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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας αποδίδει στην ΕΕ νέες αρμοδιότητες στον 
τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της και η 
ικανότητά της για δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη·

2. υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός 1080/2006/ΕΚ σχετικά με το ΕΤΠΑ προβλέπει μεταξύ των 
διαφόρων προτεραιοτήτων την προστασία και την αξιοποίηση της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, ως δυναμικό ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού·

3. υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός επιδρά συγκεκριμένα στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή όλων των κρατών μελών και δείχνει εξάλλου ότι για ορισμένες 
περιφέρειες της ΕΕ που παρουσιάζουν υστέρηση στην ανάπτυξη, ο τουρισμός αποτελεί το 
βασικό τους πόρο με άμεση επίδραση στην ανάπτυξη άλλων τομέων·

4. θεωρεί ότι η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη και διατήρηση κάθε τουριστικής δραστηριότητας και ζητεί 
από την Επιτροπή την ανάπτυξη ενός "ευρωπαϊκού σήματος" προκειμένου να καταστούν
αναγνωρίσιμα τα εξαίρετα προϊόντα και υπηρεσίες και να ενισχυθεί ταυτόχρονα η εικόνα 
της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο·

5. επαναλαμβάνει ότι ο τουρισμός, ανεπτυγμένος σε βιώσιμη μορφή, αποτελεί για τις 
τοπικές οικονομίες διαρκή πηγή εισοδήματος και μέσο προώθησης της σταθερής 
απασχόλησης, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διαφύλαξη και αξιοποίηση της 
περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, ιστορικής και κοινωνικής κληρονομιάς·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να συγκεντρώσει τις 
ενέργειες σχετικά με τον τουρισμό γύρω από 4 άξονες· θεωρεί ωστόσο ότι η ανάπτυξη 
ενός νέου πολιτικού πλαισίου για τον ευρωπαϊκό τουρισμό απαιτεί ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και επαρκή συντονισμό των κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
πολιτικών που επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στον τουρισμό, σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής 
της επικουρικότητας·

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
ενθαρρύνουν και να στηρίξουν την ανάπτυξη δικτύων και τη δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών· εκφράζει την επιθυμία για συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες με σκοπό τη στήριξη της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
της πληροφορίας, καθώς και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των τουριστικών 
παραγόντων στα δέοντα χρηματοδοτικά μέσα, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις·

8. θεωρεί αναγκαίο να αντισταθμιστούν οι συνέπειες του εποχιακού τουρισμού με τη 
διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, μεταξύ άλλων και με την υποστήριξη νέων 
μορφών τουρισμού όπως ο υγειονομικός τουρισμός, ιδίως για ιαματικά λουτρά και ο 
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κοινωνικός τουρισμός, που απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα μειωμένης κινητικότητας, σε 
νέους και ηλικιωμένους, άτομα που αποτελούν αγορά με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης·

9. ζητεί μεγαλύτερη επιμονή στην ποιότητα της απασχόλησης στον τουριστικό τομέα με 
έμφαση στην κατάρτιση με υψηλό τεχνολογικό και γλωσσικό περιεχόμενο, στη στήριξη 
του επιχειρηματικού πνεύματος των γυναικών και των νέων, στην κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού χάρις στα διάφορα κοινοτικά προγράμματα και στη καταπολέμηση 
της άτυπης εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους τοπικούς φορείς να 
χρησιμοποιήσουν τα μέσα επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχει το ΕΚΤ καθώς και τα 
άλλα μέσα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο·

10. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του τρέχοντος 
δημοσιονομικού προγραμματισμού προκειμένου να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα του 
κλάδου και των τουριστικών προορισμών· εκφράζει την επιθυμία, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής, να αξιοποιηθεί περισσότερο ο ρόλος του τουρισμού 
ως παράγοντα κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής επανεξισορρόπησης και κάθε μορφή 
δαπάνης της ΕΕ για τον τουρισμό να εξαρτάται από μια προσφορά εξαιρετικής ποιότητας 
υπηρεσιών.


