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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντικτύπου του τουρισμού στις 
παράκτιες περιοχές
(2008/2132(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/19991,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την «Ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών: μία στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2000)0547),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ατζέντα για έναν αειφόρο και 
ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2007)0621),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ 
για τον τουρισμό: για μια ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού»
(COM(2006)0134), και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 
2007 σχετικά με το ίδιο θέμα2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2007)0575), και το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με το ίδιο θέμα 3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης 
Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη την τριμερή συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επικράτεια της ΕΕ υπάρχουν έξι μεγάλες παράκτιες ζώνες, 
οι οποίες είναι οι ζώνες του Ατλαντικού, της Βαλτικής Θάλασσας, της Μαύρης 
Θάλασσας, της Μεσογείου, της Βόρειας Θάλασσας και των εξόχως αποκεντρωμένων 
περιφερειών, καθεμιά εκ των οποίων διαθέτει διαφορετικούς εδαφικούς πόρους και 
αντίληψη για τον τουρισμό,

Β. λαμβάνοντας ως ισχύοντα τον ορισμό των παράκτιων ζωνών που χρησιμοποιείται στο 
                                               
1 OJ L 210, 31.7.2006, p. 1.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0575.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0213.
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πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Πολιτικής και σύμφωνα με τον οποίο θεωρούνται
παράκτιες ζώνες ή περιοχές όσες βρίσκονται εντός 50 χλμ σε ευθεία γραμμή από την
ακτογραμμή προς την ενδοχώρα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός, καθώς αποτελεί εν γένει την πρωταρχική 
δραστηριότητα των εν λόγω περιοχών και επιδρά θετικά στην κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη, ενδέχεται να επηρεάσει επίσης αρνητικά κάποιες φορές την περιοχή εξαιτίας 
του εποχικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και της ανειδίκευτης απασχόλησης, 
εξαιτίας της ανεπαρκούς σύνδεσης μεταξύ της ακτής και της ενδοχώρας, της 
περιορισμένης οικονομικής διαφοροποίησης και της υποβάθμισης της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει συγκριτικών και αξιόπιστων δεδομένων για τον
παράκτιο τουρισμό, η οικονομική αξία του τομέα ίσως υποτιμάται, γεγονός που έχει ως
φυσικό επακόλουθο την υποτίμηση της οικονομικής αξίας της περιβαλλοντικής
προστασίας της θάλασσας και, ως εκ τούτου, τη μη αξιοποίηση των επενδύσεων κατά 
τον βέλτιστο τρόπο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες περιοχές επηρεάζονται βαθύτατα από τη 
γεωγραφική τους θέση, έχοντας την ανάγκη μιας δομημένης στρατηγικής που να 
λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την αρχή της επικουρικότητας και τη 
συνεκτικότητα των τομέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση ειδικών μέσων θα συμβάλει στην καθιέρωση πιο
ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών ανάπτυξης, βελτιώνοντας την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα με τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και με την 
προώθηση προτύπων υπεύθυνου τουρισμού,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» θα μπορούσε να
συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επίτευξη των προαναφερόμενων προτεραιοτήτων, με 
τη χρηματοδότηση προγραμμάτων συνεργασίας και με την ανάπτυξη εταιρικών δικτύων 
σύγκλισης μεταξύ φορέων και παράκτιων περιοχών,

1. υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της ΕΕ, καθώς συνδέεται 
άμεσα με τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ·

2. προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάμεσα στον παράκτιο τουρισμό και τις 
κοινοτικές πολιτικές για τη συνοχή, για τη θάλασσα, για την αλιεία, για το περιβάλλον 
και για την κοινωνική πολιτική, κατά τρόπον ώστε να δημιουργεί συνέργειες 
αποφεύγοντας τις αντιφατικές παρεμβάσεις· προτείνει στην Επιτροπή να συμπεριλάβει το 
ζήτημα της αειφόρου ανάπτυξης του παράκτιου τουρισμού στους στρατηγικούς στόχους
του Προγράμματος Εργασίας 2010-2015 και της ενδιάμεσης αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013·

