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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η διασφάλιση της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας του ευρωπαϊκού
τουρισµού είναι κρίσιµη τόσο για τη συµβολή της στην αειφόρο ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό
αλλά και παγκόσµιο επίπεδο, όσο και για τη βιωσιµότητα, τη συνεχιζόµενη ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα και την εµπορική επιτυχία αυτού του εξαιρετικά σηµαντικού, από
οικονοµική άποψη, τοµέα. Οι προκλήσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού
συνδέονται τόσο µε τα µοντέλα κατανάλωσης, ιδιαίτερα την εποχική κατανοµή και τα
ταξίδια για τουρισµό, όσο και µε τα µοντέλα παραγωγής του, δηλ. την αλυσίδα αξίας και τους
τουριστικούς προορισµούς. Ο χαρακτήρας αειφορίας του τουρισµού και η χρηστή δηµόσια
και ιδιωτική διακυβέρνηση είναι στοιχεία κλειδιά για την αλλαγή των µη αειφόρων
τουριστικών µοντέλων.

Οι ενδιαφερόµενοι φορείς, σε όλα τα επίπεδα, έχουν αρχίσει να προετοιµάζουν το έδαφος για
την καλύτερη συµφωνία ανάµεσα στις απαιτήσεις αειφορίας του τουρισµού και στη χρήση
του δυναµικού του για την αειφόρο ανάπτυξη. Μολονότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν
επικεντρώνεται συγκεκριµένα στον τοµέα του τουρισµού, συµβάλλει σηµαντικά σε αυτές τις
προσπάθειες µε πλήθος πολιτικών και µέτρων που ευνοούν την αειφόρο ανάπτυξη, τόσο σε
παγκόσµιο επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζει τις σωστές οδούς προς την αειφορία του ευρωπαϊκού
τουρισµού προκειµένου να ενισχυθεί το υπάρχον πλαίσιο δράσης και να αξιοποιηθεί κατά το
δυνατό. Αυτό συνεπάγεται ότι στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις θετικές επιδράσεις των
υφιστάµενων κοινοτικών πολιτικών και µέτρων, ενώ παράλληλα τις βελτιώνει, καθώς και σε
πρωτοβουλίες υπέρ της αειφορίας του τουρισµού που αναλαµβάνονται από ενδιαφερόµενους
φορείς εκτός της Κοινότητας σε αυτόν τον τοµέα. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να
συµπληρωθεί από ορισµένα συγκεκριµένα µέτρα για την κάλυψη των κενών.

Συνεπώς, η προσέγγιση της Κοινότητας σε διεθνές επίπεδο είναι να διατηρήσει την πολιτική
της που προωθεί την αειφορία του τουρισµού ως αντικειµένου του εµπορίου και της
συνδροµής προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. Επιδιώκει ενισχυµένη συνεργασία µε φορείς του
ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισµούς για τον αειφόρο τουρισµό, όσον αφορά τόσο τον
παγκόσµιο χαρακτήρα του όσο και στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή προβλέπει ένα σύνολο µέτρων για την ενίσχυση της κοινοτικής συµβολής στην
αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού. Αυτά τα µέτρα  έχουν ως στόχο το µεγαλύτερο όφελος
από την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και από τις διάφορες κοινοτικές πολιτικές και µέτρα που
επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό τουρισµό και την αειφορία του. Η Επιτροπή επιθυµεί την
καλύτερη συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού και µεταξύ όλων των
ενδιαφερόµενων φορέων στον τοµέα του τουρισµού στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή σκοπεύει να δηµιουργήσει µια οµάδα για την αειφορία του τουρισµού, η οποία θα
αποτελείται από αντιπροσώπους των διαφόρων κατηγοριών ενδιαφεροµένων φορέων. Η
οµάδα αυτή θα έχει ως καθήκον την κατάρτιση αναλυτικού πλαισίου δράσης, το οποίο θα
αναθέτει συγκεκριµένες δραστηριότητες στους επιµέρους ενδιαφερόµενους φορείς και θα
περιλαµβάνει ένα συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Η Επιτροπή προσφέρεται να
προωθήσει και να στηρίξει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που θα καθορίζονται από την
οµάδα.

Συγκεκριµένες πρωτοβουλίες θα αφορούν την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων
για τον αειφορία του τουρισµού, δραστηριότητες που προωθούν αειφόρα µοντέλα
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τουριστικής κατανάλωσης για τους ευρωπαίους πολίτες, και µέτρα που προάγουν την
αειφορία στην αλυσίδα αξίας και τους προορισµούς του ευρωπαϊκού τουρισµού. Η ανάπτυξη
και η χρήση κατάλληλων εργαλείων και δικτύων πληροφόρησης θα ενισχύσει τις
πρωτοβουλίες αυτές.

Η Επιτροπή αναµένει από τους λοιπούς ενδιαφερόµενους φορείς στην Ευρώπη να συµβάλουν
σηµαντικά στις προσπάθειες υλοποίησης του αειφόρου τουρισµού. Αυτό αφορά τους
ευρωπαίους πολίτες και τουρίστες, τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, τους ευρωπαϊκούς
τουριστικούς προορισµούς και τις δηµόσιες αρχές, καθώς τους ενδιαφερόµενους φορείς της
κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλλει εκθέσεις σε τακτά διαστήµατα
για την πρόοδο της υλοποίησης των βασικών αυτών κατευθύνσεων.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους περισσότερο σηµαντικούς και αναπτυσσόµενους τοµείς
τόσο της παγκόσµιας οικονοµίας όσο και της οικονοµίας της ΕΕ.  Μπορεί να συµβάλλει σε
µεγάλο βαθµό στην επίτευξη των στόχων της διατήρησης υψηλών και σταθερών επιπέδων
οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης, κοινωνικής προόδου που να αναγνωρίζει τις
ανάγκες όλων και αποτελεσµατικής προστασίας του περιβάλλοντος και συνετής χρήσης των
φυσικών πόρων.  Η υποστήριξη της θέσης αυτής παγκόσµια και στην ΕΕ απαιτεί από τους εν
λόγω φορείς να ενδιαφέρονται για τα στοιχεία από τα οποία εξαρτάται ο τουρισµός.

Τα όρια της βάσης των φυσικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πόρων, τα οποία
καθορίζουν την οικονοµική αειφορία του τοµέα, δεν θα µπορούν να αντιµετωπίσουν την
αδιαλείπτως συνεχιζόµενη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισµού. Ωστόσο, µε ειδικές
στρατηγικές, οι τουριστικές δραστηριότητες µπορούν να επαναπροσδιοριστούν για να
πληρούν τις απαιτήσεις αειφορίας, τις νέες προκλήσεις και τα αιτήµατα από τις
µεταβαλλόµενες τουριστικές τάσεις και δραστηριότητες (βλέπε Παράρτηµα 1) και να
αυξήσουν τα εισοδήµατα.

Tο σχέδιο υλοποίησης  που εκδόθηκε στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο
Ανάπτυξη του Γιοχάνεσµπουργκ ζητά να εστιαστούν οι προσπάθειες στην αειφόρο ανάπτυξη
του τουρισµού και περιγράφει τις δράσεις προκειµένου να τροποποιηθούν τα µη αειφόρα
µοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής, που σχετίζονται επίσης στενά µε τον αειφόρο
ευρωπαϊκό τουρισµό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυξάνεται η απαίτηση για τον προσδιορισµό
των στρατηγικών κατευθύνσεων και µέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη της αειφόρου
ανάπτυξης του τουρισµού και των κατάλληλων µοντέλων αειφόρου ανάπτυξης για κάθε είδος
τουριστικού προορισµού.

Όπως ο τουρισµός αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο που διαµορφώνεται τοπικά, έτσι και τα
προβλήµατα αειφορίας που συνδέονται µε αυτόν ποικίλλουν από παγκόσµια, τα οποία πρέπει
να επιλυθούν σε παγκόσµιο επίπεδο, σε τοπικά, τα οποία απαιτούν ανάληψη δράσης σε
τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, ο τουρισµός υπάγεται κυρίως στη σφαίρα της τοπικής και
περιφερειακής ευθύνης. Τα σχετικά µε τον τουρισµό µέτρα πρέπει σε µεγάλο βαθµό να
σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο για να αντιµετωπίσουν τους
υφιστάµενους ειδικούς περιορισµούς και ανάγκες.

Επίσης, πολλές κοινοτικές πολιτικές επηρεάζουν σηµαντικά τις διάφορες δραστηριότητες του
τοµέα του τουρισµού. Οι επιλογές που γίνονται σε αυτές τις πολιτικές επηρεάζουν σε µεγάλο
βαθµό την ανάπτυξη του τουρισµού και την αειφορία του, τόσο σε γενικό όσο και σε τοπικό
επίπεδο.
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Το άρθρο 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απαριθµεί την
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων ως µία από τις
αποστολές της Κοινότητας.  Ο τουρισµός µπορεί να συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην
επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και σύµφωνα µε το άρθρο 3 (υ) της Συνθήκης
η δράση της Κοινότητας περιλαµβάνει µέτρα στον τοµέα του τουρισµού για τους σκοπούς
του άρθρου 2. Η αειφορία του τουρισµού πρέπει να συνάδει  µε τις συνολικές κατευθύνσεις
για την αειφόρο ανάπτυξη που καθορίστηκαν για την ΕΕ στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την
αειφόρο ανάπτυξη (SDS).

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη αποτελεί
προτεραιότητα των θεσµικών οργάνων της ΕΕ. Στην ανακοίνωσή της µε τίτλο Προσέγγιση
συνεργασίας για το µέλλον του ευρωπαϊκού τουρισµού του Νοεµβρίου 2001, η Επιτροπή
προτείνει την περαιτέρω «προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης των τουριστικών
δραστηριοτήτων στην Ευρώπη µε την κατάρτιση και την υλοποίηση µιας Ατζέντας 21». Αυτό το
θέµα υποστηρίχθηκε θερµά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Η παρούσα ανακοίνωση αποβλέπει στην προώθηση της περαιτέρω προόδου όσον αφορά την
αειφορία του τουρισµού στην Ευρώπη και παγκόσµια. Οι βασικές της κατευθύνσεις
συνιστούν τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο παρόν στάδιο, σε µια ευρεία
διαδικασία της Ατζέντας 21 για τον αειφόρο ευρωπαϊκό τουρισµό. Η ανακοίνωση αυτή
προτίθεται να κινητοποιήσει τις προσπάθειες των πολλών ενδιαφερόµενων φορέων σε αυτόν
τον τοµέα, σε όλα τα εδαφικά και διοικητικά επίπεδα και τονίζει τον τρόπο µε τον οποίο η
Κοινότητα και οι άλλοι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να συνεισφέρουν περαιτέρω.

II. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

� Κύρια πρόκληση : αειφόρος δραστηριότητα και ανάπτυξη

Η κυριότερη πρόκληση για τη βιοµηχανία του τουρισµού, τις επιχειρήσεις και τους
προορισµούς του είναι η εξής: µε ποιον τρόπο είναι δυνατή η διαχείριση της τουριστικής
δραστηριότητας στην Ευρώπη και παγκόσµια και της αναµενόµενης ανάπτυξης κατά τις δύο
επόµενες δεκαετίες έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπερβαίνει τα όρια των διαθέσιµων
πόρων, καθώς και τις δυνατότητες αναπαραγωγής των εν λόγω πόρων, παράλληλα µε την
εµπορική επιτυχία του τοµέα ;  Καθώς το προϊόν στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην
περιβαλλοντική, πολιτιστική και κοινωνική ποιότητα, ο τοµέας - εάν δεν υπάρξει αειφόρος
διαχείριση - κινδυνεύει να επιδεινώσει ή ακόµα και να καταναλώνει τη δική του βάση πόρων
παραγωγής εσόδων, και εποµένως να καταστεί οικονοµικά και κοινωνικά µη βιώσιµος.

Η αειφόρος ανάπτυξη του τουρισµού συνδέεται περισσότερο µε την ανάπτυξη της ποιότητας
παρά της ποσότητας. Επίσης, η συνειδητοποίηση της ποιότητας εκ µέρους των τουριστών
αποτελεί προαπαιτούµενο της αειφόρου ανάπτυξης και τόσο η αειφορία όσο και η ποιότητα
πρέπει να ενσωµατωθούν καθώς είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα του τοµέα του
τουρισµού. Η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και των τουριστικών
προορισµών απαιτεί αποτελεσµατικότητα, η οποία µπορεί να καλύψει τις δαπάνες για την
αειφορία και τη βέλτιστη αειφόρο απόδοση. Αντίστοιχα, η ποιότητα του εργατικού
δυναµικού, ο σεβασµός της τοπικής κοινωνίας και οι χαµηλότερες επιπτώσεις στο
περιβάλλον αποφέρουν οφέλη ως προς την αποτελεσµατικότητα των πόρων.

Οι ειδικές προκλήσεις µείζονος σηµασία για την αειφορία του τουρισµού (βλέπε Παράρτηµα
2) υπάρχουν τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκόσµια αλλά ο ειδικός τους χαρακτήρας και η
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έντασή τους µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τα µέρη. Σε γενικές γραµµές οι προκλήσεις
αυτές είναι µεγαλύτερες όταν η τουριστική δραστηριότητα και η εξάρτηση από τον τουρισµό
είναι ιδιαίτερα υψηλές. Ωστόσο, µπορεί να υπάρχουν πρόσθετες προκλήσεις που να αφορούν
ειδικές γεωγραφικές περιοχές, όπως τη Μεσόγειο και τις Άλπεις. Επιπλέον, η διαχείριση του
καλούµενου µαζικού τουρισµού µπορεί να γίνει µε αειφόρους τρόπους : ο καθορισµός και η
υλοποίησή τους αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση αλλά υπόσχεται τη µεγαλύτερη συµβολή στην
αειφορία του τουρισµού.

� Μια ισορροπηµένη προσέγγιση ως προς τους τρεις πυλώνες της αειφορίας

Ο αειφόρος τουρισµός είναι αυτός που είναι οικονοµικά και κοινωνικά βιώσιµος, όχι όµως εις
βάρος του περιβάλλοντος και του τοπικού πολιτισµού. Εποµένως, αειφορία σηµαίνει
επαγγελµατική και οικονοµική επιτυχία, περιβαλλοντική ανάσχεση, προστασία και ανάπτυξη,
και ευθύνη ως προς την κοινωνία και τις πολιτιστικές αξίες − τρεις αλληλοεξαρτώµενες
πτυχές.

Η αειφορία του τουρισµού αφορά ειδικότερα σηµαντικές πτυχές όπως τις ανταγωνιστικές και
κοινωνικά υπεύθυνες τουριστικές επιχειρήσεις, τη δυνατότητα όλων των πολιτών να
συµµετάσχουν στον τουρισµό, τις καλές ευκαιρίες απασχόλησης στον τοµέα και τα οφέλη
από τις τουριστικές δραστηριότητες για τις τοπικές κοινότητες. Απαιτεί τη διατήρηση της
πολιτιστικής ακεραιότητας, την ένταξη των περιβαλλοντικών θεµάτων και της προστασίας
των πόρων κληρονοµιάς στα τουριστικά µέτρα.

Οι πολυµερείς λύσεις και η χρηστή διαχείριση για τη βελτίωση της συµµετοχής όλων των
ενδιαφερόµενων φορέων επιτρέπουν την προώθηση του τοµέα και την αντιµετώπιση της
έλλειψης συνοχής µεταξύ των πρακτικών των εν λόγω ενδιαφερόµενων φορέων.

� Αειφόρα µοντέλα κατανάλωσης

Ένα από τα πιο διαδεδοµένα προβλήµατα του τουρισµού αναψυχής στην Ευρώπη είναι η
συγκέντρωσή του σε συγκεκριµένες, περιορισµένες εποχές του έτους, γεγονός που συνδέεται
τόσο µε το κλίµα όσο και µε τις πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της
καθηµερινής ζωής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον εποχικό κορεσµό των υποδοµών
επικοινωνίας, των τουριστικών εγκαταστάσεων και της φέρουσας ικανότητας των
προορισµών που οδηγεί σε µείωση της ποιότητας.

Παρόλο που ωφελεί την ανάκτηση των πόρων και την τοπική κοινωνία, η λειτουργία εκτός
της τουριστικής περιόδου απαιτεί και συνεπάγεται τεράστιο πλεόνασµα δυναµικότητας.
Απαιτεί πολυάριθµο εργατικό δυναµικό µη µόνιµης απασχόλησης µε, συχνά, κακές συνθήκες
εργασίας, γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες στα επίπεδα κατάρτισης, την ποιότητα των
υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
ο τοµέας δεν µπορεί να προσελκύει και να διατηρεί το απαιτούµενο εργατικό δυναµικό.

Η δεύτερη κρίσιµη επιρροή στην αειφορία του τουρισµού, κυρίως από περιβαλλοντική
άποψη, απορρέει από τη µεταφορά που χρειάζεται για τα ταξίδια. Η άνθηση του τουρισµού
την τελευταία πεντηκονταετία διευκολύνθηκε κυρίως από την ανάπτυξη των λιγότερο
φιλικών για το περιβάλλον οδικών και εναέριων µεταφορών, οι οποίες έγιναν σταδιακά πιο
διαδεδοµένες και οικονοµικά προσιτές. Αυτό το φαινόµενο ενθάρρυνε τη χρήση του
αυτοκινήτου για ταξίδια µεγάλων αποστάσεων και προώθησε τα τουριστικά αεροπορικά
ταξίδια, συµπεριλαµβανοµένων των ταξιδιών σε κοντινούς προορισµούς.  Επί του παρόντος,
υπάρχει αυξανόµενη ένταση ανάµεσα στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υποδοµών και  των
υπηρεσιών µεταφορών, στις απαιτήσεις κινητικότητας του τουρισµού στο πλαίσιο των
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διαθέσιµων συνδέσεων µε τους προορισµούς, στην ικανότητα εξυπηρέτησης αυτών και τις
σχετικές δαπάνες.

Ωστόσο, αναµένεται η περαιτέρω αύξηση της έντασης ταξιδιών στην Ευρώπη. Οι τουρίστες
αναζητούν ολοένα και περισσότερο εξατοµικευµένες επιλογές και η διαδικασία αυτή
περιλαµβάνει, µε τη χρήση  κυρίως  ηλεκτρονικών µέσων, την αναζήτηση προϊόντων
προσαρµοσµένων στις ατοµικές ανάγκες του χρήστη, µε σκοπό τη βέλτιστη εξισορρόπηση
ανάµεσα στην ποιότητα και τη θετική εµπειρία, από τη µία πλευρά, και στην τιµή του
προϊόντος, από την άλλη.

