
Μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού 
κλάδου, καθοριστικού παράγοντα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

Στις 25 Μαρτίου 2017, οι επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 27 κρατών μελών υπέγραψαν στη Ρώμη μια 
Πανηγυρική Δήλωση για την επέτειο των Συνθηκών. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση αποτελούν 
βασικές προτεραιότητες για την Ένωση. 

Η βιομηχανία του τουρισμού αποτελεί στρατηγικό τομέα στο πλαίσιο αυτό. Σήμερα, άμεσα και έμμεσα, αντιπροσωπεύει 
ήδη περίπου το 10% του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Ο τουρισμός παράγει επίσης οφέλη σε άλλους βασικούς 
τομείς, όπως το λιανικό εμπόριο, η γεωργία και τα τρόφιμα, οι μεταφορές, οι κατασκευές, οι κλάδοι του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ο ναυπηγικός τομέας.

Σε μια εποχή κατά την οποία η ψηφιακή επανάσταση, οι προηγμένες τεχνικές παραγωγής και η ρομποτική οδηγούν σε μείωση 
των αναγκών σε εργατικό δυναμικό, ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις βιομηχανίες με την υψηλότερη ένταση 
εργασίας. 

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού, κατά τα επόμενα 10 έτη μπορούν να δημιουργηθούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας που συνδέονται με τον τουρισμό. Το 20% των εν λόγω 
θέσεων εργασίας αφορούν νέους κάτω των 25 ετών. Ως εκ τούτου, ο τουρισμός αποτελεί το κύριο μέσο για την καταπολέμηση 
της ανεργίας των νέων, ιδίως σε διάφορες περιφέρειες του Νότου, όπου ο ένας στους δύο νέους είναι άνεργος.

Ο αριθμός των διεθνών τουριστών αναμένεται να διπλασιαστεί, από 1,1 δισεκατομμύριο σε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια, 
από σήμερα έως το 2030. Πολλοί από αυτούς τους τουρίστες θα προέρχονται από μια αναδυόμενη νέα τάξη, με υψηλή 
αγοραστική δύναμη, το ήμισυ δε αυτών θα είναι από την Ασία.

Η Ευρώπη, με τη μοναδικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τοπίου και της φύσης της, μπορεί να προσελκύσει σημαντικό 
μέρος της νέας αυτής ζήτησης. Ωστόσο, θα ήταν σοβαρό λάθος να περιμένουμε παθητικά αυτή τη νέα ανάπτυξη, ως μάννα εξ 
ουρανού. Έως τα τέλη της δεκαετίας του ’90, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το ήμισυ των παγκόσμιων τουριστών·  σήμερα, 
μολονότι εξακολουθεί να είναι ο πρώτος παγκοσμίως προορισμός, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 42%, και προβλέπεται 
να μειωθεί περαιτέρω στο 30% ως το 2030. 

Ο ανταγωνισμός από νέους τουριστικούς προορισμούς αυξάνεται σε μια εποχή κατά την οποία η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις: επενδύσεις, ψηφιακή επανάσταση, επιχειρηματικό περιβάλλον, αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων, κατακερματισμός των προσπαθειών για την προώθηση της Ευρώπης ως προορισμού, και βιωσιμότητα. Για 
να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό αυτού του τομέα, η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες της βιομηχανίας του 
τουρισμού να καταστεί πιο ανταγωνιστική, μετατρέποντας αυτές τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ δραστήριο στον τομέα αυτό, μέσω των εργασιών της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού, της ειδικής ομάδας και της διακομματικής ομάδας για τον τουρισμό, καθώς και μέσω άλλων σχετικών επιτροπών. 
Τον Σεπτέμβριο του 2015, ενέκρινε ψήφισμα που ζητούσε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό.

Για τους λόγους αυτούς, στις 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θα διοργανώσει εκδήλωση υψηλού επιπέδου για την προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον 
τουρισμό ως καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης και απασχόλησης.

Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου
για τον Τουρισμό

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2017, Αίθουσα Ολομελείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου



Ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – 27 Σεπτεμβρίου 2017, 14.00-19.00

Πρόγραμμα
12.30 Εγγραφές

14.00 - 15.20 Έναρξη
A. Tajani, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
J. Katainen, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την 
Ανταγωνιστικότητα

Εισαγωγή 
• E. Bieńkowska, επίτροπος αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ
• I. Bokova, γενική διευθύντρια της UNESCO
• Γ. Ντάσης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
• K. Vella, επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία
• K-H. Lambertz, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
• ΑΕ Πρέσβης Y. Yanyi, επικεφαλής της Αποστολής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• C. Țapardel, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμπρόεδρος της διακομματικής ομάδας «Ανάπτυξη του 

ευρωπαϊκού τουρισμού, πολιτιστική κληρονομιά, Προσκύνημα του Αγίου Ιακώβου και άλλες ευρωπαϊκές πολιτιστικές 
διαδρομές» 

• I. Ujhelyi, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
• T. Navracsics, επίτροπος αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό

15.20 - 17.15   Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Πώς θα μπορέσουμε να 
προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, να βελτιώσουμε το 
επιχειρηματικό περιβάλλον και να αναβαθμίσουμε ικανότητες

Πρόεδρος: K. Delli, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
Εισαγωγή: M. Thyssen, επίτροπος αρμόδια για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα 
των εργαζομένων
Προσκεκλημένοι: V. Húdak, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και 
N. Angelkova, υπουργός Τουρισμού της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
Ομιλητές: F. Millan Mon, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμπρόεδρος της διακομματικής ομάδας «Ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού τουρισμού, πολιτιστική κληρονομιά, Προσκύνημα του Αγίου Ιακώβου και άλλες ευρωπαϊκές πολιτιστικές 
διαδρομές»
Μ. Κύρκος, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 
M. Favilla, εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ
M. Parolini, περιφερειακός υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Λομβαρδίας 
S. Kraus-Winkler, πρόεδρος της HOTREC, 
P. De Wilde, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, 
G. Battisti, πρόεδρος της Federturismo,
K. Jacobs, επικεφαλής μάρκετινγκ της Ryanair, 
P. Torrent, πρόεδρος της NECSTouR, 
G. Guevara Manzo, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού

Θέματα προς συζήτηση: EFSI 2.0 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων), Φορολογία, διοικητικοί φραγμοί και 
γραφειοκρατία, συνδεσιμότητα, υποδομές, επαγγελματική κατάρτιση, ενεργειακή απόδοση, αξιοποίηση περιφερειακών 
ταμείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ορίζοντας 2020, COSME και ο προσεχής προϋπολογισμός

Διάσκεψη Υψηλού 
Επιπέδου για τον Τουρισμό



17.15 - 18.50   Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Καινοτομία στον τουρισμό και τη 
ψηφιακή οικονομία

Πρόεδρος: A. Corazza-Bildt, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και α΄ αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισαγωγή: M. Gabriel, επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία
Προσκεκλημένος: T. Dobre, υπουργός Τουρισμού της Ρουμανίας
Ομιλητές: C. Monteiro de Aguiar, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού
N. Danti, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και εισηγητής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη συνεργατική οικονομία
L. Patanè, πρόεδρος της Confturismo-Confcommercio· 
E. Santander, εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών· 
S. Leirvaag, αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις βιομηχανικές υποθέσεις και την εταιρική κοινωνική ευθύνη της Amadeus IT Group 
J.Celdrán, περιφερειακός υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας της Murcia 
M. Antonioli, επίκουρη καθηγήτρια Οικονομικής Πολιτικής και διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος Οικονομικής 
του Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Bocconi· 
P. Verhoeven, διευθυντής υπηρεσιών του παγκόσμιου εταίρου και διευθύνων δύμβουλος, EMEA της Booking.com 

L. Gambardella, πρόεδρος της ChinaEU
 
Θέματα προς συζήτηση: Ο ρόλος των ψηφιακών πλατφορμών, η επαυξημένη πραγματικότητα και το ταξίδι μέσα στο χρόνο και 
η συνεργατική οικονομία

17.15 - 18.55   Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Προαγωγή της Ευρώπης ως κορυφαίου 
τουριστικού προορισμού (εκ παραλλήλου, στην αίθουσα PHS 3C50) 

Πρόεδρος: P. Kammerevert, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 
Προσκεκλημένοι: L. Brugnaro, δήμαρχος της Βενετίας, 
A. Szalay-Bobrovniczky, αντιδήμαρχος της Βουδαπέστης,
D. Făgădău, δήμαρχος της Κωνστάντσα 
Β. Dai, πρόεδρος της Ακαδημίας Τουρισμού της Κίνας
Ομιλητές: I. De Monte, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και 
εισηγητής σχετικά με τις νέες προκλήσεις και αντιλήψεις για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη
I. Jakovčić, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
O. Martikainen, πρόεδρος της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών
H. Van Staa, πρόεδρος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου της Περιφέρειας Τυρόλου
A. Corsini, περιφερειακός υπουργός τουρισμού της περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια 
P. Ho, αντιπρόεδρος και γενική γραμματέας του Global Tourism Economy Forum 
D. Bollier, πρόεδρος της Value Retail PLC· 
Z. Xiaolu, ανώτερος αντιπρόεδρος αρμόδιος για τη Στρατηγική και τις Σχέσεις με τους Επενδυτές της Ctrip· 
A. Branchini, αντιπρόεδρος της Fondazione Altagamma· 
G. Della Gherardesca, πρόεδρος της Associazione Dimore Storiche Italiane· 
N. Castro, διευθύντρια τουρισμού της περιφέρειας της Γαλικίας 