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιες περιφερειακές και
τοπικές αρχές για τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές
θα είναι πλήρως συνδεδεμένες με όλες τις σταθερές δομές που δημιουργήθηκαν στο 
πλαίσιο των εν λόγω πολιτικών·
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4. συστήνει στην Επιτροπή την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά τα 
ζητήματα του παράκτιου τουρισμού για την υλοποίηση της στρατηγικής της για μια 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, και ιδίως για τα νησιά, για τις εξόχως 
αποκεντρωμένες περιφέρειες και για τις λοιπές παράκτιες ζώνες, κυρίως εξαιτίας της 
υψηλής εξάρτησης των εν λόγω περιοχών από τον τομέα του τουρισμού·

5. συστήνει, ως εκ τούτου, στην Επιτροπή τη δημιουργία ενός προγράμματος INTERREG 
προσαρμοσμένου στις παράκτιες ζώνες, που θα αντιμετωπίζει τον τουρισμό από κοινού
με τα άλλα ζητήματα που συνδέονται με την ακτή·

6. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών αναφορικά με τη δημιουργία 
ενός Ευρωπαϊκού Παράκτιου Ταμείου και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την εν 
λόγω πρόταση στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου
2007-2013, καθώς και στο πλαίσιο της διάρθρωσης του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 
2013·

7. προτείνει την ανάπτυξη ενός γνωστικού πυλώνα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των
παράκτιων ζωνών μέσα από τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τομεακού δικτύου υπό την
αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και του 7ου Προγράμματος Πλαισίου
για την Έρευνα και την Ανάπτυξη·

8. προτείνει στα παράκτια κράτη μέλη την εφαρμογή της εν λόγω ολοκληρωμένης 
προσέγγισης, κατά την επιλογή και εκτέλεση προγραμμάτων που σχετίζονται με την 
ακτογραμμή, υιοθετώντας τη διατομεακότητα ως βασική αρχή και προωθώντας 
ειδικότερα τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έλλειψη διαφάνειας στις δαπάνες της ΕΕ για 
τις παράκτιες ζώνες εμποδίζει την ποσοτικοποίηση των κεφαλαίων που προορίζονται για 
τον τουρισμό των εν λόγω περιοχών· καλεί την Επιτροπή να ενεργοποιήσει τα 
κατάλληλα μέσα προκειμένου να καταστήσει τα εν λόγω στοιχεία διαθέσιμα προς 
ανάλυση και κατάρτιση στατιστικών·

10. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιοχές να συντάξουν από κοινού έναν 
πλήρη κατάλογο στο Διαδίκτυο των δημοσιονομικών προγραμμάτων στις παράκτιες 
περιοχές, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία στις περιφέρειες να μάθουν από 
την εμπειρία των άλλων και παρέχοντας τη δυνατότητα στον ακαδημαϊκό κόσμο, στις 
παράκτιες κοινότητες και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να προσδιορίσουν, να διασώσουν 
και να μεγιστοποιήσουν το κέρδος προς τις τοπικές κοινότητες από τις βέλτιστες 
πρακτικές·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η διαρκής ανάπτυξη της κοινωνικοοικονομικής 
βάσης δεδομένων που πραγματοποιεί η EUROSTAT για τις παράκτιες περιοχές της ΕΕ
θα συμπεριλαμβάνει αξιόπιστα, ομοιογενή και ενημερωμένα δεδομένα αναφορικά με τον 
τουρισμό, απαραίτητα για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων εκ μέρους του 
δημόσιου τομέα και προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις είτε μεταξύ περιφερειών είτε 
μεταξύ τομέων· προτείνει στα παράκτια μέλη να εφαρμόσουν με επείγουσες διαδικασίες
το πληροφοριακό σύστημα Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού στις επικράτειές τους·
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12. επιμένει στον ισχυρό δεσμό μεταξύ περιβάλλοντος και παράκτιου τουρισμού· ως εκ
τούτου, προτείνει την εισαγωγή μετά το 2013 της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ως
βασικής αρχής στις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων για τις παράκτιες περιοχές, 
όχι μόνο για τον στόχο της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης αλλά και για τις 
περιοχές του στόχου σύγκλισης·

13. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η δυναμική υλοποίηση και σε συμφωνία με την 
οδηγία πλαίσιο της στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον θα αποτελεί προϋπόθεση
για τη λήψη χρηματοδότησης από την ΕΕ σε ό,τι αφορά τα παράκτια προγράμματα με 
αντίκτυπο στη θάλασσα·

14. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πολιτική για τους θαλάσσιους συνεργατικούς 
σχηματισμούς (clusters) τις υπηρεσίες και τους βιομηχανικούς κλάδους που αφορούν τον 
παράκτιο τουρισμό, επιτρέποντας, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη μιας παραγωγικής 
διάδρασης μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν τη θάλασσα ως μέσο για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της συνεισφοράς τους στην οικονομική 
ανάπτυξη της ακτογραμμής· θεωρεί επιπλέον ότι η ιατρική περίθαλψη, η ευημερία και οι 
εκπαιδευτικές, τεχνολογικές ή αθλητικές συνιστώσες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
ως παράκτιες υπηρεσίες στους θαλάσσιους συνεργατικούς σχηματισμούς, ως απαραίτητα 
στοιχεία για την ανάπτυξη των εν λόγω ζωνών·

15. επαναλαμβάνει το αίτημα προς τα κράτη μέλη και προς την Επιτροπή, έχοντας υπόψη το 
ρυπαντικό φορτίο της θάλασσας σε πολλές λιμενικές περιοχές και πόλεις, προκειμένου 
να βελτιώσουν σημαντικά τα κίνητρα για τον ανεφοδιασμό των πλοίων που είναι 
αραγμένα στα λιμάνια από το χερσαίο δίκτυο· ζητεί, επομένως, μια πρόταση 
αναθεώρησης της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου·

16. εμμένει στην άποψη ότι οι φορείς εδαφικής συνοχής μπορούν να βελτιώσουν τον δεσμό 
ανάμεσα στην ακτή και την ενδοχώρα, συνδυάζοντας τις παράκτιες δραστηριότητες με 
τον αγροτικό και τον αστικό τουρισμό, αυξάνοντας την προσβασιμότητα των περιοχών 
και σε εποχές εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου, προβάλλοντας και 
διαφοροποιώντας τα τοπικά προϊόντα· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να
συμπεριλάβει τις παράκτιες περιοχές στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή και
να διασφαλίσει την επιθυμητή σύνδεση του παράκτιου τουρισμού με την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών και τον χωροταξικό σχεδιασμό των θαλασσών·

17. κατά τον ίδιο τρόπο, προτρέπει τις παράκτιες περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
ενθαρρύνουν ολοκληρωμένα σχέδια εδαφικού μάρκετινγκ με τους εταίρους σε ό,τι 
αφορά τη θαλάσσια και εδαφική γειτονία, κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί η τουριστική 
ανταγωνιστικότητα ανεξάρτητα από τη συνολική ανταγωνιστικότητα·

18. προτρέπει τις παράκτιες περιοχές να συμμετάσχουν σε προγράμματα διαπεριφερειακής
συνεργασίας, όπως, για παράδειγμα, στο θέμα IV της πρωτοβουλίας «Οι περιφέρειες και 
η οικονομική αλλαγή», με στόχο τη δημιουργία θεματικών δικτύων παράκτιου 
τουρισμού και να εργαστούν με τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα, καθώς και με την ανταλλαγή 
ιδεών και βέλτιστων πρακτικών·

19. προτείνει στις αρμόδιες δημόσιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές την 
προώθηση στρατηγικών σχεδίων για τον παράκτιο τουρισμό σύμφωνα με τα 
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προγράμματα συνεργασίας τους, και να διαθέσουν κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης
για τις εν λόγω παρεμβάσεις·

20. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει τουλάχιστον μία ειδική εκδήλωση με κεντρικό θέμα τον 
παράκτιο τουρισμό, προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία και τη σταθεροποίηση 
των επαφών μεταξύ των εταίρων, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για 
παράδειγμα στην εφαρμογή του ολοκληρωμένου προτύπου διαχείρισης ποιότητας της 
ΕΕ·

21. καλεί επιπλέον την Επιτροπή να αναπτύξει έναν πρακτικό οδηγό για τις χρηματοδοτήσεις 
της ΕΕ στον τομέα του παράκτιου τουρισμού, με σκοπό να προσανατολίσει τα 
ενδιαφερόμενα μέρη κατά το στάδιο της αναζήτησης χρηματοδότησης·

22. καλεί τις παράκτιες περιοχές να δημιουργήσουν περιφερειακές ή τοπικές υπηρεσίες
ανάπτυξης, προκειμένου να δημιουργηθούν δίκτυα μεταξύ επαγγελματιών, φορέων,
εμπειρογνωμόνων και διοικήσεων εντός της ίδιας επικράτειας, όπως και μεταξύ 
διαφορετικών κρατών, που θα προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφόρηση 
στους δυνητικούς δικαιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

23. προτείνει στα παράκτια κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τη βιωσιμότητα των σχεδίων 
συνεργασίας στο στάδιο μετά τη χορήγηση χρηματοδότησης, όχι μόνο με οικονομικούς 
όρους αλλά και σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και της 
διασύνδεσης με τους συναφείς τοπικούς φορείς·

24. προτείνει στα παράκτια κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη μεγάλη προβολή των
επιλεγμένων δράσεων και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες πρόσβασης και
χρηματοδότησης, με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικού κεφαλαίου για τον παράκτιο
τουρισμό και τη διευκόλυνση της δημιουργίας συμπράξεων μεταξύ δημόσιων αρχών και
ιδιωτικών φορέων, ιδίως με μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· προτείνει την αξιοποίηση
του χαρακτήρα αναψυχής του θαλάσσιου και παράκτιου βιώσιμου τουρισμού και τη
συμβολή στην προστασία της χλωρίδας και της πανίδας· θεωρεί ότι οι εν λόγω στόχοι θα 
μπορούσαν να τεθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας, που 
εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου·

25. καλεί τις περιβαλλοντικές ενώσεις, τους οικονομικούς φορείς που συνδέονται με τη 
θάλασσα, τους πολιτιστικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα, τις αστικές αρχές και 
τον τοπικό πληθυσμό της εκάστοτε περιοχής να διευρύνουν τη συμμετοχή τους σε όλα τα 
στάδια του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του·

26. καλεί, τέλος, την Επιτροπή να αξιολογεί τακτικά σε ποιον βαθμό η κοινοτική 
χρηματοδότηση που διατίθεται στις παράκτιες ζώνες επιδρά ουσιαστικά στην 
περιφερειακή ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών, με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων
πρακτικών και τη στήριξη εταιρικών δικτύων μεταξύ διαφορετικών φορέων μέσω ενός 
Παρατηρητηρίου για τον βιώσιμο παράκτιο τουρισμό·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του την ευθύνη να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο
και στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει μεταξύ των 27 κρατών μελών της περισσότερα από
89 000 χλμ ακτογραμμής. Εντούτοις, η εν λόγω ακτογραμμή εκτείνεται σε πολύ διαφορετικές 
πραγματικότητες, από τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες ευρωπαϊκών χωρών, 
ιδίως τη Λισαβόνα, την Αθήνα, την Κοπεγχάγη ή τη Στοκχόλμη έως τις μικρές νήσους που 
ζουν κυρίως από τον τουρισμό και από την αλιεία.

