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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με θέμα «Θέσπιση στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμο τουρισμό»
(2020/2038(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως 
το άρθρο 195,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τον τουρισμό και τις 
μεταφορές το 2020 και μετά1, 

– έχοντας υπόψη την έγκριση της ανακοίνωσης με τίτλο «Τουρισμός και μεταφορές το 
2020 και μετέπειτα» (COM (2020) 0550) και της δέσμης μέτρων για τον τουρισμό και 
τις μεταφορές στις 13 Μαΐου 2020, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις αρνητικές 
επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook στον τουριστικό κλάδο της ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2019, σχετικά με την 
ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα ως κινητήριας δύναμης για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ για την επόμενη 
δεκαετία,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει 
συμφωνίας3, 

– έχοντας υπόψη την έγκριση της ανακοίνωσης με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη 
στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» 
(COM(2017)0623), του Οκτωβρίου 2017,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με νέες προκλήσεις 
και ιδέες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη (2014/2241(INI)4, 

– 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 το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την Ευρώπη, τον 
πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο - ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0169.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0047.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0391.
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στην Ευρώπη5, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και 
θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα 
και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-20206, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2020, σχετικά 
με τη γαλάζια οικονομία στην Ένωση, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 18ης Σεπτεμβρίου 
2020, με τίτλο «Προς έναν πιο βιώσιμο τουρισμό για τις πόλεις και τις περιφέρειες της 
ΕΕ», 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με 
τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετέπειτα, 

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των επιτροπών CULT και AGRI,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί εγκάρσια οικονομική δραστηριότητα που 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την 
κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουριστική βιομηχανία απασχολεί 22,6 εκατομμύρια άτομα, 
αριθμός που αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε 
κατά 9,5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2019· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της αλυσίδας αξίας του τουρισμού, η οποία 
αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία, ήτοι τις μεταφορές, τη διαμονή, την εμπειρία 
και τη διαμεσολάβηση, και ότι ο βαθμός αλληλεπίδρασής τους συντελεί στην επιτυχία 
του κλάδου· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, το 51,7 % των τουριστικών καταλυμάτων της ΕΕ 
βρισκόταν σε παράκτιες περιοχές· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος του τουρισμού και των μεταφορών είναι ένας από τους 
πλέον πληττόμενους από τη νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι κινδυνεύουν 
τουλάχιστον 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 195 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση συντονίζει και 

5 ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 41.
6 ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.
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συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη συντονισμού στην Ένωση στον τομέα των ταξιδιών, με 
τη λήψη διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών μέτρων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας έχει δεσμευτεί να επιταχύνει και να εφαρμόσει μέτρα 
και δράσεις που διασφαλίζουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα και συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος·

Αποκατάσταση: Σχέδια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 

1. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά κριτήρια για τα ταξίδια, 
ιδίως έντυπα εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με στόχο μια συντονισμένη και αποτελεσματική 
απάντηση για τους ταξιδιώτες·

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι καραντίνας·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και ζητεί από τα 
κράτη μέλη να διαβιβάζουν σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή πληροφορίες για την 
εφαρμογή ή την άρση μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν έναν κοινό χρωματικό κώδικα 
και κοινά κριτήρια για τις τρίτες χώρες όσον αφορά τα μη απαραίτητα ταξίδια, μέσω της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19, ιδίως στον 
τομέα των εναέριων μεταφορών και της κρουαζιέρας·  

5. παροτρύνει την Επιτροπή να εισαγάγει το σήμα υγειονομικής πιστοποίησης της ΕΕ ως 
διακριτικό σήμα ευρωπαϊκής υγειονομικής ασφάλειας· 

6. ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες που θα 
ακολουθηθούν μετά τον εμβολιασμό και να διερευνήσει την ανάγκη ενός ψηφιακού 
διαβατηρίου υγείας στην Ένωση· 

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Next Generation EU δεν περιλαμβάνει άμεση 
χρηματοδότηση στον τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη μέλη να τον 
συμπεριλάβουν στα σχέδια ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία REACT-EU· 

8. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την προπαρασκευαστική δράση «Μηχανισμός 
Διαχείρισης  Κρίσεων για τον Τουρισμό», με σκοπό την αντιμετώπιση μελλοντικών 
κρίσεων·  