Παράλληλα µε τη σηµαντική ανάπτυξη του τουρισµού, η δηµογραφική αλλαγή θα οδηγήσει
σε αλλαγές στη ζήτηση αναφορικά µε τους τύπους τουρισµού. Για παράδειγµα, η µεγαλύτερη
αύξηση αναµένεται στον τουρισµό που αφορά την πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά.
Ωστόσο, όσον αφορά όλο τον τουριστικό πληθυσµό, τα παραδοσιακά µεγάλα τµήµατα, ο
καλούµενος µαζικός τουρισµός που ελέγχεται κατά συντριπτική πλειοψηφία από τους
διεθνείς ταξιδιωτικούς πράκτορες, θα συνεχίσουν να είναι τα πιο σηµαντικά από την πλευρά
της ποσότητας.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αύξηση των τουριστών µε ειδικές ανάγκες, οι οποίες
θα πρέπει να καλύπτονται προκειµένου να µπορέσουν να απολαύσουν τα οφέλη του
τουρισµού. Εκτός από το 10 % του πληθυσµού που αναγνωρίζεται επισήµως ότι ανήκει στην
κατηγορία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες οποιουδήποτε τύπου, ένας αυξανόµενος αριθµός
τουριστών αναµένεται να είναι άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα λόγω ηλικίας ή προσωρινής
αναπηρίας.

Η συµπεριφορά των καταναλωτών ως αποτέλεσµα των τιµών, της ποιότητας και της εικόνας
καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από το ατοµικό συµφέρον.  Προς το παρόν, λίγοι τουρίστες
ενδιαφέρονται για την αειφορία. Ωστόσο, η κατάλληλη πληροφόρηση των καταναλωτών,
µέσω των εύκολα κατανοητών µηνυµάτων στα ευρέως διανεµόµενα µέσα του τοµέα
(διαφηµιστικά φυλλάδια, κατάλογοι και ταξιδιωτικοί οδηγοί) µαζί µε την προσπάθεια να
αναπτυχθεί η νοοτροπία της αειφορίας και να επηρεαστούν και να πειστούν οι άνθρωποι
µέσω σαφών σηµάτων, είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν αειφόρα µοντέλα κατανάλωσης,
προκαλώντας αλλαγές στο παρεχόµενο προϊόν. Από αυτή τη σκοπιά, οι νέοι άνθρωποι
αποτελούν εξαιρετικά σηµαντική οµάδα στόχο.  Πρέπει να συµπεριλαµβάνει την αύξηση της
συνειδητοποίησης της ποιότητας ως αναπόσπαστου στοιχείου του προϊόντος  καθώς και νέες
προσεγγίσεις για κατανοήσουν οι τουρίστες ότι η ποιότητα και ο αειφόρος τουρισµός
στοιχίζουν.

� Αειφόρα µοντέλα παραγωγής

Αειφόρος αλυσίδα αξίας

Όπως και µε τους καταναλωτές, οι παρέχοντες τουριστικές υπηρεσίες ακολουθούν
παραδοσιακά µοντέλα συµπεριφοράς, και συχνά δεσµεύονται από αυστηρές οικονοµικές
απαιτήσεις, από την ιδιαίτερα έντονη κάθετη αλληλεξάρτηση µεταξύ των τουριστικών
επιχειρήσεων που παρέχουν τα στοιχεία αυτού του εξαιρετικά ποικιλόµορφου και σύνθετου
τουριστικού προϊόντος και από αποφάσεις που καθορίζονται από την τιµή.

Η διαχείριση της αλυσίδας αξίας του αειφόρου τουρισµού προϋποθέτει ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις και ισότιµους όρους ανταγωνισµού. Συνδέεται µε τη διαχείριση ποιότητας για
την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Προκειµένου το οικονοµικό όφελος να µην
επιτυγχάνεται εις βάρος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών, ο τοµέας χρειάζεται
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την εσωτερικοποίηση του κοινωνικού, οικονοµικού και περιβαλλοντικού κόστους για τον
ορθό καθορισµό των τιµών, ιδίως µε τη βοήθεια κατάλληλων συστηµάτων που βασίζονται
στην αγορά.

Η αξία του αειφόρου τουρισµού συνεπάγεται επίσης τη βελτιστοποίηση της απασχόλησης και
των κοινωνικών οφελών, ήτοι την εφαρµογή από τις επιχειρήσεις του τοµέα της αρχής της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  Αυτή συµπεριλαµβάνει τις δυνατότητες µάθησης και
απασχόληση καλής ποιότητας για το εξειδικευµένο και µε κίνητρα προσωπικό για την
παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, συστήµατα πιστοποίησης για την
προώθηση αειφόρων µοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, και τη χρήση της καινοτοµίας
και των νέων τεχνολογιών, όπου κρίνεται κατάλληλο. Επίσης, απαιτεί την ενίσχυση του
κοινωνικού διαλόγου και πρόσθετες εξουσίες που θα δοθούν στους κοινωνικούς εταίρους σε
όλα τα επίπεδα σχεδιασµού και υλοποίησης.

Αειφόρος ανάπτυξη προορισµών

Μαζί µε τις συνιστώσες ατοµικής υπηρεσίας της αλυσίδας αξίας, ο προορισµός ως σύνολο
αποτελεί το συνολικό προϊόν του τουρισµού. Συνεπώς, οι διάφορες δραστηριότητες και
πολιτικές των προορισµών που συνδυάζουν δηµόσια και ιδιωτικά συµφέροντα είναι
σηµαντικές για την αειφόρο παραγωγή. Στα περισσότερα µέρη της Ευρώπης το παραδοσιακό
πολιτιστικό τοπίο παρέχει τους κατάλληλους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, οι οποίοι
αποτελούν προαπαιτούµενο του προϊόντος του τουρισµού. Οι πόροι κληρονοµιάς, η
επικοινωνιακή υποδοµή, οι υποδοµές φιλοξενίας και οι τουριστικές εγκαταστάσεις
αποτελούν περαιτέρω βασικούς πόρους ενός τουριστικού προορισµού. Η συνετή χρήσης της
γης αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την αειφόρο ανάπτυξη του προορισµού.

Οι απαιτήσεις του τουρισµού από αυτή την άποψη και σε σχέση µε την τοπική πολιτιστική
ταυτότητα και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, προκάλεσαν σε µερικές περιπτώσεις
εντάσεις στο επίπεδο του προορισµού.  Ο ανταγωνιστικός τουρισµός υψηλής ποιότητας
πρέπει να σέβεται τη φέρουσα ικανότητα των φυσικών και πολιτιστικών του περιοχών.
Μερικοί περιορισµοί - ειδικότερα ορισµένες παράκτιες ζώνες και νησιά στο νότιο µέρος της
Ευρώπης, ορισµένα ορεινά θέρετρα και ορισµένες πόλεις - έχουν υποστεί τις αρνητικές
συνέπειες µιας τουριστικής ανάπτυξης που υπερέβαινε τη φέρουσα ικανότητά τους.
Περαιτέρω, όπου η τοπική ανάπτυξη των προορισµών µε περιορισµένη οικονοµική βάση,
όπως τα νησιά, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στον τουρισµό,  υπάρχει ο κίνδυνος κατάληξης σε
µια εύθραυστη και υπέρ τον δέον εξαρτηµένη «µονο-οικονοµία» χωρίς τις επιθυµητές
έµµεσες συνέπειες σε άλλες πλευρές της τοπικής οικονοµίας, όπως τη γεωργία και τη
χειροτεχνία.

Επιπλέον, υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικά φαινόµενα σε περιφερειακό επίπεδο που
συνδέονται στενά µε τον τουρισµό : η δευτερεύουσα διαµονή και η διαµονή ατόµων τρίτης
ηλικίας σε πολλούς ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισµούς καθώς και οι ηµερήσιες
επισκέψεις, οι οποίες σε ορισµένες τοποθεσίες που δεν απέχουν από τις πόλεις µπορούν να
υπερβαίνουν σε µεγάλο βαθµό τις συνήθεις τουριστικές δραστηριότητες. Οι προαναφερθείσες
δραστηριότητες, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις συνδέονται µε σχετικά
συντηρητικά έξοδα, µπορούν να βοηθήσουν στην άµβλυνση των αρνητικών συνεπειών της
χαµηλής ζήτησης κατά τη διάρκεια της µη τουριστικής περιόδου. Όµως, εκτός από ορισµένες
µόνιµες αρνητικές τοπικές συνέπειες, όπως η συµβολή στην αστικοποίηση πολύτιµων
εκτάσεων και στις αυξηµένες τιµές γης και κόστους ζωής, είναι πιθανό ότι ο υψηλός αριθµός
των ηµερήσιων επισκεπτών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των αργιών µε καλό
καιρό ή για ειδικά γεγονότα κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, θα αυξήσει σε µεγάλο
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βαθµό τη ζήτηση και θα ασκήσει πιέσεις στους πόρους, την υποδοµή των µεταφορών και τις
υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από τον τουρισµό, εκτός από τη στέγαση.

Η διασφάλιση των καλών προοπτικών για τον ευρωπαϊκό τουρισµό απαιτεί τη διατήρηση της
περιφερειακής ποικιλοµορφίας του ευρωπαϊκού τουρισµού ως ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος, τη διασφάλιση της ποιότητας και το συνυπολογισµό της ευηµερίας της
τοπικής κοινότητας στους τουριστικούς προορισµούς, τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των
ευρωπαϊκών παράκτιων και ορεινών ζωνών, των προστατευµένων περιοχών και των
αξιοθέατων πολιτιστικής κληρονοµιάς ως βάσης για την ελκυστικότητα των προορισµών, την
προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων κληρονοµιάς και την ορθή χρήση τους, καθώς
και την προώθηση της αειφόρου κινητικότητας µεταξύ και εντός των προορισµών. Επίσης,
εξαρτάται από την ύπαρξη ισότιµων όρων για τους τοπικούς προµηθευτές στη σχέση µε
αυτούς που εµπορεύονται το προϊόν του τουρισµού και απαιτεί τα κέρδη που δηµιουργούνται
από τον τουρισµό να ρέουν πίσω στους προορισµούς.

III. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πολλές πρωτοβουλίες

Πολλοί από τους ενδιαφερόµενους φορείς έχουν αρχίσει να ανταποκρίνονται στις
υπάρχουσες προκλήσεις (βλέπε Παράρτηµα 3). Οι βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία
του ευρωπαϊκού τουρισµού µπορούν να στηριχθούν σε ένα σηµαντικό όγκο έργου και
εγγράφων που περιγράφουν σηµαντικές διεργασίες και αρχές. Αναπτύσσονται δίκτυα για την
ανταλλαγή ή τη διάδοση χρήσιµων πληροφοριών, καθώς και για την προώθηση των
βέλτιστων πρακτικών.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µε µια σειρά µέτρων πολιτικής, άρχισε να συµβάλλει στην
αειφορία, συµπεριλαµβανοµένης της αειφορίας του τουρισµού, τόσο  σε παγκόσµιο όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλέπε Παράρτηµα  4). Παρόλο που τα στοιχεία αυτά εστιάζουν
πρωταρχικά σε γενικότερα θέµατα αειφορίας που αφορούν οικονοµικούς τοµείς,  µπορούν να
συµβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισµού.

Η µεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται γενικά από τους ευρωπαίους τουρίστες ενώ οι ευρωπαϊκές
εταιρείες έχουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή στις διεθνείς επενδύσεις στον τοµέα του
τουρισµού. Στον δηµόσιο τοµέα, σύµφωνα µε τις τρέχουσες εργασίες σε διεθνές επίπεδο, η
ΕΕ ενισχύει την ανάπτυξη του τουρισµού ως σηµαντικό εργαλείο για την καταπολέµηση της
φτώχειας και τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες του
κόσµου. Το 1998, η Επιτροπή υπέβαλε µια κοινοτική στρατηγική για την υποστήριξη της
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόµενες χώρες ως σηµαντική βάση πολιτικής,
την οποία ακολούθησε το ψήφισµα του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 1998.

Η συλλογική ευθύνη της Κοινότητας επεκτείνεται επίσης στο αειφόρο εµπόριο στον τοµέα
των υπηρεσιών. Εκτός από την υλοποίηση των τρεχουσών δεσµεύσεων, η Κοινότητα
επιθυµεί την περαιτέρω απελευθέρωση του τοµέα του τουρισµού στο πλαίσιο του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου – Συµφωνία GATS. Οι υπολειπόµενοι εµπορικοί
περιορισµοί σε αυτό τον τοµέα πρέπει να µειωθούν σηµαντικά µε τρόπο ο οποίος να συνάδει
µε τις άλλες συµφωνίες που υποστηρίζουν την αειφορία και να µην επηρεάζει αρνητικά τις
συνθήκες που επικρατούν στις τοπικές κοινότητες και τα δικαιώµατά τους. Επίσης δεν πρέπει
να µειωθεί το δικαίωµα των τοπικών κυβερνήσεων να καθορίζουν την ανάπτυξη του
αειφόρου τουρισµού, τα τοπικά φυσικά και πολιτιστικά πλεονεκτήµατα, την ποιότητα των
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υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών και των εργαζοµένων ή τη
δηµόσια ασφάλεια.

Η αειφορία του τουρισµού στη λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Θα
µπορούσε να επωφεληθεί σε µεγάλο βαθµό από την ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση και την
κοινοτική υποστήριξη για την υλοποίηση του προγράµµατος MEDA, ειδικότερα όταν οι
περιφερειακές αρχές και άλλες κατηγορίες ενδιαφερόµενων φορέων που είναι σηµαντικές για
τον τουρισµό συµµετέχουν ως εταίροι. Επίσης, οι ευαίσθητες περιοχές της βόρειας Ευρώπης
θα µπορούσαν να επωφεληθούν από την ενισχυµένη εταιρική σχέση σε αυτή την περιφέρεια.

Ο ευρωπαϊκός οργανισµός περιβάλλοντος έχει ορίσει ορισµένους δείκτες κλειδιά και
ασχολείται µε την ανάπτυξη ενός «µηχανισµού αναφορών για τον τουρισµό και το
περιβάλλον». Επιπλέον, ένα  στοιχείο αναφοράς για την εδαφική ανάπτυξη όσον αφορά τον
τουρισµό είναι το σχέδιο ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου (ΣΑΚΧ), όπως και το
Πρωτόκολλο για τον τουρισµό και την αναψυχή σύµφωνα µε τη  Σύµβαση των Άλπεων.
Όσον αφορά αυτές τις πρωτοβουλίες, η µεταφορά στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα
είναι σηµαντική προκειµένου να σηµειωθεί πρόοδος.

Σε εθνικό επίπεδο, ορισµένες χώρες καταρτίζουν εθνικές στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης
στις οποίες περιλαµβάνεται ο τουρισµός ή πιο συγκεκριµένα εθνικά σχέδια για τον τοµέα του
τουρισµού. Σε περιφερειακό επίπεδο, σχεδιάζονται και δοκιµάζονται διάφορα πρωτότυπα
συστηµάτων παρακολούθησης και δεικτών για τον τοµέα του τουρισµού.

Αργή πρόοδος

Παρά τις πολλές αυτές πρωτοβουλίες, που υφίστανται από το διεθνές ως το τοπικό επίπεδο
και είναι διαθέσιµες παντού, δεν έχει επιτευχθεί ακόµα σηµαντική αλλαγή από τα µη αειφόρα
µοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής στον ευρωπαϊκό τουρισµό. Ο ευρωπαϊκός τουρισµός
δεν έχει προσαρµοστεί ακόµα ουσιαστικά στις απαιτήσεις αειφορίας σε σχέση µε τις
τουριστικές µεταφορές ούτε και στην εποχική κατανοµή του τουρισµού αναψυχής και στις
οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά µη αειφόρες συνέπειές του. Ούτε σηµειώθηκαν
µέχρι σήµερα επαρκείς συνέπειες στην παραγωγή της αλυσίδας αξίας του τουρισµού ή της
ανάπτυξης τουριστικών προορισµών.

Προφανώς, δεν υπάρχουν ούτε οι πληροφορίες ούτε τα κίνητρα για να αναληφθούν σε
ικανοποιητικό βαθµό οι πρωτοβουλίες αυτές επιτόπου, εκεί όπου σχεδιάζεται ο τουρισµός.
Εφόσον οι κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές δαπάνες δεν εσωτερικοποιούνται,
υπάρχει µάλλον αντίθετο κίνητρο. Περαιτέρω, η καταναλωτική συµπεριφορά διαµορφώνεται
σε ατοµική βάση και ο τουρισµός υλοποιείται σε τοπικό επίπεδο.  Οι πολιτικές που
εστιάζονται  σε αυτές πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται σε αυτό το επίπεδο.
Εποµένως, η επιτυχία των πρωτοβουλιών και των συνεισφορών για την αειφόρο παραγωγή
καθορίζεται κυρίως στο επίπεδο των ΜΜΕ και του τοπικού προορισµού.

Η µείζων αδυναµία της µετατροπής των πρωτοβουλιών σε επιτυχηµένες συγκεκριµένες
δράσεις εκ µέρους της βιοµηχανίας, οφείλεται στο γεγονός ότι οι διαχειριστές αντιµετωπίζουν
πολλά θέµατα και οι προτεραιότητές τους καθορίζονται στο επίπεδο της τοπικής αγοράς.
Επιπλέον, υπάρχει ελλιπής επικοινωνία από την κορυφή προς τα κάτω : τα µηνύµατα που
διατυπώνονται σε πολύπλοκη γλώσσα στο υψηλό επίπεδο δεν προσεγγίζουν τους τοπικούς
και περιφερειακούς φορείς και πολίτες. Η διάθεση σχετικών δηµοσιευµάτων και η διάδοση
µέσω του ∆ιαδικτύου δεν οδηγούν στην απαιτούµενη επιτόπια αφοµοίωσή τους. Γενικά οι
τουρίστες δεν έχουν πρόσβαση ή δεν κατανοούν τις µάλλον πολύπλοκες πληροφορίες που
απαιτούνται για την αξιολόγηση των συνεπειών της συµπεριφοράς τους ως προς την
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αειφορία. Εποµένως, απαιτείται δράση για την αµεσότερη σύνδεση, συµµετοχή και
αντιµετώπιση αυτών των φορέων καθώς και για τη διατύπωση εύκολα προσβάσιµων και
κατανοητών µηνυµάτων.

