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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο τουρισµός είναι οικονοµική δραστηριότητα µείζονος σηµασίας µε ιδιαίτερα θετικό
αντίκτυπο στην οικονοµική ανάπτυξη και στην απασχόληση στην Ευρώπη. Επίσης, αποτελεί
µια όλο και πιο σηµαντική πλευρά στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι ταξιδεύουν
όλο και περισσότερο, για ιδιωτικούς ή επαγγελµατικούς λόγους. Ο τουρισµός, ως
δραστηριότητα που έχει σχέση µε την πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά, καθώς και τους
σύγχρονους πολιτισµούς και παραδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδεικνύει µε
υποδειγµατικό τρόπο ότι είναι ανάγκη να συνδυαστεί η οικονοµική ανάπτυξη µε τη βιώσιµη
ανάπτυξη, καθώς και µε την ηθική διάσταση. Ο τουρισµός είναι επίσης ένα σηµαντικό µέσο
για την ενίσχυση της εικόνας της Ευρώπης παγκοσµίως, που µας επιτρέπει να προβάλουµε τις
αξίες µας και να προωθήσουµε την ελκυστικότητα του ευρωπαϊκού προτύπου, το οποίο είναι
το αποτέλεσµα ολόκληρων αιώνων πολιτιστικών ανταλλαγών, γλωσσικής πολυµορφίας και
δηµιουργικότητας.
Ο ευρωπαϊκός τουρισµός αντιµετώπισε πρόσφατα δύσκολη οικονοµική κατάσταση η οποία
επιδεινώθηκε µε την έκρηξη του ηφαιστείου και η οποία απέδειξε τον ευάλωτο χαρακτήρα
του αλλά και την ανθεκτικότητά του, χάρη στη σηµασία που αποδίδουν οι ευρωπαίοι πολίτες
στα ταξίδια και τις διακοπές. Έτσι, η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία
επηρεάζει το σύνολο των οικονοµιών από το 2008, είχε αισθητές επιπτώσεις στη ζήτηση
τουριστικών υπηρεσιών. Πρόσφατα, το κλείσιµο του εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια του
Απριλίου και Μαΐου 2010, λόγω της ύπαρξης νέφους ηφαιστειογενούς τέφρας επηρέασε σε
µεγάλο βαθµό τα ταξίδια στην Ευρώπη και προκάλεσε σοβαρές ζηµίες στις αεροπορικές
εταιρείες, τα τουριστικά γραφεία και τους τουριστικούς πράκτορες, καθώς και στους ίδιους
τους τουρίστες.
Αυτό το δύσκολο πλαίσιο για την τουριστική βιοµηχανία έφερε στην επιφάνεια ορισµένες
προκλήσεις τις οποίες έχει να αντιµετωπίσει ο τοµέας του ευρωπαϊκού τουρισµού. Για να
µπορέσουµε να ανταποκριθούµε, είναι σηµαντικό όλοι οι παράγοντες του τοµέα να
συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να εργαστούν σε ένα ενοποιηµένο πολιτικό
πλαίσιο, το οποίο να λαµβάνει υπόψη τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως διατυπώνονται
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η Ευρώπη πρέπει να παραµείνει ο πρώτος τουριστικός
προορισµός στον κόσµο και να µπορέσει να αξιοποιήσει τον πλούτο και την πολυµορφία των
περιφερειών που την αποτελούν.
Με την παρούσα ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προωθήσει µια συντονισµένη
προσέγγιση των πρωτοβουλιών που συνδέονται µε τον τουρισµό και να ορίσει το νέο πλαίσιο
δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και της ικανότητάς της να
αναπτύσσεται µε βιώσιµο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει µια
σειρά πρωτοβουλιών ευρωπαϊκής ή πολυεθνικής διάστασης που αποσκοπούν στην επίτευξη
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αυτών των στόχων και ταυτόχρονα αξιοποιούν πλήρως τις αρµοδιότητες της Ένωσης, όπως
έχουν θεσπιστεί από τη συνθήκη της Λισαβόνας για τον τουρισµό.

2.

Η

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΝΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΕ ΣΑΦΕΙΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

2.1.

Αύξηση της οικονοµικής σηµασίας

Ο τουρισµός είναι µια οικονοµική δραστηριότητα που µπορεί να δηµιουργήσει ανάπτυξη και
απασχόληση στην ΕΕ, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη και την οικονοµική και
κοινωνική ολοκλήρωση, κυρίως των αγροτικών και ορεινών περιοχών, των παράκτιων
περιφερειών και των νησιών, των αποµακρυσµένων και άκρως αποµακρυσµένων
περιφερειών ή των περιφερειών που βρίσκονται σε στάδιο σύγκλισης. Με περίπου 1,8 εκατ.
επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ, οι οποίες κατέχουν περίπου το 5,2% του συνολικού εργατικού
δυναµικού (δηλαδή περίπου 9,7 εκατ. θέσεις απασχόλησης µε σηµαντική αναλογία νέων), η
Ευρωπαϊκή τουριστική βιοµηχανία1 παράγει πάνω από το 5% του ΑΕΠ της ΕΕ, ένα
αριθµητικό στοιχείο που σηµειώνει σταθερή αύξηση2. Έτσι, ο τουρισµός αντιπροσωπεύει την
τρίτη µεγαλύτερη κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα της ΕΕ, µετά από τους τοµείς
του εµπορίου και της διανοµής, καθώς και τον κατασκευαστικό τοµέα. Λαµβανοµένων
υπόψη των τοµέων που συνδέονται µαζί του3, η συνεισφορά του τουρισµού στο ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν είναι ακόµη υψηλότερη, διότι εκτιµάται ότι πάνω από το 10 % του ΑΕΠ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται σ’αυτόν και ότι προσφέρει περίπου 12 % του συνόλου
απασχόλησης. Ως προς αυτό, αν παρατηρήσουµε την τάση των τελευταίων δέκα ετών, η
αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα του τουρισµού ήταν πάντα πιο αξιοσηµείωτη από ότι
στην υπόλοιπη οικονοµία.
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει ο πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο, µε
370 εκατοµµύρια αφίξεων διεθνών τουριστών για το έτος 2008, δηλαδή 40 % των αφίξεων σε
ολόκληρο τον κόσµο4, µεταξύ των οποίων 7,6 εκατοµµύρια αφίξεων προέρχονται από τις
χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα), µε σαφή αύξηση σε σχέση µε τα 4,2
εκατοµµύρια αφίξεων το 2004. Οι αφίξεις αυτές έχουν δηµιουργήσει έσοδα της τάξεως των
266 δισεκατοµµυρίων ευρώ, εκ των οποίων 75 δισεκατοµµύρια ευρώ από τουρίστες µη
προερχόµενους από την Ένωση5. Τα ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν από τους ίδιους τους
ευρωπαίους πολίτες, εκτιµώνται περίπου σε 1,4 δισεκατοµµύρια, εκ των οποίων το 90 %
πραγµατοποιείται εντός της ΕΕ. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού
Τουρισµού (ΠΟΤ), οι αφίξεις διεθνών τουριστών στην Ευρώπη αναµένεται να αυξηθούν
σηµαντικά στο µέλλον. Τέλος, οι ευρωπαίοι πολίτες περιλαµβάνονται επίσης µεταξύ των
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Παραδοσιακοί πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών και τουρισµού (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφενεία,
ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία µίσθωσης αυτοκινήτων, αεροπορικές εταιρείες τσάρτερ, τουριστικά
λεωφορεία, κρουαζιερόπλοια, κ.λπ.) που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες απευθείας στους επισκέπτες.
Μελέτη σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα της ΕΕ, Σεπτέµβριος 2009 (βλ.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5257&userservice_i
d=1&request.id=0 ).
Συγκεκριµένα, οι τοµείς της διανοµής, ο κατασκευαστικός τοµέας και γενικά οι εταιρείες µεταφορών
(αεροπορικές, σιδηροδροµικές, θαλάσσιες µεταφορές, λεωφορεία, κ.λπ..), καθώς και ο πολιτιστικός
τοµέας (µεταξύ των οποίων ο πολιτιστικός και δηµιουργικός κλάδος).
Βαρόµετρο ΠΟΤ του παγκόσµιου τουρισµού, τόµος 8, Ιανουάριος 2010.
Eurostat, Statistics in Focus, 23/2009 (Balance of payments statistics).
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πρώτων τουριστών οι οποίοι µεταβαίνουν σε τρίτες χώρες και αυτό αποτελεί εξαιρετικά
σηµαντική πηγή εσόδων σε πολυάριθµες χώρες. Τα στοιχεία αυτά δικαιολογούν την ενίσχυση
της εξωτερικής διάστασης της τουριστικής πολιτικής της ΕΕ, µε σκοπό τη στήριξη της ροής
τουριστών που προέρχονται από τρίτες χώρες, αλλά και τη στήριξη των εταίρων της ΕΕ,
κυρίως στη Μεσόγειο.
2.2.

Προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων από τη συνθήκη της Λισαβόνας που
προστίθενται σε πολυάριθµα προηγούµενα επιτεύγµατα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συντονισµό µε τα κράτη µέλη και τις ενώσεις που
αντιπροσωπεύουν τον τουριστικό τοµέα, καταβάλλει εδώ και πολλά χρόνια σηµαντικές
προσπάθειες για να θέσει σε εφαρµογή µια σειρά δράσεων που έχουν σκοπό να ενισχύσουν
τον ευρωπαϊκό τουρισµό και την ανταγωνιστικότητά του6. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θέσπισε
επίσης ένα ολοκληρωµένο και πολύ ανεπτυγµένο σύστηµα για την προστασία των επιβατών
και των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων των επιβατών µε ειδικές ανάγκες και µε
µειωµένη κινητικότητα, σε όλα τα µέσα µεταφοράς7.
Με την πάροδο του χρόνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση µπόρεσε να θέσει τα θεµέλια µιας
ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισµού επιµένοντας στους παράγοντες που καθορίζουν την
ανταγωνιστικότητά του και συγχρόνως λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της βιώσιµης
ανάπτυξης. Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, ο τουρισµός βλέπει τη
σηµασία του να αναγνωρίζεται: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον αρµοδιότητα να στηρίζει, να
συντονίζει και να συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών. Πρόκειται για σηµαντική
πρόοδο που παρέχει τις απαιτούµενες διευκρινίσεις και καθιστά δυνατή τη θέσπιση ενός
συνεκτικού πλαισίου δράσης.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 195 της ΣΛΕΕ, η Ένωση µπορεί έτσι:
• να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του τοµέα και να δηµιουργήσει
ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους,
• να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, ιδίως µε την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών,
• και να αναπτύξει ολοκληρωµένη προσέγγιση του τουρισµού που να εξασφαλίσει τη
συνεκτίµηση αυτού του τοµέα στο πλαίσιο των λοιπών πολιτικών της.
Αυτό το νέο νοµικό πλαίσιο αποτελεί πραγµατική ευκαιρία για την επιτυχηµένη υλοποίηση
των δράσεων που εµπεριέχουν µεγάλη προστιθέµενη ευρωπαϊκή αξία και που λαµβάνουν
υπόψη τον στόχο µείωσης του διοικητικού φόρτου. Στόχος των δράσεων αυτών είναι να
ωφελήσουν το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µολονότι η καθεµία από αυτές
έχει συµφέρον, έστω και σε διαφορετικό βαθµό, να αναπτύξει το δικό της τουριστικό
δυναµικό.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισµό»
COM(2007)621 τελικό, «Η ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισµό: Για µια ισχυρότερη
σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού» COM(2006)134 τελικό.
http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm
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3.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ευρωπαϊκός τουρισµός αντιµετωπίζει προκλήσεις µείζονος σηµασίας που συνιστούν επίσης
ευκαιρίες προς αξιοποίηση. Ο τουρισµός πρέπει, από τη µία πλευρά, να προσαρµοστεί στις
κοινωνικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν την τουριστική ζήτηση και, από την άλλη πλευρά,
να αντιµετωπίσει τους περιορισµούς που επιβάλλονται από την τρέχουσα δοµή του τοµέα, τις
ιδιαιτερότητές του και το οικείο οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο.
Ο ευρωπαϊκός τουρισµός αντιµετώπισε πρόσφατα δύσκολη οικονοµική κατάσταση η οποία
επιδεινώθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjöll.
Κατ’αρχήν, η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία επηρεάζει το σύνολο των
οικονοµικών τοµέων από το 2008, έχει αισθητές επιπτώσεις στη ζήτηση τουριστικών
υπηρεσιών. Οι ευρωπαίοι, µολονότι συνέχισαν να ταξιδεύουν, προσάρµοσαν τις
συµπεριφορές τους στις περιστάσεις, κυρίως δίνοντας προτεραιότητα στους πιο κοντινούς
προορισµούς και µειώνοντας τη διάρκεια παραµονής τους ή τις επιτόπιες δαπάνες τους8.
Έτσι, η τουριστική δραστηριότητα στην Ευρώπη µειώθηκε περίπου κατά 5,6% το 2009. Ο
συνολικός αυτός αριθµός κρύβει σηµαντικές ανισότητες: ορισµένες περιφέρειες, κυρίως στην
ανατολική ή βόρειο Ευρώπη έχουν πληγεί ιδιαίτερα ή έχουν σηµειώσει σαφή µείωση του
αριθµού των τουριστών, µέχρι 8%. Η παρούσα κρίση είναι διαρκείας και οι προοπτικές
ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας παραµένουν ακόµη µηδαµινές. Έτσι, ενώ
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΠΟΤ προβλέπεται ότι από το 2010 θα αυξηθεί ο αριθµός των
αφίξεων διεθνών τουριστών, φαίνεται ο ρυθµός ανάκαµψης θα είναι βραδύτερος στην
Ευρώπη σε σύγκριση µε άλλες περιοχές του κόσµου, όπως η Ασία.
Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε µε το κλείσιµο του εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια του
Απριλίου και Μαΐου 2010, λόγω της παρουσίας νέφους ηφαιστειογενούς τέφρας. Μολονότι
είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι ζηµίες, σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις ακυρώθηκαν
πάνω από 2 εκατοµµύρια αφίξεις τουριστών και το άµεσο κόστος για τους τουριστικούς
πράκτορες έφθασε περίπου σε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Πρέπει να συνυπολογιστεί ότι οι
απώλειες κέρδους για τον ξενοδοχειακό τοµέα και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται µε
τον τουρισµό, η οποία µετά βίας αντισταθµίζεται από τα κέρδη που πραγµατοποιούνται από
ορισµένες άλλες υπηρεσίες, όπως η ενοικίαση αυτοκινήτων ή η µεταφορά µε ταξί. Κατά τη
βιντεοδιάσκεψη που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τους υπουργούς και
υφυπουργούς τουρισµού στις 28 Απριλίου 2008 για την αξιολόγηση του αντικτύπου της
«ηφαιστειακής» κρίσης στον τουρισµό, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις αυτής της αναστολής των
πτήσεων καθώς και ορισµένες δυνατότητες δράσης.
Η κατάσταση αυτή απαιτεί την προσαρµογή του τοµέα σε νέους περιορισµούς. Πράγµατι,
σήµερα, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στην
Ευρώπη.
Όπως κάθε άλλος οικονοµικός τοµέας, η τουριστική βιοµηχανία αντιµετωπίζει ολοένα και
µεγαλύτερο ανταγωνισµό, δεδοµένου ότι οι αναδυόµενες ή οι αναπτυσσόµενες χώρες
προσελκύουν όλο και µεγαλύτερο αριθµό τουριστών. Για να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισµό
αυτό, η Ευρώπη πρέπει να προτείνει βιώσιµη και ποιοτική τουριστική προσφορά
αναδεικνύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, ιδίως, την ποικιλία των τοπίων της και
8