Επανεστίαση: Πολιτική διακυβέρνησης στο πλαίσιο της Ένωσης
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9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ θεσμικών 
οργάνων, ενισχύοντας την οργανωτική και οικονομική δομή, καθώς και τη δομή 
ανθρωπίνων πόρων της Μονάδας Τουρισμού στη ΓΔ Ανάπτυξης, προκειμένου να 
εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση στον τομέα του 
τουρισμού·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 
δεν περιλαμβάνει ειδικό τομέα για τον βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος να συνιστά δέσμευση 
για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· 

11. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη διαφάνεια· 

12. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την 
πορεία της ανάπτυξης των πιλοτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων, 
ούτως ώστε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να εξακολουθήσει να συμμετέχει στη 
διαδικασία·  

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό του 2020 και 
της ζητεί να υποβάλει σχέδιο δράσης αργότερα εντός του έτους και να αναπτύξει σε 
εύθετο χρόνο μια νέα στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα αντικαταστήσει εκείνη 
του 2010·

14. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον οδηγό χρηματοδοτικής στήριξης έναν 
σύνδεσμο με ένα εθνικό σημείο επαφής που θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων στις πληροφορίες·

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού· 

Ενίσχυση: Μετάβαση σε έναν βιώσιμο, υπεύθυνο και έξυπνο τουρισμό

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες και 
τις μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος 
και των τοπικών κοινοτήτων7· 

17. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τουριστικών 
Δεικτών, με μόνιμη δομή διακυβέρνησης, και να το εφαρμόσει στους προορισμούς, με 
στατικούς δείκτες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη διαχείριση και την 
αξιολόγηση των επιδόσεών τους, σε συνεργασία με τις περιφέρειες· 

18. ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το οικολογικό σήμα 
και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες τουριστικές υπηρεσίες, ως 

7 Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού του ΟΗΕ (UNWTO) και Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον 
(UNEP) ( 2005) Making tourism more sustainable – A guide for policy makers (Καθιστώντας πιο βιώσιμο τον 
τουρισμό – Ένας οδηγός για τους φορείς χάραξης πολιτικής) 
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συμπλήρωμα του EMAS για τον τουρισμό, και να δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των πιστοποιήσεων·

19. συγχαίρει την Επιτροπή για τη σύσταση της Ομάδας για τη Βιωσιμότητα του Τουρισμού8 
και ζητεί να επαναληφθούν οι εργασίες της και να αναθεωρηθεί ο Ευρωπαϊκός Χάρτης 
για τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό του 2012, ως μια μορφή κινήτρου για τη 
συμμετοχή και την εφαρμογή ορθών πρακτικών· 

20. υπενθυμίζει ότι η έλλειψη μετρικών δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις του τουρισμού 
στη βιωσιμότητα εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 
καλεί τη Eurostat να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τη συλλογή δεδομένων 
σχετικά με τα κριτήρια βιωσιμότητας, υπερτουρισμού και υποτουρισμού, και ζητεί την 
επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2011· 

21. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει τον τουρισμό 
στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, και την καλεί να συμπεριλάβει τον 
τουρισμό στο πλαίσιο διακυβέρνησης των κοινών χώρων δεδομένων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να προσηλωθούν πλήρως στην καινοτομία και 
την ψηφιοποίηση· 

22. σημειώνει ότι η τουριστική δραστηριότητα συνδέεται στενά με την κινητικότητα και ότι 
τα κράτη μέλη θα πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης, να 
επενδύσουν στη μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα και σε πλατφόρμες που διασφαλίζουν 
τη διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

23. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του πιλοτικού σχεδίου 
«Έξυπνοι Προορισμοί» και τις πτυχές της δράσης για την υλοποίησή του· 

24. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταστήσουν μόνιμο θεσμό την 
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του Έξυπνου Τουρισμού, με ευρύτερα και δικαιότερα κριτήρια·

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο και 
θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να παρουσιάσει τα συμπεράσματα που επιτρέπουν την 
κατεύθυνση της χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες και μαρίνες), την υλικοτεχνική 
και επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

Επανεξέταση: Η προβολή του τουριστικού κλάδου στο μέλλον 

26. παροτρύνει με έμφαση την Επιτροπή να υποβάλει πριν από τα τέλη του 2020 ανάλυση 
ανά χώρα σχετικά με τις αιτούμενες κρατικές ενισχύσεις για τον τουρισμό και τη 
χρηματοδότηση της Ένωσης που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των 
επιπτώσεων της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοσιμότητας του 
προγράμματος SURE·

27. ζητεί από την Επιτροπή, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να 
καθιερώσει στοχευμένη στήριξη για έργα απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και 
ψηφιοποίησης στον τομέα του τουρισμού, καθώς και προϋποθέσεις πρόσβασης στο 

