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Δηζαγωγή 

 

Η Δπξψπε απνηειεί ηελ πεξηνρή κε ηε κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα απφ ηνπξίζηεο ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έμη επξσπατθέο ρψξεο βξίζθνληαη αλάκεζα 

ζηνπο δέθα θαιχηεξνπο πξννξηζκνχο γηα ηνπο tour operators θαη γεληθφηεξα γηα φζνπο 

αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ. 

 

Γελ πξνθαιεί θακία έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ,αλ φρη ν ζεκαληηθφηεξνο, ηνκέαο ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο. Έλα 

πιήζνο ππεξεζηψλ, επαγγεικάησλ θαη αξθεηέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πνιηηηθέο αλακηγλχνληαη ζην πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ ζηαπξνδξφκη ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ηνκέα. 

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα δπλακηθή θαη ξαγδαία αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία. Γελ 

απνηειεί κπζηηθφ ην γεγνλφο φηη κέζα ζηελ ηξηεηία 1999-2002 ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο 

παξνπζίαζε απμεηηθέο ηάζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 25% ελψ ην 2004 μέλνη ηνπξίζηεο μφδεςαλ 

πάλσ απφ 860 εθ. λχρηεο ζε επξσπατθά θαηαιχκαηα. Οη ππνινγηζκνί παξνπζηάδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην θνηλνηηθφ ΑΔΠ  πεξίπνπ ζην 4 % κε πεξίπνπ 2 εθ. 

επηρεηξήζεηο λα απαζρνινχλ ζρεδφλ ην 4,2 ηνπ θνηλνηηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δάλ 

κάιηζηα θάπνηνο ιάβεη ππφςε ηε ζχλδεζε θαη κε άιινπο ηνκείο ηα λνχκεξα κπνξνχλ 

αληίζηνηρα λα αλέιζνπλ ζε 11% ζπκκεηνρή ζην ΑΔΠ θαη ζε απαζρφιεζε ηνπ 12 % ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ( ζρεδφλ 24 εθ ζέζεηο εξγαζίαο). 

 

Έλαο αθφκα πνιχ ζεκαληηθφο ξφινο, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, είλαη απηφο πνπ παίδεη ν ηνπξηζκφο ζηελ αλαδηάξζξσζε πνιιψλ 

Δπξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ. Σν ζχλνιν ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κε ηελ δεκηνπξγία αξθεηψλ λέσλ ζε 

πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ καξαζκφ ή ζηαζηκφηεηα δίλνπλ λέα 

ψζεζε γηα αλαδηάξζξσζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 

 

Δπίζεο, ν αεηθφξνο ηνπξηζκφο δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επξσπατθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαζψο ζπκβάιιεη ζηε δηαθχιαμε  θαη δηάζσζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 

θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζε έλα δηαξθψο δηεπξπλφκελν θάζκα ηνκψλ θ δξαζηεξηνηήησλ 

μεθηλψληαο απφ ηηο ηέρλεο θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηνπηθέο γεχζεηο, γαζηξνλνκηθέο 

ηδηνκνξθίεο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηή 
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άιισζηε ε παξαηήξεζε – θαηαλφεζε νδήγεζε θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηνλ ηνπξηζκφ 

λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ζπλεξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επξσπατθήο αηδέληαο 21 γηα 

ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

Ήδε κέζα απφ ηηο πξψηεο απηέο ζπλνπηηθέο παξαγξάθνπο κπνξεί θάπνηνο λα 

θαηαλνήζεη ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα 

θξάηε – κέιε. Ο ηνπξηζκφο φκσο , σο νηθνλνκηθφο ηνκέαο δελ είρε αληηκεησπηζηεί ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε νχηε ζηε ζπλζήθε ηεο Ρψκεο ην 1957 νχηε αξγφηεξα  ζηελ 

Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε παξά ηα πξψηα αξγά θαη αζηαζή, αο κνπ επηηξαπεί ε 

έθθξαζε , βήκαηα μεθίλεζαλ λα γίλνληαη ηε δεθαεηία ηνπ ΄80. 

 

Σν 1982 παξνπζηάζηεθε απφ ηελ επηηξνπή  κία πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ  

πξψησλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη παξνπζηάζηεθαλ «νη πξψηεο 

θαηεπζχλζεηο γηα κηα θνηλνηηθή πνιηηηθή ηνπξηζκνχ», νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηελ βάζε 

γηα φιεο ηηο επφκελεο ζπδεηήζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ ηνκέα φρη κφλν ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο θνηλφηεηαο αιιά θαη ζηνπο θχθινπο ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 

 

Οη πξψηεο απηέο θαηεπζχλζεηο κηινχζαλ γηα έμη θχξηνπο ζηφρνπο νη νπνίνη είραλ ζθνπφ 

ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα αθνξνχζαλ: 

 

 ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξφλνπ ησλ δηαθνπψλ. 

 ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

 ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ππναλάπηπθηεο νηθνλνκηθά πεξηνρέο. 

 ηελ πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ. 

 ηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 ηελ πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. 

 

Σν 1986 νη πξψηεο θαηεπζχλζεηο εκπινπηίδνληαη κε λέεο απφςεηο θαη έρνπκε ηελ 

πξφηαζε κέηξσλ πνπ αθνξνχζαλ ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

 

 Γηεπθφιπλζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο ρψξεο ηεο θνηλφηεηαο. 

 Καιχηεξε θαηαλνκή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. 

 Καιχηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ ησλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

νξγαληζκψλ. 

 Καιχηεξε πιεξνθφξεζε θαη πξνζηαζία ησλ ηνπξηζηψλ . 
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 Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ. 

 Γηεχξπλζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ ηνκέα θαη νξγάλσζε ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ 

θαη ζπλεξγαζίαο. 

 

Δλ ζπλερεία ην έηνο 1988 απνηειεί κηα ζεκαληηθή αθεηεξία κηαο λέαο πεξηφδνπ γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη κάιηζηα κε ειιεληθφ ρξψκα θαζψο ε Διιεληθή πξνεδξία είλαη απηή ε 

νπνία ζπγθαιεί ην πξψην ζπκβνχιην ππνπξγψλ ηνπξηζκνχ θαη αλαθεξχζζεη ην 1990 

σο Δπξσπατθφ έηνο ηνπξηζκνχ. Σν επίθεληξν ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο απνηέιεζαλ ηα 

εμήο ζεκεία : 

 

 Η πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ελνπνηεηηθνχ ξφινπ ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εληαίαο αγνξάο  

 Η αχμεζε ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ ηνπξηζκνχ  

 Η εμηζνξξφπεζε ηεο ρξνληθήο θαηαλνκήο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο . 

 Η πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζηηθήο δξάζεο. 

 Η ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνζηήξημε κέζσ θνηλψλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ.                                      

 

Σν 1992 ην ζπκβνχιην πηνζεηεί ην ζρέδην θνηλνηηθψλ δξάζεσλ ππέξ ηνπ ηνπξηζκνχ ην 

νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο πην νπζηαζηηθήο θαη εληνλφηεξεο ελαζρφιεζεο ηεο 

θνηλφηεηαο κα ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη πεξηειάκβαλε ηνπο εμήο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο: 

 

 Βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ησλ 

ελεξγεηψλ 

 Υξνληθφο θαηακεξηζκφο ησλ δηαθνπψλ  

 Γηεζληθέο ελέξγεηεο ζε ηξίηεο ρψξεο 

 Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

 Πεξηβαιινληηθφο ηνπξηζκφο 

 Αγξνηνπξηζκφο 

 Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο 

 Σνπξηζκφο ησλ λέσλ 

 Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο. 

