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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Ευρώπη, τον πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό
(2010/2206 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βασικές κατευθύνσεις για την 
βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού" (COM(2003)0716),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ 
για τον τουρισμό: Για μια ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού"
(COM(2006)0134) 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ατζέντα για έναν βιώσιμο και 
ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό" ("Agenda 21") (COM (2007)0621),

– 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 την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ευρώπη 2020. Μια στρατηγική 
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη"

– λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού 
(COM(2010)0117), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με 
το θέμα "Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό" (14944/10),

– έχοντας υπόψη την σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 19861 σχετικά με την 
πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία (86/666/ΕΟΚ),

– έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 19902 για τα 
οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/47/ΕΚ4 του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 και την 
τροπολογία της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με τους μειωμένους συντελεστές φόρου 
προστιθέμενης αξίας,

                                               
1 ΕΕ L 384, 31.12.1986 σ. 0060 - 0068.
2 ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 59–64.
3 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 0036-0068.
4 ΕΕ L 116, 09.05.2009, σ. 0018.
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– έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 20091 για τη θέσπιση των 
κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος για τις υπηρεσίες τουριστικών 
καταλυμάτων (2009/578/ΕΚ),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 66/20102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του οικολογικού σήματος της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 20053 σχετικά με τις νέες 
προοπτικές και προκλήσεις για έναν αειφόρο ευρωπαϊκό τουρισμό,

– έχοντας υπόψη την ψηφοφορία της 29ης Νοεμβρίου 20074 σχετικά με την ανανεωμένη 
πολιτική της Ε.Ε. για τον τουρισμό: για μια ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού 
τουρισμού

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 20085

σχετικά με τις πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης των επιπτώσεων του τουρισμού στις 
παράκτιες περιοχές,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την αναφορά της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής σχετικά με την ενιαία αγορά και την προστασία του 
καταναλωτή, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και 
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7 0000/2011),

A. επισημαίνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού αντιπροσωπεύει το 10% του ΑΕΠ και 
το 12% της συνολικής απασχόλησης, ότι αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από πολύ μικρές 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην οικονομική 
ανάπτυξη και την συνοχή της ΕΕ, καθώς επίσης και στην υλοποίηση των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, 

B. επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό 
παγκοσμίως για τις διεθνείς αφίξεις και ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί αυτή η υπεροχή 
με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούνται, αφενός, από τον μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και από τις συνεχείς αλλαγές στην αγορά ζήτησης 
και, αφετέρου, από την ανάγκη για την εξασφάλιση μιας μεγαλύτερης βιωσιμότητας,

Γ. επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός συνεισφέρει στην προώθηση της Ευρώπης και της 
πολιτιστικής και γλωσσικής της κληρονομιάς, σεβόμενος τις διαφορές, στην επιβεβαίωση 
των κοινών αξιών και στην ενίσχυση του αισθήματος της ταυτότητας, της καταγωγής και 
της ευρωπαϊκής ιθαγένειας,

Δ. υπενθυμίζοντας ότι με την συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 195), ο τουρισμός καθίσταται 

                                               
1 ΕΕ L 198, 30.7.2009, σ. 57–79.
2 ΕΕ L 027 30.01.2010, σ. 0001.
3 ΕΕ C 193E, 17.8.2006, σ. 325.
4 ΕΕ C 297E, 20.11.2008, σ. 184.
5 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0597.
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συγκεκριμένη αρμοδιότητα της ΕΕ, η οποία μπορεί να ενισχύει και να συμπληρώνει τις 
δράσεις των κρατών μελών,

Ε. επισημαίνοντας ότι, με βάση τη νέα αυτή αρμοδιότητα, απαιτείται η επεξεργασία μιας 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής με σαφείς και φιλόδοξους στόχους, που θα 
σέβονται απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας, 

Ζ. εκτιμώντας ότι για την κοινοτική πολιτική σχετικά με τον τουρισμό απαιτούνται επαρκείς 
πόροι στο πλαίσιο του οικονομικού προγραμματισμού της ΕΕ 2014-2020,

1. εκφράζει την ικανοποίηση του για την πολιτική στρατηγική που παρουσίασε η Επιτροπή, 
η οποία ορίζει 21 συγκεκριμένες δράσεις για την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα· 
θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κείμενο, με το ανάλογο σχέδιο εφαρμογής, αντιπροσωπεύει 
μια πραγματική αφετηρία προκειμένου να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή πολιτική που θα 
στοχεύει σε ένα ανταγωνιστικό, σύγχρονο, ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό, προσιτό σε 
όλους·

2. κρίνει απαραίτητη μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό που θα στηρίζεται, 
αφενός σε ένα πακέτο ειδικών μέτρων που προορίζονται αποκλειστικά στον τουριστικό 
τομέα και αφετέρου σε μια ακριβή εκτίμηση των συνεπειών στον εν λόγω τομέα από την 
λήψη μέτρων που αφορούν άλλους τομείς·

3. τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας, αφενός μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και αφετέρου μεταξύ των φορέων στο σύνολο τους και 
των παραγόντων του τομέα· υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός υπάγεται άμεσα στην 
αρμοδιότητα πολλών ευρωπαϊκών περιοχών, και τονίζει συνεπώς την κύρια σημασία των 
ανωτέρω περιοχών για την υλοποίηση των έργων και για συγκεκριμένες δράσεις· ελπίζει 
τόσο στην άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των περιοχών στο πλαίσιο μελλοντικών 
κοινοτικών προτάσεων που θα ευνοούν τον τουρισμό όσο και στον συντονισμό που 
αφορά πολλές περιοχές με σκοπό την προβολή τους·