8 Ομάδα «Βιωσιμότητα του τουρισμού» 
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InvestEU για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας 
δυνατή την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας· 

28. ζητεί από την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη μετάβαση σε μια 
εμπειρία χωρίς ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους τρόπους μεταφοράς, παράλληλα 
με τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές·

29. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει την ηλεκτρονική θεώρηση, καθώς και την 
ταξιδιωτική θεώρηση και άλλα μέτρα που θα επιτρέπουν τη νόμιμη είσοδο επισκεπτών 
στην Ένωση·  

30. πιστεύει ότι η προώθηση του ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στη διαφοροποίηση της προσφοράς της Ένωσης όσον αφορά την 
πολιτιστική και τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·  

31. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για τα ταξιδιωτικά πακέτα και τον 
κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν μελλοντικές 
καταστάσεις νομικής αβεβαιότητας·

32. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει προγράμματα κατάρτισης των ανώτερων 
διοικητικών στελεχών των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που 
να τους παρέχουν δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση του δυναμικού τους όσον αφορά τη 
δημιουργία πλούτου·  

33. ζητεί από τα κράτη μέλη να εργαστούν για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής κάρτας 
αναπηρίας και να θεσπίσουν, στο πλαίσιο της νομοθεσίας, πρότυπα που να διευκολύνουν 
την πρόσβαση όλων στον τουρισμό·

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στη διαμόρφωση 
και τον αντίκτυπο της νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

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

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 195 της ΣΛΕΕ αναγνωρίζει 
για πρώτη φορά τη σημασία του τουρισμού στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης. Με τον τρόπο 
αυτό, η Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών με την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού.

Η κατοχύρωση αυτή επιτρέπει στην Ένωση να δρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανταποκρινόμενη 
στις κοινές προκλήσεις του κλάδου, προβαίνοντας στη δημιουργία και την προσαρμογή ενός 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
προορισμών, σε πλήρη συμμόρφωση και με σεβασμό προς την αρχή της επικουρικότητας και 
την αρμοδιότητα των κρατών μελών.  

Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 και η προκληθείσα κρίση κατέδειξαν την επείγουσα ανάγκη 
να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρξει πιο ευρεία ερμηνεία και 
εφαρμογή του άρθρου 195 της ΣΛΕΕ. 

Στον κλάδο του τουρισμού και των ταξιδιών σημειώθηκε δραματική πτώση των κρατήσεων 
κατά 92 % μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με τις 
απώλειες να φτάνουν το 85 % στα καταλύματα, τα εστιατόρια, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες 
και τους επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων, και το 90 % στις 
αεροπορικές εταιρείες και τις κρουαζιέρες. Επί του παρόντος, 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
κινδυνεύουν στην Ένωση, με βάση τα πλέον μετριοπαθή σενάρια.     

Το 2020, η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, δέχτηκε 66 % λιγότερους 
διεθνείς τουρίστες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και 97 % λιγότερους το δεύτερο εξάμηνο. 
Δεδομένου ότι το 2019 ο κλάδος απασχολούσε 22,6 εκατομμύρια άτομα, αντιπροσωπεύοντας 
το 11,2 % της συνολικής απασχόλησης στην Ένωση, και συνεισέφερε κατά 9,5 % στο ΑΕΠ 
της Ένωσης, διαπιστώθηκε ότι η απότομη αυτή μείωση οφειλόταν εν μέρει στις ασυντόνιστες 
ταξιδιωτικές ρυθμίσεις των κρατών μελών. Η έλλειψη κοινών κριτηρίων, καθώς και η 
εφαρμογή διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών μέτρων από τις κυβερνήσεις κάθε 
κράτους μέλους και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, έχει δημιουργήσει σύγχυση και 
δυσπιστία στους ταξιδιώτες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή συγκυρία και τις σοβαρές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης 
στον τουριστικό και ταξιδιωτικό κλάδο, η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας έχει ως στόχο να 
επικεντρωθεί σε τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές που θα καθιστούν δυνατή: (1) την 
αποκατάσταση του κλάδου μέσω σχεδίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας (2) την 
επανεστίαση της πολιτικής διακυβέρνησης εντός του πλαισίου της Ένωσης (3) την ενίσχυση 
των πρωτοβουλιών του κλάδου για βιώσιμο, υπεύθυνο και έξυπνο τουρισμό (4) την προβολή 
του κλάδου στο μέλλον και στις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από την πλευρά της 
ζήτησης και οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν την προσαρμογή της προσφοράς.  
 