IV. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ : ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η καταγραφείσα αργή πρόοδος υποδεικνύει ότι η οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική
αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού ως συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και
παγκόσµιο επίπεδο, καθώς και ως προϋπόθεση για τη βιωσιµότητα, την ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα και την εµπορική επιτυχία του εν λόγω τοµέα, απαιτεί µια ενισχυµένη
«προσέγγιση», η οποία να αντιµετωπίζει τις διάφορες προκλήσεις µε συνεκτικό τρόπο. Αυτή
η προσέγγιση θα πρέπει να στηριχθεί στη συµµετοχή και τη βέλτιστη ενεργό συµβολή όλων
των ενδιαφερόµενων φορέων, σε όλα τα επίπεδα και να εστιάζεται  :

� στα  πλεονεκτήµατα της επικουρικότητας και της κρατούσας προσέγγισης «από κάτω προς
τα πάνω» για την αντιµετώπιση των θεµάτων,

� στην ανάγκη εξέτασης των ατοµικών συνιστωσών, επιµέρους τοµέων, πεδίων και πτυχών
και των ειδικότερων προβληµάτων που σχετίζονται µε αυτούς, παρά στην αντιµετώπιση
του τουρισµού και της αειφορίας του ως ενιαίου θέµατος,

� στην ενηµέρωση των καταναλωτών για να διασφαλίζεται ότι ασκούνται οι δυνάµεις της
αγοράς για την προώθηση των αειφόρων µοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής,

� στην ανάγκη αναγνώρισης του ιδιαίτερου χαρακτήρα των ΜΜΕ και των
µικροεπιχειρήσεων,

� στην ανάγκη της διασφάλισης της κοινωνικής και οικονοµικής βιωσιµότητας, καθώς και
της περιβαλλοντικής αειφορίας των αγροτικών και παράκτιων κοινοτήτων.

Τα θέµατα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την λήψη απόφασης για την επιλογή της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορά την αντιµετώπιση των προκλήσεων της
αειφορίας του ευρωπαϊκού τουρισµού. Η εκτεταµένη εκτίµηση επιπτώσεων των πιθανών
επιλογών πολιτικής και η δηµόσια διαβούλευση καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να
αποκλειστούν τόσο η πλήρης προσέγγιση ως ουσιαστική κοινοτική πολιτική όσο και η
απόλυτη απόρριψη των κοινοτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο αυτό (βλέπε
SEC(2003) 1295). Αντίθετα, το υπάρχον πλαίσιο δράσης πρέπει να ενισχυθεί και να
αξιοποιηθεί στο έπακρο.

Αντιδράσεις σχετικά µε τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της δηµόσιας
διαβούλευσης

Στο παρόν, λαµβάνονται επίσης υπόψη οι περισσότερες παρατηρήσεις που ελήφθησαν κατά τη
διάρκεια της δηµόσια διαβούλευσης η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά την προετοιµασία της παρούσας
ανακοίνωσης (Βλέπε SEC(2003) 1295, κεφάλαιο 7 και  συµπλήρωµα). Ωστόσο, ορισµένες
παρατηρήσεις υπερβαίνουν σε µεγάλο βαθµό το πεδίο του θέµατος και αφορούν γενικά ή συνολικά
ζητήµατα αειφορίας ή αντιπροσωπεύουν ακραίες απόψεις· εποµένως, σε αυτό το πλαίσιο δεν ήταν
δυνατή ή δέουσα η καταγραφή των αντιδράσεων.
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Ως αποτέλεσµα της δηµόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν πολλά µοντέλα
επίτευξης της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισµού, ότι ο τουρισµός και η αειφορία εξαρτώνται
πρωταρχικά από τον καταναλωτή και ότι η οικονοµική επιτυχία είναι ουσιώδης για την επίτευξη της
αειφορίας. Αυτό απαιτεί προσέγγιση η οποία να στοχεύει σε όσο το δυνατόν περισσότερους
ενδιαφερόµενους φορείς και να ευνοεί τη δηµιουργία συναίνεσης. Επίσης, η διαβούλευση κατέληξε
στην ενισχυµένη αναγνώρισης της εδαφικής διάστασης (χρήση της γης) και των ζητηµάτων που
συνδέονται µε τις κλιµατικές αλλαγές για τον αειφόρο τουρισµό. Μολονότι, ως ένα σηµείο, η εποχική
κατανοµή είναι ένα από τα δυσκολότερα στην αντιµετώπισή τους ζητήµατα της αειφορίας του
τουρισµού, αποτελεί µείζονα πρόκληση που πρέπει να µελετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Επιτροπή δεν ευνοεί την ιδέα της εισαγωγής ρυθµιστικών µέσων λόγω της µικρής επιτυχίας που
σηµείωσαν τα εθελοντικά µέσα τα οποία αναπτύχθηκαν µέχρι σήµερα στον τοµέα του τουρισµού.
Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν µπορεί να αποκλειστεί κατ’ αρχήν η ρύθµιση, εάν συνιστά
µέρος αναγνωρισµένης κοινοτικής πολιτικής.  Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τις παρατηρήσεις που
αφορούν το συντονισµό, την ενσωµάτωση των διάφορων υφιστάµενων κοινοτικών πολιτικών που
επηρεάζουν την αειφορία του τουρισµού, καθώς και την απελευθέρωση, και επιβεβαιώνει την
πρόθεσή της να ενισχύσει την ενσωµάτωση του προβληµατισµού για την αειφορία στις κοινοτικές
πολιτικές και πρωτοβουλίες που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό τουρισµό και να αυξήσει τις συνέπειές
τους στο ευρωπαϊκό τουρισµό για να υποστηρίξει την αειφορία του τοµέα. Ακολουθεί τη γραµµή
αντιµετώπισης όλων των πτυχών της αειφορίας και όχι µόνο µερικών κατ’ επιλογή.

Μολονότι, αυτές οι βασικές κατευθύνσεις προβλέπουν ότι τα µέτρα θα σχεδιασθούν σταδιακά κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας που θα ακολουθήσει, είναι όσο το δυνατόν συγκεκριµένες όσον αφορά
ειδικά µέτρα. Σε γενικές γραµµές, οι παρατηρήσεις υποστήριξαν σε µεγάλο βαθµό τα προτεινόµενα
µέτρα και προσέθεσαν περαιτέρω λεπτοµέρειες ή διευκρινίσεις.  Αλλά ορισµένες παρατηρήσεις
ζητούσαν την διεύρυνση της έννοιας της δράσης και της κοινοτικής συµβολής, κυρίως µε την
υποβολή αιτηµάτων, µε τον ένα ή άλλο τρόπο,  ειδικής κοινοτικής χρηµατοδότησης του αειφόρου
τουρισµού ή µέτρων  που θα απαιτούσαν σηµαντική δηµοσιονοµική δέσµευση. Στο παρόν στάδιο η
Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια σε αυτά τα αιτήµατα.

Όσον αφορά την οµάδα για την αειφορία του τουρισµού, λίγες παρατηρήσεις αµφισβήτησαν τη
χρησιµότητά της ενώ άλλες  επιβεβαίωσαν ότι αυτού του είδους η οµάδα αποτελεί στοιχείο κλειδί για
την επιτυχία των προσπαθειών. Ενώ υπήρξε ευρεία υποστήριξη της αντιπροσώπευσης των τοπικών
και περιφερειακών αρχών σε αυτή την οµάδα σηµειώθηκαν αντιρρήσεις για την ανάληψη της
αρχηγίας από τη βιοµηχανία του τουρισµού ακόµα και από την ίδια τη βιοµηχανία αυτή. Πράγµατι, η
σύσταση και οι εργασίες αυτής της οµάδας θεωρούνται ως σηµαντικό µέτρο, αλλά οι λεπτοµέρειές
της συνεκτιµούν τις ληφθείσες παρατηρήσεις. Επίσης, το κεφάλαιο V.3. ενσωµατώνει σε µεγάλο
βαθµό  τις παρατηρήσεις που αφορούν άλλα µέτρα αλλά η διαδικασία που θα ακολουθήσει θα
καθορίσει τον τρόπο σχεδιασµού και λεπτοµερούς υλοποίησής τους.

Όσον αφορά τη  συµβολή άλλων ενδιαφερόµενων φορέων, οι ληφθείσες παρατηρήσεις προσέθεσαν
χρήσιµες πληροφορίες και  έδωσαν πρόσθετη έµφαση στους καταναλωτές και στη σηµασία της
εκπαίδευσης για τον τοµέα αυτό.  Τονίστηκε ιδιαίτερα η σηµασία των ενδιαφερόµενων φορέων που
λειτουργούν επιτόπου ενώ η σηµασία των διεθνών ενδιαφερόµενων φορέων αντιµετωπίστηκε µε
επιφύλαξη. Οι περισσότερες παρατηρήσεις χρησιµοποιήθηκαν για να εµπλουτίσουν, να
αναθεωρήσουν και να  τελειοποιήσουν το κεφάλαιο V.4. Αλλά επίσης κατέδειξαν την ανάγκη
περαιτέρω συζήτησης των αµφιλεγόµενων ζητηµάτων όπως της αειφορίας του καλούµενου µαζικού
τουρισµού, της πιθανής κυριαρχίας της αγοράς από τους µείζονες τουριστικούς πράκτορες και τη
χρησιµότητα των περιβαλλοντικών φόρων, ειδικά στους τουριστικούς προορισµούς.

Τα δύο βασικά στοιχεία στα οποία θα µπορούσε να στηριχθεί µια εφικτή προσέγγιση για την
αντιµετώπιση των προκλήσεων είναι :
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� η αποτελεσµατική υλοποίηση των υφιστάµενων πρωτοβουλιών και των ενισχυµένων
προσπαθειών των υπόλοιπων, εκτός των κοινοτικών, ενδιαφερόµενων φορέων, που
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα και

� οι δραστηριότητες της Κοινότητας, όπου διακρίνονται δύο βασικοί τύποι :

– η βελτιστοποίηση του αντίκτυπου των κοινοτικών πολιτικών και µέτρων στην αειφορία
του ευρωπαϊκού τουρισµού και

– ο ορισµός και η εφαρµογή συµπληρωµατικών ειδικών µέτρων στον τοµέα του τουρισµού,
για την προαγωγή της αειφορίας σε όλη την Κοινότητα, τα οποία αποσκοπούν ιδιαίτερα
στην υποστήριξη και τη συµµετοχή σε πρωτοβουλίες άλλων ενδιαφερόµενων φορέων, και
θα καλύψουν τα κενά των κοινοτικών πολιτικών και µέτρων που επηρεάζουν τον
τουρισµό.

Η Επιτροπή θεωρεί αυτή την πολυµερή προσέγγιση συνεργασίας και πρόληψης, η οποία
αποβλέπει στη γεφύρωση της απόστασης µεταξύ της Κοινότητας και των επιτόπιων φορέων,
ως τη σωστή οδό προς την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού.

V. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΒΑΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1. Η γενική αρχή µελλοντικής δράσης

Εντός και εκτός της Ευρώπης, η αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού απαιτεί µέτρα
πολιτικής σε κάθε επίπεδο από το παγκόσµιο στο τοπικό, τα οποία να καλύπτουν µοντέλα
κατανάλωσης και παραγωγής στην αλυσίδα αξίας του τουρισµού. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς
του τουρισµού - επιχειρήσεις, εργαζόµενοι και προορισµοί, εθνικές διοικήσεις, περιφερειακές
και τοπικές αρχές - έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τον καθορισµό  του πλαισίου πολιτικής
για τον τουρισµό και την υλοποίηση των µέτρων. Η αυτορρύθµιση στους διάφορους
επιµέρους τοµείς και στα κατάλληλα επίπεδα και οι εργασίες των ειδικευµένων διεθνών και
ευρωπαϊκών οργάνων, συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών τυποποίησης, µπορούν να
προωθήσουν την πρόοδο της υλοποίησης.

Παρόλο που η δράση, η οποία εστιάζεται σε θέµατα που αφορούν την εποχική συγκέντρωση
και τα αειφόρα τουριστικά ταξίδια, σε γενικές γραµµές πρέπει να αντιµετωπίζεται πάνω από
το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι τοπικές αρχές και ο ιδιωτικός τοµέας του τουρισµού
παραµένουν οι βασικοί ενδιαφερόµενοι φορείς για την αειφορία των προϊόντων του
τουρισµού. Πρέπει να διαµορφώσουν τη δική τους Ατζέντα 21 σε τοπικό επίπεδο ή επίπεδο
επιµέρους τοµέα. Για το σκοπό αυτό, χρειάζονται υποδείξεις και οδηγίες πολιτικής που να
απορρέουν από εθελοντική διαδικασία, η οποία να στηρίζεται βασικά στη συµµετοχή
περιφερειακών, τοπικών και µη δηµόσιων ενδιαφερόµενων φορέων, αλλά να επικυρώνεται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι φορείς που αντιπροσωπεύουν τη βιοµηχανία του τουρισµού, οι
περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα συµφέροντα της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να
δεσµευθούν ως προς αυτή τη διαδικασία, συµβάλλοντας µε τη γνώση, την εµπειρία και τις
απόψεις τους και προωθώντας τα µηνύµατα που διατυπώνονται προς τους δηµόσιους και τους
ιδιωτικούς φορείς σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα.

Η συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα βασίζεται ουσιαστικά στις
πρωτοβουλίες των άµεσα υπεύθυνων και εξειδικευµένων ενδιαφερόµενων φορέων, καθώς
και σε δραστηριότητες στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών που επηρεάζουν την αειφορία
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του ευρωπαϊκού τουρισµού. Η υλοποίησή της πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το
επίπεδο της τουριστικής δραστηριότητας και η εξάρτηση από τον τουρισµό ποικίλλει στο
αχανές και διαφοροποιηµένο έδαφος της Ευρώπης· το ίδιο ισχύει και για την ένταση και τον
ειδικό χαρακτήρα των προκλήσεων για τη βιοµηχανία του τουρισµού και την αειφορία.

Η µεγάλη ποικιλοµορφία του ευρωπαϊκού τουρισµού, η αρχή της επικουρικότητας και η
έλλειψη συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων σε αυτόν τον τοµέα συνεπάγονται ότι η ίδια η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα µπορεί µόνο να αναλάβει συµπληρωµατικές δραστηριότητες και να
ενθαρρύνει τους ενδιαφερόµενους φορείς να  εφαρµόσουν µέτρα πολιτικής, µεταξύ άλλων
µε:

� την κινητοποίηση της συνεκτικότητας και της αποτελεσµατικής συµβολής κοινοτικών
πολιτικών και συµπληρωµατικών µέτρων στον τοµέα του τουρισµού,

� την ενεργό συµµετοχή σε παγκόσµιες και διεθνείς διαδικασίες, µε την ανάπτυξη
διασυνδέσεων µε διεθνείς κρατικούς φορείς και µε τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων
σηµαντικών διεθνών φορέων,

� την πρακτική εφαρµογή και προαγωγή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης,

– διασφαλίζοντας την επαρκή εκτίµηση επιπτώσεων όλων των σχετικών κοινοτικών
µέτρων ή πρωτοβουλιών,

– προωθώντας τη συνεκτικότητα των εθνικών πολιτικών σε σχέση µε τις κοινοτικές
δραστηριότητες, αλλά και µεταξύ των πολιτικών των διαφόρων κρατών µελών,

– επιζητώντας τη σύνδεση, συνδροµή και συνεργασία µε διεθνείς και ευρωπαϊκούς
µη δηµόσιους φορείς που αντιπροσωπεύουν τη βιοµηχανία του τουρισµού και τα
συµφέροντα άλλων ενδιαφερόµενων φορέων και

– αναπτύσσοντας τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα και ενθαρρύνοντας
τους σχετικούς ενδιαφερόµενους φορείς καθώς και τα αντιπροσωπευτικά τους
όργανα να αναζητήσουν κοινές προσεγγίσεις στην αειφορία στους διάφορους
επιµέρους τοµείς του τουρισµού,

� την παροχή βοήθειας σε ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς ιδιωτικούς
και δηµόσιους ενδιαφερόµενους φορείς, προκειµένου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για
την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού, ιδιαίτερα

– χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα κοινοτικά µέσα,

– προάγοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη διάδοση των πληροφοριών,
καθώς και την ευέλικτη συνεργασία, ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και δικτύωση
των ενδιαφερόµενων φορέων σε όλη την Ευρώπη, και

– συγκεντρώνοντας εµπειρογνωµοσύνη σε θέµατα που δεν έχουν ερευνηθεί
επαρκώς που θα συµβάλλει στην καθοδήγηση των ενδιαφερόµενων φορέων.
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2. Η συµβολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

α) Σε διεθνές πλαίσιο

Η Κοινότητα θα συνεχίσει την πολιτική της όσον αφορά το αειφόρο εµπόριο στον τοµέα των
υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων των προβληµατισµών για το περιβάλλον), της διεθνούς
περιβαλλοντικής διαχείρισης, και της θετικής συνεργίας ανάµεσα στην απελευθέρωση του
εµπορίου, την οικονοµική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική
ανάπτυξη, χρησιµοποιώντας την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία (SAI).

Το  σχέδιο υλοποίησης της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(WSSD) έδωσε έµφαση στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη ως συµβολή στην κοινωνική και
οικονοµική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη υποδοµών, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη στον
αναπτυσσόµενο κόσµο, αλλά και ως θέµα που αφορά την προστασία και τη διαχείριση της
βάσης φυσικών πόρων για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Η Κοινότητα θα εξετάσει
τον τρόπο µε τον οποίο η εν λόγω έµφαση µπορεί να αντικατοπτρίζεται ακόµα καλύτερα στην
κοινοτική πολιτική ανάπτυξης και τα προγράµµατα ενίσχυσης.  Θα συνεχίσει να εγγυάται ότι
η κοινοτική στρατηγική για την υποστήριξη της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στις
αναπτυσσόµενες χώρες του 1998 της Επιτροπής και το ψήφισµα του Συµβουλίου της 30ης
Νοεµβρίου 1998 που ακολούθησε, καθοδηγούν τα σχετικά µέτρα.

Η µεγαλύτερη έµφαση στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη στις αναπτυσσόµενες χώρες θα
µπορούσε να συµπεριλαµβάνει το ενδεχόµενο συνεργασίας µε τη διάσκεψη των Ηνωµένων
Εθνών για το εµπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD) και τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Τουρισµού (ΠΟΤ) για την επιτάχυνση των εργασιών που αφορούν τις ειδικές πρωτοβουλίες
του  για τον αειφόρο τουρισµό – εξάλειψη της φτώχειας (ST-EP). Η Κοινότητα προτίθεται να
ενισχύσει τη συνεργασία της και σε άλλες συναφείς πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται από
διεθνείς φορείς, όπως το πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), τον
ΠΟΤ και το διεθνές συµβούλιο τοπικών πρωτοβουλιών για το περιβάλλον (ICLEI).

β) Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο

Όσον αφορά  µια προσέγγιση µε γνώµονα τη ζήτηση και τη βελτίωση της αλυσίδας αξίας των
ενδιαφερόµενων φορέων και την ανάπτυξη προορισµών  προσδιορίζονται οι ακόλουθοι
πιθανοί τοµείς επικέντρωσης:

� µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση µε γνώµονα τον καταναλωτή,

� ανάπτυξη πολυµερών εταιρικών σχέσεων και δικτύων,

� ενοποίηση διακυβέρνησης και πολιτικής σε όλα τα επίπεδα,

� ανάπτυξη ικανοτήτων, ορθές πρακτικές και δέσµευση των ενδιαφερόµενων φορέων για
την αειφορία,

� πολυµερής παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων.

Οι πληροφορίες, τα εργαλεία πολιτικής και οι βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τον αειφόρο
τουρισµό θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. ∆ιαπιστώνεται µια επείγουσα ανάγκη για
αξιόπιστες τεχνικές ανάλυσης της φέρουσας ικανότητας, για την ανάπτυξη µηχανισµών
υποβολής εκθέσεων αειφορίας φιλικών προς το χρήστη, και καλύτερα συστήµατα
στατιστικής παρακολούθησης και δεικτών για την παροχή πληροφοριών µε σκοπό τη
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διαχείριση της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης. Τα εργαλεία αυτά πρέπει να
σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρµόζονται βέλτιστα στις τοπικές συνθήκες.

3. Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή

Η Επιτροπή σχεδιάζει ορισµένες διατάξεις για τη συγκεκριµενοποίηση της περαιτέρω
κοινοτικής συµβολής στην υλοποίηση της αειφορίας του τουρισµού.

α) Πρώτον, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει κατάλληλες λειτουργικές ρυθµίσεις για την
αύξηση της συµβολής των κοινοτικών πολιτικών στην αειφορία του ευρωπαϊκού
τουρισµού.

Η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει το εργαλείο εκτίµησης επιπτώσεων για την ενσωµάτωση των
προβληµατισµών που αφορούν την αειφορία στις κοινοτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες που
επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό τουρισµό.

Οι εκτιµήσεις επιπτώσεων που αναλαµβάνονται κατά την προετοιµασία και την υλοποίηση
του ετήσιου νοµοθετικού προγράµµατος και του προγράµµατος εργασίας της Επιτροπής
συµβάλλουν στον εκ των προτέρων προσδιορισµό των πρωτοβουλιών που αναµένεται να
επηρεάσουν τον τουρισµό. Πρέπει να επιτρέψουν την αξιολόγηση της πιθανής συµβολής των
πρωτοβουλιών αυτών στην ανάπτυξη της αειφορίας του τουρισµού. Η ενισχυµένη
διαβούλευση και ο διάλογος, τόσο µε τα ενδιαφερόµενα µέρη όσο και εντός της Επιτροπής,
θα προσφέρουν την ευκαιρία να λαµβάνονται υπόψη οι προβληµατισµοί όλων των
ενδιαφερόµενων φορέων στον τοµέα του τουρισµού.

Η Επιτροπή θα συντάξει και υλοποιήσει ένα εσωτερικό πρόγραµµα εργασίας για την αύξηση
της επιρροής των διάφορων κοινοτικών πολιτικών στον ευρωπαϊκό τουρισµό µε σκοπό την
υποστήριξη της αειφορίας του τοµέα.

Όσον αφορά τα κοινοτικά πεδία πολιτικής που επηρεάζουν το ευρύ φάσµα προκλήσεων που
πρέπει να αντιµετωπιστούν, αυτό το πρόγραµµα εργασίας θα αποβλέπει τόσο στη βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων νοµοθετικών και µη νοµοθετικών µέσων όσο και
στον καθορισµό πρόσθετων πρωτοβουλιών όπου χρειάζεται.  Αυτό το πρόγραµµα θα
βασίζεται στη λεπτοµερή ανάλυση των διάφορων κοινοτικών πολιτικών και θα αποτελεί
κοινή προσπάθεια ανοικτού συντονισµού µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων και των
αρµόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής. Ένας οδηγός θα σηµειώνει την κοινοτική υποστήριξη
που διατίθεται για την αειφορία του τουρισµού.

Τα πεδία πολιτικής που αφορούν το επιχειρηµατικό πνεύµα και την ανταγωνιστικότητα, την
απασχόληση, την µάθηση και το ειδικευµένο εργατικό δυναµικό, την καλή περιβαλλοντική
απόδοση καθώς και τους φυσικούς πόρους και την πολιτιστική κληρονοµιά, αποτελούν
παραδείγµατα θεµάτων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.  Ωστόσο, η εργασία αυτή
περιλαµβάνει επίσης το θέµα του τρόπου µε τον οποίο η Κοινότητα µπορεί να βοηθήσει τη
βελτίωση των δεδοµένων και των δεικτών αειφορίας του ευρωπαϊκού τουρισµού.  Η Eurostat
µε βάση τις µεθοδολογικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα του τουρισµού και
τις περιβαλλοντικές έρευνες και στατιστικές, προτίθεται να εκπονήσει εγχειρίδιο
µεθοδολογίας για την αποτίµηση της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισµού και να δοκιµάσει
επιλεγµένο αριθµό δεικτών µε τη βοήθειά του. Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας θα
οδηγήσουν στην έκδοση συστάσεων για τον τρόπο συγκέντρωσης στατιστικών δεδοµένων
για την αειφορία του τουρισµού.
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β) ∆εύτερον, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τη συνεργία και τη συνεργασία των
ενδιαφερόµενων φορέων.

Η Επιτροπή θα  καταρτίσει συµφωνία συνεργασίας µε τον Παγκόσµιο Οργανισµού Τουρισµού
(ΠΟΤ) µε αντικείµενο τον αειφόρο τουρισµό.

Η συµφωνία προτίθεται να προσδιορίσει τα πεδία και τα µέτρα συνεργασίας όσον αφορά : (1)
τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις αναφορικά µε τις πρωτοβουλίες του ΠΟΤ για τον αειφόρο
τουρισµό, οι οποίες απευθύνονται ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο και (2) την τεχνική
συνεργασία και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως προς τις συνολικές
πρωτοβουλίες του ΠΟΤ για τον αειφόρο τουρισµό και την υλοποίησή τους στην Ευρώπη.
Επίσης, αυτή θα µπορεί να συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες σε αναπτυσσόµενες χώρες για
την προώθηση της ανάπτυξης του αειφόρου τουρισµού ως συµβολής στην ανακούφιση της
φτώχειας, σε συνδυασµό µε την προαναφερθείσα πρωτοβουλία ST-EP.

Η Επιτροπή ευνοεί τη συµβολή των κρατών µελών της ΕΕ (µε την ιδιότητα του µέλους του
ΠΟΤ), της βιοµηχανίας του τουρισµού και των ενδιαφερόµενων οµάδων της κοινωνίας των
πολιτών και κάθε άλλου αρµόδιου ενδιαφερόµενου φορέα, στην προετοιµασία και την
υλοποίηση της συµφωνίας.

Η Επιτροπή θα συστήσει οµάδα για την αειφορία του τουρισµού, η οποία θα αποτελείται από
αντιπροσώπους των διαφόρων ενδιαφερόµενων οµάδων, µε καθήκοντα την καθοδήγηση και
παρακολούθηση της συνεκτικής υλοποίησης των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων που έχουν
αναληφθεί από αυτούς.

Προκειµένου να είναι αποτελεσµατική αυτή η οµάδα, ο ρόλος της οποίας στην υλοποίηση της
αειφορίας του τουρισµού θα είναι κρίσιµος, πρέπει να είναι το αποτέλεσµα µιας κοινής
προσπάθειας µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων φορέων µε τη χρήση της µεθόδου ανοικτού
συντονισµού. Η Επιτροπή θα καθορίσει την αρχική αντιπροσώπευση µετά από στενή
διαβούλευση µε τους αντιπροσώπους των διαφόρων ενδιαφερόµενων φορέων. Σε συνεργασία
µε τους δηµόσιους ενδιαφερόµενους φορείς σε διάφορα επίπεδα και οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, οι διάφοροι βασικοί φορείς της βιοµηχανίας του ευρωπαϊκού
τουρισµού πρέπει να δεσµευθούν ιδιαίτερα και να ενταχθούν σε αυτή την οµάδα.

Το πρώτο καθήκον της οµάδας θα έγκειται στη σύνταξη, συζήτηση και κατάρτιση
αναλυτικού πλαισίου δράσης, το οποίο αναθέτει συγκεκριµένες δραστηριότητες στους
επιµέρους ενδιαφερόµενους φορείς,  περιλαµβάνει κοινώς αποδεκτό χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης και αποτελεί πολύ σηµαντική περαιτέρω συµβολή στην ευρεία Ευρωπαϊκή
Ατζέντα 21 για τον αειφόρο τουρισµό. Η Επιτροπή θα µπορούσε να συµβάλλει σε πολυµερείς
προσπάθειες των ενδιαφερόµενων φορών µε δραστηριότητες που συγκεκριµενοποιούνται
παρακάτω υπό γ).

Η οµάδα θα είναι επίσης υπεύθυνη για την τακτική αξιολόγηση της υλοποίησης των µέτρων
που προβλέπονται στο πλαίσιο δράσης. Θα κληθεί να αναπτύξει και να διαχειριστεί, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα σύστηµα παρακολούθησης της αειφορίας του τοµέα του τουρισµού.
Εποµένως, θα µπορεί να υποβάλει  σε τακτά διαστήµατα έκθεση για την πρόοδο που
σηµειώθηκε στον τοµέα. Για το σκοπό αυτό και ως εργαλείο  για την εκπλήρωση των
δεσµεύσεων που ανέλαβε η Κοινότητα σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή θα συνεχίσει, σε
συνεργασία µε άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς ενδιαφερόµενους φορείς, το έργο που έχει
αναλάβει στον τοµέα των δεικτών αειφόρου τουρισµού.
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Η οµάδα για την αειφορία του τουρισµού πρέπει να ωφελεί και τους επιτόπιους φορείς.
Μπορεί να καθοδηγεί τη χρήση του εργαλείου της τοπικής Ατζέντας 21 για τους
τουριστικούς προορισµούς και την προετοιµασία µοντέλου για την παρακολούθηση του
τοπικού προορισµού και των συστηµάτων δεικτών, το οποίο να διασφαλίζει ότι οι
προορισµοί δεν ακολουθούν αποκλίνουσες αρχές παρακολούθησης και ότι παρέχουν
συγκρίσιµα αποτελέσµατα. Μπορεί επίσης να ενθαρρύνει την από κάτω προς τα πάνω
ανάπτυξη εργαλείων και καλών παραδειγµάτων αειφορίας του τουρισµού, που να
προσαρµόζονται στις τοπικές συνθήκες.

γ) Τρίτον, η Επιτροπή θα µπορούσε να βοηθήσει την προώθηση των αειφόρων
µοντέλων τουριστικής κατανάλωσης και παραγωγής και την καλύτερη µεταφορά
προσεγγίσεων, πρωτοβουλιών, µέσων και καλών πρακτικών στους επιτόπιους
φορείς.

Η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην προώθηση και ενίσχυση των εθελοντικών προσπαθειών
και αλλαγών εκ µέρους των διαφόρων ενδιαφερόµενων φορέων, στην ανάπτυξη  των
ικανοτήτων τους καθώς και στις ανταλλαγές και την υιοθέτηση καλών πρακτικών.

� Όσον αφορά την κατανάλωση του αειφόρου τουρισµού στην Ευρώπη, η Επιτροπή ζητά
µια πρωτοβουλία στην οποία να συµµετέχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς και η οποία
να επικεντρώνεται σε δύο  βασικά ζητήµατα  που αφορούν τις αειφόρες επιλογές των
καταναλωτών για τον τουρισµό αναψυχής : δηλαδή στην κατάλληλη εποχική κατανοµή
και στις αειφόρες τουριστικές µεταφορές.  Οι ενδιαφερόµενοι φορείς που επηρεάζουν
ή/και γνωρίζουν σε µεγάλο βαθµό τον εν λόγω τοµέα πρέπει να συναντούνται τακτικά για
να εξετάζουν το πρόβληµα του εποχικού χαρακτήρα του τουρισµού. Αυτοί πρέπει να
αξιολογούν την εξέλιξη της εποχικής κατανοµής, τις συνέπειες και τους παράγοντες που
την επηρεάζουν καθώς και να αναπτύσσουν ιδέες για τη βελτίωσή της και το µετριασµό
των αρνητικών συνεπειών της εποχικής συγκέντρωσης.

Όσον αφορά τις αειφόρες τουριστικές µεταφορές, η Επιτροπή έχει ήδη εγκαινιάσει µια
ειδική δράση που επικεντρώνεται σε αυτό το θέµα, από την ευρωπαϊκή άποψη, η οποία
αποβλέπει στη συµµετοχή όλων των οικείων οµάδων ενδιαφερόµενων φορέων. Μετά την
τρέχουσα προπαρασκευαστική φάση και σύµφωνα µε βάσιµες πληροφορίες αναφορικά µε
την ταξιδιωτική συµπεριφορά των ευρωπαίων τουριστών,  θα εξετάσει εάν είναι δυνατή η
παραγωγή ποσοτικού µοντέλου και αξιολόγησης της τρέχουσας κατάστασης του
ευρωπαϊκού τουρισµού που αφορά τις µεταφορές, µε γνώµονα τους ενδιαφερόµενους
φορείς. Κατόπιν, θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί διαγωνισµός για καινοτόµες
προσεγγίσεις και αειφόρα µοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό
τουρισµό µε τη χρήση περισσότερο αειφόρων µεταφορών.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο προώθησης των αποτελεσµατικών
πρωτοβουλιών των ενδιαφερόµενων φορέων που έχουν γνώµονα τον καταναλωτή,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αναλαµβάνονται από τα µέσα ενηµέρωσης. Οι
πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και στην ανάπτυξη
µιας νοοτροπίας που ευνοεί την αειφορία στις τουριστικές δραστηριότητες.  Πρέπει να
παράσχουν στους καταναλωτές τις απαραίτητες διαφανείς πληροφορίες, για παράδειγµα
σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ορισµένων προϊόντων του τουρισµού
από την άποψη της αειφορίας. Αυτό µπορεί να ευνοεί την αειφόρο συµπεριφορά
τουριστικής κατανάλωσης, να αλλάζει όλο και περισσότερο τα µη αειφόρα τουριστικά
µοντέλα και να δηµιουργεί κίνητρα για την αειφορία.  Ορισµένα από αυτά τα θέµατα θα
αφορούν την καλύτερη κατανόηση των µοντέλων  κατανάλωσης των τουριστών, την
παροχή εύκολα προσβάσιµων µηνυµάτων σε απλή γλώσσα (για παράδειγµα µε τη µορφή
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χάρτη δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των τουριστών) και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης
των νέων σχετικά µε τον αειφόρο τουρισµό.

� Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και έγκρισης καλών
πρακτικών στην αειφόρο παραγωγή σε ολόκληρο τον τοµέα του ευρωπαϊκού τουρισµού
και µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων του, η Επιτροπή ευνοεί ιδιαίτερα την προώθηση
των αρχών της διακυβέρνησης και της υποστήριξης πρακτικών εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης (ΕΚΕ), ως ειδικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολυµερούς
φόρουµ για την ΕΚΕ. Για την επικέντρωση στις επιχειρήσεις της αλυσίδας αειφόρου
αξίας, ειδικότερα στις ΜΜΕ και τις µικροεπιχειρήσεις, απαιτείται η συµµετοχή, για την
υλοποίηση, των κατάλληλων διαµεσολαβητών για την προσέγγιση αυτών των
επιχειρήσεων.

Οι συγκεκριµένες δραστηριότητες στις οποίες µπορεί να συµβάλλει η Επιτροπή
περιλαµβάνουν :

– συνεργασία µε την πρωτοβουλία τουριστικών πρακτόρων που συντονίζεται από
το  UNEP και στις προσπάθειες για την επέκταση αυτής της προσέγγισης σε
άλλους κλάδους του τουρισµού και στις ΜΜΕ του ευρωπαϊκού τουρισµού,

– πολυµερείς πλατφόρµες ενδιαφερόµενων φορέων στον τοµέα του τουρισµού µε
σκοπό την προώθηση των διαφόρων στοιχείων και εργαλείων για την υλοποίηση
των πρακτικών ΕΚΕ στις ευρωπαϊκές τουριστικές επιχειρήσεις και

– πολυµερείς προσπάθειες των ενδιαφερόµενων φορέων για την αειφορία στην
αλυσίδα αξίας του τουρισµού, ειδικότερα όσον αφορά την αύξηση της
ευαισθητοποίησης, την αποτελεσµατική επικοινωνία και διάδοση της γνώσης, και
την επιτόπια προώθηση της ΕΚΕ και των στοιχείων της όπως η µάθηση, οι
εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες, τα αειφόρα προϊόντα, και η υποβολή
εκθέσεων αειφορίας και η διαφάνεια.

� Επίσης, οι δραστηριότητες πρέπει να επικεντρωθούν ειδικά σε τουριστικούς προορισµούς,
και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισής τους και της ενισχυµένης
ικανότητας των τοπικών φορέων να συνεκτιµούν καλύτερα την πτυχή του τουρισµού που
αφορά τη χρήση του χώρου και της γης. Η Επιτροπή θα µπορούσε να συµβάλει σε αυτές
τις δραστηριότητες µε τη συνεργασία και την υποστήριξη, για παράδειγµα :

– πρωτοβουλιών µεγάλης κλίµακας για την επίτευξη της ευρείας  χρήσης του µέσου
της τοπικής Ατζέντας 21 στους προορισµούς του ευρωπαϊκού τουρισµού, ως
κεντρικής προσπάθειας για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών
προορισµών και αντίστοιχων µέτρων ενθάρρυνσης,

– της ανάπτυξης, τελειοποίησης και χρήσης αξιόπιστων και τοπικά προσαρµόσιµων
τεχνικών για την ανάλυση, διαχείριση και αύξηση της φέρουσας ικανότητας του
αειφόρου τουρισµού και των διαφόρων στοιχείων της,  συµπεριλαµβανοµένης της
αξιολόγησης των αµοιβαίων επιπτώσεων µεταξύ τουρισµού και πολιτιστικής
κληρονοµιάς, η οποία απαιτεί  τη συνέχιση της έρευνας και τη συνεκτίµηση των
πιθανών αποτελεσµάτων της έρευνας,  που αφορά την πολιτιστική κληρονοµιά,
στον   αειφόρο τουρισµό,

– ανταλλαγών µεταξύ των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισµών για θέµατα
αειφόρου ανάπτυξης και διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης
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εργαλείων της αγοράς,  υλοποίησης της αρχής της φέρουσας ικανότητας,
ολοκληρωµένης διαχείρισης ποιότητας καθώς και ευαίσθητων περιοχών και
χώρων, και παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων αειφορίας τουριστικών
προορισµών,

– προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω για τον ορισµό και την εφαρµογή, σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους
φορείς αντιπροσώπευσής τους, καθώς και µε τους φορείς αντιπροσώπευσης των
ευρωπαϊκών τουριστικών προορισµών, εκστρατειών ευαισθητοποίησης και
αποτελεσµατικής επικοινωνίας και διάδοσης της γνώσης για αυτά τα θέµατα
αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών προορισµών και

– της ανάπτυξης και διάδοσης των καλών πρακτικών.

