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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο από την χρήση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας· ζητεί από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τον τουριστικό τομέα ώστε να εγκρίνει
στρατηγικές για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την εισαγωγή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· χαιρετίζει τη δρομολόγηση μιας πλατφόρμας "ΤΠΕ και τουρισμός" από 
την Επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως επιταχυντής για τις τουριστικές 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, κατά την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων εργαλείων και 
υπηρεσιών· πιστεύει ότι μια ενιαία αγορά επιγραμμικών υπηρεσιών θα αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη και ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει 
να συμβάλουν στην αειφόρο διαχείριση, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για 
το κλίμα και σεβόμενες τις ειδικές ανάγκες των αγροτικών, ορεινών και παράκτιων 
περιφερειών· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, ο 
καλύτερος συντονισμός όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων μέσω των ΤΠΕ, καθώς οι 
τουρίστες κάνουν ολοένα και περισσότερο κρατήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω 
ηλεκτρονικών πλατφορμών και μη ευρωπαϊκών μηχανών αναζήτησης στο Διαδίκτυο· 
πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τον δίκαιο και νόμιμο ανταγωνισμό 
στον συγκεκριμένο τομέα·

2. πιστεύει ότι τα προσόντα, οι εμπειρίες και οι καλύτερες πρακτικές στον τουριστικό τομέα 
θα πρέπει να μοιράζονται, και, κατά συνέπεια, ενθαρρύνει μια προσέγγιση "έξυπνης 
εξειδίκευσης", κατά την οποία οι περιφέρειες θα εστιάζουν στα σχετικά δυνατά τους 
σημεία, στα οποία μπορούν να πετύχουν άριστα αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω και να επεκτείνουν τα προγράμματα 
ανταλλαγών της Επιτροπής, όπως το Leonardo, που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις του τομέα· υπογραμμίζει τη σημασία ενός εργατικού δυναμικού 
υψηλών προσόντων και ζητεί περισσότερη επαγγελματική κατάρτιση στον τουρισμό· 
καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει μια ειδική μονάδα ανάπτυξης του τουρισμού, η οποία 
θα προωθήσει εξειδικευμένα πανεπιστημιακά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης 
για έναν αειφόρο ευρωπαϊκό τουρισμό· υπογραμμίζει τη σημασία της ταχείας διαδικασίας 
αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και των προσόντων στον τουριστικό τομέα 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες και 
πρότυπα·

3. θεωρεί ότι μια καλύτερη χρήση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα 
του τουρισμού θα ωφελήσει τη βιωσιμότητά του· ζητεί να συμπεριληφθεί ο καινοτόμος 
και οικολογικός τουρισμός ως οριζόντιο θέμα στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (ΠΑΚ)· υπογραμμίζει τη μείζονα ανάγκη για ολοένα και μεγαλύτερη στροφή 
του ευρωπαϊκού τουρισμού προς την υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα, προκειμένου να 
υπάρχει σεβασμός προς το περιβάλλον, τους τοπικούς πολιτισμούς και τους πληθυσμούς· 
ενθαρρύνει, συνεπώς, τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τομέα της βιωσιμότητας, 
όπως η ανάπτυξη δεικτών βιώσιμης διαχείρισης, ένας χάρτης για τον βιώσιμο και τον 
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υπεύθυνο τουρισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές συστάσεις της Διεθνούς Ειδικής 
Ομάδας για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη (GTI-DTD) στο πλαίσιο της διαδικασίας 
του Μαρρακές, συνέργειες δράσεων με την Παγκόσμια Σύμπραξη για τον Βιώσιμο 
Τουρισμό, και μια στρατηγική για βιώσιμο παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, τονίζοντας 
ότι μεγαλύτερη βιωσιμότητα σημαίνει καλύτερη ποιότητα και αυξημένη ικανοποίηση του 
πελάτη· ζητεί μια πιο ολιστική προσέγγιση στον συγκεκριμένο τομέα και σημειώνει ιδίως 
τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο των κερδοσκοπικών κτηματομεσιτικών αναπτύξεων επί 
του περιβάλλοντος στις τουριστικές περιοχές·

4. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον και ο 
ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας να μπορέσει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που 
παρέχει αυτός, όλοι οι ευρωπαίοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα βασικά 
ψηφιακά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις μέσω ενός ευρωπαϊκού χάρτη δικαιωμάτων 
των πολιτών και των χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο οποίος να ενοποιεί και να 
ενημερώνει, ως προσήκει, το κοινοτικό κεκτημένο· πιστεύει ότι ο χάρτης αυτός θα πρέπει 
να ενοποιεί το κοινοτικό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των δικαιωμάτων των 
χρηστών όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των ευάλωτων χρηστών και του 
ψηφιακού περιεχομένου·