Ανταγωνιστικός, σύγχρονος και ποιοτικός τουρισμός

4. κρίνει ότι ο τουρισμός πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της βιομηχανικής 
ευρωπαϊκής πολιτικής και διαβεβαιώνει ότι η προβολή του τουρισμού αποτελεί 
σημαντικό κίνητρο στον τομέα της απασχόλησης σε διάφορα κράτη μέλη·

5. συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να αναπτύξει με τα κράτη μέλη και τις εθνικές 
εταιρείες τουρισμού ένα "ευρωπαϊκό σήμα" με σκοπό την προώθηση της Ευρώπης στον 
κόσμο ως ενιαίο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό πάντα της εδαφικής ποικιλομορφίας·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με το "Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς" ως μέσο για 
την ανάδειξη κάποιων χώρων που αντιπροσωπεύουν την ιστορία της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης· τονίζει ότι πρέπει να συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την συμμετοχή των 
αναγνωρισμένων περιοχών από την UNESCO με σκοπό την αποφυγή της επικάλυψης η
οποία δεν προσθέτει καμία αξία·

7. τονίζει την σημασία της συνεργασίας, ακόμα και μέσω συμπράξεων, με τις χώρες εκτός 
ευρωπαϊκής ένωσης, ιδιαίτερα με τις χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα), οι 
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οποίες αντιπροσωπεύουν μια αγορά πολλών εκατομμυρίων δυνητικών τουριστών·

8. θεωρεί ότι πρέπει, για το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα-υποχρέωση της 
ΕΕ να ελέγχει την είσοδο των συνόρων της, να ευαισθητοποιήσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη προκειμένου να προβούν στον συντονισμό και στην 
απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση τουριστικών θεωρήσεων εισόδου, 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα δημιουργίας κοινών προξενικών παραγόντων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την ακριβή εφαρμογή των ανωτέρω 
διαδικασιών και την μείωση του γραφειοκρατικών δαπανών·

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ενδεχόμενα εναλλακτικά μέτρα απλοποίησης για την 
έκδοση τουριστικών θεωρήσεων εισόδου· όπως για παράδειγμα την "ομαδική τουριστική 
θεώρηση εισόδου" για τις οργανωμένες ομάδες·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης 
που αποτελούν κίνδυνο για τον τουρίστα στο εξωτερικό, να εκτιμήσουν την πιθανότητα 
κωδικοποίησης μιας ομοιόμορφης διαδικασίας για την δημοσίευση ανακοινώσεων 
σχετικά με την "επικινδυνότητα" του ταξιδιού, με την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
κώδικα του βαθμού επικινδυνότητας, αναγνωρίζοντας στις πιο σοβαρές περιπτώσεις το 
δικαίωμα των τουριστικών πρακτόρων να ζητήσουν κοινοτική ενίσχυση, εντός των ορίων 
των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων·

11. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η τεχνολογική ανάπτυξη των ΜΜΕ ώστε να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η ένταξη των προϊόντων στο εμπόριο και η προβολή των προορισμών· 
Καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα "Τεχνολογία της Πληροφόρησης 
και Τουρισμός", με την προώθηση ενός συγκεκριμένου πιλοτικού σχεδίου, μέχρι τα τέλη 
του 2011, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην συμμετοχή των πολύ μικρών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην "Αλυσίδα ψηφιακής προσφοράς" ακολουθώντας το 
παράδειγμα άλλων τομέων όπως της κλωστοϋφαντουργίας, των μεταφορών, των 
συστημάτων υποστήριξης και της αυτοκινητοβιομηχανίας·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε στενή συνεργασία με τους τουριστικούς πράκτορες, 
καινοτόμους τρόπους για την προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών ad hoc, επί τη
ευκαιρία των μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει η Ευρώπη τα προσεχή 
έτη (όπως για παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2012 στο Λονδίνο, η Διεθνής 
Έκθεση του 2015 στο Μιλάνο κ.α.) προκειμένου να προωθηθεί ο "Ευρωπαϊκός 
προορισμός" με την πολύπλευρη κληρονομιά του·

13. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προοπτικές της πύλης www.visiteurope.com, την 
οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
χρησιμότητα και η πλήρης πρόσβαση (παρουσία κειμένων σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ και τις κύριες γλώσσες εκτός ΕΕ, χρήση μορφότυπων προσπελάσιμων από τα 
άτομα με αισθητήριες αναπηρίες) ώστε να αποτελέσει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τον τουρισμό, με εύκολη πρόσβαση στην τουριστική ευρωπαϊκή, εθνική, 
επαρχιακή/περιφερειακή και τοπική πύλη του κάθε κράτους μέλους·

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μαζί με τα κράτη μέλη την σκοπιμότητα δημιουργίας 
ενός "Ευρωπαϊκού τουριστικού χάρτη", με σκοπό να ενθαρρύνουν τον τουρίστα που 
ταξιδεύει στην Ευρώπη, ο οποίος προέρχεται είτε από ένα κράτος μέλος είτε από τρίτες 
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χώρες, μέσω της παροχής πληροφοριών, διευκολύνσεων και αρμοδίων υπηρεσιών·

15. καλεί την Επιτροπή να ορίσει ένα ευρωπαϊκό σήμα για τον "Τουρισμό ποιότητας", 
προσδιορίζοντας τα ελάχιστα κοινά κριτήρια ποιότητας· θεωρεί ότι αυτό θα συμβεί με το 
συντονισμό τόσο των καλύτερων εμπειριών που έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη όσο και 
των επιχειρηματικών ενώσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα γενικό σήμα 
συμπληρωματικό των εθνικών σημάτων το οποίο θα αναγνωρίζεται με βάση την 
εθελοντική διαπίστευση·