Επίσης, οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να τονίσουν τη θετική σύνδεση µεταξύ της αειφορίας
και της ποιότητας του τουρισµού από τη σκοπιά είτε της κατανάλωσης είτε της παραγωγής.
Η αειφορία εντάσσεται στην ποιότητα του προϊόντος του τουρισµού, στην αλυσίδα αξίας και
στους προορισµούς. Οι τουρίστες πρέπει να µάθουν ότι η αειφόρος ποιότητα έχει ένα τίµηµα
το οποίο όµως αξίζει τον κόπο.

Για µερικούς από τους προαναφερθέντες στόχους, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόµενο
χρήσης  των στοχοθετηµένων τριµερών συµφωνιών ή παρόµοιων ρυθµίσεων στην περίπτωση
συµµετοχής και άλλων ενδιαφερόµενων φορέων εκτός από τις δηµόσιες αρχές.

� Περαιτέρω, η Επιτροπή ευνοεί τη δηµιουργία και χρήση των εργαλείων και των δικτύων
πληροφόρησης, που περιλαµβάνουν και απευθύνονται στους διάφορους τύπους
ενδιαφερόµενων φορέων, µε σκοπό τη χρηστή διακυβέρνηση σε επίπεδο προορισµού και
επιχείρησης και για τη διάδοση των καλών πρακτικών. Τα προαναφερθέντα
περιλαµβάνουν την πλήρη εκµετάλλευση του δυναµικού για την καλύτερη χρήση των
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Αυτά µπορούν να διευκολύνουν τον άµεσο
διάλογο µεταξύ των διάφορων ενδιαφερόµενων φορέων, να βοηθήσουν στην ανάπτυξη
διεπαφής µεταξύ τουριστών και τουριστικών πρακτόρων και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την τακτική αξιολόγηση της προόδου προς την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού.

Εφόσον καλύπτουν επαρκώς  τον σχετικό προβληµατισµό, το θέµα, ο χαρακτήρας και η
προέλευση των εργαλείων, των δικτύων και των ενδιαφερόµενων φορέων µπορούν να
έχουν οποιοδήποτε εύρος. Στο πλαίσιο αυτό,  η Επιτροπή αναζητά επίσης µια λύση για τη
διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας, της ενηµέρωσης και της ευρύτερης
χρήσης χρήσιµων εργαλείων και δικτύων που έχουν ήδη δηµιουργηθεί µε τη
χρηµατοδοτική υποστήριξη της Κοινότητας.

4. Τι µπορούν να κάνουν οι λοιποί ενδιαφερόµενοι φορείς

Η Επιτροπή αναµένει από τους ενδιαφερόµενους φορείς να συµµετάσχουν σε αυτά τα µέτρα
και να συµβάλλουν τα µέγιστα στη διασφάλιση της επιτυχίας τους. Η Επιτροπή ενώ τονίζει
τις σχέσεις µεταξύ της συµβολής των εθνικών κυβερνήσεων, των τουριστικών προορισµών
και των τοπικών αρχών τους, και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, προβλέπει τους ακόλουθους
ρόλους για τους διάφορους ενδιαφερόµενους φορείς :
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� Ευρωπαίοι πολίτες και τουρίστες

Προκειµένου να επιτευχθεί ο αειφόρος τουρισµός, οι πολίτες πρέπει να καθίστανται όλο και
περισσότερο υπεύθυνοι ως τουρίστες και να υποστηρίζουν σε γενικές γραµµές την αειφορία,
οι δε επαγγελµατίες του τοµέα του τουρισµού πρέπει να δεσµευθούν ως προς την αειφορία.
Όλοι θα πρέπει να επιζητούν και ενεργά να αποκτούν πρόσβαση σε καλύτερη πληροφόρηση
για τον αειφόρο τουρισµό και να είναι πρόθυµοι να λάβουν υπεύθυνες αποφάσεις για αγορές
και ταξίδια.

Ο αειφόρος τουρισµός µπορεί να επιτύχει µόνο εάν οι καταναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα
του. Η σαφής πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και η παρουσίαση από τα µέσα ενηµέρωσης
αποτελούν κρίσιµα θέµατα, τόσο για τον τουρίστα και τη συµπεριφορά του όσο και για τον
πολίτη στον τουριστικό προορισµό. Οι συνεκτικές και αξιόπιστες ενδείξεις για τον
προσδιορισµό προϊόντων και υπηρεσιών αειφόρου τουρισµού θα βοηθήσουν τους τουρίστες
να είναι ενηµερωµένοι σχετικά µε το ποια προϊόντα θα επιλέξουν να αγοράσουν και από
ποιον, ποιος θα αναλαµβάνει τη µετακίνησή τους καθώς και ποιος είναι αξιόπιστος.

� Ιδιωτικές εταιρείες και κοινωνικοί εταίροι

Στον τουρισµό, όπως και σε άλλους τοµείς, η καλύτερη χρήση του ευρέως φάσµατος των
διαθέσιµων µέσων και εργαλείων βοηθά την ανάπτυξη προϊόντων που να ανταποκρίνονται
στις µεταβαλλόµενες και τις νέες αγορές, στις επιχειρηµατικές τάσεις που ευνοούν την
αειφορία καθώς και στις αυξανόµενες απαιτήσεις αειφορίας. Το τουριστικό εµπόριο µπορεί
να επηρεάσει τα τουριστικά µοντέλα κατανάλωσης όσον αφορά την εποχική κατανοµή, τις
µεταφορές και τα αειφόρα προϊόντα, για παράδειγµα µέσω της πληροφόρησης και του
καθορισµού τιµών.

Η σωστή εκτίµηση των τιµών προϋποθέτει τη σωστή εκτίµηση των δαπανών και των
δυνατοτήτων υλοποίησης αειφόρων µοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής, την καταβολή
από τους καταναλωτές και παραγωγούς όλου του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους
των δραστηριοτήτών τους καθώς και την επεξήγηση των ευρύτερων οικονοµικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών και αποτελεσµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το
τουριστικό εµπόριο πρέπει να αναπτύξει και να προτείνει λύσεις για την επίτευξη της
αειφορίας, οι οποίες να είναι εφικτές σε ένα περιβάλλον µε µικρά περιθώρια κέρδους και µε
συντηρητικά έξοδα από τους τουρίστες.

Η ανοικτή διακυβέρνηση απαιτεί από τους επιχειρηµατίες µεγαλύτερη υπευθυνότητα κατά
την άσκηση των δραστηριοτήτων τους µε οικονοµικά βιώσιµο τρόπο, που να λαµβάνει υπόψη
του περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα. Αυτό προϋποθέτει την πλήρη υλοποίηση των
κατάλληλων πρακτικών ΕΚΕ για τις υπηρεσίες και επιχειρήσεις κάθε τύπου και µεγέθους της
αλυσίδας αξίας του τουρισµού, την επιλογή αειφόρων µεθόδων και προϊόντων και τη χρήση
συστήµατος επιχειρηµατικής αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων, το οποίο περιλαµβάνει
ισολογισµό σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και όχι µόνο σε οικονοµικό.

Η διαφανής πληροφόρηση για τα προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των οδηγών, βοηθά στη
µεταβολή των µοντέλων κατανάλωσης ενώ η υιοθέτηση αειφόρων επιλογών τρόπου ζωής
των καταναλωτών παρέχει επιχειρηµατικά πλεονεκτήµατα. Η αναγνωρισµένη διαχείριση, ο
έλεγχος, η πιστοποίηση και η επισήµανση των προϊόντων προβάλλουν τις προσπάθειες και
προσελκύουν καταναλωτές που είναι ευαισθητοποιηµένοι όσον αφορά την αειφορία. Η
ανάπτυξη ικανοτήτων, τα προγράµµατα εκµάθησης για το προσωπικό και οι αυξηµένες
δυνατότητες των νέων ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων καθιστούν
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ευκολότερη την προσαρµογή στις νέες µεθόδους άσκησης των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.

Η συµµετοχή σε διαδικασίες όπως η τοπική Ατζέντα 21, η ολοκληρωµένη διαχείριση
ποιότητας των προορισµών και η διαφύλαξη και διατήρηση της κληρονοµιάς  αποτελούν
σηµαντικά γνωρίσµατα µιας επιχείρησης της τουριστικής οικονοµίας µε αειφόρο διαχείριση
και προλαµβάνουν τις πιθανές συγκρούσεις και κυρώσεις.  Η υπεύθυνη στάση όσον αφορά
την ανάπτυξη προορισµών και την παροχή προϊόντων προϋποθέτει τη συµµετοχή των
τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσµών στη διαδικασία ανάπτυξης, µέσω των
συζητήσεων µε τους τοπικούς ενδιαφερόµενους φορείς για τις επιχειρηµατικές πολιτικές και
αποφάσεις.

Η οικονοµία του τουρισµού πρέπει να αναγνωρίσει ότι ο  τοπικός πληθυσµός και οι αρχές του
έχουν το δικαίωµα να ελέγχουν την τοπική κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και το τοπίο.
Εποµένως, απαιτούνται επιχειρηµατικές αποφάσεις που να ωφελούν τους κατοίκους, τους
τουρίστες και το τοπίο, ιδιαίτερα όταν το προϊόν στηρίζεται στον αυτόχθονα πολιτισµό και
την επικράτειά του. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τις τουριστικές υπηρεσίες και την
ανάπτυξη του τουρισµού πρέπει να συµµετέχουν στην αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας
και στην εφαρµογή των εργαλείων που χρησιµοποιούνται για την τήρηση των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή οι εργαζόµενοι στον τουρισµό και οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις µπορούν να συµβάλλουν στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και στη
βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης.  Η  απασχόληση σε πολλαπλές δραστηριότητες, η
δίκαιη εργασία µερικής απασχόλησης, οι καλύτερες ευκαιρίες µάθησης και οι
ολοκληρωµένες δέσµες µέτρων εργασίας-ανεργίας-εκπαίδευσης µπορούν να διασφαλίσουν
περισσότερες ευκαιρίες µακροπρόθεσµης απασχόλησης. Αυτά συνδέονται µε τα θέµατα της
ευελιξίας, των υψηλότερων επιπέδων εκπαίδευσης και δεξιοτήτων εκ µέρους των
εργαζοµένων και µιας προσέγγισης της απασχόλησης η οποία βασίζεται σε µεγαλύτερη
τοµεακή και γεωγραφική κινητικότητα.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι άλλοι φορείς που
αντιπροσωπεύουν τα συµφέροντα των ενδιαφερόµενων φορέων πρέπει να εγκαινιάσουν
ανοικτές συζητήσεις µε τα µέλη τους, σε όλα τα επίπεδα,  όσον αφορά την αειφορία του
τοµέα και των δραστηριοτήτων του. Αυτές οι συζητήσεις  περιλαµβάνουν την πληροφόρηση
για την αειφορία, µέτρα αύξησης της ευαισθητοποίησης και αποτελεσµατικές διευθετήσεις
της αυτορρύθµισης. Επίσης, πρέπει να παρέχουν δεδοµένα για τις τάσεις και πληροφόρηση
του τοµέα για την καλύτερη ανάπτυξη πολιτικής όσον αφορά την αειφορία του τουρισµού.

� Ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισµοί και δηµόσιες αρχές

Η διαδικασία της τοπικής Ατζέντας 21 συνιστά σηµαντικό τρόπο ανάπτυξης της αειφορίας
των τουριστικών προορισµών. Οι τοπικές κυβερνήσεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο όσον
αφορά την καθοδήγηση, πολιτική προώθηση και διευκόλυνση της εν λόγω διαδικασίας, µε
την εγγύηση της διαφανούς παρακολούθησης και αξιολόγησης µε επαρκή συγκρίσιµα
στοιχεία. Οι κυβερνήσεις αυτές, οι οποίες λαµβάνουν αποφάσεις και µεσολαβούν µε έντιµο
τρόπο µεταξύ των διαφορετικών συµφερόντων, µπορούν να συνδυάζουν την ευρεία γνώση
της τοπικής κατάστασης και των φορέων µε τη διευρυµένη ευθύνη και ισχύ ενώ µε την
ικανότητα διάδοσης που διαθέτουν µπορούν να προσεγγίσουν σχεδόν όλους τους τοπικούς
ενδιαφερόµενους φορείς.
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Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους που αφορούν την παραγωγή ενός αειφόρου
τουριστικού προϊόντος, οι τουριστικοί προορισµοί και οι δηµόσιες αρχές σε όλα τα
κυβερνητικά επίπεδα, πρέπει να υιοθετήσουν τις αρχές του ανοικτού χαρακτήρα και της
διαφάνειας, συµµετοχής, απόδοσης ευθυνών, αποτελεσµατικότητας και συνεκτικότητας που
εντάσσονται στη χρηστή διακυβέρνηση και τη χρήση διακλαδικών ολοκληρωµένων
προσεγγίσεων. Οι εταιρικές σχέσεις µε τις δηµόσιες αρχές, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και
άλλες οµάδες της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να ενεργοποιηθούν ώστε όλοι αυτοί οι
φορείς να µπορούν να ασκούν άµεση επιρροή στις εν λόγω διαδικασίες διακυβέρνησης στο
πλαίσιο εταιρικών σχέσεων µέσω κατάλληλων φόρουµ ενδιαφερόµενων φορέων.

Η διαφοροποιηµένη τοπική οικονοµία βοηθά στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών της
ανάπτυξης που εξαρτάται υπέρ το δέον από τον τουρισµό και παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης
σε πολλαπλές δραστηριότητες. Επίσης, οι τοπικές δηµόσιες αρχές πρέπει να σχεδιάσουν
πολιτικές για να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες της δευτερεύουσας κατοικίας και κατοικίας
ηλικιωµένων και των ηµερήσιων επισκεπτών στον τουριστικό προορισµό τους και µε θέµατα
που αφορούν τον κύκλο ζωής του προορισµού. Η διατοµεακή διαχείριση της χρήσης γης σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας ενσωµάτωσης
τοµεακών και θεµατικών ζητηµάτων στους τουριστικούς προορισµούς. Οι διαδικασίες
εκτίµησης επιπτώσεων και τα συστήµατα παρακολούθησης και δεικτών, ως µηχανισµοί
υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αναµένεται να συµβάλουν στην ενοποίηση
των πολιτικών και στην αποτελεσµατική ανάπτυξη πολιτικών σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των
πρακτικών µέσων ώστε να εξαναγκασθούν αυτοί που προκαλούν κοινωνικό και
περιβαλλοντικό κόστος να το πληρώσουν,  απαλλάσσοντας µε αυτόν τον τρόπο τους
δηµόσιους προϋπολογισµούς. Επίσης, οι αρχές αυτές αποτελούν στοιχείο κλειδί για τη χρήση
των διαρθρωτικών ταµείων για τη βελτίωση της αειφορίας των τουριστικών προορισµών και
την υποβολή σχετικών εκθέσεων. Οι προορισµοί και οι δηµόσιες αρχές πρέπει να αξιολογoύν
εάν η δηµόσια διαχείριση εξισορροπεί την οικονοµική ανάπτυξη µε την κοινωνική συνοχή
και την περιβαλλοντική προστασία και επίσης να χρησιµοποιούν ετήσια συστήµατα
υποβολής εκθέσεως που να περιλαµβάνουν ισολογισµό σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό
επίπεδο και όχι µόνο σε οικονοµικό.

Οι περισσότεροι τουριστικοί προορισµοί και δηµόσιοι φορείς πρέπει να βελτιώσουν την
απόδοσή τους όσον αφορά την αειφορία. Θα µπορούσαν να συµµετάσχουν οι ίδιοι στην
ανάπτυξη, προώθηση και χρήση µέσων της αγοράς, σε εθελοντικές συµφωνίες και σε
προγράµµατα σήµανσης και πιστοποίησης. Μπορούν να επηρεάσουν τα µοντέλα
κατανάλωσης των τουριστών όσον αφορά την εποχική κατανοµή, τις µεταφορές και τα
αειφόρα προϊόντα, ιδιαίτερα µέσω οργανωτικών µέτρων, προώθησης και κινήτρων.

Η απόδοση και η ανάπτυξη τουριστικών προορισµών πρέπει να καθοδηγείται από την
ποιότητα και τη φέρουσα ικανότητα.  Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε συνεργασία µε
άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς ενδιαφερόµενους φορείς που δραστηριοποιούνται στην
επικράτειά τους, πρέπει να υλοποιήσουν κατάλληλα προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης για τους επαγγελµατίες του τοµέα µε σκοπό να δηµιουργηθούν «χώροι µάθησης»
στον τοµέα του τουρισµού.

Τα στελέχη τουριστικών προορισµών και οι άλλοι δηµόσιοι φορείς πρέπει να είναι
εξοικειωµένοι µε τη βασική τεκµηρίωση του αειφόρου τουρισµού. Η βελτίωση των γνώσεων
και των δεξιοτήτων τους που αφορούν την αειφορία πρέπει να επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε
τοµείς µε στρατηγική σηµασία για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, όπως η διατοµεακή
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οµαδική εργασία, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων, η χρήση νέων τεχνολογιών, οι
µηχανισµοί δικτύωσης και τα θέµατα εργατικού δυναµικού.

Οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις και τα αντιπροσωπευτικά όργανά τους πρέπει να
διαδραµατίσουν ρόλο κλειδί στις αλλαγές και τις προσπάθειες που απαιτούνται για τη
βελτίωση της θεσµικής ικανότητας προόδου όσον αφορά την αειφορία των προορισµών και
την ανάπτυξη αποτελεσµατικών διευθετήσεων της αυτορρύθµισης.

� ∆ιεθνείς οργανισµοί και εθνικές κυβερνήσεις

Οι συνεχείς και διευρυµένες προσπάθειες για τον αειφόρο τουρισµό εκ µέρους των σχετικών
διεθνών οργανισµών και φορέων θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να ενισχύσει τη
συνεργασία της και να ενώσει τις δυνάµεις της µε αυτούς σε αυτόν τον τοµέα, επωφελούµενη
παράλληλα και συµβάλλοντας ακόµα περισσότερο στη συνολική εµπειρία και ανταλλαγή
ιδεών.