 

Η ηνπξηζηηθή πνιηηηθή ηεο Έλσζεο ζηνρεχεη ζε κηα ηζφξξνπε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξεηο θχξηνπο ηνκείο πνπ είλαη 

ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε θαη ε πξνζηαζία ησλ ηνπξηζηψλ, ην πιαίζην εξγαζίαο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ, ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 



 6 

Η Δ.Δ. απνδεηθλχεη πιένλ φηη έρεη ηελ πνιηηηθή ζέιεζε λα δηαδξακαηίζεη έλαλ 

ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ρσξίο λα παξεκβαίλεη άκεζα θαη 

επηηαθηηθά ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη φπσο ζα 

δνχκε πην αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο νη δξάζεηο ηεο 

αλαβαζκίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο θαη ππνζηήξημεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο  

θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηεο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ηνπ γηα ηελ Δπξσπατθή 

νηθνλνκία θαη φρη κφλν. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κηα λέα πνιηηηθή πξνζέγγηζε ιακβάλεη ρψξα, ζπλδένληαο ηνλ 

ηνπξηζκφ κε ηε ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ε νπνία αλαδεηά ηξφπνπο λα ελεξγνπνηήζεη 

ηελ επξσπατθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη αλάπηπμε. Η αλαλεσκέλε απηή ηνπξηζηηθή 

πνιηηηθή , ε νπνία πξνηάζεθε απφ ηελ επηηξνπή ην 2006, ζηνρεχεη ζην λα βνεζήζεη ηε 

βηνκεραλία λα μεπεξάζεη κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ ελψ παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

Οη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα ππεξθεξάζεη ε λέα απηή πνιηηηθή ζπκπεξηιακβάλνπλ  

κεηαμχ άιισλ ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ , ηνλ απμαλφκελν εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ, 

ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πην εμεηδηθεπκέλεο κνξθέο ηνπξηζκνχ ελψ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα κελ πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο θαη ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε 

πεξηζζφηεξσλ αεηθφξσλ, θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπξηζηηθψλ πνιηηηθψλ. 

 

Η λέα απηή πνιηηηθή αλαδεηά λα παξάγεη πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηαιιειφηεξεο ζπλζήθεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ ηνπξηζκφ λα 

αλαπηπρζεί δπλακηθά θαη κε ηζρπξέο βάζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο κέζα ζηα επφκελα 

ρξφληα. Η νκάδα ηνπξηζκνχ ηεο Έλσζεο επηδηψθεη ηνλ πεξαηηέξσ δηάινγν θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηνλ θιάδν γηα ην θαιφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη 

πξνσζεί κηα επξχηεξε θαηαλφεζε  ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη  ν ηνπξηζκφο ζηελ Δπξσπατθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  
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Κεθάιαην 1: Ζ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο πνιηηηθέο πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε 

πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο πξνο ηνπο νπνίνπο θηλείηαη δελ 

ζα ήηαλ δπλαηφλ λα κελ κειεηήζνπκε ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο κέζα ζηα Δπξσπατθά φξηα θαη λα ηνλίζνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο 

θαη παξαηεξήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ γχξσ απφ απηή ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ππαγνξεχνληαο πνιιέο θνξέο ηηο λέεο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα.  

 

Μέζα ζηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία εμειίρζεθε ζε έλα ηνκέα 

κέγηζηεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο. Αθφκα θαη παξά ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ 

αθίμεσλ απνηειεί κηα ηζρλή απφδεημε γηα ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία θαη ην ξφιν πνπ 

παίδεη ν ηνπξηζκφο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Έλσζεο αιιά θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ 

μερσξηζηά, ε αζηξνλνκηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ απηνχ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ΄50 είλαη 

έλα ζαθέζηαην δείγκα ηεο δπλακηθήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. 

 

Οη δηεζλείο αθίμεηο ζηελ Δπξψπε αλήιζαλ απφ 25,3 εθαηνκκχξηα ην 1950 ζε πεξίπνπ 

414 εθαηνκκχξηα ην 2003 θαη ππνινγίδνληαη λα θηάζνπλ ηα 717 εθαηνκκχξηα ην 2020, 

θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη αλακέλεηαη λα έρνπλ ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί  κέζα ζε δπν 

δεθαεηίεο (2000-2020). Έρνληαο γλψζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, γίλεηαη επθνιφηεξα 

θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ) ζεσξεί φηη ε Δπξψπε είλαη θαη ζα παξακείλεη ε ζεκαληηθφηεξε 

ηνπξηζηηθή πεξηθέξεηα παγθνζκίσο. 

 

Οη θχξηνη παξάγνληεο γηα απηή ηελ ζπλερφκελε απμεηηθή ηάζε εληνπίδνληαη ζε δχν 

ζεκεία :απφ ηε κία ε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα δσήο θαη αχμεζε βηνηηθνχ επηπέδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Απφ ηελ άιιε, νη βειηησκέλεο 

ηαμηδησηηθέο ππνδνκέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο θαη 

ηελ ρξήζε απηνθηλήησλ ζρεδφλ απφ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηάμεηο. 

 

Η καθξφρξνλε πξννπηηθή απνθαιχπηεη φηη ε ηνπξηζηηθή δήηεζε βαζίδεηαη ζε κηα 

αδηαθηινλίθεηε επηζπκία, γηα πξνζσξηλέο κεηαθηλήζεηο, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηελ 

πξαγκαηηθή θαη αλακελφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη 

αζθάιεηα. ε βάζνο ρξφλνπ, θαλέλα νηθνλνκηθφ ή πνιηηηθφ γεγνλφο δελ παξαηεξήζεθε 
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λα νδεγεί ζε παχζε ,πνπ λα δηαξθεί, ηελ απμεηηθή ηάζε ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο 

δήηεζεο. 

 

Πεξίνδνη νηθνλνκηθήο ή πνιηηηθήο αζηάζεηαο, νη νπνίεο πξνθάιεζαλ ην πεξηζζφηεξν 

αθπξψζεηο ηαμηδηψλ ή ηελ επηινγή ελαιιαθηηθψλ πξννξηζκψλ, ηφληζαλ ην γεγνλφο φηη ε 

δήηεζε αιιάδεη κέζα ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα φπσο ε επηινγή ελφο ελαιιαθηηθνχ κέζνπ 

κεηαθνξάο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ηελ επηινγή πξννξηζκνχ. 

 

1.1.Γπζθνιίεο κέηξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ηνπ ηνπξηζκνχ 

 

 

Καζψο δελ ππάξρεη παγθφζκηα κέηξεζε πνπ λα πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ην ηδίξν ζε άιινπο 

βηνκεραληθνχο ηνκείο, επηηεχγκαηα ζε επηκέξνπο ηνκείο φπσο ν μελνδνρεηαθφο ή ε 

νξγάλσζε ηαμηδηψλ πξνζεγγίδνληαη μερσξηζηά. 

 

Απηή έιιεηςε παγθφζκηαο κέηξεζεο γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

θαηαζηάζεηο δπζάξεζηεο φπνπ νη δηνξγαλσηέο ηαμηδηψλ επεξεάδνληαη απφ μαθληθέο 

κεηψζεηο ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ  ή αιιαγέο ζηα κέζα κεηαθνξψλ ελψ ηα θέξδε 

ησλ μελνδνρείσλ επεξεάδνληαη απφ ηελ απφθαζε ησλ ηνπξηζηψλ λα επηιέμνπλ 

θνληηλνχο πξννξηζκνχο ιφγσ αιιαγψλ ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο. 

 

ε εμάξηεζε πάληα απφ ηελ εξκελεία θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, ε 

ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνηθίιιεη απφ 4 έσο 11%. Αληίζηνηρα, 

ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ απαζρνινχληαη θπκαίλεηαη απφ 7,3 κέρξη 20,6 

εθαηνκκχξηα, εθπξνζσπψληαο απφ 4 έσο 12% ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο. 