5. θεωρεί ότι ο καλύτερος συντονισμός της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα του 
τουρισμού θα ωφελήσει τη βιωσιμότητα στον εν λόγω τομέα· ζητεί συνεπώς από την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα Εικονικό Παρατηρητήριο Τουρισμού, το οποίο να είναι 
συνδεδεμένο όχι μόνον με τα ερευνητικά ινστιτούτα, αλλά και με τις επιχειρήσεις και τις 
δημόσιες αρχές, με σκοπό την προώθηση της έρευνας επί των αγορών, εφαρμόζοντας 
συστήματα ανταγωνιστικής συλλογής πληροφοριών, την παροχή στις επιχειρήσεις και τις 
δημόσιες διοικήσεις των εν εξελίξει πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη της προσφοράς 
και της ζήτησης και τη δημιουργία συνθηκών για την καλύτερη στρατηγική τοποθέτηση 
των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα·

6. σημειώνει ότι ο τουρισμός είναι ένας τομέας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
κλίμα, το οποίο καθορίζει την διάρκεια και την ποιότητα των τουριστικών εποχών και 
ταυτόχρονα συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
οι οποίες προκαλούνται κυρίως από τη μεταφορά και τη στέγαση των τουριστών· 
επισημαίνει ότι ο τομέας αυτός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης μέσω μιας ενεργειακής πολιτικής επικεντρωμένης στα κτίρια· 
ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τον τουριστικό τομέα ώστε να 
εγκρίνει στρατηγικές σχετικά με την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την εισαγωγή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

7. τονίζει ότι οι σχετικές με τον τουρισμό δραστηριότητες που αναπτύσσονται με αειφόρο 
τρόπο πρέπει να παρέχουν στις τοπικές οικονομίες (ιδίως στις μειονεκτούσες περιφέρειες)
μια μακρόχρονη πηγή εισοδήματος, να συμβάλλουν στην προώθηση της σταθερής 
απασχόλησης με δικαιώματα και να στηρίζουν άλλες οικονομικές δραστηριότητες (στους 
συναφείς τομείς), παράλληλα όμως να προστατεύουν και να αξιοποιούν το φυσικό κάλλος 
και την πολιτιστική, ιστορική και περιβαλλοντική κληρονομιά·

8. εκτιμά ότι ο τομέας του τουρισμού πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνδεδεμένης 
με αυτόν περιφερειακής βιομηχανίας, δημιουργώντας οικονομική ανάπτυξη και 
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απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο, και υπογραμμίζει την ανάγκη οριζόντιας
προσέγγισης του τομέα στο επίπεδο των κοινοτικών πολιτικών και ταμείων, π.χ. μέσω της 
δημιουργίας ενός ειδικού κοινοτικού προγράμματος, συμπληρωματικώς προς τις δράσεις
των κρατών μελών, για την προώθηση του τομέα και την ενθάρρυνση των συνεργειών 
μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων·

9. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης του φάσματος των τουριστικών υπηρεσιών στην 
Ευρώπη, και τονίζει ότι η εποχική προσαρμογή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα· ζητεί ενισχυμένη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών κατά την προώθηση της ΕΕ ως τουριστικού προορισμού, αλλά 
υπογραμμίζει και το ρόλο των τοπικών αρχών· ζητεί μια ευρωπαϊκή επικοινωνιακή 
στρατηγική και μια εκστρατεία στην ΕΕ και παγκοσμίως, ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ο 
υπ' αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με βάση την πλούσια φυσική, 
πολιτιστική, ιστορική και εθνοτική κληρονομιά της· θεωρεί ότι η γραφειοκρατία και ο 
διοικητικός φόρτος των υπηρεσιών του τουριστικού τομέα θα πρέπει να μειωθεί τόσο για 
τους πελάτες όσο και για τις εταιρείες, αναγνωρίζοντας ότι η υψηλή ποιότητα έχει τίμημα·

10. αναγνωρίζει τις μεγάλες αποστάσεις εντός της ΕΕ, ιδιαίτερα για απομεμακρυσμένα κράτη 
μέλη του βορρά και του νότου, και υπογραμμίζει, συνεπώς, τη σημασία των 
αερομεταφορών για τον τουρισμό εντός της ΕΕ, καθώς και από τρίτες χώρες· καλεί,
συνεπώς, την Επιτροπή να απέχει από την έκδοση υπερβολικών νομοθετικών 
επιβαρύνσεων για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες προσθέτουν δυσκολίες 
στο πλαίσιο της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας·

11. επισημαίνει ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής στα επόμενα χρόνια, αναμένονται 
σημαντικές περιβαλλοντικές μεταβολές όπως η άνοδος του επιπέδου της θάλασσας, η 
αύξηση της θερμοκρασίας και της ξηρασίας, ενώ ο τουρισμός θα είναι ο κύριος τομέας 
που θα πληγεί από την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο·

12. σημειώνει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαφοροποίηση του τουρισμού 
και την αυξανόμενη σημασία του εξειδικευμένου τουρισμού, όπως ο επιχειρηματικός 
τουρισμός, ο τουρισμός για την πραγματοποίηση αγορών, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο 
κοινωνικός τουρισμός, ο οικολογικός τουρισμός και ο αθλητικός τουρισμός, και ζητεί 
περισσότερα ενισχυτικά μέτρα για την προώθηση του ευρωπαϊκού τουρισμού σε αυτές τις 
περιοχές σε ένα πλαίσιο παγκόσμιου ανταγωνισμού·