Ωστόσο, η αποτελεσµατική υλοποίηση των πολλών διεθνών και ευρωπαϊκών
δραστηριοτήτων απαιτεί σηµαντικές προσπάθειες από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις
τουριστικές αρχές. Τα κράτη µέλη πρέπει να συµµετάσχουν ενεργά στις προσπάθειες που
αναλαµβάνονται από τους διεθνείς οργανισµούς και φορείς και να υποστηρίξουν µέτρα για
την προώθηση της αειφορίας σε όλα τα επίπεδα επιρροής τους. Η Επιτροπή τους καλεί να
προσδώσουν υψηλή πολιτική προτεραιότητα στην αειφορία του τουρισµού,
συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την ευρύτερη δυνατή κλιµάκωση των διακοπών
σε όλη την Ευρώπη και την ένταξη των µοντέλων τουριστικής κατανάλωσης στα θέµατα της
εκπαίδευσης.

Ο τουρισµός πρέπει να αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα στις εθνικές στρατηγικές αειφόρου
ανάπτυξης, µε επαρκή χώρο για περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες. Επιπρόσθετα, οι
εθνικές κυβερνήσεις έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την ευρεία προώθηση των αρχών της
χρηστής διακυβέρνησης και για τη χρήση διαδικασιών εκτίµησης των επιπτώσεων και
συστηµάτων παρακολούθησης και δεικτών για τη συµβολή στην ενοποίηση των πολιτικών
και στην αποτελεσµατική ανάπτυξη πολιτικών.

Εναπόκειται στις εθνικές κυβερνήσεις και στις περιφερειακές αρχές να δώσουν το
απαραίτητο βάρος στην αειφόρο ανάπτυξη του τουρισµού και της υποδοµής του και να
βοηθήσουν τις πρωτοβουλίες και την ανάπτυξη ικανοτήτων για την αειφορία άλλων
ενδιαφερόµενων φορέων για τον τουρισµό, τόσο µε τη χρήση των ιδίων κεφαλαίων όσο και
των κεφαλαίων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο σχεδιασµός της χρήσης σε
ολοκληρωµένη βάση και ο αποτελεσµατικός εδαφικός σχεδιασµός αποτελούν σηµεία κλειδιά
για τη µετάβαση στον αειφόρο τουρισµό.

Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες πρέπει να µοιράζονται καλές πρακτικές σε θέµατα όπως οι
αειφόρες µεταφορικές συνδέσεις, ο σχεδιασµός νέων τεχνολογιών και οι τεχνικές διαχείρισης
επισκεπτών µεγάλης κλίµακας. Μαζί µε τους διεθνείς οργανισµούς, διαδραµατίζουν ζωτικό
ρόλο στην παροχή και ανταλλαγή δεδοµένων για τις τάσεις, και συνολικών και
συντονισµένων στατιστικών γνώσεων για τη δηµιουργία, παρακολούθηση και ενηµέρωση
των προσπαθειών για αειφόρο τουρισµό και στη συνεκτική αξιολόγηση των συνεπειών τους
και της κατάστασης.
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� Οµάδες της κοινωνίας των πολιτών

Οι οµάδες της κοινωνίας των πολιτών µε ηγετικό ρόλο στη διαδικασία υλοποίησης της
αειφόρου ανάπτυξης µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον υψηλό βαθµό αποδοχής τους από το
κοινωνικό σύνολο και τα µέσα ενηµέρωσης για να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση των
καταναλωτών καθώς και τη νοοτροπία της αειφορίας από την πλευρά του τουριστικού
εργατικού δυναµικού. Μπορούν να προσφέρουν πολύτιµη διεπαφή µεταξύ των πολιτών, των
αρχών και του ιδιωτικού τοµέα.

Οι περιβαλλοντικές και άλλες µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) µπορούν να βοηθήσουν
τους δηµόσιους και ιδιωτικούς ενδιαφερόµενους φορείς µε εποικοδοµητικές συνεισφορές µε
γνώµονα την εξεύρεση λύσεων και να προσφέρουν καινοτόµες προσεγγίσεις µε ειδική
εµπειρογνωµοσύνη µε γνώµονα την εξεύρεση λύσεων και την εµπειρία από πιλοτικά σχέδια.
Αυτό θα µπορούσε να συνδυαστεί µε την πιο ενεργό συµµετοχή στην ανάπτυξη πολιτικών
αειφόρου τουρισµού, καθώς και µε οφέλη από µέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι ΜΚΟ θα
πρέπει να αναπτύξουν την αποτελεσµατικότητά τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
έτσι ώστε να  είναι δυνατή η διεπαφή  αντιπροσωπευτικών οργανισµών µε τους τουριστικούς
προορισµούς και τις δηµόσιες αρχές σε κατάλληλα φόρουµ ενδιαφερόµενων φορέων.

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή αναµένει από τους λοιπούς ενδιαφερόµενους φορείς να συµβάλλουν στις
προσπάθειες για την επίτευξη του αειφόρου τουρισµού. Αυτό αφορά τους ευρωπαίους
πολίτες και τουρίστες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους ευρωπαϊκούς τουριστικούς
οργανισµούς και τις δηµόσιες αρχές καθώς και τους ενδιαφερόµενους φορείς της κοινωνίας
των πολιτών.

Η Επιτροπή θα επιθυµούσε να ξεκινήσει η σταδιακή εφαρµογή των µέτρων  που θα επιλεγούν
το 2004. Στόχος της θα είναι να γίνει αυτό σε συνεργασία µε το Συµβούλιο, τα υπόλοιπα
κοινοτικά θεσµικά όργανα και τους διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον
τοµέα και µε την ενεργό συµµετοχή των αντιπροσώπων της βιοµηχανίας του τουρισµού και
της κοινωνίας των πολιτών.

Το φθινόπωρο του 2005, αναµένεται από την Επιτροπή να υποβάλει στο Συµβούλιο και τα
υπόλοιπα κοινοτικά θεσµικά όργανα λεπτοµερή έκθεση για την πρόοδο της υλοποίησης,  που
να επαρκεί για την προετοιµασία, µέχρι το 2007, της Ατζέντας 21 για τον ευρωπαϊκό
τουρισµό. Επίσης, µπορεί να αποτελέσει συγκεκριµένη συµβολή του τοµέα στο πρόγραµµα
υποστήριξης των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση των µεταβολών προς την
αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή, όπως προβλέπεται στο σχέδιο υλοποίησης το οποίο
εγκρίθηκε στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ για την Αειφόρο
Ανάπτυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Μείζονες τάσεις στον τουρισµό :  σενάριο για το µέλλον του τοµέα

Ο ευρωπαϊκός τουρισµός σήµερα

Ο τουρισµός και η ανάπτυξή του εξακολουθεί να είναι ένα από τα σηµαντικά οικονοµικά και
κοινωνικά φαινόµενα της εποχής µας, µε παγκόσµια διάσταση. Περιλαµβάνει µεγάλο εύρος
προϊόντων και προορισµών, στο οποίο συµµετέχουν πολλοί διαφορετικοί ενδιαφερόµενοι
φορείς του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα  µε αποκεντρωµένες, σε µεγάλο βαθµό,
αρµοδιότητες, συχνά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα
σηµαντικό µέρος της παγκόσµιας οικονοµίας και τη µεγαλύτερη βιοµηχανία της Ευρώπης, µε
συνεχιζόµενες προοπτικές για την αύξηση της απασχόλησης. Η εξέλιξή του εξαρτάται
ιδιαίτερα από τις µεταφορές που θα τον διευκολύνουν ουσιαστικά και τις σχετικές πολιτικές.

Από το 1980, η ταχεία ανάπτυξη του τουρισµού σε διεθνές επίπεδο οδήγησε σε διπλασιασµό
των διεθνών αφίξεων σε ευρωπαϊκούς προορισµούς. Η Ευρώπη αποτελεί σήµερα την
τουριστική περιοχή που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσµο και
αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν το 60% της συνολικής τουριστικής δραστηριότητας σε
παγκόσµιο επίπεδο. Όλα δείχνουν ότι αυτή η ανάπτυξη θα συνεχιστεί σε µια έντονα
ανταγωνιστική παγκόσµια αγορά. Οι αριθµοί στην Ευρώπη αναµένεται ότι θα αυξηθούν
περαιτέρω σε µεγάλο βαθµό και η Ευρώπη θα παραµείνει µία από τις κυριότερες αγορές
τουρισµού για τα άλλα µέρη του κόσµου.

Ο σηµερινός τουρισµός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφορά κυρίως εσωτερικές µετακινήσεις.
Μόλις το 13% των δραστηριοτήτων που καταγράφηκαν αφορούν επισκέπτες από χώρες που
δεν είναι κράτη µέλη. Όσον αφορά τους ίδιους τους πολίτες της ΕΕ, σύµφωνα µε τα
τελευταία στοιχεία, τα τρία τέταρτα εξ αυτών µετακινήθηκαν εντός της ΕΕ. Περίπου τα
τέσσερα πέµπτα του ευρωπαϊκού τουρισµού αφορούν τον τουρισµό αναψυχής, γεγονός που
σηµαίνει ότι η επιλογή του προορισµού εναπόκειται σχετικά στη διακριτική τους ευχέρεια.
Το υπόλοιπο της τουριστικής δραστηριότητας γίνεται για άλλους σκοπούς, οι οποίοι συνήθως
δεν επιτρέπουν την ελεύθερη επιλογή προορισµού.

Σήµερα, στην ΕΕ, το σύνολο αυτής της δραστηριότητας περιλαµβάνει περισσότερες από δύο
εκατοµµύρια τουριστικές επιχειρήσεις, µε 7,7 εκατοµµύρια εργαζόµενους. Ο αριθµός αυτός
αναµένεται να αυξηθεί κατά περίπου 15% την επόµενη δεκαετία. Το 2001, στην τουριστική
βιοµηχανία αντιστοιχούσε περίπου το 5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, το οποίο υπερβαίνει το 12% αν
ληφθεί υπόψη η ευρύτερη τουριστική οικονοµία. Σχεδόν το 99 % των ευρωπαϊκών
τουριστικών επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ, ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις
που διαχειρίζονται ένα σηµαντικό ποσοστό του όγκου του εµπορίου, ιδιαίτερα σε διεθνές
επίπεδο.

Παρόλο που οι αριθµοί του ευρωπαϊκού τουρισµού είναι υψηλοί και αναµένεται ότι θα
αυξηθούν περαιτέρω σε µεγάλο βαθµό, παρατηρείται, και ιδίως πρόσφατα, µια αδυναµία στις
αποδόσεις του. Ωστόσο, ο τουρισµός παραµένει ένας από τους τοµείς της ευρωπαϊκής
οικονοµίας µε τις καλύτερες προοπτικές.

Υφιστάµενες παγκόσµιες συνθήκες

Οι πρόσφατες κρίσεις σε θέµατα ασφάλειας και ο φόβος στον τοµέα της υγείας, που
προσέλκυσαν την ευρύτατη προσοχή των µέσων ενηµέρωσης και προξένησαν συγκεχυµένες
αντιδράσεις των κυβερνήσεων, προκάλεσαν αλλαγές στα µοντέλα τουρισµού και στη ζήτηση,
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που αντικατοπτρίζουν επίσης την παρούσα επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµικής
ανάπτυξης. Ιδίως, οι επιχειρήσεις µειώνουν τις ταξιδιωτικές τους δαπάνες.  Η ανεργία, ο
φόβος για την ασφάλεια, τα αυστηρότερα  µέτρα ασφάλειας που καθιστούν λιγότερο εύκολα
τα ταξίδια καθώς και οι επιβαλλόµενες µεγαλύτερες επιβαρύνσεις εµποδίζουν τα ταξίδια.
Επίσης, παρατηρείται απροθυµία των τουριστών να επισκεφτούν ορισµένους προορισµούς
για πολιτικούς λόγους και λόγους ασφάλειας.

Ως εκ τούτου, οι τουρίστες στρέφονται προς τις εσωτερικές αγορές τους και τους κοντινούς
προορισµούς και µειώνουν τις δαπάνες για τις διακοπές. Για την Ευρώπη, αυτό σηµαίνει ότι
µειώνεται ο εισερχόµενος τουρισµός από το εξωτερικό και ότι οι ευρωπαίοι ταξιδεύουν
λιγότερο σε άλλα µέρη του κόσµου και µένουν πιο κοντά στο σπίτι τους.  Η δυναµικότητα
των αεροπορικών εταιρειών µειώθηκε σηµαντικά, ώστε θα είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί
οποιαδήποτε ταχεία αύξηση της ζήτησης εάν τα µοντέλα τουρισµού επανέλθουν στην
προηγούµενη κατάστασή τους.

Μεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες δηµογραφικές και κοινωνικές αλλαγές

Οι δηµογραφικές αλλαγές θα έχουν µείζονες συνέπειες στις τάσεις του τουρισµού και στη
ζήτηση.  Την επόµενη πεντηκονταετία, το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 60 στις
αναπτυγµένες χώρες θα ανέλθει από το ένα πέµπτο στο ένα τρίτο. Οι άνθρωποι αυτοί θα
διατηρούν την ανεξαρτησία τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και ο τουρισµός που
αφορά την υγεία, θαλασσοθεραπεία και  την «καλή φυσική κατάσταση» θα καταταχθεί στα
τµήµατα του τουρισµού που ενδέχεται να επωφεληθούν.  Επίσης, ολοένα και περισσότερο θα
περνούν µεγαλύτερες χρονικές περιόδους στους τουριστικούς προορισµούς που προσφέρουν
ευχάριστες συνθήκες διαβίωσης, ιδίως στο Νότο και κατά τη διάρκεια των µη τουριστικών
περιόδων.  Περισσότεροι άνθρωποι θα µεταφέρουν τον τόπο διαµονής τους, µε περισσότερο
ή λιγότερο µόνιµο τρόπο, σε περιοχές που αποτελούν σηµαντικούς τουριστικούς
προορισµούς ή που µπορούν να γίνουν.

Η αλλαγή αυτή και η αύξηση των µειονοτήτων στις αναπτυγµένες κοινωνίες θα προκαλέσει
ζήτηση νέων προϊόντων. Ωστόσο, οι νεότεροι θα συνεχίσουν να απαιτούν προϊόντα «ταξιδιών
για τη νεολαία» και  οι άνθρωποι ολοένα και περισσότερο θα τείνουν να θεωρούν τον εαυτό
τους «νέο» ακόµα και εάν είναι γύρω στα 30. Τα περισσότερα και µικρότερα νοικοκυριά, τα
υψηλότερα διαθέσιµα εισοδήµατα και τα περισσότερο ευέλικτα µοντέλα εργασίας θα
οδηγήσουν σε ακόµα περισσότερες διακοπές µικρής διάρκειας και σε ζήτηση υπηρεσιών
υψηλότερης ποιότητας.  Η βελτιωµένη ελευθερία κυκλοφορίας και η νοοτροπία της δια βίου
µάθησης πρέπει να ενθαρρύνουν τη διάθεση για ταξίδια και την αναζήτηση νέων εµπειριών,
και όχι µόνο εκείνων που εντάσσονται στον συνήθη τουρισµό αναψυχής.

Η αλλαγή της πολιτικής συµπεριφοράς και η αύξηση των οικονοµικών πιέσεων

Παρόλο που τα επίπεδα της κυβερνητικής υποστήριξης του τουρισµού αναµένεται να
µειωθούν, η αύξηση της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική ευθύνη θα µπορούσε να
οδηγήσει σε περαιτέρω ρυθµίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που θα επηρεάσουν
ιδιαίτερα τον τουρισµό περιπέτειας. Η προοπτική υψηλότερων φόρων, επιβαρύνσεων και
τιµολόγησης για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών πιέσεων,  της αύξησης του κόστους για την
ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, το κόστος της βελτίωσης της δυνατότητας
πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρία και τα υψηλότερα ασφάλιστρα θα αυξήσουν τις πιέσεις
στον ιδιωτικό τοµέα ώστε να προσφέρει το προϊόν του σε µια τιµή που ο καταναλωτής θα
αναµένει. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των προορισµών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα
και εντός του κάθετα ενοποιηµένου τοµέα, θα γίνει εντονότερος.  Θα ανταποκρίνονται µε
στενότερη (και αµεσότερη) επαφή µε τις αγορές και τους (πιθανούς) πελάτες τους,  τόσο στην
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Ευρώπη όσο και διεθνώς, µε µεγαλύτερη συνεταιρική χρήση της νέας τεχνολογίας για
περισσότερο αποδοτική  προώθηση, εµπορία και παροχή πληροφοριών.

Αλλαγές στον τοµέα των µεταφορών

Η συνεχιζόµενη ανάπτυξη των αεροπορικών εταιρειών χαµηλού κόστους µε τη χρήση
περιφερειακών αερολιµένων θα ευνοήσει τους προορισµούς που εξυπηρετούνται από αυτές,
ιδιαίτερα την υπηρεσία από σηµείο σε σηµείο και την ανάπτυξη του τµήµατος των διακοπών
µικρής διάρκειας. Οι νέες δοµές των εισιτηρίων και η ηλεκτρονική αγορά θα αλλάξει τη
συµπεριφορά ως προς τις κρατήσεις και θα ευνοήσει τα προϊόντα που σχεδιάζονται σε
προσωπικό επίπεδο και δεν είναι «τυποποιηµένα» έναντι των  οργανωµένων ταξιδιών, για τα
ταξίδια τόσο σε κοντινούς όσο και σε µακρινούς προορισµούς.  Ανάλογες δοµές εισιτηρίων
που ισχύουν για τις κρουαζιέρες µπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερο ευέλικτα προϊόντα,
ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου. Τόσο οι αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν
προγραµµατισµένες πτήσεις όσο και οι εταιρείες που εκτελούν ναυλωµένες πτήσεις, των
οποίων τα όρια είναι ολοένα και περισσότερο δυσδιάκριτα, θα µειώσουν περαιτέρω το στόλο
τους  στη δυναµικότητα που υπόσχεται τις καλύτερες αποδόσεις. Αυτό µειώνει την ικανότητά
τους να ανταποκριθούν σε ταχείες αυξήσεις και ανόδους στη ζήτηση. Θα συνεχίσουν να
αντιµετωπίζουν τα ενδεχόµενα προβλήµατα της έλλειψης καυσίµων και της αύξησης των
τιµών λόγω πολιτικών προβληµάτων.