EL

Συνολικά στην Ευρώπη, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών µειώθηκαν περίπου κατά 5,6 % το 2009, αλλά
ορισµένες περιοχές, κυρίως η ανατολική Ευρώπη ή η βόρειος Ευρώπη σηµείωσαν µείωση µέχρι 8 %.
(Βαρόµετρο ΠΟΤ του παγκόσµιου τουρισµού, τόµος 8, Ιανουάριος 2010).
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τον εξαιρετικό πολιτιστικό της πλούτο9. Πρέπει επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία µε
εκείνες τις χώρες των οποίων ο πληθυσµός µόλις αναπτύξει το βιοτικό του επίπεδο, µπορεί να
αποτελέσει πηγή επισκεπτών για τους ευρωπαϊκούς προορισµούς.
Μια άλλη πρόκληση οφείλεται στις δηµογραφικές εξελίξεις που παρατηρούνται στην
Ευρώπη, καθώς και στις νέες συµπεριφορές ή προσδοκίες των τουριστών. Οι αλλαγές αυτές
απαιτούν ταχεία προσαρµογή εκ µέρους της τουριστικής βιοµηχανίας προκειµένου να
µπορέσει να διατηρήσει το επίπεδο της ανταγωνιστικότητάς της. Ιδιαίτερα, ο αριθµός των
ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών προβλέπεται να φθάσει το 20% του πληθυσµού το 2020.
Αυτό η κατηγορία του πληθυσµού, που αποτελείται από άτοµα που έχουν συγχρόνως
αγοραστική δύναµη και ελεύθερο χρόνο αντιπροσωπεύει ιδιαίτερα σηµαντικό δυναµικό της
αγοράς, αλλά απαιτεί επίσης την προσαρµογή του τουριστικού τοµέα για να µπορέσει να
ανταποκριθεί σ’αυτές τις ιδιαιτερότητες. Το ίδιο ισχύσει και για την υποδοχή του
αυξανόµενου αριθµού τουριστών µε µειωµένη κινητικότητα (οι τελευταίες εκτιµήσεις
ανέρχονται σε 127 εκατοµµύρια ατόµων) και ειδικές ανάγκες που πρέπει να ενταχθούν στην
προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών.
Επίσης, απαιτείται να ενσωµατωθούν πλήρως στην τουριστική πολιτική κι άλλες
διαρθρωτικές προκλήσεις. Έτσι, η τουριστική προσφορά πρέπει στο εξής να λαµβάνει υπόψη
τις απαιτήσεις που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, καθώς και µε την έλλειψη νερού και
ενέργειας, τις πιέσεις που ασκούνται στη βιοποικιλότητα ή ακόµη τους κινδύνους του
µαζικού τουρισµού όσον αφορά την πολιτιστική κληρονοµιά. Οι τουριστικές επιχειρήσεις
πρέπει να µειώσουν την κατανάλωση πόσιµου ύδατος σε περίπτωση ξηρασίας, τις εκποµπές
αερίων θερµοκηπίου, καθώς και να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα.
Στις επόµενες δεκαετίες, οι αλλαγές των κλιµατικών συνθηκών της Ευρώπης θα µπορούσαν
να οδηγήσουν στην αναδιάρθρωση των ταξιδιωτικών συνηθειών και να επηρεάσουν
ορισµένους προορισµούς. Επίσης, η µείωση του χιονιού στις ορεινές περιοχές της Ευρώπης
θα µπορούσε να δηµιουργήσει µη αναστρέψιµη υποχώρηση του χειµερινού τουρισµού.
Ταυτόχρονα, η άνοδος της στάθµης της θάλασσας µπορεί να µεταβάλει τον χαρακτήρα του
τουρισµού στις παράκτιες περιοχές. Η ευρωπαϊκή πολιτική τουρισµού καθώς και οι
αντίστοιχες εθνικές πολιτικές πρέπει να συνεκτιµήσουν όλες αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές,
λαµβάνοντας µέτρα τόσο για να αποφευχθεί η διαρθρωτική ανεργία, όσο και για να
εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική κατανοµή των επενδύσεων που αφορούν τον τουρισµό.
Η ανάπτυξη των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η
συχνότερη χρήση τους από τους καταναλωτές, έχουν επίσης µεταβάλει αισθητά τη σχέση
µεταξύ της τουριστικής βιοµηχανίας και της πελατείας της. Η αξιολόγηση του επιπέδου
ευαισθητοποίησης, πρόσβασης και χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών από τους διαφόρους
ενδιαφερόµενους φορείς κατέδειξε ότι χρησιµοποιούν τα ΤΠΕ µε διαφορετικούς τρόπους, οι
οποίοι οφείλονται σε διαφόρους παράγοντες όπως οι βασικές τους δεξιότητες, το µέγεθός
τους και η σχετική θέση τους στην τουριστική αλυσίδα.
Απέναντι σ’αυτό το σύνολο προκλήσεων και ευκαιριών, οι επιχειρήσεις του τουριστικού
τοµέα, κυρίως ΜΜΕ, δεν είναι πάντα σε θέση να προσαρµοστούν γρήγορα, λαµβανοµένων
υπόψη των περιορισµένων οικονοµικών τους πόρων και της έλλειψης εργαζοµένων µε τις
απαιτούµενες δεξιότητες.
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300 από τους 800 χώρους στον κατάλογο της παγκόσµιας κληρονοµιάς της l’UNESCO βρίσκονται
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Τέλος, προστίθενται ειδικές προκλήσεις, που οφείλονται στις ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού
τουριστικού τοµέα. Οι προκλήσεις αυτές συνδέονται, αφενός, µε τα καταναλωτικά πρότυπα,
κυρίως µε την εποχιακή κατανοµή και τις τουριστικές µετακινήσεις, και αφετέρου, µε τα
πρότυπα παραγωγής, δηλαδή µε την αλυσίδα αξιών και τους τουριστικούς προορισµούς. Επί
του παρόντας, η τουριστική ζήτηση είναι πάρα πολύ επικεντρωµένη στους µήνες Ιούλιο και
Αύγουστο. Η εποχικότητα αυτή δεν επηρεάζει µόνο την εισοδηµατική ροή, αλλά έχει
επιπτώσεις και στη µη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών και του
προσωπικού.
4.