13. υπενθυμίζει τον τεράστιο αντίκτυπο του ηφαιστειακού επεισοδίου του Eyjafjallajökull τον 
Απρίλιο του 2010 επί των αεροπορικών υπηρεσιών και της αεροπορικής βιομηχανίας, 
τομείς οι οποίοι υπέστησαν τρομακτικές απώλειες για εβδομάδες ολόκληρες, και τονίζει 
τη σημασία της ταχείας λήψης αποφάσεων από την πλευρά της ΕΕ και της διαχείρισης 
της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) σε παρόμοιες καταστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ορθότητα και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας·

14. θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη την γηράσκουσα κοινωνία, ότι ο τουρισμός στον τομέα της 
υγείας και της ευεξίας έχει πολλές δυνατότητες να γνωρίσει μια σημαντική ανάπτυξη στο 
μέλλον· υποστηρίζει ότι ένα ευρωπαϊκό πιστοποιημένο σύστημα προτύπων και ελέγχου 
ποιότητας στον συγκεκριμένο τομέα όπως "ο κυανούς σταυρός" στην ιατρική ή στον 
τομέα της αισθητικής, λ.χ. τα ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας όπως 
ιατρικές εξετάσεις, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του 
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ευρωπαϊκού τουρισμού στον τομέα της υγείας· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων ιαματικών λουτρών, προκειμένου να καταστούν ευρωπαϊκή ειδικότητα·

15. τονίζει ότι ο ρόλος των τοπικών αρχών και των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, πρέπει 
να αναγνωρισθεί ευρέως κατά την ανάπτυξη της πολιτικής τουρισμού στην Ευρώπη· 
πιστεύει ότι το νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι περισσότερο 
φιλικό προς τις επιχειρήσεις αυτές και να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων της τουριστικής βιομηχανίας, όπως ευέλικτες 
ρυθμίσεις όσον αφορά το χρόνο εργασίας σύμφωνα με τα δικαιώματα των εργαζομένων·

16. υπογραμμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) και οι υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη (ΥΧΕ), λόγω της γεωγραφικής θέσης τους, αποτελούν ένα είδος βιτρίνας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και ανταποκρίνονται άριστα σε ορισμένες επιλογές που 
προτείνονται από την Επιτροπή, και συγκεκριμένα την ανάπτυξη του εκτός εποχής 
τουρισμού για τους πολίτες της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι ΕΑΠ προσφέρουν επίσης στις 
γειτονικές χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και οι χώρες με αναδυόμενη 
οικονομία, και ειδικά η Βραζιλία, την δυνατότητα να ανακαλύψουν τις ιδιαιτερότητες του 
τουρισμού σε ευρωπαϊκό έδαφος, ο οποίος συνδυάζει ασφαλείς μετακινήσεις, υποδομές 
υγείας και ποιοτικές υπηρεσίες στον ξενοδοχειακό τομέα και τον τομέα της εστίασης·

17. υπενθυμίζει ότι πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος παράγει άνω του 5% του ΑΕΠ της ΕΕ, 
οπότε θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ανάλυση της επίδρασης της κοινοτικής 
νομοθεσίας στις τουριστικές βιομηχανίες·

18. θεωρεί ότι πρέπει να εναρμονισθούν οι κανονισμοί για την κατάταξη των ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων με βάση πρότυπα και κριτήρια αξιολόγησης κοινά σε όλη την Ευρώπη·

19. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και 
την προσβασιμότητα των τουριστικών υπηρεσιών· σημειώνει τους ισχυρούς δεσμούς 
μεταξύ της ανάπτυξης του τουρισμού και της υποδομής των μεταφορών· σημειώνει ότι το 
ένα τρίτο των παραπόνων των καταναλωτών στο σύστημα SOLVIT αφορούν τα 
δικαιώματα των επιβατών, και ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να βελτιώσει την 
επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των επιβατών· εκφράζει τη λύπη του για 
τα τροχαία ατυχήματα, που είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου για τους ταξιδιώτες· ζητεί, 
συνεπώς, την εναρμόνιση των κανόνων κυκλοφορίας, λ.χ. εναρμονισμένους κανόνες για
κίνηση στους κυκλικούς κόμβους·

20. προτείνει να εξετασθεί η σύσταση μίας ευρωμεσογειακής οργάνωσης για την τουριστική 
συνεργασία και ανάπτυξη, ώστε να καταστεί η Μεσόγειος ενιαίος στατιστικός χώρος, να 
πραγματοποιηθούν αναλύσεις βάσει των οποίων να καθοδηγούνται οι επιχειρήσεις και οι 
δημόσιες αρχές στη λήψη των αποφάσεών τους, να διαφημισθούν οι διάφοροι προορισμοί
και να διασυνδεθούν τα κέντρα εκπαίδευσης τουριστικών επαγγελμάτων·

21. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν αποτελεσματική χρήση των 
προοριζόμενων για τον τουρισμό ευρωπαϊκών ταμείων, τόσο για την δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας όσο και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του 
τουριστικού τομέα·
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