16. θεωρεί ότι, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των καταναλωτών 
και οι υπερβολικές προμήθειες για τις εταιρείες, απαιτείται ο περιορισμός του αριθμού 
των σημάτων ώστε να καθίστανται περισσότερο αναγνωρίσιμα· για το σκοπό αυτό καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον την πιθανότητα μιας σταδιακής συγχώνευσης σε 
ένα μοναδικό σήμα, του "ευρωπαϊκού σήματος για την ποιότητα" και του "οικολογικού 
σήματος για την ποιότητα" και τις υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων - Ecolabel"·

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την σταδιακή 
εναρμόνιση των συστημάτων ξενοδοχειακής κατάταξης, μέσω του προσδιορισμού των 
ελάχιστων κοινών κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές εμπειρίες που έχουν ήδη 
τεθεί σε εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις, και μέσω της στενής συνεργασίας με 
τους οργανισμούς τυποποίησης·

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξετασθεί το θέμα της ασφάλειας στα ξενοδοχεία, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα θέματα πυρασφάλειας· για το σκοπό αυτό, θεωρεί ότι 
πρέπει να προωθηθεί η προαιρετική συμμετοχή στην μέθοδο MBS (Σύστημα Διαχείρισης 
Κτιρίων) που προωθεί η HOTREC, με την επιφύλαξη των ισχυουσών εθνικών 
νομοθεσιών σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου το 1986· τονίζει επίσης την 
σημασία του να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και 
με μειωμένη κινητικότητα·

19. θεωρεί σκόπιμο ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με την βιομηχανία του εν λόγω τομέα, 
πρέπει να καταρτίσει χάρτη με τις υπάρχουσες αρμοδιότητες (Tourism Skill Competence 
Framework) ώστε να παρέχεται μια αφετηρία πραγματικής δράσης στην οποία θα 
συγκεντρώνεται η προσφορά και η ζήτηση της αγοράς·

20. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αξιοποιήσει και να προωθήσει 
τις επαγγελματικές και πανεπιστημιακές εμπειρίες, που υπάρχουν ήδη στον τομέα του 
τουρισμού, με την δικτύωση και την προώθηση καινούριων, σε στενή επαφή με τον τομέα 
της έρευνας και των επιχειρήσεων· 

21. θεωρεί ότι τα κοινοτικά προγράμματα όπως το "Πρόγραμμα Erasmus για τους νέους 
επιχειρηματίες" και το "Πρόγραμμα Leonardo da Vinci " αποτελούν μοναδικά 
προγράμματα για την απόκτηση επαγγελματικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, και 
συνεπώς πρέπει να αναπτυχθούν και να προωθηθούν περαιτέρω·

22. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών ειδικοτήτων στην 
τουριστική βιομηχανία, ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για όποιον εργάζεται ήδη όσο 
και για όποιον σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα, η εύρεση καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών·
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23. επισημαίνει την στενή σχέση μεταξύ του τομέα του τουρισμού και των μεταφορών και 
ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών, να ενθαρρύνουν την συντροπικότητα και να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον χειρισμό των τουριστικών ρευμάτων, ιδιαίτερα στις εποχιακές 
αιχμές και στις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης κάθε είδους·

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς και να 
επικεντρώσει την προσοχή της στην σύνδεση με τα νησιά, την ύπαιθρο και τις ορεινές 
ζώνες και, γενικότερα, με τους προορισμούς περιορισμένης πρόσβασης·

25. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν τα συστήματα ηλεκτρονικής πώλησης των 
εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα μεταφοράς, ενθαρρύνοντας την διατροπικότητα του 
συστήματος·

26. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, ιδιαίτερα 
των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ευελπιστώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί κατά την 
μέση περίοδο ένας ενιαίος κανονισμός για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς· 

Βιώσιμος και διαφοροποιημένος τουρισμός

27. χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής να διαφοροποιήσει την τουριστική προσφορά· 
τονίζει κυρίως την σημασία της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για την προώθηση του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού και 
περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω θεματικών διαδρομών που δεν αναδεικνύουν μόνο τις 
πολιτιστικές και ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν 
στην προώθηση ενός εναλλακτικού, προσιτού σε όλους και βιώσιμου τουρισμού· θεωρεί 
ότι η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο, πρέπει να προωθείται σε 
συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές· 

28. θεωρεί ότι η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν 
την ανάπτυξη διαδρομών που θα αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω 
συγκεκριμένων διαδρομών που συνδέουν μεταξύ τους, τους χώρους - σύμβολα της 
Ευρώπης, όπως οι καθεδρικοί ναοί, τα κάστρα, τα πανεπιστήμια και οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις·

29. τονίζει την σημασία των δικτύων όπως NECSTouR και EDEN για τη ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιοχών και για την προώθηση των βιώσιμων 
προορισμών· τονίζει επίσης ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα κοινών δεικτών για 
την βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, σε στενή συνεργασία με την "Ομάδα για την 
βιωσιμότητα του τουρισμού" και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

30. θεωρεί ότι ο τουρισμός και ο αγροτουρισμός πρέπει να ενισχυθούν κατάλληλα, δεδομένου 
ότι πρόκειται για τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, διαφοροποιούν την 
οικονομία της υπαίθρου και συνδέονται άμεσα με την προώθηση των παραδοσιακών, 
οικολογικών και φυσικών προϊόντων διατροφής· παρατηρεί ότι για το σκοπό αυτό είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση στο δίκτυο και στις υποδομές του τομέα 
της πληροφορικής σε αυτές τις περιοχές· 

31. υπογραμμίζει πώς ο τουρισμός στη φύση συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα· 
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θεωρεί ότι πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή στα εθνικά πάρκα και στις 
προστατευόμενες περιοχές, ώστε να καθίστανται προσιτές στον τουρίστα, ακόμα και 
μέσω της ανάπτυξης των διασυνοριακών προορισμών λαμβάνοντας υπόψη την 
περιβαλλοντική κληρονομιά·

32. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια οριζόντια κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
επιπτώσεις του τουρισμού στη φύση, ιδίως όσον αφορά τον κύκλο διαχείρισης των 
αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την εξοικονόμηση ύδατος, με την 
συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία των διάφορων τομέων, ιδίως του γεωργικού τομέα 
και του τομέα των τροφίμων, προκειμένου να διαδοθούν οι πληροφορίες και τα χρήσιμα 
υλικά αλλά και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη· 

33. τονίζει ότι πρέπει, στα πλαίσια μιας στρατηγικής για παράκτιο, νησιωτικό και θαλάσσιο 
τουρισμό, να επενδυθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να επιτευχθεί η διαφύλαξη των 
ευρωπαϊκών ακτών από το φαινόμενο της διάβρωσης, η προστασία της περιβαλλοντικής 
κληρονομιάς και της πανίδας και να βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων, ώστε να 
αναπτυχθεί ένας θαλάσσιος, καταδυτικός, βιώσιμος και ποιοτικός τουρισμός·

34. τονίζει εκ νέου την σημασία θαλάσσιου τουρισμού ως ιδιαιτερότητα ορισμένων 
παραθαλάσσιων ευρωπαϊκών περιοχών και καλεί την Επιτροπή να προβλέψει, 
λαμβάνοντας υπόψη το κοινοτικό δίκαιο, μέτρα διασφάλισης για τις επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από τους τουριστικούς πράκτορες για την ανανέωση των υποδομών 
και την υλοποίηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στους πελάτες, αξιολογώντας την 
πιθανότητα μιας συγκεκριμένης παρέκκλισης της οδηγίας 2006/123/ΕΚ·

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης ναυτιλιακής
πολιτικής, να ενισχύσει την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, που επηρεάζει 
καθοριστικά τον τουρισμό με κρουαζιερόπλοια, ο οποίος αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο 
τομέα παρά την πρόσφατη κρίση, καθώς και τον θαλάσσιο τουρισμό·

36. επισημαίνει την συνεχή αύξηση του τουρισμού στον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα του 
ιαματικού τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες κοινοτικές διατάξεις 
για θέματα που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πιθανότητα υποβολής ενιαίας νομοθετικής πρότασης σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό, 
για την παροχή μιας οργανικής και κατοχυρωμένης δομής στον τομέα του τουρισμού, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα· τονίζει την σημασία θέσπισης νέων κανόνων υγείας 
σε διασυνοριακό επίπεδο για την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού στον τομέα της 
υγείας·

37. υπενθυμίζει ότι ο από ηθική άποψη υπεύθυνος τουρισμός αποτελεί απαρέγκλιτο στόχο·
χαιρετίζει τα περιεχόμενα του ηθικού κώδικα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
(ΠΟΤ) και ευελπιστεί ότι θα μεταφερθούν τάχιστα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη· με 
την έννοια αυτή, χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να επεκτείνει την εθνική 
δικαιοδοσία των κρατών μελών για τα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων 
που έχουν διαπραχθεί στο εξωτερικό, ποινικοποιώντας στην ουσία, κατ' αυτόν τον τρόπο 
τον σεξουαλικό τουρισμό·

Τουρισμός για όλους
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38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί στην προώθηση μιας σταδιακής τουριστικής 
προσφοράς εκτός εποχής, ενισχύοντας περαιτέρω, με βάση τα θετικά μέχρι τώρα 
αποτελέσματα, την προπαρασκευαστική δράση "Calypso"· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο πρόγραμμα ανταλλαγής, για να επιτρέψει σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες ατόμων, ξεκινώντας από τις πλέον μειονεκτικές, έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την χαμηλή περίοδο, ακόμα και σε διασυνοριακό 
επίπεδο·

39. τονίζει την σημασία, στα πλαίσια μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής σχετικά με την 
αναπηρία, να ληφθεί υπόψη η πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες όχι μόνο σε 
σχέση με τα μέσα μεταφοράς αλλά και με την στέγαση, το φαγητό και τις τουριστικές 
υπηρεσίες γενικότερα·

40. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, επ' ευκαιρία του 2011, ως Ευρωπαϊκού Έτους 
Εθελοντισμού, να προωθήσει τη συμμετοχή των νεαρών εθελοντών στα προγράμματα 
ανάπλασης, συντήρησης και φύλαξης χώρων ιστορικού και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να καθίστανται ευχερώς επισκέψιμοι από τους τουρίστες·

Τουρισμός και πόροι

41. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την προβολή των χρηματοδοτικών πόρων υπέρ της 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του τουρισμού που υπάρχουν σε διάφορες 
γενικές οδηγίες, αλλά και να επαληθεύσει την ακριβή τους χρήση, λαμβάνοντας 
ειδικότερα υπόψη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
(ΕΚΤ)·

42. ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
επωφεληθούν πλήρως από τα μέσα επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται από το 
Ευρωπαϊκό ταμείο (ΕΚΤ) και από άλλα κοινοτικά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα· 
θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την ευαισθητοποίηση των κρατών μελών και των αρχών 
ώστε να προβούν στην έκδοση κανονισμών σχετικά με τον τουρισμό, με βάση τις 
προβλεπόμενες προτεραιότητες των διαρθρωτικών ταμείων·

43. ζητεί την δημιουργία, στα πλαίσια των δημοσιοοικονομικών προοπτικών για το 2014-
2020, ειδικού προγράμματος για τον τουρισμό, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ΜΜΕ, 
ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων για πανευρωπαϊκά 
προγράμματα στον εν λόγω τομέα·

44. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια στην ενίσχυση των πιλοτικών σχεδίων 
στον τομέα του τουρισμού μετά το 2011, και να εξεταστούν ενδεχομένως νέα σχέδια που 
θα συνεισφέρουν στην εφαρμογή της νέας στρατηγικής·

Διάφορα σημαντικά ζητήματα για τον τομέα του τουρισμού

45. συνιστά στην Επιτροπή να υποβάλλει νομοθετική πρόταση εντός του Σεπτεμβρίου 2011 
για την αναθεώρηση της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, την λεγόμενη οδηγία για τα "οργανωμένα 
ταξίδια" προκειμένου να εξασφαλίσει ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για τους 
καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού υπό κανονικές συνθήκες 
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και ιδιαίτερα υπό έκτακτες συνθήκες που οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα·

46. επισημαίνει την ευκαιρία να εναρμονιστεί σταδιακά ο ΦΠΑ στον τομέα του τουρισμού 
μεταξύ των κρατών μελών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για έναν διαφανή ανταγωνισμό 
μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων εντός της ΕΕ και έναντι τρίτων χωρών· χαιρετίζει 
κατ' αυτήν την έννοια την δρομολογηθείσα συζήτηση σχετικά με την δημοσίευση της 
Πράσινης Βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ·

47. καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να επισπεύσει τις διαδικασίες για την έγκριση της πρότασης 
οδηγίας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ (TOMS), 
προβλέποντας την ένταξη ενός μηχανισμού συμμετοχής ικανού να μηδενίσει την 
στρέβλωση του ανταγωνισμού στις κατηγορίες των τουριστικών πρακτόρων, δεδομένου 
ότι η έλλειψη ομοιομορφίας στις εθνικές μεταφορές προκαλούν σήμερα σοβαρές 
επιπτώσεις·

48. θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί μια ειδική τεχνική ομάδα για τον τουρισμό 
σε επίπεδο ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, με σκοπό να παρακολουθεί από κοντά την 
υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων της Επιτροπής και τις υποδείξεις του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου·

49. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο τουρισμός, ως η τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα της ΕΕ, που 
αντιπροσωπεύει το 10 % του ΑΕΠ το 12 % της συνολικής απασχόλησης, αποτελεί ένα τομέα 
κύριας σημασίας, δεδομένου ότι επιδιώκει, αφενός, την ολοκλήρωση και την ανάπτυξη των 
λιγότερο αναπτυσσόμενων περιοχών και, αφετέρου, κατορθώνει να συνδυάσει την ανάπτυξη, 
την βιωσιμότητα και την υπευθυνότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί 
ωστόσο ουσιαστικό μέσο για την ενίσχυση, διάδοση και προβολή της εικόνας μας στον 
κόσμο. 

Ο τουρισμός προβλεπόταν πάντα στις κοινοτικές πολιτικές. Ιδιαίτερα, από τον Δεκέμβρη του 
2009 ως σήμερα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ξεκινήσει μια νέα πορεία για την 
ολοκλήρωση των νέων αρμοδιοτήτων που ανατίθενται από την Συνθήκη της Λισαβόνας, η 
οποία προβλέπει ότι η ολοκλήρωση και ο συντονισμός των δράσεων των κρατών μελών στον 
τομέα του τουρισμού ανήκει στις αρμοδιότητες της ΕΕ. Στην δήλωση της Μαδρίτης τον 
Απρίλιο του 2010, τα κράτη μέλη να εξέφρασαν την πρόθεση τους να εφαρμόσουν ειδικά 
μέτρα αλλά και να προωθήσουν αξίες όπως η υπευθυνότητα και η περιβαλλοντική και 
πολιτιστική προστασία καθώς και η οικονομική βιωσιμότητα στον εν λόγω τομέα· στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2010 προβλέπονται 21 δράσεις· στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου ανταγωνιστικότητας του Οκτωβρίου 2010, τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν την σημασία του τουρισμού στην οικονομία και αναλαμβάνουν να αναπτύξουν 
τον τομέα· Στο Ευρωπαϊκό φόρουμ τουρισμού, τον περασμένο Νοέμβρη στην Μάλτα, η 
Επιτροπή υπέβαλε ένα προσχέδιο εφαρμογής και μέσω εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων και των τουριστικών πρακτόρων, έγινε προσπάθεια να καθοριστούν 
κάποιες προτεραιότητες από τις 21 προβλεπόμενες δράσεις της ανακοίνωσης· τέλος, σε αυτές 
τις φάσεις, προστίθεται η έκθεση πρωτοβουλίας του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στα πλαίσια της ανακοίνωσης του προηγούμενου Ιουνίου και σύμφωνα με τις νέες 
προτεραιότητες όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή στρατηγική 2020, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει τη χρήση συντονισμένης μεθόδου και να ορίσει ένα πλαίσιο 
δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης 
στον τομέα του τουρισμού (οι στόχοι περιλαμβάνονται και περιγράφονται στο άρθρο 195 της 
ΣΛΕΕ).

Είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ένα πλαίσιο δράσης που να αποτελείται από τέσσερις άξονες: 
Πρώτον, η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον εν λόγω 
τομέα προωθώντας την διαφοροποίηση της προσφοράς, ενισχύοντας την καινοτομία, 
βελτιώνοντας την επαγγελματική κατάρτιση, και τέλος ενθαρρύνοντας την επέκταση της 
εποχικότητας. Δεύτερον, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την προώθηση του βιώσιμου, υπεύθυνου 
και ποιοτικού τουρισμού, είτε διευκολύνοντας την υγιή διαχείριση των επιχειρήσεων με τη 
δημιουργία ευρωπαϊκών σημάτων (Ευρωπαϊκό Σήμα, Οικολογικό Σήμα, Σήμα του ποιοτικού 
τουρισμού) είτε με την ενίσχυση προγραμμάτων όπως το EDEN ή δίκτυα όπως το 
NECSTouR. Από την άλλη πλευρά, επιθυμεί να εδραιώσει την εικόνα της ΕΕ σε διεθνές 
επίπεδο ως ένα σύνολο ενιαίων και οργανωμένων προορισμών. Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι η πολιτική του τουρισμού εξαρτάται από τον εγκάρσιό της χαρακτήρα, επιθυμεί να 
μεγιστοποιήσει το δυναμικό της πολιτικής και των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων 
προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα στον εν λόγω τομέα.

Έκθεση πρωτοβουλίας - θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η συζήτηση σχετικά με την έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου, 
πρέπει να έχει διττό στόχο: αφενός την προσεκτική ανάλυση των 21 προβλεπόμενων 
δράσεων της Επιτροπής και του σχετικού σχεδίου εφαρμογής που παρουσιάστηκε στην 
Μάλτα, επικεντρώνοντας την προσοχή στην αναγνώριση των δράσεων που έχουν 
προτεραιότητα και στην υλοποίηση τους· αφετέρου να ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα και με αποτελεσματικές λύσεις άλλα 
ανοιχτά ζητήματα των οποίων η επίλυση αποτελεί βασικό στοιχείο για την διατήρηση του 
ρόλου της Ευρώπης ως του πρώτου τουριστικού προορισμού στον κόσμο.

Μεταξύ των προβλεπόμενων δράσεων της Επιτροπής, ο εισηγητής θεωρεί ότι έχουν 
πρωταρχική σημασία η αντιμετώπιση ορισμένων, οι οποίες συμφωνούν ιδιαίτερα με τις 
προοπτικές της Ευρώπης 2020:

Κατάρτιση
Ο εισηγητής συμφωνεί με την έμφαση που δόθηκε στο θέμα της επαγγελματικής 
κατάρτισης και εξειδίκευσης. Η ανταπόκριση στην πρόκληση της αποτελεσματικής 
βιομηχανικής πολιτικής του τουρισμού είναι εφικτή κυρίως μέσω του ανθρώπινου δυναμικού 
και της κατάρτισης, όχι μόνο των επαγγελματιών που έρχονται σε άμεση επαφή με τον 
πελάτη, αλλά κυρίως αυτών που ασχολούνται με τους νέους τομείς σε επίπεδο διοικητικό, 
διαχειριστικό και επιχειρηματικό. Υπό αυτήν την έννοια είναι σημαντική η αξιοποίηση και η 
προώθηση των εμπειριών επαγγελματικής και πανεπιστημιακής κατάρτισης που υπάρχουν 
ήδη, αλλά και η δικτύωση και η προώθηση καινούριων, σε στενή συνεργασία με τον 
επιχειρηματικό κόσμο. Ο εισηγητής θεωρεί απαραίτητη την χαρτογράφηση των δεξιοτήτων 
που υπάρχουν ήδη στον εν λόγω τομέα για να καταστεί σαφής ο τρόπος αντίδρασης στον 
τομέα της τουριστικής κατάρτισης. Προγράμματα όπως το "Erasmus για τους νέους 
επιχειρηματίες" είναι βασικά για την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων μεταξύ των 
νέων, δεξιότητες και ειδικότητες οι οποίες πρέπει να αναγνωρίζονται επαρκώς ανάμεσα στα 
κράτη μέλη. 

Καινοτομία και Τεχνολογία της Πληροφόρησης και Τουρισμός 
Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι απαιτείται δυναμική επένδυση στον τομέα της 
καινοτομίας και στην τεχνολογία της πληροφόρησης και τουρισμού, στοιχεία τα οποία 
είναι βασικά για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων μας, και 
ότι απαιτείται να δοθεί απάντηση, όχι μόνο στο ακροατήριο των πελατών οι οποίοι τείνουν 
όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες, αλλά και στον 
επιχειρηματικό κόσμο του τουρισμού, ο οποίος σήμερα ωφελείται όλο και περισσότερο από 
τα τουριστικά προϊόντα του διαδικτύου. Υπό αυτήν την έννοια, η πρόταση της δημιουργίας 
μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας αποτελεί μια πρόκληση η οποία δεν πρέπει να αγνοηθεί. Ένα 
σημαντικό θέμα είναι επίσης και η δυνατότητα εξασφάλισης της πλήρους πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση. Ο εισηγητής προτείνει στην Επιτροπή την έναρξη ενός πιλοτικού σχεδίου 
για την προώθηση της συμμετοχής των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στην 
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"Αλυσίδα Ψηφιακής Προσφοράς" προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε αυτές τις 
επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις νέες προχωρημένες τεχνολογίες ώστε να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα τους.

Τουριστικές Θεωρήσεις Διαβατηρίου 
Το θέμα των θεωρήσεων διαβατηρίου, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις χώρες ΒΡΙΚ, αποτελεί 
ένα κεντρικό θέμα σχετικά με τον τουρισμό στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τα 
εκατομμύρια δυνητικών επισκεπτών από τρίτες χώρες. Ο εισηγητής ευελπιστεί ότι το νόμιμο 
δικαίωμα/υποχρέωση της Ευρώπης να ελέγχει την είσοδο στην επικράτεια της δεν πλήττει 
επιπλέον την ελκυστικότητα των τουριστικών προορισμών μας και θεωρεί σκόπιμο να 
ευαισθητοποιηθούν τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη προκειμένου να συντονιστούν και 
να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έκδοσης τουριστικών θεωρήσεων, εξετάζοντας επίσης την 
πιθανότητα δημιουργίας κοινών προξενικών παραγόντων προκειμένου να μειωθούν οι 
γραφειοκρατικές και διοικητικές δαπάνες.