Η Ένωση χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο για τα απαραίτητα και μη απαραίτητα ταξίδια, με σαφή 
και διαφανή κριτήρια, προκειμένου ο ταξιδιώτης να προβαίνει σε συνειδητές επιλογές και να 
δοθεί στον κλάδο η δυνατότητα να προσαρμόζεται και να εφαρμόζει ομοιόμορφα υγειονομικά 
μέτρα. Χρειάζεται κοινά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ζωνών κινδύνου και την εφαρμογή 
του χρωματικού κώδικα που προτείνει η Επιτροπή, για τη διενέργεια τεστ κατά την 
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αναχώρηση, έτσι ώστε να αποφεύγεται η καραντίνα, για τη χρήση μασκών, για την τυποποίηση 
των εντύπων εντοπισμού σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και την κοινή χρήση του εντύπου 
αυτού με τις χώρες προορισμού, μειώνοντας τις πιθανές επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, η επιβολή 
νέων περιορισμών σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική εξέλιξη των επιδημιολογικών 
συνθηκών δεν θα πρέπει να ισχύει για τους ταξιδιώτες που βρίσκονται ήδη στον προορισμό 
τους. Η κατοχύρωση αυτών των κριτηρίων σε επίπεδο Ένωσης έχει ζωτική σημασία για το 
άνοιγμα προς τις τρίτες χώρες μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης, ιδίως στον τομέα των 
αερομεταφορών και της κρουαζιέρας. Για τον σκοπό αυτό, θα ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί 
ένα σήμα υγειονομικής πιστοποίησης του προορισμού της ΕΕ, με ορθές πρακτικές βασιζόμενες 
σε επιτυχημένα παραδείγματα στα κράτη μέλη, για την αναγνώριση σε τρίτες χώρες, με έμφαση 
στην ποιότητα και αυστηρότερα υγειονομικά κριτήρια.

Η έλλειψη άμεσης χρηματοδότησης για τον τουρισμό στις προτάσεις της Ένωσης αποτελεί 
κενό που θα πρέπει να καλυφθεί στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο και μια δέσμευση που δεν 
έχει εκπληρωθεί από την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο. Θα ήταν σημαντικό και δίκαιο 
να τεθεί η χρηματοδότηση αυτή στη διάθεση ενός κλάδου που τόσο μεγάλη μεγέθυνση και 
ανάπτυξη έχει προσφέρει στην ευρωπαϊκή οικονομία και ο οποίος διέρχεται σοβαρή κρίση με 
παγκόσμια χαρακτηριστικά και επιπτώσεις. Πρόκειται για ευκαιρία την οποία δεν αξιοποιεί η 
Ένωσηεφόσον δεν δημιουργεί μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό, με χρηματοδότηση 
για την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων, των ενώσεων και των ατόμων. Η Ένωση εναποθέτει 
στα κράτη μέλη την απόφαση για το πόσο σημαντική θα είναι η στήριξη του τομέα, μέσω των 
NextGenerationEU, REACT-EU, SURE και άλλων υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης, ενώ 
θα μπορούσε να πρωτοστατήσει δίνοντας η ίδια το παράδειγμα. Συνεπώς, ζητείται από την 
Επιτροπή, από κοινού με την TRAN και την ειδική ομάδα εργασίας για τον τουρισμό, να 
αξιοποιήσει τα πιλοτικά σχέδια τις και προπαρασκευαστικές δράσεις ως συμπληρωματική πηγή 
στήριξης. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση θα φτάσει στις επιχειρήσεις, η 
εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός 
παρακολούθησης για την υλοποίηση της στήριξης. Ταυτόχρονα, η εισηγήτρια θεωρεί ζωτικής 
σημασίας να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, ειδικά σχέδια και όρους πρόσβασης στο InvestEU για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις. 