Θέματα προς συζήτηση: Πλατφόρμα υποστήριξης της προβολής της Ευρώπης σε τρίτες χώρες, διεθνικά προϊόντα στον 
τομέα του τουρισμού (διαδρομές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κλπ.), Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισμού - Η Κίνα και το Ευρωπαϊκό 
Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

#TourismEU

Για άλλες γλώσσες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170901STO82905/parliament-to-host-conference-on-tourism

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170901STO82905/parliament-to-host-conference-on-tourism


Διάσκεψη Υψηλού 
Επιπέδου για τον Τουρισμό

Πρακτικές πληροφορίες
Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, θα συγκεντρωθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότεροι από 700 εγγεγραμμένοι σύνεδροι 
προκειμένου να συμμετάσχουν σε Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου με τίτλο «Μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου, καθοριστικού παράγοντα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης». Παρακάτω θα 
βρείτε όλες τις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη Διάσκεψη.

Το οριστικό πρόγραμμα
διατίθεται εδώ: http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20170901STO82905

Είσοδος και κάρτες εισόδου
Οι σύνεδροι μπορούν να παραλαμβάνουν τις κάρτες εισόδου στο “Info Point” που βρίσκεται αριστερά του κτιρίου Altiero Spi-
nelli, όπως έρχεται κανείς από την Place Luxembourg (βλ. χάρτη παρακάτω - 1) Οι κάρτες εισόδου θα είναι διαθέσιμες από 
τις 12.30 και έπειτα.

Χρησιμοποιήσετε την είσοδο Simone Veil για να μπείτε στο κτίριο (2 στο χάρτη).
Για να καταστεί όσο το δυνατόν ομαλότερη η διενέργεια των ελέγχων ασφαλείας, παρακαλείσθε να περιορίσετε όσο μπορείτε 
τον όγκο των αποσκευών σας..

Φάκελος εγγράφων της Διάσκεψης
Θα διανέμονται έξω από το Ημικύκλιο, στον 3ο όροφο του κτιρίου Paul-Henri Spaak.

Αναμετάδοση μέσω διαδικτύου 
Η Διάσκεψη θα μεταδίδεται ΖΩΝΤΑΝΑ μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule?filterBy=other#27092017    

Ενημέρωση για τους εκπροσώπους του Τύπου
Όλοι οι διαπιστευμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιογράφοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη Διάσκεψη με τη συνήθη 
κάρτα διαπίστευσης που διαθέτουν. Θέσεις θα κρατηθούν για τους δημοσιογράφους στις συνεδρίες έναρξης και λήξης και στις 
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.

Μηχανές λήψης
Οι φωτορεπόρτερς παρακαλούνται να ζητήσουν την ειδική φωτοειδησεογραφική κάρτα (“T-badge”) προκειμένου να τους 
επιτραπεί να μαγνητοσκοπήσουν ή να φωτογραφήσουν τις εργασίες της Διάσκεψης. Αιτήσεις για φωτοειδησεογραφική κάρτα 
μπορούν να αποσταλούν στην διεύθυνση media.accreditation@europarl.europa.eu ή να υποβληθούν αυτοπροσώπως στην 
Είσοδο Τύπου (αριστερά του κτιρίου Paul-Henri Spaak, όπως έρχεται κανείς από την Place Luxembourg).

1 Είσοδος Τύπου

2 Info point - κάρτες εισόδου

3 Πρόσβαση στην Διάσκεψη

1

2 3

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Η εκδήλωση θα αποτελέσει αντικείμενο φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης.
Εάν συμμετάσχετε στην εκδήλωση αυτή, ενδέχεται να βιντεοσκοπηθείτε και να φωτογραφηθείτε. Με τη συμμετοχή σας, παρέχετε την αμετάκλητη συγκατάθεσή σας και δίνετε το δικαίωμα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας βιντεοσκοπήσει, φωτογραφίσει και ηχογραφήσει, και να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα κατά τη διακριτική ευχέρειά του. Απαλλάσσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 
οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τα ανωτέρω.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170901STO82905
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule?filterBy=other#27092017
mailto:media.accreditation%40europarl.europa.eu?subject=