 

Σα ηνπξηζηηθά θίλεηξα θαίλνληαη λα παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξά. Ο επαγγεικαηηθφο 

ηνπξηζκφο, αλαθνξηθά κε ηηο αθίμεηο, απνηειεί πεξίπνπ ην 20% ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ 

ζηελ Δπξψπε. Σν κεξίδην ηνπ έρεη ειαθξψο απμεζεί θαηά έλα 3% απφ ην 1990 θαη κεηά 

,θάηη ην νπνίν κπνξεί λα πηζησζεί ζηελ νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε ζηε Γπηηθή Δπξψπε 

θαη ζηηο πνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε ηελ ίδηα πεξίνδν. 

 

ην 80% ηνπ ππφινηπνπ ηνπξηζκνχ, θπξίσο αλαςπρήο, ε απφζηαζε απφ ηε ζάιαζζα 

απνηειεί ην θπξηφηεξν θξηηήξην επηινγήο. Η ηάζε γηα πεξηζζφηεξν θαπηηαιηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηνπξηζκφ θαη θπζηνιαηξηθφ ηνπξηζκφ είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί θαη λα 
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αμηνινγεζεί εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο γεληθά απνδεθηψλ νξηζκψλ απφ ηε κία θαη απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηελ άιιε, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο επηιέγνπλ κηα 

κίμε πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνηρείσλ αλαςπρήο ζηηο ίδηεο δηαθνπέο. 

 

1.2.Αιιαγέο ζηε δνκή ηεο δήηεζεο 

 

 

Δθηφο απφ ηηο ηάζεηο γηα πεξηζζφηεξεο  αιιά κηθξφηεξεο ζε δηάξθεηα δηαθνπέο, ε 

ηνπξηζηηθή δήηεζε επεξεάδεηαη θαη απφ δηάθνξεο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο. Η ηάζε γηα 

πεξηζζφηεξεο θαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο δηαθνπέο νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε θαη ζηελ 

κεγαιχηεξε επειημία ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ εξγαζίαο αιιά θαη ζηηο αιιαγέο ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ,γηα παξάδεηγκα νη low cost αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη ε εμέιημε 

ησλ δηαδηθηπαθψλ θξαηήζεσλ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο θαη πην 

νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε ηαμηδηψλ. 

 

Η δεκνγξαθηθή ηάζε ζηελ Δπξψπε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αλζξψπσλ πάλσ απφ ηα 65 ην νπνίν ζα αλέιζεη απφ 16,5% ην 1999 ζε 26,3% ην 

2040. Απηφ ην απμαλφκελν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ζπλεζίδεη λα ηαμηδεχεη θαη κπνξεί 

αθφκα θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν είδνο ηνπξίζηα ν νπνίνο λα πεξλά αξθεηνχο κήλεο 

ζε έλα πξννξηζκφ θαη εηδηθφηεξα ην ρεηκψλα αλαδεηψληαο πην άλεην θιίκα. 

 

Σν απμαλφκελν κεξίδην γεξαηφηεξσλ ηνπξηζηψλ θάλεη απηνλφεην ην γεγνλφο φηη ην 

πνζνζηφ ηνπξηζηψλ κε ¨αλαπεξίεο¨ θαη απμεκέλεο αλάγθεο, είηε πξνζσξηλέο είηε 

κφληκεο δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε, (πεξίπνπ 25% ην 2000) ζα απμεζεί αθνχ νη κηζνί 

ειηθησκέλνη πάλσ απφ ηα 65 έηε παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θίλεζεο άιινη ιηγφηεξν θαη 

άιινη πεξηζζφηεξν. 

 

  1.3.Η πνιπζχλζεηε πιεπξά ηεο πξνζθνξάο. 

 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη επίζεκε ζηαηηζηηθή εξκελεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα 

πνιινί εκπιεθφκελνη, φπσο μελνδνρεία θαη ζπλαθή θαηαιχκαηα, εζηηαηφξηα, 

θαθεηέξηεο, tour operators θαη ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία ιακβάλνληαη σο ππν-ηνκείο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα αιιά ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο δελ αλάγνληαη ζε έλα 

θεληξηθφ ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν ηνκέα. 
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Πεξίπνπ ην 97% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αλήθνπλ ζηνπο ηνκείο 

ησλ μελνδνρείσλ ,θαθεηεξηψλ θαη εζηηαηνξίσλ (HORECA) δεκηνπξγψληαο ην 71% ηνπ 

ηδίξνπ, ελψ νη ππφινηπνη ,πην ζπγθεθξηκέλα tour operators θαη ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία  

αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ ην 3 % θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ηδίξν θαηά 29%. Σν 99% 

πεξίπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) νη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο νπνίεο απαζρνινχλ 1 έσο 9 άηνκα. 

 

Αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ κφλν ιίγεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

νηθνλνκηθή ηνπο ζεκαζία ζε φηη αθνξά ην ζπλνιηθφ ηδίξν είλαη πνιχ κεγάιε θαη 

πνηθίιιεη αλάκεζα ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο. Ο ηνκέαο ησλ tour operators θαη ησλ 

ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ γηα παξάδεηγκα , ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 απνηειείην 

απφ 44000 επηρεηξήζεηο. Δθείλε ηελ πεξίνδν νη πέληε κεγαιχηεξνη Δπξσπαίνη 

δηνξγαλσηέο ηαμηδηψλ ην 1997 θαηείραλ έλα κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 35% ηεο αγνξάο. ην 

δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 κηα ξαγδαία δνκηθή αιιαγή έιαβε ρψξα έρνληαο 

ζαλ απνηέιεζκα λα αλεβάζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πέληε κεγάισλ ζην ηδίξν ζην πνζνζηφ 

ηνπ 70% ην 2002. 

 

Η ηαρχηεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο κεηψζεθε, αιιά ε πίεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη, εηδηθά εάλ επαιεζεπηνχλ νη πξνβιέςεηο φηη νη ξπζκνί 

αχμεζεο ηνπ θέξδνπο ησλ tour operators ζα πέζεη ζην κηζφ ζηα εξρφκελα ρξφληα. 

 

Ο μελνδνρεηαθφο ηνκέαο παξνπζίαζε αληίζηνηρα ζεκάδηα ζπγθέληξσζεο αιιά ζε 

κηθξφηεξε έληαζε θαη ηαρχηεηα απφ φηη ν ηνκέαο δηνξγάλσζεο ηαμηδηψλ. Σν κέγεζνο 

ηνπ κέζνπ Δπξσπατθνχ μελνδνρείνπ απμήζεθε ειαθξψο απφ 45,3 ζε 48 δσκάηηα αλά 

μελνδνρείν κέζα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1992 κέρξη ην 2001, αιιά νη κεγάιεο 

μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 10% κέρξη 20% ηεο ζπλνιηθήο 

δπλακηθφηεηαο δσκαηίσλ ζηελ Δπξψπε. 

 

πλνιηθά, ν αξηζκφο δσκαηίσλ ησλ Δπξσπατθψλ μελνδνρείσλ απμήζεθε κε πνιχ 

ρακειφηεξνπο ξπζκνχο απφ φηη ζπλέβε κε ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο 

παγθνζκίσο θαη κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κέζα ζηηο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο. Ο 

ξπζκφο αχμεζεο ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε είλαη πάλσ απφ ηνλ Δπξσπατθφ 

κέζν φξν θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα δηπιαζηαζκφ ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ 

ζε απηέο ηηο πεξηνρέο απφ 15% ζε 31%  έσο ην 2020. 
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1.4.Σνπξηζκφο θαη απαζρφιεζε. 