Είναι επίσης καιρός να προετοιμαστεί ο τομέας για την περίοδο μετά το εμβόλιο και, συνεπώς, 
η εισηγήτρια συνιστά στην Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός 
ψηφιακού διαβατηρίου υγείας στην Ένωση, με βάση διάφορες μελέτες του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC). Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να 
προετοιμαστεί η Ένωση για μελλοντικές κρίσεις και, ως εκ τούτου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη 
να υποστηριχθεί η εφαρμογή του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης, τον οποίο έχει 
προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Δεδομένου του εγκάρσιου χαρακτήρα του τουρισμού και των ταξιδιών, θα πρέπει να ενισχυθεί 
η θεσμική δομή διακυβέρνησης στην Ένωση. Θα πρέπει να προωθηθούν συνέργειες και 
τακτική δομή επικοινωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, υποστηριζόμενη από 
μια οργανωτικής δομής της Μονάδας Τουρισμού, με περισσότερους ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει διυπηρεσιακός 
συντονισμός εντός της Επιτροπής για την εφαρμογή της εγκάρσιας διάστασης του τομέα αυτού 
στις διάφορες πρωτοβουλίες. Είναι καιρός να συγκροτηθεί ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Τουρισμού που θα στηρίζει τον κλάδο, τόσο με ένα παρατηρητήριο ανάλυσης δεδομένων όσο 
και κατά τη διαχείριση και εφαρμογή των κανόνων.
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Για να διασφαλιστεί ότι ο τομέας αποτελεί μέρος της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, 
είναι αναγκαίο να καταστούν λειτουργικές ορισμένες πρωτοβουλίες τις οποίες η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει ήδη στηρίξει οικονομικά στο παρελθόν, αλλά οι οποίες δεν είχαν την αναγκαία 
συνέχεια. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τουριστικών Δεικτών (ETIS) θα πρέπει να διαθέτει μόνιμη 
δομή που θα υποστηρίζεται οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα στηρίζει τους 
προορισμούς, με εξωτερικό έλεγχο και παρακολούθηση. Η Ομάδα για τη Βιωσιμότητα του 
Τουρισμού θα πρέπει να αναλάβει εκ νέου δράση για την υλοποίηση της νέας διακυβέρνησης 
του ETIS, να βρει τρόπους για την προώθηση τόσο του ETIS όσο και άλλων πιστοποιητικών 
που έχουν δημιουργηθεί και εκδοθεί από την Ένωση, όπως το οικολογικό σήμα, το πεδίο 
εφαρμογής του οποίου θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες υπηρεσίες και προϊόντα. Ως μέσο 
συμμετοχής του τομέα, η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι σημαντικό να επικαιροποιηθεί και να 
προωθηθεί ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για έναν βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό του 2012. 

Για να καταστεί αποτελεσματική η διττή αυτή μετάβαση, είναι απαραίτητο να συλλεγούν, να 
αναλυθούν και να γίνουν κατανοητά τα δεδομένα και, ως εκ τούτου, η εισηγήτρια θεωρεί 
σημαντικό να δημιουργήσει η Eurostat ένα πλαίσιο αναφοράς για την ακριβή γνώση των 
επιπτώσεων που έχει ο τουρισμός στη βιωσιμότητα, όσον αφορά τον υπερτουρισμό και τον 
υποτουρισμό, και, εάν χρειαστεί, να επικαιροποιήσει τον κανονισμό για τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές στον τομέα του τουρισμού με μεγάλα δεδομένα. Οι πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση σε έξυπνες αναλύσεις των δεδομένων και, 
συνεπώς, ο τουρισμός θα πρέπει να ενσωματώσει το πλαίσιο διακυβέρνησης των κοινών χώρων 
δεδομένων, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής. Ο μελλοντικός τουρισμός εξαρτάται 
από αυτή την πρόσβαση στα δεδομένα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο ως ολοκληρωμένος 
συνεργατικός σχηματισμός (cluster). Για την αξιολόγηση της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί η προπαρασκευαστική δράση 
Έξυπνοι Προορισμοί και να καταστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού ένα 
μόνιμο σχέδιο της Ένωσης, με ευρύτερα και δικαιότερα κριτήρια για τη συμπερίληψη 
περισσότερων ευρωπαϊκών προορισμών.

Σημαντική κρίνεται η προώθηση της κινητικότητας, της διαλειτουργικότητας και του 
συστήματος έκδοσης εισιτηρίων, καθώς και η βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών, των 
ποδηλατικών διαδρομών κ.λπ., ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση του εσωτερικού και 
διασυνοριακού τουρισμού. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονείται ότι η απαγόρευση του ενός 
τρόπου μεταφοράς εις βάρος του άλλου δεν αποτελεί λύση, ιδίως για πολλές περιφέρειες και 
απομακρυσμένες χώρες της Ένωσης.    
 