ΦΙΛΟ∆ΟΞΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ

Ο ευρωπαϊκός τουρισµός, για να ανταπεξέλθει σ’αυτή την κρίση και στους αυξανόµενους
περιορισµούς όσον αφορά τη δραστηριότητά του, καλείται να εξελιχθεί. Η ανάγκη αυτή
απαιτεί προσαρµογές σε όλα τα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεισφέρει σ’αυτό
και να ευνοήσει τη χάραξη µιας δυναµική πολιτικής που θα επιταχύνει την ανάπτυξη και θα
δηµιουργήσει τις προϋπόθεσες αύξησης της ελκυστικότητας.
Σύµφωνα µε τη συνθήκη της Λισαβόνας, βασικός στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής
τουρισµού είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τοµέα, λαµβανοµένου υπόψη ότι
µακροπρόθεσµα, η ανταγωνιστικότητα συνδέεται στενά µε τον «βιώσιµο» χαρακτήρα του
τρόπου ανάπτυξής του. Ο στόχος αυτός συνδέεται σαφώς µε τη νέα οικονοµική στρατηγική
της Ένωσης, «Ευρώπη 2020», και ιδιαίτερα µε την εµβληµατική πρωτοβουλία «Βιοµηχανική
πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης». Επιπλέον, ο τουρισµός µπορεί να συµβάλλει
επίσης και σε άλλες εµβληµατικές πρωτοβουλίες ιδίως «Ένωση για την καινοτοµία»,
«Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη»10 και «Στρατηγική για τις νέες δεξιότητες και τις
νέες θέσεις απασχόλησης». Επίσης, η ανάπτυξη µιας δυναµικότερης πολιτικής τουρισµού, η
οποία βασίζεται στην πλήρη άσκηση των ελευθεριών που κατοχυρώνουν οι συνθήκες, µπορεί
να συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στην αναθέρµανση της ενιαίας αγοράς.
Πράγµατι, πρωταρχικός στόχος του ευρωπαϊκού πλαισίου δράσης είναι να ευνοήσει την
ευηµερία του τουρισµού στην Ευρώπη. Όµως, πρέπει να ανταποκριθεί επίσης σε
προβληµατισµούς που αφορούν τον κοινωνικό τοµέα, την εδαφική συνοχή και προστασία και
την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Επίσης, πρέπει να δώσει τη
δυνατότητα στον τουριστικό τοµέα να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του σε σχέση µε τις
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, καθώς και την ικανότητά του αντιµετωπίζει τις
διαρθρωτικές αλλαγές που µπορεί να προκαλέσει ο τουρισµός. Έµµεσα, ο τουρισµός
συµβάλλει στην ενίσχυση του αισθήµατος ευρωπαϊκής ιθαγένειας µε την προώθηση των
επαφών και των ανταλλαγών µεταξύ πολιτών, ανεξάρτητα από τις γλωσσικές και
πολιτιστικές διαφορές ή παραδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό είναι επίσης σηµαντικό οι ευρωπαίοι
πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους και να µπορούν να επωφελούνται όταν
µετακινούνται εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πρέπει να µπορούν να ασκούν τα
δικαιώµατα του ευρωπαίου πολίτη το ίδιο εύκολα όσο και στη χώρα τους. Η Επιτροπή θα
προτείνει λύσεις για να ελαχιστοποιήσει τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες
όταν προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν τουριστικές υπηρεσίες έξω από τη χώρα τους.
Οι απαιτήσεις αυτές για µια φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική τουρισµού αναγνωρίστηκαν κατά
την άτυπη υπουργική σύνοδο για τον τουρισµό που οργανώθηκε µε πρωτοβουλία της
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ισπανικής προεδρίας του Συµβουλίου στις 15 Απριλίου 2010. Μετά τη διάσκεψη υψηλού
επιπέδου σχετικά µε τον ευρωπαϊκό τουρισµό, που πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 14
Απριλίου 2010, µια πραγµατική «γενική συνέλευση» του ευρωπαϊκού τουρισµού, αυτή η
άτυπη υπουργική σύνοδος αποτέλεσε αποφασιστικό βήµα για τη δέσµευση που έχει αναλάβει
η Ένωση και όλα τα κράτη µέλη για έναν τουριστικό τοµέα που να είναι ανταγωνιστικός,
βιώσιµος, σύγχρονος και κοινωνικά υπεύθυνος. Έτσι, οι υπουργοί τουρισµού της ΕΕ
στήριξαν τη «∆ήλωση της Μαδρίτης» η οποία καθορίζει µια σειρά συστάσεων σχετικά µε την
εφαρµογή ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισµού, υπογραµµίζει ότι είναι ανάγκη να
ενισχυθεί η βιώσιµη ανταγωνιστικότητα αυτού του τοµέα και αναγνωρίζει την προστιθέµενη
αξία της δράσης της ΕΕ υπέρ του τουρισµού, η οποία συµπληρώνει θετικά τη δράση των
κρατών µελών µέσω ολοκληρωµένης προσέγγισης του τουρισµού.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι δράσεις υπέρ του τουρισµού µπορούν να εστιαστούν
σε τέσσερεις άξονες:
(1)

ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα στην Ευρώπη,

(2)

προώθηση της ανάπτυξης βιώσιµου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισµού,

(3)

εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιµων και
ποιοτικών προορισµών,

(4)

µεγιστοποίηση του δυναµικού των πολιτικών και των χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ
για την ανάπτυξη του τουρισµού.

Αυτοί οι τέσσερις άξονες αποτελούν τον κορµό του νέου πλαισίου δράσης για τον τουρισµό
που η Επιτροπή σκοπεύει να εφαρµόσει σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους
βασικούς φορείς της τουριστικής βιοµηχανίας.
5.

ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Σύµφωνα µε τους στόχους που προαναφέρθηκαν και λαµβανοµένου πλήρως υπόψη του νέου
θεσµικού πλαισίου που παρέχει η συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
πεπεισµένη ότι µπορούν να διενεργούνται αρκετές δράσεις ευρωπαϊκής ή πολυεθνικής
διάστασης, µε βάση την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στη συνθήκη και τις
αρµοδιότητες των κρατών µελών στον τοµέα του τουρισµού.
5.1.

Ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα στην Ευρώπη

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού στην ΕΕ παίζει καίριο ρόλο για την
ενίσχυση της δυναµικής και βιώσιµης ανάπτυξης αυτού του τοµέα. Για την επίτευξη αυτού
του στόχου, πρέπει να αναπτυχθεί η καινοτοµία στον τοµέα του τουρισµού, να ενισχυθεί η
ποιότητα της προσφοράς σε όλες της τις διαστάσεις, να βελτιωθούν τα επαγγελµατικά
προσόντα στον τοµέα, να καταβληθούν προσπάθειες για να αποκατασταθεί η εποχικότητα της
ζήτησης, να διαφοροποιηθεί η προσφορά τουριστικών προϊόντων, και τέλος, να βελτιωθούν
τα στατιστικά δεδοµένα και οι αναλύσεις που αφορούν τον τουρισµό. Ο τουριστικός τοµέας
έχει σηµαντικό δυναµικό για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δεδοµένου
ότι η µεγάλη πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων συνίσταται σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επίσης, παρουσιάζει σηµαντικές συνέργιες µε τη βιοτεχνία και τα
καλλιτεχνικά επαγγέλµατα που µπορούν να συνεισφέρουν στη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, καθώς και στην ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών.
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Προώθηση της διαφοροποίησης των προσφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να συµβάλει στη διαφοροποίηση της προσφοράς τουριστικών
υπηρεσιών ενθαρρύνοντας τις ροές τουριστών εντός της Ευρώπης χάρη στη αξιοποίηση
θεµατικών τουριστικών προϊόντων σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Πράγµατι, οι διεθνικές συνέργιες
µπορεί να βελτιώσουν την προώθηση και να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη της τουριστικής
προβολής. Επίσης µπορούν να συµπεριλάβουν το σύνολο του πολιτιστικού πλούτου σε όλη
την ποικιλοµορφία του: πολιτιστική κληρονοµιά (συµπεριλαµβανοµένων των πολιτιστικών
διαδροµών), σύγχρονη πολιτιστική κληρονοµιά, προστατευόµενες φυσικές περιοχές,
τουρισµός υγείας και ευεξίας (συµπεριλαµβανοµένων του ιαµατικού τουρισµού),
εκπαιδευτικός τουρισµός, οινοποιητικός-γαστρονοµικός, ιστορικός, αθλητικός ή
θρησκευτικός τουρισµός, αγροτουρισµός, αγροτικός τουρισµός, ή ακόµη ο τουρισµός που
αξιοποιεί τη θαλάσσια και υποβρύχια πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και τη βιοµηχανική
κληρονοµιά ή τον οικονοµικό ιστό µιας περιφέρειας.
Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία µε το Συµβούλιο της
Ευρώπης στον τοµέα του πολιτιστικού τουρισµού για την βελτιώσει την αξιολόγηση του
αντικτύπου και την εξασφάλιση καλύτερης προβολής. Κατά τα τελευταία χρόνια,
αναπτύχθηκαν και άλλες διασυνοριακές πρωτοβουλίες, όπως ευρωπαϊκές ποδηλατικές
διαδροµές ή πορείες προσκυνήµατος, π.χ. η «Via Francigena» και η πορεία προσκυνήµατος
στο Σαντιάγο ντε Κοµποστέλα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες αυτές
πρέπει να αναγνωριστούν και να τύχουν ευρωπαϊκής νοµιµότητας που θα εξασφαλίζει τον
διεθνικό τους χαρακτήρα. Η αναγνώριση της ευρωπαϊκής τους διάστασης µπορεί να
δηµιουργήσει αντίστοιχη δυναµική µε την επιτυχηµένη εµπειρία των «πολιτιστικών
πρωτευουσών της Ευρώπης» οι οποίες δρουν σαν καταλύτης για την τοπική ανάπτυξη και τον
τουρισµό θέτοντας σε εφαρµογή κάθε χρόνο ένα φιλόδοξο και ελκυστικό πολιτιστικό
πρόγραµµα σε ευρωπαϊκή κλίµακα11. Η εµπειρία αυτή µπορεί επίσης να επεκταθεί στις
περιφέρειες που αποτελούν µέρος του δικτύου «Natura 2000», οι οποίες καλύπτουν πάνω από
το 17% του ευρωπαϊκού εδάφους και αποτελούν ζώνες ενδιαφέροντος για τον τουρισµό,
εφόσον τηρούνται οι αρχές διατήρησης του σχετικού περιβάλλοντος.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ:
(1) Ανάπτυξη συνεκτικής στρατηγικής για την προώθηση της προσφοράς τουριστικών
υπηρεσιών µε διάφορους τρόπους και βελτίωση της αξιοποίησης της κοινής
κληρονοµιάς της Ευρώπης, ιδιαίτερα µε τη δηµιουργία «σήµατος ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονοµιάς», παράλληλα µε άλλες δράσεις όπως οι Ευρωπαϊκές
Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
πολιτιστική κληρονοµιά.
(2) Ενθάρρυνση της ενσωµάτωσης της «φυσικής» κληρονοµιάς στις στρατηγικές του
τουρισµού που θα τύχει επίσης πρωτοβουλιών κατηγοριοποίησης.
Ανάπτυξη της καινοτοµίας στην τουριστική βιοµηχανία
Η καινοτοµία και οι νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης έχουν γίνει στοιχεία καθοριστικής
σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιοµηχανίας και για την ενίσχυση των
11
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Την περίοδο 1995-2004, ο αριθµός των διανυκτερεύσεων στις πόλεις που κατέχουν τον τίτλο για ένα
δεδοµένο έτος αυξήθηκε κατά µέσο όρο κατά 12% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
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ανταλλαγών µε άλλους συνδεδεµένους τοµείς. Η χρησιµοποίηση της καινοτοµίας από τους
δηµόσιους και ιδιωτικούς τουριστικούς παράγοντες, ιδιαίτερα από τις ΜΜΕ, πρέπει να
ενισχυθεί µέσω πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης και εταιρικής σχέσης, καθώς και µε την
δέουσα χρησιµοποίηση των διαφόρων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Επίσης,
πρέπει να επισπευθεί η ενσωµάτωση των εργαλείων και των υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας στο σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα αυτών που
χρησιµοποιούνται από τις ΜΜΕ, και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των διαφόρων
τουριστικών παραγόντων στα κατάλληλα χρηµατοπιστωτικά όργανα.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ:
(3) Η Επιτροπή θα ξεκινήσει µια νέα πλατφόρµα «ΤΠΕ και Τουρισµός», η οποία θα
αποτελείται από συντελεστές που θα διευκολύνουν την προσαρµογή του τουριστικού
τοµέα και των επιχειρήσεών του στις εξελίξεις της αγοράς των νέων τεχνολογιών της
πληροφόρησης και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους αξιοποιώντας στον
µέγιστο βαθµό πιθανές συνέργιες µεταξύ των δύο τοµέων.
(4) Κατά την προετοιµασία της µελλοντικής της ανακοίνωσης σχετικά µε το
ηλεκτρονικό εµπόριο στην εσωτερική αγορά, µε την οποία θα αξιολογηθεί η
εφαρµογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο, η Επιτροπή θα εξετάσει τις
δυνατότητες ενίσχυσης του τουριστικού τοµέα στο πλαίσιο αυτό.
Βελτίωση των επαγγελµατικών αρµοδιοτήτων
Ο εκσυγχρονισµός της τουριστικής δραστηριότητας πρέπει να συνοδεύεται από την
εντατικοποίηση των προσπαθειών που θα βελτιώσουν τις επαγγελµατικές ικανότητες των
εργαζόµενων στον τοµέα αυτόν, κυρίως µε τη διευκόλυνση της προσαρµογής τους στις νέες
τεχνολογίες και στις νέες προσδοκίες της αγοράς, για παράδειγµα στον τοµέα της υγείας και
της ευηµερίας και που θα διευκολύνουν την κινητικότητά τους. Κατά την έννοια αυτή, οι εν
λόγω προσπάθειες εγγράφονται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και ιδιαίτερα
της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Στρατηγική για τις νέες δεξιότητες και τις νέες θέσεις
απασχόλησης».
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ:
(5) Για να στηριχθεί η κατάρτιση των εργαζοµένων στον τουριστικό τοµέα, η Επιτροπή
θα προσπαθήσει να προωθήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα διάφορα
προγράµµατα της ΕΕ, όπως το πρόγραµµα Leonardo ή ακόµη το πρόγραµµα πλαίσιο
για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα µε τις πτυχές «Erasmus για τους
νέους επιχειρηµατίες», καθώς και «Ηλεκτρονικές δεξιότητες για την καινοτοµία».
Ενθάρρυνση της παράτασης της τουριστικής περιόδου
Η βελτίωση της χρησιµοποίησης των υφιστάµενων τουριστικών υποδοµών και του
προσωπικού στη χαµηλή περίοδο θα µπορούσε να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να
χρησιµοποιούν καλύτερα τις υποδοµές και να αξιοποιούν την παραγωγικότητά τους
στηριζόµενες σε πιο µόνιµο και δραστήριο προσωπικό. Ένα πρώτο βήµα προς την
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κατεύθυνση αυτή πραγµατοποιήθηκε µέσω της πρωτοβουλίας «CALYPSO»12, η οποία
οδήγησε στη δηµιουργία καταλόγου µε τις ορθές πρακτικές των κρατών µελών.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ:
(6) Προώθηση µηχανισµού εθελοντικών τουριστικών ανταλλαγών µεταξύ κρατών
µελών13, που να επιτρέπει ιδιαίτερα σε ορισµένες βασικές οµάδες πληθυσµού, όπως
νέους, ηλικιωµένους, άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα και οικογένειες χαµηλού
εισοδήµατος να ταξιδεύουν κυρίως κατά τη διάρκεια της χαµηλής περιόδου.
(7) Ανάπτυξη εθελούσιου µηχανισµού ανταλλαγής επιγραµµικών πληροφοριών για τη
βελτίωση του συντονισµού των σχολικών διακοπών µεταξύ των κρατών µελών,
χωρίς να θίγονται οι πολιτιστικές παραδόσεις των κρατών µελών.
Εδραίωση της κοινωνικο-οικονοµικής γνωστικής βάσης για τον τουρισµό
Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τοµέα, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σηµαντικό να
υπάρχει, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, καλύτερη κοινωνικο-οικονοµική γνωστική βάση για τον
τουρισµό, καθώς και για τη σχέση του µε το περιβάλλον. Ως προς αυτό, η τρέχουσα
αναθεώρηση της οδηγίας 95/57/ΚΕ σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον
τοµέα του τουρισµού αποτελεί σηµαντικό βήµα, διότι θα λάβει υπόψη την εξέλιξη του
τουρισµού στην Ευρώπη και τις ανάγκες των χρηστών.
Ωστόσο, απαιτείται ακόµη ένα βήµα πάρα πέρα, καθώς και η ενθάρρυνση της συνεργασίας
στο ευρωπαϊκό επίπεδο µεταξύ κρατών µελών, προορισµών, εκπροσώπων της τουριστικής
βιοµηχανίας και παραγόντων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, ώστε να εδραιωθούν τα
στατιστικά δεδοµένα και οι µελέτες σχετικά µε τον τοµέα αυτόν. Για τον σκοπό αυτό, η
Επιτροπή, ενώ διατηρεί τον συντονιστικό της ρόλο όσον αφορά τη στατιστική δραστηριότητα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία έχει ανατεθεί στην Eurostat, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να
αναπτυχθούν δίκτυα γνώσεων µεταξύ ερευνητικών ιδρυµάτων, πανεπιστηµίων, δηµόσιων και
ιδιωτικών παρατηρητηρίων, σε στενή συνεργασία µε τις περιφερειακές και εθνικές αρχές, τις
εθνικές υπηρεσίες τουρισµού, τις στατιστικές υπηρεσίες και άλλους φορείς. Ο συντονισµός
και η ανάπτυξη της έρευνας στον τουριστικό τοµέα σε ευρωπαϊκή κλίµακα είναι αναγκαίες
προϋποθέσεις για την επίτευξη πιο ολοκληρωµένης προσέγγισης και µεγαλύτερων συνεργιών.
Επίσης, απαιτείται η συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς, όπως µε τον
ΟΟΣΑ ή τον ΠΟΤ.
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Η πρωτοβουλία «CALYPSO» αποτελεί προπαρασκευαστική δράση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο το 2008 για περίοδο τριών ετών µε σκοπό την προώθηση εταιρικών σχέσεων, µεταξύ του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και της κοινωνικής οικονοµίας, µε την παρακίνηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τις ανταλλαγές, εκτός τουριστικής περιόδου, τουριστών που
υπάγονται στις τέσσερις οµάδες στόχους (νέους, ηλικιωµένους, άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα και
οικογένειες χαµηλού εισοδήµατος) της δράσης Calypso, τουλάχιστον µεταξύ δύο κρατών µελών ή/και
υποψήφιων χωρών.
Οι υφιστάµενες ορθές πρακτικές, ιδιαίτερα αυτές που προέρχονται από την Ιβηρική χερσόνησο,
δείχνουν ότι ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να χρηµατοδοτήσει µηχανισµούς αυτού του είδους, µε θετική
απόδοση επένδυσης (πάνω από 1,5 ευρώ για κάθε ευρώ που έχει διατεθεί), εάν ληφθούν υπόψη τα
συναφή οφέλη που εξασφαλίζονται από τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, τις συµπληρωµατικές
ευκαιρίες που παρέχονται στον ιδιωτικό τοµέα και τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από την
αύξηση των δραστηριοτήτων. Αυτά τα οφέλη έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στη χώρα καταγωγής.
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ:
(8) Στο πλαίσιο της ετήσιας ανακοίνωσής της «Πίνακας αποτελεσµάτων των
καταναλωτικών αγορών», η Επιτροπή εξασφαλίζει την παρακολούθηση της αγοράς
µετρώντας την ικανοποίηση των ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά µε την παροχή
διαφόρων τουριστικών υπηρεσιών (µεταφορές, ενοικίαση, καταλύµατα, ταξίδια,
οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις).
(9) Βραχυπρόθεσµα, η Επιτροπή θα αναπτύξει πιλοτικό σχέδιο µε σκοπό τη δικτύωση
ερευνητικών ιδρυµάτων, πανεπιστηµίων, δηµόσιων και ιδιωτικών παρατηρητηρίων,
περιφερειακών και εθνικών αρχών και εθνικών υπηρεσιών τουρισµού.
(10) Μεσοπρόθεσµα, µε βάση τα αποτελέσµατα του πιλοτικού σχεδίου, η Επιτροπή θα
προωθήσει τη θέσπιση «Ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου του τουρισµού» για τη
στήριξη και τον συντονισµό των δραστηριοτήτων έρευνας και για την παροχή
κοινωνικο-οικονοµικών στατιστικών δεδοµένων για τον τουρισµό στο ευρωπαϊκό
επίπεδο.
5.2.