Η ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη θάλασσα, που χαρακτηρίζεται από βαθιές
ρίζες όσον αφορά τις ιστορικές της καταβολές και τη μακρά παράδοσή της σε ορισμένα από
τα κράτη μέλη, φέρει την κύρια «ευθύνη» για την επέκταση της Γηραιάς Ηπείρου σε νέους 
κόσμους, γεγονός που έφερε ευημερία και επέτρεψε την ανάδειξη της σημασίας της 
παράκτιας ζώνης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των παράκτιων κρατών.
Ενώ ορισμένες περιοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ακτή που τις περικλείει, όπως οι
εξόχως αποκεντρωμένες περιφέρειες που ζουν κυρίως από τον τουρισμό και από
δραστηριότητες που συνδέονται με τη θάλασσα, άλλες, ωστόσο, παρουσιάζουν γεωγραφική
συνοχή στην παράκτια ζώνη τους, η οικονομική τους ανάπτυξη δεν εξαρτάται καθόλου από 
τον τουρισμό ή αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό του ΑΕγχΠ.

Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, το 2010 περίπου το 75% της ανθρωπότητας θα κατοικεί στις 
παράκτιες περιοχές. Αυτή η έντονη συγκέντρωση των πολιτών στην ακτογραμμή είναι από
μόνη της αρκετά αποκαλυπτική της ανάγκης που υπάρχει να αντιμετωπίσουμε με
πραγματισμό τη μελέτη του αντικτύπου του τουρισμού στις παράκτιες ζώνες και κυρίως του
αντικτύπου του στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ευρωπαϊκή οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τουρισμός

Παρά το γεγονός ότι επί του παρόντος ο τουρισμός δεν συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες
ή στους πολιτικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 3 της Συνθήκης ΕΚ αναφέρει 
ότι ο τουρισμός μπορεί να εγείρει τη λήψη «μέτρων», γεγονός που επέτρεψε στην ΕΕ να 
ενσωματώσει μια σειρά πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του τουρισμού.
Αυτή η αποσπασματική και τομεακή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει ευθύς
εξαρχής την πρόβλεψη ορισμένων προβλημάτων που μεταφράζονται σε έλλειψη 
συνεκτικότητας αναφορικά με τις στρατηγικές που ακολουθούνται για την εφαρμογή των
διαφόρων πολιτικών και σε ένα αμάλγαμα προγραμμάτων και μορφών στήριξης για τον 
τουρισμό που αποτυγχάνουν εξαιτίας της έλλειψης μιας κατευθυντήριας και συνεκτικής 
γραμμής για την επιτυχή εκπλήρωση των στόχων που θέτουν.
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν να εισαγάγουν στη νέα Συνθήκη της
Λισαβόνας ένα άρθρο που παραχωρεί στο εξής περισσότερες αρμοδιότητες στην ΕΕ, και
συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον τομέα της τουριστικής πολιτικής γεγονός
που θα επιτρέψει την προετοιμασία νέων στρατηγικών για την αποτελεσματική εφαρμογή
των υπαρχόντων χρηματοδοτικών πόρων για την προώθηση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής 
πολιτικής τουρισμού.
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Τα διαρθρωτικά ταμεία και ο τουρισμός

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτει αρμοδιότητες επί του τουριστικού τομέα
και συνεπώς, επί των χρηματοδοτικών μέσων που συνδέονται συγκεκριμένα με τον τομέα 
αυτόν, οι τουριστικές παρεμβάσεις σε κοινοτικό επίπεδο γίνονται κυρίως μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής μέσω των περιφερειακών επιχειρησιακών
προγραμμάτων και μέσω των εθνικών τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να
εγκρίνει μια έκθεση πρωτοβουλίας και να προβεί στην πραγματοποίηση μιας μελέτης για τον
αντίκτυπο του τουρισμού στις παράκτιες ζώνες: πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης, με σκοπό 
την αποτύπωση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διαρθρωτικών ταμείων στον τομέα του
παράκτιου τουρισμού και τον συγκεκριμένο αντίκτυπο του εν λόγω τομέα του παράκτιου
τουρισμού επί της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής όλων των κρατών μελών.