 

 

Η ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο  θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ. Παξαηεξψληαο ηελ εμέιημε ηεο 

εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ζε φια ηα θξάηε –κέιε (93% ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη 

ζηνλ ηνπξηζκφ εξγάδνληαη ζε απηά ) ηελ πεξίνδν 1996-2001 βιέπνπκε φηη ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο απαζρφιεζεο κε εμαίξεζε έλα έηνο, ήηαλ ν πςειφηεξνο απφ ηνλ 

ζπλνιηθφ φισλ ησλ ππνινίπσλ ηνκέσλ. 

 

Η ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο ειηθίεο 

απαζρνινχκελσλ ζηελ επξχηεξε Δπξσπατθή νηθνλνκία. ρεδφλ νη κηζνί εξγαδφκελνη 

είλαη λεφηεξνη απφ 35 εηψλ (37% ζε φινπο ηνπο θιάδνπο) θαη ην κεξίδην ηνπ ειηθηαθνχ 

γθξνππ 15-24 είλαη δχν θνξέο πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν. 

 

Η εληχπσζε φηη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απνηειεί έλα πνιππνίθηιν θαη 

θαηαθεξκαηηζκέλν ηνκέα θαζξεθηίδεηαη θαη ζε ζρέζε κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δίλαη 

γλσζηφ φηη ηα εηζνδήκαηα ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα είλαη ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν. 

πλήζσο απηφ εμεγείηαη απφ ρακειή παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο ε νπνία φκσο είλαη 

πεξίπνπ ε κηζή απφ φηη ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο αγνξάο. 

 

Η εηθφλα απηή νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ επηθξαηέζηεξε ζέζε ηνπ ηνκέα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θαη εζηίαζε (ηνκέαο HORECA). Η 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο ηαμηδηψλ είλαη αηζζεηά 

πςειφηεξε απφ φηη ζηνλ ηνκέα HORECA θαη είλαη εηδηθά ζε θάπνηεο ρψξεο πνιχ 

πςειφηεξε απφ φιεο ηεο ππεξεζίεο ηεο αγνξάο. 

 

Αθφκα φκσο θαη ζηνλ ηνκέα HORECA παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζε εζηηαηφξηα θαη θαθέ ελψ πνιχ πςειφηεξε πξνθαλψο ζηνλ 

μελνδνρεηαθή βηνκεραλία. Δίλαη πιένλ νινθάλεξν φηη θαη ην επίπεδν εηζνδεκάησλ 

πνηθίιιεη έληνλα ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. 
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1.5.Αιιαγέο ζηελ πξνζθνξά 

 

 

Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπο είλαη νη ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

νθείινληαη θπξίσο ζηελ έθξεμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο 

(ICTS) θαη ζηελ εμέιημε κηαο βαζηζκέλεο ζηε θχζε κνξθήο, βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ. 

 

Παξά ηελ εληππσζηαθή άλνδν (απφ ην 1998 έσο ην 2001 ηα έζνδα απφ ηηο online 

ππεξεζίεο ηαμηδηψλ δηπιαζίαζαλ ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά ηαμηδηψλ) ζε φξνπο 

ηδίξνπ, ην κεξίδην παξακέλεη αθφκα αξθεηά ρακειφ (3,6% ην 2002) .Παξφια απηά νη 

πξνβιέςεηο αλάπηπμεο απφ ην 2006 ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα κηα αλακελφκελε 

αχμεζε ηνπ ηδίξνπ πεξίπνπ 120% κέζα ζε κηα ηεηξαεηία. 

 

Απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο πνιηηηθήο , ε εξψηεζε πνπ πξέπεη λα απαληεζεί δελ είλαη ην 

εάλ ζα απμεζεί ή ζα κεησζεί ην κεξίδην ησλ online ηαμηδηψλ αιιά ην θαηά πφζν νη 

επηρεηξήζεηο ζα θαηαθέξνπλ λα αληηδξάζνπλ έγθαηξα θαη επαξθψο ζηηο λέεο απαηηήζεηο 

έηζη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ή αθφκα θαη λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, θαίλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ ηηο 

αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Οη αξηζκνί δείρλνπλ φηη κφλν ην 20% ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα πιεξνθνξίεο θαη ζρεδηαζκφ ηαμηδηψλ 

θάλνπλ θξαηήζεηο online. Απφ απηφ ζα έιεγε θάπνηνο φηη ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο σο πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε δελ δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ηνπο άιινπο ηνκείο.»φκσο λεφηεξεο 

έξεπλεο έξρνληαη λα δείμνπλ κε ηα απνηειέζκαηα  ηνπο φηη έλα ζηα ηξία δηεζλή ηαμίδηα 

εκπεξηέρνπλ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη φηη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο εμ απηψλ 

πεξηπηψζεηο γίλεηαη online θξάηεζε απφ ην δίθηπν. 

 

Αθφκα θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ πξνηηκά ηελ πξνζσπηθή επαθή γηα 

λα κεηαθέξεη θαη λα πινπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθηπαθήο ηεο έξεπλαο. ε πην 

απιέο φκσο ζπλαιιαγέο ,φπσο ε αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ή ηελ ελνηθίαζε 

δσκαηίσλ μελνδνρείνπ, νη θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα αιιάδνπλ ηαρχηαηα ηηο ζπλήζεηεο 

ηνπο κε κεγάιε απμεηηθή ηάζε. 

 

Μηα αθφκα ζεκαληηθή παξαηήξεζε  έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ε B2B επηθνηλσλία 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα λα πείζεη θαη λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο θαη ζε πνιχ 



 13 

κηθξφηεξε έθηαζε γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξνθαλέζηαηα ε ρξήζε 

ICT γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο ,είλαη αιιειέλδεηε θαη κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ  

θαζψο θαη φζν πην πνιχπινθεο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο παξνπζηάδνληαη ζε κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο , ηφζν πην ρξήζηκε είλαη ε ρξήζε ICT. 

 

ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ε ρξήζε ICT γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη θάησ απφ ην κέζν φξν ζε 

φια ηα κεγέζε επηρεηξήζεσλ. Ο ρξφλνο πνπ ηα ICT ρξεζηκνπνηνχληαη πην εληαηηθά είλαη 

ηφζν κηθξφο θαη ε ηαρχηεηα ησλ αιιαγψλ ηφζν κεγάιε , πνπ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία δελ 

επηηξέπνπλ λα θξίλνπκε εάλ ε πηνζέηεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 

είλαη επαξθήο ή φρη. 

 

Αλαινγηδφκελνη ηηο νηθνινγηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην 

πεξηβάιινλ απφ ηε κία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ βαζηζκέλε ζηε 

θχζε κνξθή ηνπξηζκνχ απφ ηελ άιιε, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπξηζκνχ θαη θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγσ ηεο 

δπζθνιίαο ηνπ νξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζε πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζηε κέηξεζε 

ησλ επηπηψζεσλ. 

 

Σνπιάρηζηνλ, νη κεγαιχηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε αληηδξάζεη ζηελ 

πεξηβαιινληηθή πξφθιεζε πξνζιακβάλνληαο άηνκα ππεχζπλα γηα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ νιφθιεξε ηελ αιπζίδα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα. Οη ΜΜΔ 

ζπλήζσο εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ ελψζεσλ ηνπο. 

 

1.6.Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

 

Η ηαρχηαηε δνκηθή αιιαγή ζηνλ ππν-θιάδν ησλ δηνξγαλψζεσλ ηαμηδηψλ απνθάιπςε 

φηη ζην επίπεδν ησλ επηρεηξήζεσλ ε αιιαγή κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απφ ηελ αγνξά 

εζσηεξηθά αιιά απηφ ζα νδεγνχζε ζηαδηαθά ζε κεγαιχηεξα επίπεδα ζπγθέληξσζεο. 