Ευρωπαϊκά Σήματα 
Σχετικά με το θέμα των σημάτων, ο εισηγητής θεωρεί ότι απαιτείται, πρώτον, η εξεύρεση 
ισορροπίας που δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, μεταξύ των φαινομενικά αντιφατικών 
απαιτήσεων, και δεύτερον, να αποφευχθεί η υπερβολική εξάπλωση των σημάτων που θα 
επέφερε σύγχυση στους καταναλωτές.
Στην περίπτωση του "Ευρωπαϊκού σήματος" είναι σημαντικό να συνδυάζονται η ανάγκη για 
την προώθηση της Ευρώπης ως ενιαίου προορισμού και ο στόχος για την αξιοποίηση της 
εδαφικής ιδιαιτερότητας. 
Στην περίπτωση του "Σήματος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς" απαιτείται η ανάπτυξη 
εποικοδομητικού διαλόγου με τις υπόλοιπες διεθνείς οργανώσεις, όπως η UNESCO, 
προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των σημάτων της εν λόγω κληρονομιάς.
Στην περίπτωση του "Σήματος για την ποιότητα" αντίθετα, μας απασχολεί από την μία 
πλευρά η ανάγκη εισαγωγής των ελάχιστων κοινών κριτηρίων για την ποιότητα προκειμένου 
να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών μας, και από την άλλη πλευρά η ανάγκη να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος σε μία ενιαία αγορά που δεν είναι εξ' ολοκλήρου εναρμονισμένη, 
και στην οποία υπάρχουν ακόμα κανόνες και φορολογικά καθεστώτα πολύ διαφορετικά 
μεταξύ τους. Ο εισηγητής υποστηρίζει την ιδέα ενός γενικού σήματος συμπληρωματικού 
προς τα εθνικά και περιφερειακά σήματα το οποίο θα αναγνωρίζεται με βάση την εθελοντική 
διαπίστευση (opt-in). Επίσης, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι, για να αποφευχθεί η 
σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών, θα ήταν επιθυμητή, μακροπρόθεσμα, η σκέψη μιας 
σταδιακής ενσωμάτωσης σε ένα σήμα μεταξύ του ευρωπαϊκού σήματος για την ποιότητα και 
του σήματος για την οικολογική ποιότητα των υπηρεσιών των τουριστικών καταλυμάτων 
Ecolabel. 

Στην περίπτωση των συστημάτων ξενοδοχειακής κατάταξης, ο εισηγητής θεωρεί απαραίτητη 
μια σταδιακή εναρμόνιση μέσω των ελάχιστων κοινών κριτηρίων, τα οποία πρέπει να 
καθοριστούν σε στενή συνεργασία με τους τουριστικούς πράκτορες και με τα όργανα 
τυποποίησης.

Τουρισμός και μεταφορές 
Ο εισηγητής τονίζει την σημασία των μεταφορών για την κινητικότητα των τουριστών και 
ελπίζει στο εκσυγχρονισμό των υποδομών, στην χρήση των περισσότερο βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς, στην σύνδεση με τους προορισμούς περιορισμένης πρόσβασης και ελπίζει να 
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δοθεί περισσότερη έμφαση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών.

Προβολή της Ευρώπης
Ο εισηγητής επίσης εξετάζει περαιτέρω το θέμα της βιωσιμότητας μέσω ορισμένων 
σημαντικών ζητημάτων, όπως την υπέρβαση του πολύ αυστηρού εποχικού καθορισμού, την 
ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης, βιώσιμης και προσιτής σε όλους τουριστικής προσφοράς 
την ενίσχυση των εμπειριών των πολιτιστικών και θρησκευτικών διαδρομών, καθώς και την 
ενίσχυση των δικτύων NECsTOUR και EDEN, την ανάδειξη μεγάλων ευρωπαϊκών 
εκδηλώσεων για την προώθηση "ευρωπαϊκών προορισμών". Για το σκοπό αυτό, ο εισηγητής 
είναι πεπεισμένος ότι η πύλη www.visiteurope.com που προωθεί η "Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ταξιδιών", αν βελτιωθεί και καταστεί πιο διαδραστική, ακόμα και με την παρουσία κειμένων 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και τις κύριες γλώσσες εκτός ΕΕ, αλλά και μέσω της 
χρήσης μορφοτύπων που είναι προσιτοί για τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, μπορεί να 
καταστεί πραγματική πλατφόρμα για τον τουρισμό με την δικτύωση με τις πλατφόρμες του 
εθνικού, περιφερειακού και τοπικού τουρισμού και να επιτρέψει την προώθηση της Ευρώπης 
αφενός για τον εσωτερικό τουρισμό και αφετέρου για τον τουρισμό που προέρχεται από 
τρίτες χώρες. Η πύλη μπορεί να συνδέεται με τις τουριστικές διαδρομές και τα πακέτα 
διακοπών προκειμένου να καθίστανται πιο ελκυστικά και προσιτά στους δυνητικούς 
επισκέπτες.

Ο εισηγητής τονίζει την σημασία ορισμένων τύπων τουρισμού, όπως ο τουρισμός στην 
ύπαιθρο και ο αγροτουρισμός, ο τουρισμός στην φύση, ο παράκτιος και παραθεριστικός 
τουρισμός, ο τουρισμός με κρουαζιερόπλοια, ο ιαματικός τουρισμός και ο τουρισμός στον 
τομέα της υγείας και ο από ηθική άποψη υπεύθυνος τουρισμός.