Το τρέχον ποσοστό ανάπτυξης του ατοµικού τουρισµού µε οδικές µεταφορές δεν είναι πιθανό
να συνεχιστεί.  Η µείωση της χρήσης του αυτοκινήτου για τις τουριστικές µεταφορές θα
οφείλεται περισσότερο στη δυσκολία της χρήσης του παρά στην αύξηση του κόστους. Για τη
διαχείριση της περιορισµένης φέρουσας ικανότητας των υποδοµών των σηµαντικών αστικών
προορισµών, η επιτυχία του τέλους  κυκλοφοριακής συµφόρησης στο Λονδίνο θα µπορούσε
να οδηγήσει σε αντίστοιχη εφαρµογή του σε άλλες πόλεις, µαζί µε τον περιορισµό της
ελεύθερης κυκλοφορίας των τουριστικών οχηµάτων και την αύξηση της χρήσης των
δηµοσίων µέσων συγκοινωνίας. Οι προσπάθειες των κυβερνήσεων για τη µείωση της
κυκλοφοριακής συµφόρησης και της ρύπανσης από τις οδικές µεταφορές θα σηµάνουν την
αύξηση των ταξιδιών µε σιδηρόδροµο, εάν διατεθεί δηµόσια οικονοµική υποστήριξη, καθώς
θα µειώνεται το σχετικό πλεονέκτηµα της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων για τον τουρισµό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Σηµαντικές προκλήσεις και µείζονες  στόχοι της  ιδιωτικής και δηµόσιας
διακυβέρνησης για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού

Οι προκλήσεις κλειδιά για την αειφορία του τουρισµού είναι οι εξής :

� η έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού για ορισµένες θέσεις απασχόλησης και
οι δύσκολες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες του τοµέα,

� η ανάπτυξη των µεταφορών και οι συνέπειές της στις µεταφορικές ροές : καθώς ο
τουρισµός αναγκαστικά εξαρτάται από τις µεταφορές, ο τοµέας αυτός πρέπει να τύχει
ειδικής προσοχής και ως προς την αειφορία, ιδίως µε τον περιορισµό των περιβαλλοντικών
του επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του θέµατος των κλιµατικών αλλαγών,

� οι πιθανές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στις οικονοµικές και κοινωνικές
συνθήκες του τοπικού πληθυσµού, όπως οι αυξήσεις των τιµών και του κόστους
διαβίωσης και ο κίνδυνος απόσπασης του πολιτισµού από το τοπικό πλαίσιό του και ο
διαχωρισµός από το ρόλο του στην τοπική κοινωνία καθώς και η απώλεια της τοπικής
αυθεντικότητας των κοινωνικών και πολιτιστικών εκφράσεων ως συνέπεια της
παγκοσµιοποιηµένης τουριστικής ανάπτυξης και των επενδύσεων,

� η χρήση των πόρων της κληρονοµιάς, η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και η
αύξηση της έκθεσης σε φυσικούς και προερχόµενους από τον άνθρωπο κινδύνους,

� η πιθανή µετατόπιση ως προς την επιλογή προορισµού είτε κατά την υψηλή τουριστική
περίοδο είτε όχι, ως αποτέλεσµα των µειζόνων τάσεων των καταναλωτών και εξωτερικών
παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβαλλόµενων χαρακτηριστικών του
περιφερειακού κλίµατος και των ακραίων καιρικών φαινοµένων,

� η πιθανή περαιτέρω τάση προς τη συγκέντρωση και την αυξανόµενη κάθετη ενοποίηση
των τουριστικών υπηρεσιών και

� η υιοθέτηση και η ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας ως
παραγόντων ανταγωνιστικότητας.

Οι µείζονες στόχοι που αφορούν την χρηστή ιδιωτική και δηµόσια διακυβέρνηση για τον
αειφόρο τουρισµό είναι οι εξής :

� η ενσωµάτωση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στις συνολικές οικονοµικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές στρατηγικές ανάπτυξης,

� οι ολοκληρωµένες τοµεακές πολιτικές στον τοµέα και η συνολική συνεκτικότητα σε όλα
τα επίπεδα,

� οι πολυµερείς συµφωνίες για το περιβάλλον και οι αειφόρες διεθνείς εµπορικές πολιτικές,

� η ανάπτυξη και η υιοθέτηση ενός συστήµατος υποβολής εκθέσεων και λογαριασµών
αειφορίας για την εταιρική ευθύνη  τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα,

� η χρήση της τοπικής Ατζέντας 21 ειδικά για τους τουριστικούς προορισµούς,
συµπεριλαµβανοµένου του περιφερειακού επιπέδου,
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� η χρήση της αλυσίδας αξίας και των συστηµάτων παρακολούθησης και δεικτών για την
ανάπτυξη των προορισµών και

� η συµµετοχή των πολιτών, τόσο ως καταναλωτών όσο και ως εργαζοµένων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Παραδείγµατα πρωτοβουλιών και συµβολής διεθνών και ευρωπαϊκών ενδιαφερόµενων
φορέων

Η συνολική διεργασία της Ατζέντας 21 είναι θεµελιώδους σηµασίας για τον τοµέα του
τουρισµού.  Το 1999, η επιτροπή για την αειφόρο ανάπτυξη του ΟΗΕ ενέκρινε µια απόφαση
για τον τουρισµό και την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία περιλαµβάνει ένα διεθνές πρόγραµµα
εργασίας για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισµού.  Το σχέδιο υλοποίησης που εγκρίθηκε
στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WSSD) του 2002
προστίθεται στα προαναφερόµενα. Οι κατευθύνσεις του τελευταίου για την αλλαγή των µη
αειφόρων µοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής (στοιχεία 13 έως 22) είναι πολύ σχετικές
και άµεσα εφαρµόσιµες στον τοµέα του τουρισµού. Επίσης, αναφέρονται ειδικότερα στην
προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης ως σχετικής µε την προστασία και τη
διαχείριση της βάσης των φυσικών πόρων για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη,
καθώς και στον αειφόρο τουρισµό που συµβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας, της
οικονοµίας και των υποδοµών, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη στις αναπτυσσόµενες
χώρες του κόσµου (στοιχεία 41, 52 (ζ) και 64).

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για συγκεκριµένους τοµείς σε παγκόσµιο επίπεδο, το 1996, το
Παγκόσµιο Συµβούλιο Ταξιδίων και Τουρισµού (WTTC), ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Τουρισµού (ΠΟΤ) και το Συµβούλιο της Γης, συνέταξαν µια Ατζέντα 21 για τον τοµέα των
ταξιδίων και του τουρισµού. Το 1999, η δε Γενική Συνέλευση του ΠΟΤ ενέκρινε τον
παγκόσµιο κώδικα δεοντολογίας για τον τουρισµό, που συνιστά περιεκτικό κείµενο σύµφωνα
µε το οποίο ο τοµέας του τουρισµού δεσµεύεται από τις αρχές αειφορίας. Ο ΠΟΤ εξέδωσε
επίσης έναν οδηγό αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης για τις τοπικές αρχές και µια  δήλωση για
τον τουρισµό και τις κλιµατικές αλλαγές.

Το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) / Η Σύµβαση για τη
βιοποικιλότητα συνέταξαν διεθνείς οδηγίες για τον αειφόρο τουρισµό (οδηγίες για
δραστηριότητες που σχετίζονται µε την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη σε ευάλωτα επίγεια,
θαλάσσια, παράκτια και ορεινά οικοσυστήµατα). Το UNEP συντονίζει επίσης την
πρωτοβουλία τουριστικών πρακτόρων µε αντικείµενο την ανάπτυξη εθελοντικών οδηγιών για
τις αρµόδιες εταιρείες και συµβάλλει στην πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων σε παγκόσµιο
επίπεδο. Μολονότι και οι δύο πρωτοβουλίες τείνουν να επικεντρωθούν στις µεγάλες
επιχειρήσεις, ο κλάδος του τουρισµού απαιτεί από τις ΜΜΕ να είναι πλήρως ενήµερες για
τους τρόπους υλοποίησης περισσότερο υπεύθυνων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

Μια πολυµερής έκθεση για τον τοµέα του τουρισµού, η οποία εκδόθηκε για την WSSD του
2002, παραθέτει πρωτοβουλίες µέσω των οποίων ο τοµέας του τουρισµού και ορισµένες από
τις κυριότερες οµάδες ενδιαφερόµενων φορέων του ανταποκρίθηκαν στην αειφόρο
τουριστική ανάπτυξη, µε έµφαση στην κρίσιµη σηµασία των ισχυρών εταιρικών σχέσεων
ανάµεσα στους διάφορους ενδιαφερόµενους φορείς. Αναφορικά µε το ίδιο γεγονός, ο ΠΟΤ
υπέβαλε διάφορα έγγραφα προς συζήτηση σχετικά µε τον τοµέα του τουρισµού, µεταξύ των
οποίων µια δηµοσίευση για τον τουρισµό και τη µείωση της φτώχειας, από τα οποία
προέκυψε, σε συνεργασία µε τη διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το εµπόριο και την
ανάπτυξη (UNCTAD), η ειδική πρωτοβουλία ST-EP (αειφόρος τουρισµός – εξάλειψη της
φτώχειας). Περαιτέρω, το WTTC εξέδωσε µια δηµοσίευση  για την εταιρική κοινωνική ηγεσία
για τη βιοµηχανία των ταξιδιών και του τουρισµού ως απάντηση των επιχειρήσεων στην
πρόκληση της αειφόρου ανάπτυξης.
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Σχετικές εργασίες ανέλαβαν επίσης οι διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις στον τοµέα του
πολιτισµού και της φύσης. Ο διεθνής χάρτης πολιτιστικού τουρισµού που υποβλήθηκε από το
∆ιεθνές Συµβούλιο Μνηµείων και Χώρων παρουσιάζει αρχές και κατευθύνσεις για τη
διαχείριση του τουρισµού σε χώρους που έχουν σηµασία τόσο για τον πολιτισµό όσο και για
την κληρονοµιά. Οι διεθνείς φίλοι της φύσης εξέδωσαν δέκα κατευθύνσεις για την αειφόρο
ανάπτυξη του τουρισµού.

Πολλά άλλα έγγραφα, µέτρα και ανταλλαγές καλών πρακτικών εστιάζονται ιδιαίτερα στην
Ευρώπη, όπως ο ευρωπαϊκός χάρτης για τον περιβαλλοντικά αειφόρο τουρισµό που
υποβλήθηκε πρόσφατα από το ∆ίκτυο των Ευρωπαίων Επιχειρηµατιών στον τοµέα του
Τουρισµού (NET), και ο ευρωπαϊκός χάρτης για τον αειφόρο τουρισµό σε προστατευµένες
περιοχές. Η ευρωπαϊκή σύµβαση για την τοπογραφία του Συµβουλίου της Ευρώπης παρέχει
διευκρινίσεις σχετικά µε την προσέγγιση που θα διασφαλίσει την προστασία της
περιφερειακής ποικιλότητας της Ευρώπης ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του
αειφόρου ευρωπαϊκού τουρισµού. Η  Σύµβαση των Άλπεων, που αφορά µια µεγάλη
γεωγραφική περιοχή µε ιδιαίτερη σηµασία για τον τουρισµό στην Ευρώπη, περιλαµβάνει ένα
Πρωτόκολλο για τον τουρισµό και την αναψυχή που ασχολείται ιδίως µε θέµατα αειφορίας.

Σε τοπικό επίπεδο, η διαδικασία της τοπικής Ατζέντας 21 του ΟΗΕ είναι κεφαλαιώδους
σηµασίας. Θεωρείται εργαλείο κλειδί για τη διαχείριση της διεργασίας αειφόρου τουρισµού,
παρέχοντας κατευθύνσεις για την τοπική εδαφική διαχείριση, δηλ. σε τουριστικούς
προορισµούς, προωθώντας τη χρήση συστηµάτων παρακολούθησης και δεικτών για τη
διασφάλιση της ποιότητας της αειφόρου ανάπτυξης. ∆ιάφοροι δήµοι συµµετέχουν στην
υλοποίησή της, η οποία προωθείται ιδιαίτερα από το διεθνές συµβούλιο για τοπικές
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες (ICLEI), ένα διεθνή οργανισµό τοπικών κυβερνήσεων µε
αντικείµενο την υλοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης, και από την ευρωπαϊκή γραµµατεία του.
Πρόσφατα (2003), το UNEP  δηµοσίευσε µελέτες περιπτώσεων και πρώτα µαθήµατα που
αφορούν τον τουρισµό και τοπική Ατζέντα 21 - Ο ρόλος των τοπικών αρχών στον αειφόρο
τουρισµό.

Πολλές πρωτοβουλίες σε παγκόσµιο επίπεδο επικεντρώνονται στο θέµα των δεικτών. Ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού ασχολήθηκε µε τη µεθοδολογία για τον προσδιορισµό
και την εφαρµογή δεικτών αειφόρου τουρισµού. Το 1997, δηµοσίευσε έναν πρακτικό οδηγό
(Τι πρέπει να γνωρίζουν τα τουριστικά στελέχη) µε σκοπό την ανάπτυξη και χρήση τους.
Πρόσφατα συνέστησε µια νέα ειδική οµάδα, µε τη συµµετοχή του ευρωπαϊκού οργανισµού
περιβάλλοντος, για την εκπόνηση σειράς κατευθύνσεων για τον καθορισµό και την εφαρµογή
δεικτών αειφορίας στον τουρισµό. Ο ευρωπαϊκός οργανισµός περιβάλλοντος επίσης
συνεργάζεται για την ανάπτυξη «ευρωπαϊκών δεικτών για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη
των προορισµών» για την αποτίµηση της θεσµικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής,
πολιτιστικής και οικονοµικής απόδοσης, στο πλαίσιο του κοινοτικού έργου VISIT
(εθελοντικές πρωτοβουλίες για τον αειφόρο τουρισµό), το οποίο κατευθύνεται κυρίως από
την κοινωνία των πολιτών και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του
χρηµατοδοτικού µέσου Life για το περιβάλλον. Ο γερµανικός οµοσπονδιακός οργανισµός
περιβάλλοντος εξέδωσε, το 2001, δηµοσίευση  για τους  ∆είκτες για την ανάπτυξη του
αειφόρου τουρισµού στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Σε όλα τα επίπεδα, µια µεγάλη ποικιλία σχετικών πρωτοβουλιών πραγµατεύονται την
ανάπτυξη εργαλείων πληροφόρησης για την προώθηση αειφόρων µοντέλων κατανάλωσης
και παραγωγής στον τοµέα του τουρισµού. Από µια πρόσφατη (2002) δηµοσίευση του ΠΟΤ
µε αντικείµενο τις εθελοντικές πρωτοβουλίες για τον αειφόρο τουρισµό προκύπτει ο βαθµός
στον οποίο τα ευρωπαϊκά προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στις
εθελοντικές πρωτοβουλίες οικολογικής σήµανσης. Με περίπου 40 περιφερειακά, εθνικά και
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διεθνή οικολογικά σήµατα για τον τουρισµό στην Ευρώπη, υπάρχουν τόσα πολλά τέτοια
σχέδια ώστε είναι αµφίβολο κατά πόσον οι τουρίστες µπορούν να λάβουν αξιόπιστες οδηγίες
για την αειφόρο κατανάλωση. Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος έργου VISIT έχει ξεκινήσει
επίσης η ανάπτυξη ενός προτύπου που επιτρέπει τον εντοπισµό των ευρωπαϊκών τουριστικών
οικολογικών σηµάτων µε υψηλή ποιότητα ως προς το περιβάλλον.

Παράλληλα µε αυτές τις πρωτοβουλίες, η οµάδα προτύπων ISO 9000 µε αντικείµενο τα
συστήµατα διαχείρισης ποιότητας και η οµάδα προτύπων ISO 14000 µε αντικείµενο τη
διαχείριση του περιβάλλοντος αφορούν ιδιαίτερα τον τοµέα του τουρισµού. ∆ιάφορες
τουριστικές επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να τα εφαρµόζουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Κοινοτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες µε θετικό αντίκτυπο στην αειφορία του
ευρωπαϊκού τουρισµού

– ∆ιακυβέρνηση, καλύτερος έλεγχος και ενοποίηση πολιτικών

Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ο καλύτερος έλεγχος παρέχουν προσεγγίσεις και εργαλεία
που υποστηρίζουν κινήσεις για τη βελτίωση της αειφορίας του τουρισµού. Η οριζόντια
ενοποίηση της ανάπτυξης και υλοποίησης τοµεακών πολιτικών διασφαλίζει επαρκή ποσότητα
αειφόρων προβληµατισµών σε ένα διατοµεακό κλάδο όπως ο τουρισµός. Η εκτίµηση
επιπτώσεων συµβάλλει αποφασιστικά στην ολοκλήρωση και βελτίωση της ποιότητας και της
συνεκτικότητας του σχεδιασµού πολιτικών. Εκτός από τις σχεδιαζόµενες πιλοτικές
εφαρµογές, οι τριµερείς συµφωνίες, ως µέσα εθελοντικής ανάληψης που δεν περιλαµβάνουν
νοµικές δεσµεύσεις, µπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προαγωγή της αειφορίας του
τουρισµού.

Το άρθρο 6 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απαιτεί την
ολοκλήρωση της προστασίας του περιβάλλοντος. Το Συµβούλιο ενέκρινε ψηφίσµατα,
συµπεράσµατα και  στρατηγικές για την επίτευξη της περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης και της
αειφόρου ανάπτυξης σε συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής, µερικοί από τους οποίους είναι
σχετικοί µε την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

Η κοινοτική στρατηγική ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (ICZM) και η
σχετική γνωµοδότηση, όπου περιγράφεται ο τρόπος προώθησης της ICZM, σχετίζονται
ιδιαίτερα µε τις τουριστικές δραστηριότητες και τους τουριστικούς προορισµούς. Ζητείται
από τα κράτη µέλη να αναπτύξουν, έως την άνοιξη του 2006, εθνικές στρατηγικές ICZM. Οι
δηµοσιεύσεις της Επιτροπής προσδιορίζουν και προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές στον
τοµέα της ολοκληρωµένης διαχείρισης ποιότητας τουριστικών προορισµών.

– Αειφόρο επιχειρηµατικό πνεύµα, επιχειρηµατικές πρακτικές και απασχόληση

Η στρατηγική της ΕΕ για την επιχειρηµατική πολιτική και τα σχετικά µέτρα, όπως η
απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ο ευρωπαϊκός χάρτης των µικρών
επιχειρήσεων και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ, έχουν τη δυνατότητα να
συµβάλουν στην αειφορία του τοµέα του ευρωπαϊκού τουρισµού. Οι κοινοτικές δράσεις για
την προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και των ΜΜΕ, όπως τα µέτρα και τα δίκτυα
υποστήριξης των επιχειρήσεων, η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και τα µέτρα που ευνοούν
τις µικρές επιχειρήσεις και συγκεκριµένες οµάδες στόχους, µπορούν να συµβάλουν στην
υποστήριξη αειφόρων τουριστικών επιχειρήσεων.

