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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. παρατηρεί ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός είναι εδώ και μία εικοσαετία θύμα ενός 
αυξανόμενου ανταγωνισμού, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια τη μείωση του μεριδίου 
της ευρωπαϊκής αγοράς, και ότι οφείλει να αντεπεξέλθει σε μία σειρά προκλήσεων: 
πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις, σύνθετος καθότι οριζόντιος τομέας, σχετική ομοιομορφία 
του τουριστικού προϊόντος, το οποίο περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιφέρειες και 
εποχές, ολέθρια αποτελέσματα σε συχνά ευαίσθητες τοποθεσίες, έλλειψη κατάρτισης και 
διαφήμισης όσον αφορά την εικόνα του τομέα· 

2. επιμένει στο γεγονός ότι, με την κατάλληλη ανάπτυξη, ο τουρισμός πρέπει να αποτελέσει 
για τις τοπικές οικονομίες πηγή βιώσιμου εισοδήματος, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα 
και αξιοποιώντας τον φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό και περιβαλλοντικό πλούτο· 

3. εκτιμά ότι ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο και επιμένει στο γεγονός ότι η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία πρέπει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για αυτόν τον τομέα, 
προβαίνοντας σε μία νομική και φορολογική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
προκειμένου να τον βοηθήσει να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό· 

4. λυπάται για την απουσία ειδικής νομικής βάσης στις Συνθήκες, αλλά χαίρεται για το 
γεγονός ότι το Σύνταγμα σημειώνει πραγματική πρόοδο, αφού ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτόν τον τομέα συμπληρώνοντας τη δράση των 
κρατών μελών· 

5. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει τον τομέα του τουρισμού να 
αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις βελτιώνοντας τη συνοχή των δράσεών της υπέρ του 
τουρισμού με τις άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές ( περιφερειακή ανάπτυξη, 
καταναλωτές, εσωτερική αγορά, περιβάλλον, μεταφορές, απασχόληση, εκπαίδευση και 
κατάρτιση, Ε&Α)· 

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τα μέτρα της υπέρ των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, γνωρίζοντας ότι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του τομέα, και να 
λάβει νέα μέτρα για να ευνοήσει την προώθηση του τομέα· 

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευνοήσουν νέους προορισμούς όπως οι 
απομονωμένες περιφέρειες με μεγάλες τουριστικές δυνατότητες (κυρίως οι ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες), για τις οποίες ο τουρισμός είναι ο κύριος τομέας 
δραστηριότητας και αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής 
τους ανάπτυξης· 

8. καλεί τους επαγγελματίες του ευρωπαϊκού τουρισμού να συνειδητοποιήσουν τον 
μεταβαλλόμενο και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πελατείας, να προσαρμόσουν τις 



PE 355.563v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 4/4 PA\559527EL.doc

EL

παροχές τους προκειμένου να διακριθούν από τον ανταγωνισμό και να βελτιώσουν την 
ποιότητα των υπηρεσιών τους (επαγγελματική κατάρτιση, κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού, διευθέτηση παραπόνων, γνώση των πελατών)·

9. εκτιμά ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ενθαρρύνει τις νέες 
μορφές τουρισμού που επιτρέπουν την ελάφρυνση των εποχικών επιπτώσεων, όπως ο 
αγροτικός τουρισμός ή ο τουρισμός που απευθύνεται στους νέους, στα άτομα με 
αναπηρίες και στους συνταξιούχους·

10. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον 
τομέα της συλλογής δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστούν αξιόπιστα και 
εναρμονισμένα στατιστικά στοιχεία.
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