ηνλ ηνκέα ησλ θαηαιπκάησλ, ε δνκηθή αιιαγή ζπκβαίλεη πνιχ πην απαιά  θαη δελ έρεη 

νδεγήζεη ζε ηφζν ηζρπξά θαηλφκελα ζπγθέληξσζεο ,αληίζηνηρα κε απηά ηεο αγνξάο 

ηαμηδηψλ.  

 

Δάλ ζθεθηνχκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε 

φηη ηα θξηηήξηα γηα λα θξίλνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ  

πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο φπσο ε πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, νη ηθαλφηεηεο 
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ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο φπσο π.ρ. ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. 

 

Με θάζε ζεβαζκφ πνπ αξκφδεη ζε φια απηά ηα θξηηήξηα, κηα επξείαο έθηαζεο πνιηηηθή 

πξέπεη λα ζηνρεχζεη ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ γηα κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε, πξνσζψληαο  ηαπηφρξνλα ζεκαληηθά κέηξα απφ ηα νπνία 

εμίζνπ ζα επσθειείηαη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

 

Δμαηηίαο φκσο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ην νπνίν φρη κφλν 

παξάγεηαη απφ πνιινχο ηδησηηθνχο παξαγσγνχο αιιά θαη απφ δεκφζηνπο θαη εκη-

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (κνπζεία, ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θιπ ), κηα ζηελή ηδησηηθή 

θαη δεκφζηα ζπλεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα φρη κφλν 

κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ πξννξηζκψλ σο ε ζπζρέηηζε φισλ ησλ 

πξψησλ πιψλ πνπ ε ζχλζεζε ηνπο είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ ζχλζεζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ. 

 

1.7.Πξψηα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

 

 

Όια ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά δείρλνπλ φηη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία έρεη ηεξάζηηα 

νηθνλνκηθή ζεκαζία θαη ζπλεηζθέξεη ζηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο φπσο ε βειηίσζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, νη δνκηθέο αιιαγέο θαη ε 

απαζρφιεζε. Όκσο, ηα δηαζέζηκα ππάξρνληα ζηαηηζηηθά δελ καο επηηξέπνπλ ηελ 

επαξθή κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ζε άιια πεδία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Γηα απηφ 

αθξηβψο ην ιφγν, tourism satellite accounts (TSAs) ζε φια ηα θξάηε κέιε θαζψο 

επίζεο θαη ζε θεληξηθφ θνηλνηηθφ επίπεδν είλαη απαξαίηεηνη. 

 

Υσξίο έλα επαξθέο ζεη δεηθηψλ ηαμηλνκεκέλσλ ζε έλα ζχζηεκα φπσο ηα TSAs, ε 

ρξήζε απιψλ δεηθηψλ κεκνλσκέλσλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πξνβιεκαηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Θα ήηαλ ιάζνο επνκέλσο λα ζπκπεξάλνπκε απφ έλα κεξίδην δηεζλψλ 

αθίμεσλ ζηελ Δπξψπε πνπ παξνπζηάδεη κείσζε λα γεληθεχακε ζε φιεο ηηο δηεζλείο 

αθίμεηο θαη λα ιέγακε φηη ε νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ ή ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο Δπξσπατθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο παξνπζηάδεη πησηηθή ηάζε. 
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Αθφκα θαη αλ ε ηνπξηζηηθή δήηεζε είλαη έλα είδνο θαηαλάισζεο ην νπνίν κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη εχθνια απμνκεηψζεηο, νη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αζηάζεηεο δελ έρνπλ 

νδεγήζεη ζε κείσζε ή ζε δηαξθή παχζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο αιιά 

πεξηζζφηεξν ζε αιιαγέο επηινγψλ κέζα ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα (π.ρ. επηινγή εγρψξηνπ 

πξννξηζκνχ έλαληη ελφο πξννξηζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ θιπ.). Υσξίο ηα TSAs δελ είλαη 

δπλαηφλ λα αμηνινγήζνπκε εάλ θαη θαηά πφζν κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε έπιεμε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζην ζχλνιφ ηεο ή απιά έλαλ απφ ηνπο 

ππν θιάδνπο ηεο ή αθφκα θαη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ. 

 

Η πςεινχ εηζνδήκαηνο ειαζηηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο νδεγεί ζε κηα επειημία 

αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαλαισηή, πξάγκα ην νπνίν 

θαλεξψλεη θαη έλα ξίζθν γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη απφ ηελ άιιε δηαζθαιίδεη φηη ε 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία επεξγεηείηαη απηφκαηα απφ ηα απμαλφκελα εηζνδήκαηα. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηνρεχεη ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο είλαη ε θαιχηεξε καθξνπξφζεζκε εμαζθάιηζε γηα απμήζεηο ζηελ 

ηνπξηζηηθή δήηεζε. 

 

Γηάθνξα κέξε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο φπσο νη tour operators θαη ηα ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία έρνπλ δερζεί ξαγδαίεο δνκηθέο αιιαγέο νη νπνίεο ζπλερίδνληαη αθφκα αιιά 

κε ρακειφηεξνπο ξπζκνχο. Ο θφζκνο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα είλαη 

ηθαλφο λα αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο. Οη δηαζέζηκεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαλεξψλνπλ 

απμεηηθέο ηάζεηο. Απφ ην 1998, φπνπ ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ παξνπζίαζε 

εθξεθηηθή αχμεζε , είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα θξίλνπκε εάλ ην λα πξνσζήζνπκε ζρεηηθά 

κέηξα είλαη απαξαίηεην θαη ην ηη θαηάζηαζε ζα αληηκεησπίδακε φηαλ ζα έκπαηλαλ ζε 

ηζρχ . 

 

ρεηηθά κε ηηο βειηηψζεηο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ,δηάθνξα επίπεδα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε. ην επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν ε αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία κπνξεί λα απμεζεί κε γεληθά κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο , βειηηψλνληαο 

ηδηαηηέξσο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ΜΜΔ.  

 

ηνλ ηνκέα ησλ θαηαιπκάησλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη μελνδνρεία-

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία, εμαζθαιίδνπλ κηα 

πνηθηιία πξνζθνξάο ε νπνία δελ ζα κπνξέζεη λα ππνζηεξηρζεί ζε αληίζηνηρεο ηηκέο 

απφ ηα κεγάια brands.  
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Αλαθνξηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξννξηζκψλ,  νη νπνίνη πξνζθέξνπλ κηα 

ζχλζεζε πξντφλησλ (ππεξεζίεο, δξάζεηο, αμηνζέαηα) απαξαίηεησλ γηα λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ, κηα πνιχ ζηελή ζπλεξγαζία ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ ηνκέα είλαη απαξαίηεηε. 

 

ε εζληθφ ή θνηλνηηθφ επίπεδν, κηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε επίπεδν 

επηρεηξήζεσλ ή/ θαη πξννξηζκψλ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί κε ηελ ελεκέξσζε 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ γηα ηηο καθξνρξφληεο ηάζεηο ηεο δήηεζεο φπσο  ε αιιαγή 

ζηελ ειηθηαθή ππξακίδα  θαη νη επηπηψζεηο ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, φπσο επίζεο θαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή π.ρ. 

