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EL

0038/2012

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του κανονισμού του,

A. έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 195 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του 
τουρισμού, ιδίως με την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης στον τομέα αυτόν·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αποτελεί τον υπ'αριθμόν 1 τουριστικό προορισμό στον 
κόσμο και ότι ορίστηκε σε επίπεδο ΕΕ νέο πολιτικό πλαίσιο για τον τουρισμό, εντός του 
οποίου το Κοινοβούλιο ανέλαβε νέες αρμοδιότητες,  συγκροτώντας προς τούτο ομάδα 
εργασίας για τον τουρισμό, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των 
δυνατοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί, οι θάλασσες, οι ποταμοί, τα εσωτερικά ύδατα και οι 
πλωτοί οδοί αντιπροσωπεύουν τεράστιο δυναμικό για τον θαλάσσιο τουρισμό, το οποίο 
πρέπει να αναπτυχθεί μέσω των μελλοντικών πολιτικών και δράσεων της ΕΕ, 

1. σημειώνει ότι ο στόχος του να παραμείνει η Ευρώπη κορυφαίος παγκόσμιος τουριστικός 
προορισμός πρέπει να επιτευχθεί αξιοποιώντας περισσότερο τα υπάρχοντα τεράστια 
κοιτάσματα θαλάσσιου τουρισμού ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη λάμψη η εικόνα της 
ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο και να προσελκύσει πολυάριθμους αλλοδαπούς τουρίστες·

2. τονίζει ότι ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί ευκαιρία για να δοθεί ώθηση στους 
εξωτερικούς και στους εσωτερικούς λιμένες της ΕΕ και να ενισχυθεί η οικονομική 
αύξηση και η ανάπτυξη των παράκτιων αλιευτικών περιοχών, να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις απασχόλησης και εμπορικές δραστηριότητες, όπως κρουαζιέρες, σκάφη αναψυχής 
και μαρίνες·

3. υπενθυμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας Γαλάζια ανάπτυξη για τον θαλάσσιο τουρισμό 
και υπογραμμίζει τον ρόλο της στην προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως η ιστιοσανίδα, το bodyboard, το kitesurfing, η 
ιστιοπλοΐα, οι καταδύσεις και η αλιεία αναψυχής·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα 
ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις 
και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