Η ενδελεχής και σημαντική μελέτη που παρουσιάστηκε στην έδρα της Επιτροπής
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ζητήματα που βρίσκονται μεταξύ των κυρίαρχων προκλήσεων
του παράκτιου τουρισμού, με έμφαση στον εποχικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, την 
αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων αναψυχής.
Αναγνωρίζεται στην εν λόγω μελέτη η σημαντική βοήθεια που δόθηκε σε παρεμβάσεις του
παράκτιου τουρισμού μέσω μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο των περιφερειακών
επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όπως σε δημόσιες υποδομές, σε προγράμματα
επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, στο εδαφικό
μάρκετινγκ και σε δραστηριότητες προώθησης.
Αναφέρεται εδώ η δυσκολία που χαρακτηρίζει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εν
λόγω πρωτοβουλιών σε περιφερειακό επίπεδο εξαιτίας του εγκάρσιου χαρακτήρα του τομέα
του τουρισμού, ενώ αξιολογείται παράλληλα ο ποιοτικός αντίκτυπος σε ό,τι αφορά την
ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων. Σύμφωνα με τους συντάκτες, «τα διαρθρωτικά ταμεία 
προωθούν τη συμμετοχή σε συνεταιρισμούς, ακόμη και αν αυτό καθιστά προφανή την 
ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων στα διάφορα προγράμματα, και συμβάλλουν στη βελτίωση 
της ποιότητας του προγραμματισμού και του σχεδιασμού των έργων», ενώ σημαντική είναι 
και η συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων στην ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της διαχείρισης της ποιότητας των παράκτιων ζωνών.

Συμπεράσματα

Η συμβουλευτική γνώμη φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, αναφορικά με τον
παράκτιο τουρισμό, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης
πρωτοβουλίας, ήταν άκρως διαφωτιστική και κυρίως αποκαλυπτική για την ανάγκη λήψης
συγκεκριμένων μέτρων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κονδυλίων που ήδη
διατίθενται στον τομέα του παράκτιου τουρισμού, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για τη 
σύσταση νέων μέσων, αλλά για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής 
προσέγγισης του τομέα χρησιμοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα μέσα για την επίτευξη ενός 
κοινού στόχου, με μια κοινή στρατηγική. Υπήρξε συναινετική η γραμμή συλλογιστικής για
την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής προσέγγισης του τουριστικού τομέα στις
παράκτιες περιοχές.
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Η διαφοροποίηση του παράκτιου τουρισμού, παύοντας να εξαρτάται από την ιδέα «θάλασσα, 
ήλιος, άμμος», που τον καθιστά πιο εκλεκτικό σε ό,τι αφορά την προσφορά, αποτελεί σήμερα
μια σημαντική πρόκληση που αναδύεται, αναπτύσσοντας έτσι νέα τμήματα παράκτιας
περιφερειακής οικονομίας και προωθώντας ταυτόχρονα τους στόχους της Στρατηγικής της 
Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Οι τομεακές πολιτικές, όπως η πολιτική αλιείας, η θαλάσσια πολιτική, η πολιτική μεταφορών, 
η ενεργειακή πολιτική, η περιβαλλοντική πολιτική, η πολιτική συνοχής ή ακόμη η νέα
στρατηγική για την κοινή γεωργική πολιτική που δίνει περισσότερη έμφαση σε προϊόντα
άριστης ποιότητας σε συνεχή αλληλεπίδραση με τα παράκτια τουριστικά προϊόντα θα πρέπει, 
στο προσεχές πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εμπλουτιστούν με 
στοιχεία καινοτομίας και να τεθούν με ολοκληρωμένο τρόπο στην υπηρεσία της ανάπτυξης
ενός τόσο σημαντικού τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως αυτός του παράκτιου 
τουρισμού. Μια ολιστική θεώρηση της εν λόγω πολιτικής θα γίνει πραγματικότητα στο εγγύς 
μέλλον της ΕΕ, κυρίως στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του δημοσιονομικού
πλαισίου 2007/2013 κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η διασφάλιση, για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ενός βιώσιμου παράκτιου τουρισμού προσανατολισμένου στο μέλλον.
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