ζηηο θαηεπζχλζεηο πξνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Απηή ε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ζα 

πξέπεη λα βαζηζηεί ζε έξεπλεο θαη κειέηεο θαη λα πεξηέρεη ζπζηάζεηο πξνο φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 
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Κεθάιαην 2: Ζ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΔΤΡΩ ΚΑΗ Ο ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ 
ΣΟΤΡΗΜΟ 
 

 

Έλαο πάξα πνιχ ζεκαληηθφο ζηαζκφο, ν νπνίνο επεξέαζε ρσξίο θακηά ακθηζβήηεζε 

ηελ Δπξσπατθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη ιεηηνχξγεζε σο θαηαιχηεο ζηελ ράξαμε 

πνιηηηθψλ γηα ηνλ Δπξσπατθφ ηνπξηζκφ, είλαη ε εηζαγσγή ηνπ Δπξψ ζηε δσή ησλ 

θξαηψλ –κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1999, ην Δπξψ θάλεη ηελ επίζεκε εκθάληζε ηνπ θαη πηνζεηείηαη 

σο ην εζληθφ λφκηζκα γηα έληεθα θξάηε-κέιε (Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ιξιαλδία, Ιζπαλία, Ιηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία θαη Φηλιαλδία). Σν 

εληαίν λφκηζκα θαη ε λνκηζκαηηθή έλσζε (ΟΝΔ) απνηεινχζε γηα αξθεηά ρξφληα έλα 

επξσπατθφ φλεηξν θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εθπιεξψλεη κηα απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα κηα κειινληηθή πνιηηηθή ελνπνίεζε ζην κέιινλ. 

 

Σν εληαίν λφκηζκα εμππεξεηεί θαη πξνσζεί ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο ηελ εληαία 

αγνξά. Έρνληαο εμαιείςεη πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαλ έσο ηφηε ιφγσ ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ, κε ηελ παξνρή κηαο θνηλήο λνκηζκαηηθήο κνλάδαο, 

δίλεη κηα λέα θαη κεγαιχηεξε ψζεζε ζην εκπφξην, ηηο επελδχζεηο θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 

Αθφκα ε δηαθάλεηα ησλ ηηκψλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο έλσζεο ζα απμήζεη ηνλ 

αληαγσληζκφ, θάηη ην νπνίν ζα επλνήζεη ηνπο θαηαλαισηέο αιιά παξάιιεια ζα 

νδεγήζεη θαη ζε αξθεηέο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

ηνκείο. 

 

2.1.Οηθνλνκηθέο επηπηψζεηο 

 

 

Έρνληαο πιένλ εμαιεηθζεί κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο ην θφζηνο 

κεηαηξνπήο ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ θαη νη ζπλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη απφ ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο λνκηζκαηηθέο ηζνηηκίεο, δηεπθνιχλνληαη αλακθηζβήηεηα νη ζπλαιιαγέο  

κέζα ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν ηνπ Δπξψ. Η δηαθάλεηα ησλ ηηκψλ πνπ πξνθχπηεη, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ ζηνλ θαηαλαισηή θαη απμάλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ ζηνλ θαηαλαισηή θαη απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ δίλνληαο ηνπ κεγαιχηεξα νθέιε θαη δπλαηφηεηεο επηινγψλ.   
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Απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά, νη επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην δηαθνξνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, πξέπεη λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξεο, θαηλνηφκεο θαη θαη’ επέθηαζε  

αληαγσληζηηθφηεξεο. Οη ΜΜΔ επλννχληαη απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ λνκίζκαηνο θαζψο ε 

εηζαγσγή ηνπ Δπξψ δηεπθνιχλεη ηηο εμαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο κεηψλνληαο ηα 

θφζηε γηα ηηο ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο ηνπο. 

 

Μηα αθφκα ζεκαληηθή παξαηήξεζε γχξσ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο 

έρεη λα θάλεη κε ηελ ψζεζε πνπ δίλεη ην Δπξψ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε. Σν Δπξψ, εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ κέζα ζε έλα πγηέο 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν δεκηνπξγεί κε ζηαζεξφηεηα ηηκψλ, ρακειά 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ρακειφ δεκφζην ρξένο. Απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ 

απηψλ είλαη θαη ηα ρακειφηεξα επηηφθηα θαζψο θαη κηα πην απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

 

 Σέινο, κε ην εληαίν λφκηζκα φζνη ηαμηδεχνπλ ζηα θξάηε κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

γιπηψλνπλ ρξφλν θαη ρξήκα θαζψο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα πξνκεζεχνληαη 

ζπλάιιαγκα. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλφδεπαλ  ηα ηαμίδηα  φπσο απνθιίζεηο ηζνηηκηψλ 

θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ απνηεινχλ παξειζφλ. Οη θαηαζέζεηο θαη νη κεηαθνξέο 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ γίλνληαη ηαρχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ελψ γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ην λέν λφκηζκα δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ 

ζηαζεξφηεηαο θαη βεβαηφηεηαο ηεο αζθάιεηαο γχξσ απφ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ηηο 

ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά. 

 

2.2.Σνπξηζκφο θαη Δπξψ 

 

 

Οη ηνπξηζηηθέο δηαδηθαζίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα πιήζνο δηαζπλνξηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. αθέζηαηα ινηπφλ ε χπαξμε ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο , δηεπθνιχλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη σθειεί ηνλ θιάδν. 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2000, ηξεηο ζηνπο ηέζζεξεηο πνιίηεο ηεο 

Δ. Δ. παξακέλνπλ εληφο ησλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ αλαθνξηθά κε ηνπο πξννξηζκνχο 

δηαθνπψλ πνπ επηιέγνπλ. Δίλαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη φινη απηνί νη επηζθέπηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Δπξψ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ απηψλ. Με ηε ρξήζε ηνπ 

εληαίνπ λνκίζκαηνο, κεηψλνληαη ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο 
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ζπλαιιάγκαηνο, θάηη ην νπνίν επηβαξχλεη αθφκα επηζθέπηεο νη νπνίνη δελ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ επξσπατθφ νηθνλνκηθφ ρψξν. 

 

Αλάκεζα ζην επίπεδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε. Η πξνζθνξά ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ παξάγνληεο φπσο νη ππνδνκέο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο θεθαιαίνπ θαη ηελ χπαξμε ελφο θαηαξηηζκέλνπ 

πξνζσπηθνχ. Η αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο αλνίγεη κηα νδφ γηα κηα απμεηηθή 

ζηαζεξή δήηεζε ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θάηη πνπ λα ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ 

αχμεζε εηζνδεκάησλ θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

 

Σν Δπξψ παξνπζηάδεη άκεζα απνηειέζκαηα ζηελ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά επεξεάδνληαο 

ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλνχληαη επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ 

έρνληαο εμαιείςεη ηηο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

αλάκεζα ζηα θξαηηθά λνκίζκαηα  ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ θαη παξέρνληαο 

εγγπήζεηο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ θαη ηελ έθθξαζή ηνπο ζε θνηλή κνλάδα , ην 

Δπξψ απμάλεη ηε δηαθάλεηα ηεο αγνξάο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

 Γηαθάλεηα ζηηο ηηκέο. 

Σν θνηλφ λφκηζκα θάλεη φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη επθνιφηεξε ηε ζχγθξηζε ηηκψλ 

αλάκεζα ζηνπο Δπξσπατθνχο πξννξηζκνχο θαη επλνεί ηνλ αληαγσληζκφ κε ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηε βειηίσζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη εληζρχνληαο ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ θξαηψλ πξννξηζκψλ. 

 Η αγνξά ζπλαιιάγκαηνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ εμαθαλίδεηαη, θάηη κε άκεζα γηα 

ηνλ ηνπξηζκφ απνηειέζκαηα. 

 Η εμάιεηςε πξνβιεκάησλ εκπηζηνζχλεο γηα θάπνηα επξσπατθά λνκίζκαηα. 

Όιεο νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, φκσο 

θάπνηεο απφ απηέο αληηκεησπίδνληαλ δχζπηζηα απφ ηελ αγνξά θαη ε δπζπηζηία 

απηή κεηαθξαδφηαλ ζε επηηφθηα θαη θπλήγη ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ.  

 

Με ηε χπαξμε κηαο δπλακηθήο θαη αμηφπηζηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, κεηψλνληαη ηα 

θφζηε γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρακειφηεξα 

επηηφθηα ζηα θξάηε –κέιε , παξαηεξνχληαη ελζαξξχλζεηο  ησλ επελδχζεσλ. 