Προώθηση της ανάπτυξης βιώσιµου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισµού

Η ανταγωνιστικότητα του τουρισµού συνδέεται στενά µε τη βιωσιµότητά του, δεδοµένου ότι
η ποιότητα των τουριστικών προορισµών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον τους και την ένταξή τους στην τοπική κοινότητα. Η βιωσιµότητα του
τουρισµού καλύπτει πολλές πλευρές: την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, τη
συνεκτίµηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των δραστηριοτήτων (παραγωγή αποβλήτων,
πιέσεις που υφίστανται τα ύδατα, το έδαφος και η βιοποικιλότητα, κ.λπ.), τη χρήση
«καθαρής» ενέργειας, την προστασία της κληρονοµιάς και την διατήρηση της φυσικής και
πολιτιστικής ακεραιότητας των προορισµών, την ποιότητα και τη βιωσιµότητα των θέσεων
απασχόλησης που δηµιουργούνται, τις τοπικές οικονοµικές επιπτώσεις ή ακόµη την ποιότητα
της υποδοχής. Οι αρχές αυτές αντανακλώνται ευρέως στις τουριστικές στρατηγικές σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο, έστω και αν δεν εκφράζονται επαρκώς µε συγκεκριµένες δράσεις.
Στο επίπεδο της ΕΕ, η Επιτροπή θέσπισε διάφορα εργαλεία για να διευκολύνει την
ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση για τις επιχειρήσεις, όπως το ευρωπαϊκό οικολογικό
σήµα (écolabel UE) ή το κοινοτικό σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου
(EMAS). Ωστόσο, οι απαντήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων στις ανησυχίες που αφορούν
τη βιωσιµότητα παρουσιάζουν σηµαντικές διακυµάνσεις στην Ευρώπη. Η Επιτροπή έθεσε
επίσης στη διάθεση των κρατών µελλών έγγραφα που διευκολύνουν την εφαρµογή της
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, τόσο όσον αφορά τα µεµονωµένα προγράµµατα
όσο και τον στρατηγικό προγραµµατισµό14.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα µπορέσει να στηριχθεί στην πρωτοβουλία συνεργασίας µε
το δίκτυο των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών και βιώσιµων περιφερειών NECSTouR και στο
δίκτυο προορισµών EDEN, µε σκοπό την ανάπτυξη συστήµατος δεικτών για την βιώσιµη
διαχείριση των προορισµών. Η πρακτική αυτή πρέπει να επεκταθεί, ώστε να καταστήσει
δυνατή την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισµών που υιοθετούν
αποτελεσµατικές πρακτικές για την προώθηση της βιωσιµότητας του τουρισµού. Για τον
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σκοπό αυτό, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες που προωθούν την υπεύθυνη
διαχείριση των πόρων (ενέργεια, ύδατα, πρώτες ύλες, κ.λπ.) και εξασφαλίζουν τους
βέλτιστους όρους παροχής υπηρεσιών και ασφάλειας, κυρίως για την υποδοχή των
ηλικιωµένων και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ:
(11) Με βάση τα δίκτυα NECSTouR και d'EDEN, ανάπτυξη συστήµατος δεικτών για τη
βιώσιµη διαχείριση των προορισµών. Με βάση το σύστηµα αυτό, η Επιτροπή θα
αναπτύξει ένα σήµα για την προώθηση των τουριστικών προορισµών.
(12) ∆ιοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για τους ευρωπαίους τουρίστες όσον
αφορά την επιλογή των προορισµών και των τρόπων µεταφοράς, τις σχέσεις τους µε
τον τοπικό πληθυσµό στους προορισµούς επίσκεψης και την καταπολέµηση της
εκµετάλλευσης παιδιών και γυναικών.
(13) Ανάπτυξη του ευρωπαϊκού σήµατος «Τουρισµός ποιότητας» µε βάση τις
υφιστάµενες εθνικές εµπειρίες, για τη βελτίωση της ασφάλειας και της εµπιστοσύνης
των καταναλωτών στα τουριστικά προϊόντα και την ανταµοιβή των αυστηρών και
συνετών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι επαγγελµατίες του τουρισµού µε στόχο την
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των πελατών.
(14) ∆ιευκόλυνση της αναγνώρισης από την ευρωπαϊκή τουριστική βιοµηχανία των
κινδύνων που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, ώστε να αποφεύγονται οι
ζηµιογόνες επενδύσεις και να διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών
τουριστικών υπηρεσιών.
(15) Πρόταση χάρτη βιώσιµου και υπεύθυνου τουρισµού και θέσπιση ευρωπαϊκού
βραβείου για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους τουριστικούς προορισµούς που
σέβονται τις αξίες που ορίζονται στον χάρτη.
(16) Πρόταση στρατηγικής για βιώσιµο παράκτιο και θαλάσσιο τουρισµό.
(17) Ανάπτυξη ή ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κυριότερων αναδυόµενων χωρών (Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας, Βραζιλίας) και των χωρών
της Μεσογείου, για την προώθηση προτύπων βιώσιµης και υπεύθυνης τουριστικής
ανάπτυξης και για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών.
5.3.

Εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιµων
και ποιοτικών τουριστικών προορισµών

Η εικόνα και η αντίληψη της Ευρώπης ως συνόλου τουριστικών προορισµών είναι πτυχές
στενά συνδεδεµένες µε την ανταγωνιστικότητα του τουρισµού15. Λαµβανοµένης υπόψη της
έντασης του παγκόσµιου ανταγωνισµού, αλλά και του δυναµικού που αντιπροσωπεύουν
διάφορες τρίτες χώρες ως πηγές τροφοδότησης του τουρισµού στην Ευρώπη, είναι
ουσιαστικό να αναπτύξουµε δράσεις για την ενθάρρυνση της τουριστικής ζήτησης για την
15
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Μελέτη σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα της ΕΕ, Σεπτέµβριος 2009 (βλ.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5257&userservice_i
d=1&request.id=0 ).
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Ευρώπη. Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την προώθηση της Ευρώπης σε τρίτες χώρες
υφίσταται ήδη µέσω της δικτυακής πύλης «visiteurope.com», την οποία διαχειρίζεται η
ευρωπαϊκή επιτροπή τουρισµού (CET) και η οποία τέθηκε σε εφαρµογή το 2006, µε τη
στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η εικόνα της Ευρώπης και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή ως συνόλου βιώσιµων
τουριστικών προορισµών υψηλής ποιότητας πρέπει να βελτιωθεί. Η ενίσχυση της
ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών προορισµών και η βελτίωση της προβολής τους πρέπει να
οδηγήσει σε σηµαντικά οικονοµικά αποτελέσµατα µε την προώθηση των αφίξεων µη
ευρωπαίων τουριστών, αλλά και µε την αύξηση του ενδιαφέροντος ευρωπαίων πολιτών να
ταξιδεύουν στη δική τους ήπειρο.
Για τη διερεύνηση των καλύτερων τρόπων ενιαίας παρουσίασης της ευρωπαϊκής τουριστικής
προσφοράς, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαία την προώθηση αυτής της εικόνας στις παγκόσµιες
αγορές, κυρίως σε ορισµένες τρίτες χώρες (για παράδειγµα στις Ηνωµένες Πολιτείες, την
Ιαπωνία, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και τη Βραζιλία), µέσω κοινών πρωτοβουλιών µε τα
κράτη µέλη και την ευρωπαϊκή βιοµηχανία.
Για τον σκοπό αυτό, αξίζει να διερευνηθούν αρκετοί τρόποι, ώστε να αξιοποιηθούν και να
προβληθούν διάφορα θεµατικά προϊόντα ευρωπαϊκής ή πολυεθνικής διάστασης, κυρίως στις
εκθέσεις µεγάλης κλίµακας µε αντικείµενο τον τουρισµό, και µάλιστα να ενθαρρυνθεί
περισσότερο η αξιοποίηση των µεγάλων πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων, όπως οι
πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές ηµέρες πολιτιστικής κληρονοµιάς, οι
ολυµπιακοί αγώνες ή οι διεθνείς εκθέσεις, οι οποίες προσφέρουν το δυναµικό για την
ανάπτυξη του τουρισµού στην Ευρώπη.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ:
(18) ∆ηµιουργία, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, ενός πραγµατικού «σήµατος της
Ευρώπης», που θα συµπληρώσει τις προσπάθειες προώθησης στο εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και θα δώσει τη δυνατότητα στους ευρωπαϊκούς προορισµούς
να διακρίνονται σαφώς από τους άλλους διεθνείς προορισµούς,
(19) Προώθηση της δικτυακής πύλης «visiteurope.com» για την αύξηση της
ελκυστικότητας της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιµων και ποιοτικών τουριστικών
προορισµών, ιδιαίτερα στις αναδυόµενες χώρες.
(20) Ενθάρρυνση κοινών δράσεων προώθησης κατά τη διάρκεια µεγάλων διεθνών
γεγονότων ή στις µεγάλες εµποροπανηγύρεις και στις εκθέσεις µεγάλης κλίµακας µε
αντικείµενο τον τουρισµό.
(21) Ενίσχυση της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνή φόρουµ, κυρίως στο
πλαίσιο του παγκόσµιου οργανισµού τουρισµού, του ΟΟΣΑ, του T20 και του EuroMed.
5.4.

Μεγιστοποίηση του δυναµικού των πολιτικών και των χρηµατοδοτικών µέσων
της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισµού

Η πολιτική τουρισµού χαρακτηρίζεται από τον διατοµεακό χαρακτήρα της. Ένα µεγάλο
µέρος των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πολιτικών έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στον
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τουρισµό. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα για την πολιτική µεταφορών (διαρκής κινητικότητα,
δικαιώµατα και ασφάλεια των επιβατών και ποιότητα των µεταφορών), τον ανταγωνισµό
(θέµατα συγκέντρωσης µεταξύ επιχειρήσεων, κυρίως όσον αφορά την επιγραµµική
τουριστική προσφορά, την κάθετη ολοκλήρωση και τις κρατικές ενισχύσεις), την εσωτερική
αγορά (ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τον τουρισµό,
προώθηση της ποιότητας των υπηρεσιών, ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου), τη
φορολογία (εµπόδια φορολογικού χαρακτήρα στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
φορολογική µεταχείριση των επιχειρήσεων του τοµέα, όπως π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία,
φορολογικές διευκολύνσεις), την προστασία των καταναλωτών (δικαιώµατα που απορρέουν
από την υπογραφή της σύµβασης, αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, πωλήσεις εξ αποστάσεως),
το περιβάλλον, την απασχόληση και την κατάρτιση, τον πολιτισµό ή ακόµη την πολιτική
περιφερειακής ή/και αγροτικής ανάπτυξης.
Η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να εξασφαλίσει τη βελτίωση της ενσωµάτωσης του
τουρισµού στις διάφορες πολιτικές της και να µεριµνήσει ώστε η ορθή εφαρµογή της
ισχύουσας νοµοθεσίας να ελευθερώσει όλο το ανταγωνιστικό δυναµικό του τοµέα. Κατά τη
διατύπωση και την εφαρµογή των πολιτικών της, η Επιτροπή θα ενισχύσει τις προσπάθειες
συντονισµού που καταβάλλει µεταξύ των διαφόρων σχετικών πολιτικών µε σκοπό να
διευκολύνει την πλήρη και ολοκληρωτική συνεκτίµηση των συµφερόντων και των αναγκών
της τουριστικής βιοµηχανίας.
Όσον αφορά την πολιτική της εσωτερικής αγοράς, ο τοµέας του τουρισµού αναµένεται στο
εξής να επωφεληθεί πλήρως από την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών. Η
οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης
∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά θα καταστήσει δυνατή την
ουσιαστική απλούστευση των διαδικασιών που εφαρµόζονται στους παρόχους υπηρεσιών
στον τουριστικό τοµέα και την κατάργηση πολλών νοµικών και διοικητικών εµποδίων τα
οποία είχαν περιορίσει την πρόσβαση στις διάφορες αγορές των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ουσιαστική σηµασία του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισµού
ως καταλύτη της οικονοµικής ανάπτυξης και προτίθεται να εφαρµόσει δράσεις για να
ενθαρρύνει την ανάπτυξη του ως µέρος της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ. Η
διαφοροποίηση της οικονοµική δραστηριότητας υπέρ του τουρισµού αντιπροσωπεύει
προτεραιότητα για πολλές παράκτιες περιοχές, όπου η παρακµή των οικονοµικών
δραστηριοτήτων που συνδέονται, ιδιαίτερα, µε την αλιεία και τα ναυπηγεία είχε ως
επακόλουθο τη µείωση των εισοδηµάτων και την αύξηση της ανεργίας. Η διαφοροποίηση
αυτή στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης. Επίσης, θα διερευνηθεί ο τρόπος αξιοποίησης του δυναµικού της ναυτιλιακής
βιοµηχανίας και των σκαφών αναψυχής για την οικονοµική ανάπτυξη των νησιών, καθώς και
των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών.
Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ έχει επίσης µεγάλη σηµασία για τον τουριστικό
τοµέα. Μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), η
Επιτροπή µπορεί να στηρίξει, µεταξύ άλλων, τη δηµιουργία επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του αγροτικού τουρισµού, την ανάπτυξη και την προώθηση
του αγροτουρισµού, καθώς και την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς
των αγροτικών περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων των ορεινών περιοχών.
Όσον αφορά την τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού, η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί
και να κινητοποιεί τα µέσα και τα προγράµµατα κοινοτικής στήριξης προς όφελος του