Τουρισμός για όλους 
Ο εισηγητής τονίζει πόσο σημαντική είναι η αντιμετώπιση της ολοένα αυξανόμενης 
εποχικότητας και θεωρεί ότι η προπαρασκευαστική δράση Calypso μπορεί να αποτελέσει μια 
λύση. Η προπαρασκευαστική δράση Calypso είχε μέχρι τώρα θετικά αποτελέσματα, και η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω την εν λόγω δράση σε διασυνοριακή προοπτική, 
επιτρέποντας σε ορισμένες κατηγορίες ατόμων, στους νέους, στους ηλικιωμένους, στα άτομα 
με ειδικές ανάγκες και στις οικογένειες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση, την 
πρόσβαση στον τουρισμό, και ως επί το πλείστον κατά την χαμηλή περίοδο.

Ο εισηγητής είναι επίσης πεπεισμένος ότι οι νέοι αποτελούν ένα μη αδιάφορο δυναμικό για 
την ανάπτυξη του τουρισμού και καλεί να αξιοποιηθεί πλήρως το ευρωπαϊκό έτος 
εθελοντισμού 2011 για την προώθηση της συμμετοχής των νέων εθελοντών σε προγράμματα 
ανάπλασης, συντήρησης και φύλαξης των περιοχών ιστορικού και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να καθίστανται ευχερώς επισκέψιμοι από τους τουρίστες.

Τουρισμός και πόροι 
Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι για την νέα φιλόδοξη πολιτική του τουρισμού απαιτούνται
επαρκείς χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι. Ένα θέμα το οποίο είναι λεπτής σημασίας, 
ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της ιστορίας της ΕΕ, το οποίο δεν πρέπει να παραλειφθεί.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να ληφθεί διττή δράση: από την μια πλευρά να βελτιωθεί ο 
συντονισμός και να προβληθούν τα ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά κονδύλια των γενικών 
διευθύνσεων, στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων, ευαισθητοποιώντας τις εθνικές, 
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περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναπτύξουν κανονισμούς για τον τομέα του τουρισμού με 
βάση τις κατευθυντήριες γραμμές όπως προβλέπεται από τα διάφορα ταμεία· από την άλλη 
πλευρά να ενταχθεί στις δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 ένα ειδικό πρόγραμμα για 
τον τουρισμό με τις ανάλογες θέσεις προϋπολογισμού, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις 
ΜΜΕ και την δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων με σκοπό την υλοποίηση 
πανευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα του τουρισμού. Ο εισηγητής θεωρεί επίσης 
αναγκαίο τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση της υποδομών της Επιτροπής 
για τον τουρισμό, δεδομένης της νέας αρμοδιότητας που αναγνωρίζεται από την Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, συνεπώς, της ανάγκης ανθρώπινων πόρων. 

Άλλα σημαντικά ζητήματα 
Ο εισηγητής θεωρεί αναγκαία την διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με ορισμένα σημαντικά 
ζητήματα για τον τομέα του τουρισμού για τα οποία απαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις. 
Ειδικότερα, θεωρεί προτεραιότητα την αναθεώρηση της οδηγίας για τα "οργανωμένα ταξίδια"
του 1990 η οποία δεν αντικατοπτρίζει πλέον την συμπεριφορά των καταναλωτών σε μια 
κοινωνία που αλλάζει. Ο εισηγητής ελπίζει ότι η Επιτροπή θα προβεί σε νομοθετική πρόταση 
για την αναθεώρηση της οδηγίας εντός του Σεπτεμβρίου 2011, προκειμένου να εξασφαλίσει 
ένα πιο σαφές και ασφαλές ρυθμιστικό πλαίσιο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
στον τομέα του τουρισμού. 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το εισηγητή αποτελεί το ζήτημα του ΦΠΑ στον τομέα του 
τουρισμού. Σύμφωνα με τον εισηγητή, η σταδιακή εναρμόνιση του ΦΠΑ στον τουρισμό 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον διαφανή ανταγωνισμό αλλά και για την επί ίσοις 
όροις αφετηρία μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων. Η σύναψη συμφωνίας του 
Συμβουλίου ECOFIN τον Μάρτιο 2009 σχετικά με το κείμενο της οδηγίας 2009/47/ΕΚ, 
καθορίζει σε μόνιμη βάση, την πιθανότητα για το κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει ένα 
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για μια σειρά δραστηριοτήτων "υψηλής έντασης", 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εστίασης: πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα 
μπροστά, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές διαφορές που προκαλούν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού μεταξύ των διάφορων κρατών μελών. 

Ο εκσυγχρονισμός του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (TOMS) για τα ταξιδιωτικά γραφεία και για 
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες αποτελεί άλλο ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή. Ο εισηγητής καλεί το Συμβούλιο να επισπεύσει τις διαδικασίες για την έκδοση της 
παρούσας οδηγίας, προβλέποντας την ενσωμάτωση ενός μηχανισμού συμμετοχής που να 
μπορεί να μηδενίσει την στρέβλωση του ανταγωνισμού στις κατηγορίες των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων δεδομένου ότι η έλλειψη ομοιομορφίας στις εθνικές μεταφορές συνεπάγεται 
σήμερα σοβαρές συνέπειες.

Τέλος, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι είναι σημαντική η στενή παρακολούθηση των 
προβλεπόμενων δράσεων της Επιτροπής και των προτάσεων που υπέβαλε το Κοινοβούλιο 
αλλά και ο συνεχής έλεγχος της πραγματικής εφαρμογής των ανωτέρω προτάσεων. Για το 
σκοπό αυτό προτείνει της δημιουργία ειδικής επιτροπής σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με τεχνικούς εξειδικευμένους στον τομέα του τουρισμού προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συνέχεια των προβλεπόμενων δράσεων και να επιτευχθεί η νέα στρατηγική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τουρισμό. 