 Η δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ δηεζλνχο λνκίζκαηνο . 
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Σν Δπξψ επηηξέπεη ζηα θξάηε – κέιε λα είλαη ιηγφηεξν εμαξηεκέλα απφ ηηο 

λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο άιισλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ φπσο ε ακεξηθαληθή 

πνιηηηθή γηα ην δνιάξην ή ε ηαπσληθή γηα ην γηελ θαη πξνθπιάζζνληαη  απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο αλάκεζα ζηα ηζρπξά λνκίζκαηα. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

2.3.Δπξψ θαη θαηαλαισηέο  

 

Όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ,ηηο επηρεηξήζεηο έηζη θαη νη 

θαηαλαισηέο απνιακβάλνπλ νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ λνκίζκαηνο. Σν λέν 

λφκηζκα σθειεί ηνλ θαηαλαισηή θπξίσο κε : 

 

 Σελ εμνηθνλφκεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο ιφγσ 

ηζνηηκηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ηξαπεδψλ, δηεπθνιχλνληαο ηε δηεμαγσγή ηαμηδηψλ. 

 Σε δηαθάλεηα ησλ ηηκψλ ζηα πξντφληα . Οη θαηαλαισηέο κέζα απφ ηελ έθθξαζε ησλ 

ηηκψλ ζε θνηλή κνλάδα κεηά απφ ηελ πηνζέηεζε θνηλνχ λνκίζκαηνο ,κπνξνχλ κε 

κεγαιχηεξε επθνιία λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηα θξάηε κέιε θαη ε 

δηαθάλεηα απηή νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη πηζαλή ζηαδηαθή κείσζε 

ησλ ηηκψλ. 

 Σν θέξδνο ζε ρξφλν. Σα ηαμίδηα δηεπθνιχλνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπο 

απινπνηνχληαη θαζψο νη θαηαλαισηέο εμνηθνλνκνχλ ρξφλν απφ δξαζηεξηφηεηεο 

ζπλπθαζκέλεο έσο ηψξα κε απηά φπσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Σε δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ-ζηαζεξφηεηα. Σν Δπξψ έρεη κεγαιχηεξεο αληηζηάζεηο 

απέλαληη ζηνλ πιεζσξηζκφ απφ φηη ηα παιηφηεξα λνκίζκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ , 

θάηη ην νπνίν ζα σθειήζεη ηνπο θαηαλαισηέο θαζψο ζα κεηψζεη ηε δηάβξσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο απφ ηηο πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο θαη ζα ηνπο δψζεη κηα ηζρπξή 

αγνξαζηηθή δχλακε. 

 

2.4.πκπεξάζκαηα 

 

 

Η πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ, κε ηα πνιχπιεπξα νθέιε πνπ ην ζπλνδεχνπλ ηφζν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ζπκβάιιεη δπλακηθά ζηε δηεπθφιπλζε ησλ 

ηαμηδηψλ θαη έκκεζα κέζα απφ ηηο αλακίμεηο ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ θαη πιεζπζκψλ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ, ζηε δηαδηθαζία ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο. 
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Σν λέν λφκηζκα, εληζρχεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ θξαηψλ κειψλ πξννξηζκψλ 

θαη δηεπθνιχλεη θαη πξνζειθχεη κεγαιχηεξεο αμίαο επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν 

ελψ ηαπηφρξνλα επηβάιεη πιήζνο θαηαξηηζκέλσλ επαγγεικαηηψλ. πγρξφλσο, ηα 

πξντφληα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ λέσλ ζπλζεθψλ κε 

κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. 

 

Η ελδπλάκσζε πνπ πξνζθέξεη ην θνηλφ λφκηζκα ζηελ Δπξσπατθή αγνξά  θαη 

νηθνλνκία έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ. Η ζηαζεξφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην 

Δπξψ ζηελ Δπξσπατθή νηθνλνκία , είλαη κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα πεξαηηέξσ  

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο έλσζεο, ε νπνία ελζαξξχλεη  αιιά παξάιιεια βαζίδεηαη 

θαη ζε έλα πάξα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ, ζηνλ Δπξσπατθφ ηνπξηζκφ. 

 

              

 

      

 

 

               

 

             

 



 22 

Κεθάιαην 3: Ζ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΜΔΣΑ 
ΣΖΝ ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΣΖ Δ.Δ. 
 

Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ Έλσζε απνηέιεζε ε ηειεπηαία κεγάιε 

δηεχξπλζε θαη ην απνθαζηζηηθφ βήκα πνπ νδήγεζε ζηελ Έλσζε ησλ 27 θξαηψλ –

κειψλ. Οη λέεο ζπλζήθεο ,δηαθνξνπνίεζαλ ην Δπξσπατθφ πεξηβάιινλ θαη φπσο θάζε 

άιινο ηνκέαο έηζη θαη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δέρηεθε επηδξάζεηο θαη λέεο πξνθιήζεηο 

θαη πξννπηηθέο. 

 

Απφ ηηο πξψηεο κειέηεο πνπ έγηλαλ κεηά απφ ην ζεκαληηθφ βήκα ηεο δηεχξπλζεο ηεο 

Έλσζεο, επηβεβαηψζεθε γηα άιιε κηα θνξά ην γεγνλφο φηη ε Δπξψπε απνηειεί έλα 

πνιχ ζηαζεξφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κεγάιεο πεξηνρέο ζηνλ 

θφζκν. Η δηεχξπλζε ζπλέβαιιε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε φρη κφλν παξαθηλψληαο 

δηεζλείο αθίμεηο ζηα λεφηεξα θξάηε- κέιε, αιιά θαη κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ παιηψλ 

θξαηψλ-κειψλ. Σα θελά πνπ παξνπζηάδνληαλ ζην χςνο ησλ εηζνδεκάησλ θαη νη 

δηαθνξέο ζηηο ηαμηδησηηθέο ζπλήζεηεο δεκηνπξγνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ επαγγεικαηηθψλ 

επθαηξηψλ θαη πξνζθέξνπλ θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

3.1.Η δηεχξπλζε δεκηνπξγεί αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο 

 

 

ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 21νπ αηψλα, παξά ηελ χπαξμε ελφο δηεζλνχο πεξηβάιινληνο ην 

νπνίν δηαθηλδχλεπε ηελ απφδνζε ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ, ε Δπξψπε 

ζηαζεξνπνίεζε ηε ζέζε ηεο ζαλ  λνχκεξν έλα ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο παγθνζκίσο. 

Δλψ νη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ παγθνζκίσο είραλ θζίλνπζα πνξεία ζε 

ρξνληέο φπσο ην 2001 θαη ην 2003, ζηελ Δπξψπε ζπλέρηζαλ λα είλαη αλνδηθνί. 

 

Απφ ην 2004 παγθνζκίσο νη δηεζλείο αθίμεηο άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ θαη πάιη 

απμεηηθή ηάζε. Η αχμεζε ζπλερίζηεθε παξά ην γεγνλφο ησλ απμήζεσλ ζηηο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ. Απηή ε αληίδξαζε απέλαληη ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ απνηειεί έλα θαιφ 

παξάδεηγκα  γηα ην φηη ε Δπξσπατθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αληηδξά δπλακηθά ζηηο 

πξνθιήζεηο θαη αζηάζεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Η δηαδηθαζία ηεο δηεχξπλζεο ζπλέβαιιε ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο Δπξψπεο ζηνλ 

παγθφζκην ηνπξηζηηθφ ράξηε. Η θνηλνηηθή απνδνρή θαη νη λέεο πνιηηηθέο  πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζην θνκκάηη ησλ αγνξψλ ησλ λέσλ θξαηψλ –κειψλ πξνθάιεζε 
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ηεξάζηηα αχμεζε ζε ηνπξηζηηθέο ξνέο κεηαμχ παιαηψλ θαη λέσλ θξαηψλ –κειψλ. Οη 

δηαλπθηεξεχζεηο ησλ πην θνληηλψλ παιαηψλ θξαηψλ –κειψλ ζηα ηξία κεγαιχηεξα λέα 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πνισλία, Οπγγαξία θαη ηελ Σζερία απμήζεθαλ θαηά 56% 

απφ ην 1997 κέρξη ην 2004 θαη θαηά 26% πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηνλ ελδνεπξσπατθφ ηνπξηζκφ ζηα πιαίζηα ηεο δηεχξπλζεο. 