EL

15

EL

τουρισµού. Μεταξύ των µέσων αυτών, περιλαµβάνονται τα διάφορα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά
ταµεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ), καθώς και το πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης,
τα οποία θα συνεχίσουν να χρηµατοδοτούν την εκτέλεση συγκεκριµένων έργων. Τέλος, το
πρόγραµµα-πλαίσιο για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα έχει ιδιαίτερη σηµασία
για τον τουρισµό στον βαθµό που, από το 2008, παρεµβαίνει για να στηρίξει τη δηµιουργία
ευρωπαϊκών δικτύων για ανταγωνιστικό και βιώσιµο τουρισµό. Για την µετά το 2013
περίοδο, οι δυνατότητες στήριξης του τουρισµού από τα διάφορα ευρωπαϊκά ταµεία, καθώς
και από την εδραίωση των ήδη υφιστάµενων προπαρασκευαστικών δράσεων στον τοµέα
αυτό, θα εξαρτηθούν από την κατεύθυνση των προτεραιοτήτων δράσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών.
Η εξέλιξη των δικαιωµάτων των επιβατών των αεροπορικών και σιδηροδροµικών µεταφορών
αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό κεκτηµένο για τον ευρωπαϊκό τουρισµό χάρη στο νοµικό
πλαίσιο που προστατεύει τους τουρίστες σε περίπτωση που αντιµετωπίσουν δυσκολίες στο
ταξίδι τους. Στόχος της Επιτροπής είναι οι επιβάτες στις θαλάσσιες µεταφορές, στα
λεωφορεία και στα πούλµαν να µπορούν να επωφελούνται συγκρίσιµων δικαιωµάτων. Η
τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές
και περιηγήσεις αποτελεί επίσης ένα θετικό στοιχείο για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των
καταναλωτών όσον αφορά την τουριστική βιοµηχανία. Επίσης, η Επιτροπή θα συνεχίσει να
συνεργάζεται στενά µε τα κράτη µέλη, την τουριστική βιοµηχανία και τις οργανώσεις των
συντελεστών του τουριστικού τοµέα για τη βελτίωση των όρων ασφάλειας στις δοµές
φιλοξενίας, µεταξύ άλλων για τις πτυχές που συνδέονται µε τους κινδύνους πυρκαγιάς.
Επίσης, η Επιτροπή, έχοντας συνειδητοποιήσει την αυξανόµενη σηµασία του τουρισµού για
την Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένου του τουρισµού που προέρχεται από τρίτες χώρες, θα
εξετάσει διάφορες δυνατότητες και διάφορα µέσα, στο πλαίσιο της πολιτικής θεωρήσεων και
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, µε σκοπό τη βέλτιστη χρησιµοποίησή τους.
Για να δοθεί η δυνατότητα στον ευρωπαϊκό τουρισµό να συνεχίσει να αναπτύσσεται µε
ανταγωνιστικό και βιώσιµο τρόπο, σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τη
συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή θα εξετάσει τα µέσα για την ενίσχυση των δράσεων
στήριξης και συντονισµού του ευρωπαϊκού τουρισµού.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ευρωπαϊκή πολιτική τουρισµού έχει ανάγκη νέας ώθησης. Επειδή αντιµετωπίζει
προκλήσεις που απαιτούν όχι µόνο συγκεκριµένες απαντήσεις αλλά και προσπάθειες
προσαρµογής, οι παράγοντες του ευρωπαϊκού τουρισµού πρέπει να καταφέρουν να ενώσουν
τις προσπάθειές τους και να εργαστούν σε ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο το οποίο λαµβάνει
υπόψη τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ. Λαµβάνοντας υπόψη τις νέες αρµοδιότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα του τουρισµού, η παρούσα ανακοίνωση προσδιορίζει ένα
φιλόδοξο πλαίσιο για να καταστήσει τον ευρωπαϊκό τουρισµό ανταγωνιστική, σύγχρονη,
βιώσιµη και υπεύθυνη βιοµηχανία. Η Επιτροπή σκοπεύει να αναλάβει αρκετές συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες για να δώσει στον τοµέα του ευρωπαϊκού τουρισµού τα µέσα για να µπορέσει
να προσαρµοστεί και να αναπτυχθεί. Οι ενέργειες αυτές συµπληρώνουν τις πολιτικές των
κρατών µελών και αποσκοπούν στον συντονισµό των προσπαθειών µε τον προσδιορισµό των
µέτρων που προσφέρουν πραγµατική προστιθέµενη ευρωπαϊκή αξία. Η επιτυχία της
στρατηγικής αυτής θα εξαρτηθεί από τη δέσµευση που θα αναλάβει το σύνολο των
συντελεστών και από την ικανότητά τους να συνεργαστούν για την εφαρµογή του.
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Στο µέλλον, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για την τακτική,
ταχεία και διαφανή ανταλλαγή απόψεων µε τα κράτη µέλη και την τουριστική βιοµηχανία
σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που αφορούν τον τουρισµό. Για τον σκοπό αυτό, θα στηριχθεί
κυρίως στη συµβουλευτική επιτροπή για τον τουρισµό. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι δηµόσιες
διοικήσεις θα είναι οι ίδιες σε θέση να ενηµερώνουν τακτικά τους διάφορους
ενδιαφερόµενους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς σχετικά µε τις πρωτοβουλίες της
Επιτροπής.
Αυτό το ενιαίο πλαίσιο αποτελεί ένα πρώτο στάδιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα
συνεχίσει να εξετάζει τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει στον τοµέα του τουρισµού
µέχρι τη διεξαγωγή του ευρωπαϊκού φόρουµ για τον τουρισµό, τον Νοέµβριο του 2010,
επ’ευκαιρία του οποίου µπορεί να συζητηθεί ένα λεπτοµερέστερο σχέδιο δράσης µε τα κράτη
µέλη και τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς του ευρωπαϊκού τουρισµού. Στη συνέχεια, θα
προβεί µεσοπρόθεσµα στον απολογισµό της στρατηγικής αυτής για να αξιολογήσει την
επιτυχία της και τη µελλοντική της πορεία.
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