Ο παράκτιος, θαλάσσιος και ναυτικός τουρισμός είναι σημαντικός για την Ένωση λόγω της 
θαλάσσιας διάστασής της. Το 2018, το 51,7 % των τουριστικών καταλυμάτων στην Ένωση 
βρίσκονταν σε παράκτιες περιοχές και, συνεπώς, θα πρέπει να εξεταστεί πιο προσεκτικά αυτό 
το τμήμα και να αξιολογηθούν εκ νέου οι 14 στρατηγικές δράσεις της Ένωσης για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό, ο χρηματοδοτικός οδηγός για το μελλοντικό ΠΔΠ και η υφιστάμενη 
χρηματοδότηση για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Πρωτοβουλίες που βρίσκονται 
ήδη σε εξέλιξη, όπως το κοινό βιογραφικό σημείωμα για τους πλοιάρχους, το εγχειρίδιο ορθών 
πρακτικών για τις κρουαζιέρες (προπαρασκευαστικές δράσεις του Κοινοβουλίου), οι κανόνες 
ΦΠΑ για τα σκάφη και τα αγκυροβόλια και οι πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 
εποχικότητας, θα πρέπει να αποτελέσουν το πλαίσιο αναφοράς για την επικαιροποίηση αυτών 
των 14 δράσεων.     
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Η βιοποικιλότητα και οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές αποτελούν ερευνητικά κέντρα 
αριστείας και, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προωθηθεί ο επιστημονικός τουρισμός στις 
περιοχές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. 
Είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν οι τάσεις όσον αφορά τα επαγγέλματα του μέλλοντος 
στον τομέα του τουρισμού, μέσω της κατάρτισης και της προσαρμογής των παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων, της επένδυσης στην κατάρτιση και στην επιμόρφωση των ανώτερων 
διοικητικών στελεχών των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της παροχής 
πόρων σε αυτούς για τη βελτιστοποίηση του δυναμικού τους ως προς τη δημιουργία πλούτου.

Η προβολή της τουριστικής βιομηχανίας στο μέλλον αποτελεί σήμερα επιτακτική ανάγκη. Η 
αξιολόγηση των τάσεων και της δυναμικής της ζήτησης, οι επιλογές των ταξιδιωτών και η 
μετάβαση σε μοντέλα καθαρότερης οικονομίας θα πρέπει να αποτελούν τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την επόμενη δεκαετία. Ο τουρισμός και τα ταξίδια θα πρέπει να αποτελούν μέρος 
της λύσης όσον αφορά τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050 και όλες οι 
προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι στοχευμένες και να ενθαρρύνονται 
με οικονομικά κίνητρα. Η δημιουργία δικτύων μεταξύ περιφερειών, φορέων εκμετάλλευσης 
και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είναι ζωτικής σημασίας για την εξεύρεση λύσεων σε κοινά 
προβλήματα. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η στήριξη θα πρέπει να κατανέμεται 
ανάλογα με το μερίδιο του κλάδου στο ΑΕγχΠ, καθώς και ότι οι ευρωπαϊκές εξόχως 
απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν μόνιμα και ανυπέρβλητα εμπόδια που θα πρέπει να 
συνεκτιμώνται.

Επιθυμούμε τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, προσαρμοσμένο στις μελλοντικές κρίσεις και 
με καλύτερα στοχευμένες λύσεις, με διασφάλιση της ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Η καινοτομία αποτελεί παγκόσμια επιταγή, η οποία ωθεί την εισηγήτρια να ζητήσει τη 
δημιουργία ευκαιριών που θα επιτρέψουν στον ταξιδιώτη να έχει μια εμπειρία χωρίς ασυνέχειες 
(seamless) από τη στιγμή της επιλογής έως την αγορά, στους διάφορους τρόπους μεταφοράς 
αλλά και στον ίδιο τον προορισμό. 

Πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη για ευρωπαϊκή ηλεκτρονική θεώρηση, καθώς και επείγουσα 
ανάγκη να διερευνηθεί η δυνατότητα συζήτησης της θεώρησης περιοδείας που παρουσίασε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν. 

Χρειαζόμαστε προ πάντων πολιτική βούληση και στρατηγικό όραμα για το μέλλον του 
τουριστικού και ταξιδιωτικού κλάδου. 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό να υποβληθεί έως το τέλος του έτους ένα 
σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους και να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα δημιουργεί κοινές λύσεις που θα διασφαλίζουν την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των διαφόρων ευρωπαϊκών τουριστικών περιοχών και 
προορισμών. 

Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί έμφαση στο τεράστιο δυναμικό του τουρισμού όσον αφορά τον 
αμοιβαίο σεβασμό των αξιών, των παραδόσεων και του πολιτισμού, και, μέσω αυτού, να 
επιτευχθεί σταθερότητα και ειρήνη μεταξύ των λαών, στοιχείο που αποτελεί πυλώνα της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.


