοιες 
πρωτοβουλίες θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα καθώς και στην 
αυτοσυντήρηση των πρωτοβουλιών·

12. εγκρίνει την αποφασιστικότητα με την οποία η Επιτροπή προτίθεται να συμπεριλάβει 
τους στόχους της πολιτικής στον τομέα του τουρισμού στις διάφορες άλλες πολιτικές της 
που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στον τουριστικό τομέα·

13. λαμβάνει υπό σημείωση τη σημασία του τουρισμού ως πηγής εσόδων για την οικονομία 
των νησιωτικών, ορεινών και αραιοκατοικημένων περιφερειών· καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει στοχοθετημένα μέτρα για την υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας σε 
περιοχές που υφίστανται σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως 
οι νησιωτικές, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες·

14. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τον απρόσκοπτο και προσαρμοσμένο στις ηλικίες και 
στα άτομα με αναπηρίες τουρισμό μέσω εκστρατειών διαφήμισης και ευαισθητοποίησης 
και της εισαγωγής πανευρωπαϊκού σήματος ποιότητας που θα καλύπτει μεταξύ άλλων 
τους τουριστικούς προορισμούς στους οποίους μπορούν να ταξιδεύουν και να διαμένουν 
χωρίς εμπόδια άτομα με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των ηλικιωμένων και των παιδιών· καλεί ειδικότερα τον ξενοδοχειακό κλάδο, μέσω της 
ανάπτυξης και εφαρμογής κώδικα καλών πρακτικών, να διευκολύνει την πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις του σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, σύμφωνα με τις 
αρχές της Ανακοίνωσης της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 (COM(2010) 636)· διαπιστώνει ότι, εν 
προκειμένω, θα έπρεπε να αξιολογηθεί και, ενδεχομένως, να συνεχιστεί το πρόγραμμα 
Καλυψώ, με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κύκλων· στο πλαίσιο αυτό, εν τούτοις, 
πρέπει να ληφθούν μέτρα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα αυτά, 
μακροπρόθεσμα, θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα·

15. επικροτεί τη δρομολόγηση το 2009 από την Επιτροπή του προγράμματος Καλυψώ, 
στόχος του οποίου είναι ταυτόχρονα κοινωνικός (να παρέχει σε άτομα με ελάχιστες 
πιθανότητες διακοπών τη δυνατότητα αυτή) και οικονομικός (βοήθεια στον τουριστικό 
τομέα με την προώθηση των διακοπών κατά τη διάρκεια των εκτός τουριστικής αιχμής 
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τουριστικών περιόδων)· φρονεί ότι το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί εφόσον 
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων μερών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των 
τουριστικών τους στρατηγικών, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον διασυνοριακό 
περιφερειακό και τοπικό τουρισμό·

16. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την καλύτερη ενημέρωση των επιβατών σε σχέση 
με τα δικαιώματά τους, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να διασφαλίσει ότι ο 
ευρωπαίος πολίτης νιώθει ασφάλεια δικαίου κατά τις μετακινήσεις του στην επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να απλοποιηθούν οι διαδικασίες υποβολής 
αίτησης για την θεώρηση διαβατηρίου, ειδικότερα για «ομάδες τουριστών», χωρίς 
ωστόσο να τίθενται με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο οι πτυχές που αφορούν την 
ασφάλεια και τα τελωνεία για τους υπηκόους τρίτων χωρών·

18. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει και να προωθήσει ευφυείς τρόπους συνδυασμού 
ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης, με σκοπό να υποστηριχθεί η πολιτιστική 
κληρονομία της Ευρώπης, π.χ. προωθώντας πρότυπα βέλτιστων πρακτικών·  καλεί τα 
κράτη μέλη να συνεργασθούν μεταξύ τους στο πλαίσιο της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την ενίσχυση του ευρωπαϊκού τουρισμού και την προώθηση 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού· 

19. προτρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο 
αγροτουρισμός· είναι της άποψης ότι αυτές οι μορφές ανάπτυξης θα ενισχύσουν τις 
δραστηριότητες των ΜΜΕ, και ιδιαίτερα των οικογενειακού τύπου ξενοδοχειακών 
μονάδων, στον τουριστικό τομέα· τονίζει ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τεθούν 
υπό διαφορετικό καθεστώς ταξινόμησης. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν 
στενότερα με την Επιτροπή για την αναζήτηση νέων και καλύτερων τρόπων ανάπτυξης 
και προώθησης των Ευρωπαϊκών Περιηγήσεων·

20. καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί σε βάθος κάθε νέο μέτρο που λαμβάνεται στον 
τουριστικό τομέα, ώστε να διασφαλίζει ότι είναι αποτελεσματικό, διαχειρίσιμο και μπορεί 
να χρηματοδοτείται·

21. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πιο φιλοπεριβαλλοντικά σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα της τουριστικής βιομηχανίας και τη σημασία της 
προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών·

22. υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποβλέπουν στην προώθηση του 
τουρισμού εντός της ΕΕ, όπως το σχέδιο EDEN (για τους εξέχοντες ευρωπαϊκούς 
τουριστικούς προορισμούς) που διακρίνει κάθε χρόνο, σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και 
σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο θέμα, ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς που 
προωθούν ένα βιώσιμο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει ενημερωτικές εκστρατείες για την προβολή παρομοίων πρωτοβουλιών·

23. είναι της άποψης ότι η κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά πρέπει να προωθείται περισσότερο, 
π.χ. με τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές· είναι της άποψης ότι πρέπει να 
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αναζητηθεί, επίσης ως προς αυτή την πτυχή, η συνεργασία μα άλλα θεσμικά όργανα, 
όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης·
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