Η αειφορία του τουρισµού µπορεί να επωφεληθεί ιδιαίτερα από µια κοινή προσπάθεια των
ενδιαφερόµενων φορέων για την προώθηση και την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης (ΕΚΕ). Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ΕΚΕ αποτελεί τη βάση για την
περαιτέρω ανάπτυξή της, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα του τουρισµού. Ένα σηµαντικό
στοιχείο είναι ότι καλεί τις επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 500 ατόµων να
δηµοσιεύσουν ένα «τριπλό αποτέλεσµα» στις ετήσιες εκθέσεις τους, το οποίο µετρά την
απόδοση µε οικονοµικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τη λογιστική
καταχώρηση, την εκτίµηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών στους
ετήσιους λογαριασµούς και στις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών.
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Η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισµού διασφαλίζει την οικονοµική αειφορία του
επιχειρηµατικού κόσµου και ένα ικανοποιητικό επίπεδο για αειφόρες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες. Υποστηρίζει την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών προβληµατισµών στις
κοινοτικές πολιτικές. Ο έλεγχος συγχωνεύσεων φροντίζει ώστε η συνεχιζόµενη συγκέντρωση
σε επίπεδο διαµεσολαβητών, σε συνδυασµό µε την κάθετη ενοποίηση και την αυξηµένη
αγοραστική ισχύ των ταξιδιωτικών πρακτόρων, να µην παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό στην
αγορά, µε αρνητικές συνέπειες στους τοπικούς προµηθευτές, τους µικρούς ταξιδιωτικούς
πράκτορες και τους τελικούς καταναλωτές.  Το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος εξετάζει νέες µορφές βοήθειας για
περιβαλλοντικούς σκοπούς, ως µέσο για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης στο πλαίσιο
της εφαρµογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν διενέξεις
µε τη διαδικασία εσωτερικοποίησης του κόστους.

Ο αειφόρος τουρισµός µπορεί να επωφεληθεί από τις προσεγγίσεις και τα µέσα που
περιγράφονται αναλυτικά στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών παραµέτρων στην οικονοµική πολιτική. Τα οικονοµικά µέσα, ιδιαίτερα τα
µέσα της αγοράς για να επιτευχθεί η λειτουργία αγορών για περιβαλλοντικά αγαθά και
υπηρεσίες, αποτελούν πρόσφορη οδό για την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών και
οικονοµικών πολιτικών σε αυτό τον τοµέα. Οι συµφωνίες έπειτα από διαπραγµατεύσεις, οι
οποίες αφορούν ενδεχοµένως µια γεωγραφική περιοχή ή έναν επιµέρους τοµέα, παρέχουν
µεγαλύτερη ευελιξία στον κλάδο για την επίτευξη των συµφωνηµένων στόχων, εφόσον οι
περισσότερες ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις εκπροσωπούνται ήδη και αναµένεται να
συµµετάσχουν στη συµφωνία. Οι περιβαλλοντικοί καθώς και οι άλλοι φόροι µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην εσωτερικοποίηση του κόστους. Οι περιβαλλοντικοί
φόροι για τον τουρισµό µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό µέσο για τον εξαναγκασµό των
ρυπαινόντων σε πληρωµή. Όπου κρίνεται απαραίτητο, η επιβολή χρεώσεων ή η προσφορά
πληρωµών που τιµολογούν τους περιβαλλοντικούς πόρους αντιστοιχούν καλά στην
ποικιλοµορφία του τοµέα του τουρισµού.

Οι ετήσιες οδηγίες της ΕΕ για την απασχόληση στα κράτη µέλη, οι σχετικές συστάσεις που
απευθύνονται σε κάθε κράτος µέλος καθώς και οι βασικές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής
για την απασχόληση (EES) µπορούν να εφαρµοστούν και στον τοµέα του τουρισµού. Η
ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος και η δηµιουργία θέσεων εργασίας, η βελτίωση της
ικανότητας απασχόλησης, η ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του
εργατικού δυναµικού τους, καθώς και η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για τους
άνδρες και τις γυναίκες είναι βασικοί τοµείς που θα µπορούσαν εποµένως να εξεταστούν ως
προς το δυναµικό του τουρισµού για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.

Η κοινωνική αειφορία του τοµέα του τουρισµού και η προσέλκυση ειδικευµένου εργατικού
δυναµικού µπορούν να επωφεληθούν από τις προσπάθειες και την εργασία της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σε θέµατα του τοµέα της ποιοτικής εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης,
όπως ο κοινωνικός διάλογος και η διαβούλευση, η κοινωνική συνεργασία, οι συλλογικές
συµφωνίες και συµβάσεις εργασίας, η κοινωνική προστασία και η σχετική αµοιβαία
πληροφόρηση, η πολιτική για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τη γήρανση του πληθυσµού, ο
συντονισµός των σχεδίων κοινωνικής ασφάλισης και η κοινωνική ένταξη. Οι προσπάθειες
της Επιτροπής για την πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου µάθησης ωφελούν
επίσης τον κλάδο του τουρισµού, ιδιαίτερα όσον αφορά τους χώρους µάθησης, έτσι ώστε ο
κλάδος του τουρισµού να συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες ικανότητες για τις καινοτοµίες
που διαθέτει.

– Αειφόρος τουρισµός και ενέργεια
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Η Λευκή Βίβλος «ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των
επιλογών» και το σχέδιο δράσης της έχουν πρωταρχική σηµασία για την αειφορία του
ευρωπαϊκού τουρισµού.

Η Λευκή Βίβλος περιγράφει τον τρόπο για την επίτευξη των πλέον αποδοτικών, αειφόρων και υψηλότερης
ποιότητας τουριστικών µεταφορών. Η στρατηγική και τα µέτρα που προτείνονται είναι σχεδιασµένα για τη
σταδιακή εξάλειψη της σύνδεσης ανάµεσα στη συνεχή αύξηση του τοµέα των µεταφορών και την οικονοµική
ανάπτυξη, προκειµένου να µειωθεί η κυκλοφοριακή συµφόρηση και η πίεση στο περιβάλλον, διατηρώντας
παράλληλα την οικονοµική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και αναπτύσσοντας µια πολιτική ποιοτικών µεταφορών
για τους ευρωπαίους πολίτες. Τα προτεινόµενα µέτρα τα οποία αφορούν την οδική ασφάλεια, την περιορισµένη
κυκλοφοριακή συµφόρηση, την αειφόρο κινητικότητα, τα δικαιώµατα των επιβατών, την καλύτερη ποιότητα
των µεταφορικών υπηρεσιών και τις αειφόρες υποδοµές ικανοποιούν τους προβληµατισµούς των τουριστών και
του τοπικού πληθυσµού και επηρεάζουν σηµαντικά το τουριστικό προϊόν και την καθηµερινή ζωή στους
τουριστικούς προορισµούς.

Η Λευκή Βίβλος τονίζει τη σηµασία µιας ισορροπηµένης ανάπτυξης ανάµεσα στους διάφορους τρόπους
µεταφοράς, χάρη στα µέτρα πολιτικής για την ρυθµισµένη απελευθέρωση της αγοράς και την εσωτερικοποίηση
του εξωτερικού κόστους των µεταφορών µαζί και µε στοχοθετηµένες επενδύσεις στα δίκτυα που διασφαλίζουν
το θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των διάφορων τρόπων µεταφοράς. Η εξάλειψη των τεχνικών και θεσµικών
εµποδίων στις µεταφορές µεταξύ των κρατών µελών και η δηµιουργία µιας πραγµατικής κοινής αγοράς
µεταφορών θα ευνοήσουν τις αειφόρες τουριστικές µεταφορές. Η υποδοµή του διευρωπαϊκού δικτύου
µεταφορών (TEN-T) για τους διάφορους τρόπους µεταφοράς και τα συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας
αυτής διευκολύνουν επίσης τον τουρισµό και θα το επιτύχουν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αειφορίας.

Τα επιτεύγµατα και τα µέτρα της Κοινότητας στον τοµέα της ενέργειας ευνοούν την αειφόρο
τουριστική ανάπτυξη. Η Λευκή Βίβλος Ενέργεια για το µέλλον - ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
θέτει τους στόχους και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα ενεργειών αναφορικά µε τους
τύπους ενέργειας που είναι εξαιρετικά σηµαντικοί για τον κλάδο του τουρισµού, µε τη µορφή
ενός σχεδίου δράσης. Οι δράσεις κλειδιά της Λευκής Βίβλου «Εκστρατεία εκκίνησης»
αναφέρονται σαφώς σε εφαρµογές που σχετίζονται µε τον τουρισµό.

– Συνετή χρήση, διαχείριση, προαγωγή και αύξηση των φυσικών πόρων και της
κληρονοµιάς: προστατευµένες περιοχές και φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά

Με σκοπό το σεβασµό της βιοποικιλότητας, των πολιτιστικών αξιών και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, η Επιτροπή ενθαρρύνει και προωθεί την εκτίµηση της τουριστικής φέρουσας
ικανότητας των οικοσυστηµάτων, των οικοτόπων και των χώρων, την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών µεταξύ τουριστικών φορέων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και την
ανάπτυξη διεθνών κατευθύνσεων για τον αειφόρο τουρισµό. Η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες µε
αντικείµενο την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισµού σε προστατευµένες περιοχές και µε βάση
την κληρονοµιά του τόπου. Οι στόχοι και τα µέτρα που περιλαµβάνονται στη στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη βιοποικιλότητα αφορούν άµεσα τον αειφόρο τουρισµό,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων ειδικών µέτρων διατήρησης και προστασίας και
της ιδιαίτερης προσοχής που αποδίδεται στον αντίκτυπο των χώρων του δικτύου «Nature
2000» της Ευρώπης.

Πολλά µέτρα και έργα που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα παρέχουν καλές πρακτικές
σχετικά µε τις δυνατότητες του αειφόρου τουρισµού να δηµιουργήσει ευκαιρίες για την ορθή
χρήση της κληρονοµιάς και να αυξήσει το τεράστιο δυναµικό του τουρισµού που βασίζεται
στην πολιτιστική κληρονοµιά µε σκοπό την αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία
απασχόλησης. Το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000», το οποίο αποσκοπεί στην προαγωγή ενός
κοινού πολιτιστικού χώρου που θα χαρακτηρίζεται τόσο από πολιτιστική ποικιλοµορφία όσο
και από µια κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα µε
πολιτιστική διάσταση, µπορούν να συµβάλουν στη διερεύνηση αυτών των δυνατοτήτων.
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– Πολιτική για το περιβάλλον

Η κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την αειφορία του
ευρωπαϊκού τουρισµού. Εκτός από τα µέτρα, τα µέσα και τα εργαλεία που αναφέρονται σε
σχέση µε τη συνετή χρήση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και της φυσικής κληρονοµιάς
(βλέπε παραπάνω), καθώς και την πληροφόρηση, τη διαχείριση και την εκτίµηση του
περιβάλλοντος (βλέπε παρακάτω), ο κλάδος του τουρισµού επηρεάζεται άµεσα από θέµατα
όπως οι υδάτινοι πόροι, τα λύµατα και η διαχείριση αποβλήτων.

Η οδηγία του 1976 περί της ποιότητας των υδάτων κολυµβήσεως θέτει δεσµευτικά πρότυπα
για τα ύδατα κολυµβήσεως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προς το παρόν τελούν
υπό αναθεώρηση στο πλαίσιο µιας νέας οδηγίας. Η ετήσια έκθεση υδάτων κολυµβήσεως και
ο τουριστικός άτλας παρουσιάζουν την ποιότητα των υδάτων κολυµβήσεως. Η ασφάλεια των
υδάτων για κολύµβηση ή ψυχαγωγία είναι σηµαντικός παράγοντας για την επιλογή ενός
τουριστικού προορισµού, για τον οποίο τα καθαρά ύδατα είναι σηµαντικό επιχείρηµα για την
προσέλκυση επισκεπτών.

Αναφορικά µε τα λύµατα και τα απόβλητα, άµεσο ενδιαφέρον και σηµασία για την αλυσίδα
αξίας του τουρισµού και τους αειφόρους τουριστικούς προορισµούς παρουσιάζουν τα
κοινοτικά µέτρα πρόληψης και εκείνα που αφορούν την επεξεργασία, την
επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση, τη διάθεση ή την αποτέφρωση. Η πρόληψη και
καταπολέµηση του τοπικού περιβαλλοντικού θορύβου είναι επίσης ένα θέµα µεγάλης
σηµασίας για την περιβαλλοντικά αειφόρο διαχείριση των τουριστικών προορισµών.

– Χρηµατοδοτική υποστήριξη της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης: τα κονδύλια υπέρ της
οικονοµικής και κοινωνικής σύγκλισης

Τα διαρθρωτικά ταµεία και οι κοινοτικές πρωτοβουλίες τους, ιδιαίτερα το Interreg και το
LEADER+, το πρόγραµµα Phare, και η κοινοτική ενίσχυση για τα προενταξιακά µέτρα στον
τοµέα της γεωργικής και της αγροτικής ανάπτυξης (SAPARD), παρέχουν όλα πολλές
δυνατότητες για την υποστήριξη µέτρων που συνδέονται µε τον τουρισµό. Η δηµοσίευση της
Επιτροπής «Βέλτιστη αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων στον τοµέα του τουρισµού και
του εµπορίου» προωθεί ακόµη περισσότερο αυτό το ρόλο.  Η ανακαίνιση και η ανάπτυξη των
χωριών και η προστασία και η διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς καθώς και η
ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων συνιστούν επιλέξιµα µέτρα σύµφωνα µε το
άρθρο 33 του ισχύοντος κανονισµού του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, εκτός από τις περιοχές του στόχου 1 από το ΕΓΤΠΕ, Τµήµα
Εγγυήσεων.

Το Ταµείο Συνοχής και το µέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών χρηµατοδοτούν
αντίστοιχα µεγάλα έργα υποδοµής για το περιβάλλον και τις µεταφορές που συµβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον και του διευρωπαϊκού
δικτύου µεταφορών και µπορούν να επηρεάσουν σε µεγάλη κλίµακα την περαιτέρω ανάπτυξη
του τουρισµού στην Ευρώπη.

– Εφαρµογή νέων τεχνολογιών

Η Επιτροπή έχει επισηµάνει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλιστεί ότι οι
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν τα µέγιστα από την ηλεκτρονική
οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων του κλάδου του τουρισµού, για τις οποίες ο
πιθανός αντίκτυπος των ΤΠΕ είναι µεγάλος. Το σχέδιο δράσης eEurope 2005: Κοινωνία της
πληροφορίας για όλους της Επιτροπής καλεί τον ιδιωτικό τοµέα να συνεργαστεί µε την
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Επιτροπή και τα κράτη µέλη για την επίτευξη των στόχων του eEurope. Με ρητή αναφορά
στον τουρισµό, το σχέδιο ανακοινώνει ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τον
ιδιωτικό τοµέα και τις περιφερειακές αρχές, θα ορίσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την
προώθηση του eEurope και την παροχή δηµόσιας πληροφόρησης φιλικής προς το χρήστη.

Επιπλέον, το θεµατικό πεδίο έρευνας προτεραιότητας «τεχνολογίες της κοινωνίας της
πληροφορίας», στο πλαίσιο του έκτου προγράµµατος πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή
στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτοµία (2002-2006), παρέχει
πολλές δυνατότητες για την υποστήριξη σχεδίων που σχετίζονται µε τον τουρισµό.

–  Πληροφόρηση υψηλής ποιότητας, διαχειριστικά εργαλεία, παρατήρηση και µέτρηση

Η καλύτερη ποιότητα και η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για περιβαλλοντικά και
πρακτικά θέµατα συµβάλλει στη διαµόρφωση απόψεων και, εποµένως, στη λήψη αποφάσεων
από τους τουρίστες που υποστηρίζουν την αειφορία. Η επέκταση του κοινοτικού συστήµατος
απονοµής οικολογικού σήµατος στις υπηρεσίες ξεκίνησε µε τον  επιµέρους τοµέα της
τουριστικής υποδοµής, τον πρώτο τοµέα υπηρεσιών για τον οποίο αναπτύχθηκαν οικολογικά
κριτήρια. Οµοίως, προβλέπεται να προωθηθεί η ευρεία αποδοχή από τον τοµέα του
τουρισµού του κοινοτικού συστήµατος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου
(EMAS), για την αξιολόγηση, την υποβολή εκθέσεων και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων, σε συνδυασµό µε την υποβολή και ανεξάρτητη αξιολόγηση αυστηρών εκθέσεων
περιβαλλοντικών επιδόσεων ή αειφόρου ανάπτυξης.

Η κοινοτική νοµοθεσία απαιτεί τη διεξαγωγή εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
ορισµένα έργα εγκαταστάσεων τουρισµού και αναψυχής, καθώς και για σχέδια και
προγράµµατα που θέτουν το πλαίσιο για την έγκριση της ανάπτυξης. Η ολοκληρωµένη
πολιτική προϊόντων συµβάλλει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
προϊόντων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς στον τοµέα
του τουρισµού µπορούν να επωφεληθούν από την πληροφόρηση για τη βιοµηχανία και τους
τοµείς πολιτικής προϊόντων που αναπτύσσονται και ελέγχονται ήδη, όπως οι οικολογικές
βιοµηχανίες, καθώς και από τις δυνατότητες που παρέχει το κοινοτικό δίκαιο στους
αγοραστές του δηµόσιου τοµέα που επιθυµούν να εντάξουν τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες στις διαδικασίες δηµόσιων συµβάσεων.

Σηµαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της αειφορίας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
ενός προϊόντος είναι η χρήση ενός «έγκαιρου συστήµατος προειδοποίησης για τον
προσδιορισµό τουριστικών προορισµών που φθίνουν και προληπτικών βέλτιστων
πρακτικών», σχετικά µε το οποίο η Επιτροπή εξέδωσε συγκεκριµένη δηµοσίευση. Οι
τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής για εναρµονισµένα κριτήρια εύκολης πρόσβασης στους
τουριστικούς χώρους και στις υποδοµές για άτοµα µε ειδικές ανάγκες αναµένεται να
καταλήξουν σε πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην παρατήρηση και µέτρηση αυτής της
διάστασης της αειφορίας του ευρωπαϊκού τουρισµού.

Η λογική της αναζήτησης αξιόπιστων δεικτών που σχετίζονται µε τον τουρισµό είναι ο
προσδιορισµός των βασικών επιρροών του τουρισµού που είναι άµεσα µετρήσιµες ως
αποτελέσµατα της συµπεριφοράς των τουριστικών επιχειρήσεων και των επισκεπτών στους
τουριστικούς προορισµούς. Η Eurostat έχει ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για την
κατάρτιση ενός εγχειριδίου µεθοδολογίας µε αντικείµενο την αποτίµηση της αειφόρου
τουριστικής ανάπτυξης.