 

Η είζνδνο ησλ λέσλ θξαηψλ –κειψλ ρσξίο θακηά ακθηζβήηεζε εληείλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ. Σα δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα ηηκψλ κεηαμχ ησλ παιηψλ θαη ησλ λέσλ 

θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη νη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο πνπ ηα λέα κέιε παξνπζηάδνπλ, 

ζπκβάιινπλ  ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ θαη 

επθαηξηψλ γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Έλα αθφκα ζεκείν ην νπνίν παξαηεξείηαη είλαη ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο κεγάισλ 

δηαθνξψλ ζην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ λέσλ θαη παιηψλ θξαηψλ  κειψλ. ηα 

λεφηεξα κέιε βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαλπθηεξεχζεσλ θαιχπηεηαη απφ 

εμσηεξηθνχο επηζθέπηεο  θαη φρη θαηνίθνπο ηνπ εζσηεξηθνχ. Αλαινγηδφκελνη φηη ν θχξηνο 

ιφγνο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε απηή πνπ παξνπζηάδεη ε δήηεζε κεηαμχ παιηψλ θαη λέσλ 

κειψλ είλαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ 

λέσλ ρσξψλ ζα νδεγήζεη ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη ζα δηακνξθψζεη ηελ 

ηνπξηζηηθή δήηεζε. 

 

Έρνληαο ήδε αλαθεξζεί ζηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία θαη θπξίσο γηα ηα λέα γθξνππ ηνπξηζηψλ 65 θαη άλσ, θαηαλννχκε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ ζα απαζρνιήζνπλ παιηά θαη λέα θξάηε κέιε. Σα ζπγθεθξηκέλα ειηθηαθά 

γθξνππ πξνηηκνχλ εγρψξηνπο πξννξηζκνχο  θαη ζπλνδεχνληαη απφ κηα αιιαγή δνκήο 

ζηε δήηεζε ε νπνία ζα αλνίμεη λέεο αγνξέο, εηδηθφηεξα επλνψληαο ηηο κηθξφηεξεο θαη 

ηνπηθήο εκβέιεηαο επηρεηξήζεηο εθφζνλ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ νκάδσλ απηψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα. 

 

Παξαηεξψληαο ηε δνκή ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηα παιηά 

θαη ζηα λέα θξάηε ηεο δηεχξπλζεο δελ ζα παξαηεξήζνπκε ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Πεξηζζφηεξν απφ ην 90% είλαη ΜΜΔ κε εξγαηηθφ δπλακηθφ έσο 9 άηνκα. Σν 95% ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα HORECA ελψ νη δηνξγαλσηέο ηαμηδηψλ 

απνηεινχλ πεξίπνπ ην 4,2%  θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 3,5% ζηα παιηά θαη 7,9 % ζηα 

λέα θξάηε κέιε απνθέξνληαο αληίζηνηρα ην 28% θαη ην 19 % ησλ εζφδσλ ηνπ ηνκέα. 

αλ απνηέιεζκα ηεο ζπλερφκελεο αχμεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ζηα λέα θξάηε 

κέιε κεηά ηε δηεχξπλζε, ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ απμάλεηαη κε ηεξάζηην ξπζκφ. Η 
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δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ απμάλεη δηαξθψο ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ελψ ηαπηφρξνλα ηνλψλεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

Έλα αθφκα ζεκείν άμην παξαηήξεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ελψ ν αξηζκφο μελνδνρείσλ 

αλά άηνκα είλαη επδηάθξηηα ρακειφηεξνο ζηα λεφηεξα θξάηε κέιε  ε αληίζηνηρε 

αλαινγία γηα ηνπο tour operators  είλαη πάλσ απφ ην κέζν φξν. Δάλ ζθεθηνχκε φηη νη 

κεγαιχηεξεο αγνξέο γηα ηνπο tour operators  βξίζθνληαη ζηα παιηά θξάηε κέιε σο ηψξα 

βιέπνπκε αμηνπξφζεθηεο πξννπηηθέο γηα δνκηθέο αιιαγέο ζην θνκκάηη ηεο 

δηνξγάλσζεο ηαμηδηψλ. 

 

3.2.Ο ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζηνπο ζηφρνπο απαζρφιεζεο ηεο Ληζαβφλαο 

 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα πξαγκαηηθή κεραλή παξαγσγήο ζέζεσλ εξγαζίαο. Ο αξηζκφο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα HORECA απμάλεηαη γξεγνξφηεξα απφ 

ην ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Η απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα HORECA ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ. Η ειηθηαθή νκάδα 15-24 είλαη πεξηζζφηεξν 

απφ δχν θνξέο κεγαιχηεξε (22,4%) απφ φηη ζε άιινπο θιάδνπο (10,3%). 

 

Σν ρακειφηεξν κεξίδην ηνπξηζηηθήο εξγαζίαο σο πξνο ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηα 

λέα θξάηε ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ πξέπεη λα παξαιεθζνχλ απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο καο. ε απηέο ηηο ρψξεο ε ζεκαζία ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ  ζηελ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε είλαη αξθεηά ρακειφηεξε απφ φηη ζηηο 

ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο αιιά κε εκθαλείο ηάζεηο αλάπηπμεο θαη πςειέο 

πξννπηηθέο. 

 

Μηα άιιε παξαηήξεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ part-time εξγαζία . Σν κεξίδην ζπκκεηνρήο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη εκθαλψο πςειφηεξν ζηνλ ηνκέα HORECA απφ φηη 

ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκία ή ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ. Βέβαηα παξά ην πςειφηεξν 

κεξίδην απηφ , νη εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα HORECA είλαη θαηά κέζν 

φξν 2,2 ψξεο παξαπάλσ απφ φινπο ηνπο άιινπο θιάδνπο. 
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3.3.Σνπξηζκφο θαη θαηλνηνκία 

 

Η θαηλνηνκία έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ ηνπξηζκφ ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηφζν 

ζηε δήηεζε φζν θαη ζηελ πξνζθνξά. Απφ ην ΄50 θαη κεηά έρεη παξνπζηαζηεί κηα άλνδνο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ , θάηη ην νπνίν πνηέ δελ ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηφζν 

κεγάιν βαζκφ ρσξίο ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο εηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.  

 

Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, κέζα απφ ηελ θαηλνηνκία πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, λα κεηψζνπλ ηα θφζηε θαη σο απνηέιεζκα απηψλ λα 

απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε ηάζε ε 

νπνία εκθαλίδεηαη κε ηα online ηαμίδηα, ε νπνία φρη κφλν δηαθνξνπνηεί ηηο ζπλήζεηεο 

ησλ ηαμηδησηψλ αιιά ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα λέεο ζηξαηεγηθέο 

marketing  ζην ρψξν ησλ tour operators. 

 

Αξθεί κηα καηηά γηα λα δηαπηζηψζεη θάπνηνο φηη ην κεξίδην ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ δηαδηθηπαθέο παξαγγειίεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα είλαη πάλσ απφ ην κέζν 

φξν φισλ ησλ ππνινίπσλ θιάδσλ. Η δηαθνξά θαίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε ζηηο λέεο 

ρψξεο κέιε κε απμαλφκελε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ αλάπηπμε Β2Β 

ζρέζεσλ. 

 

Αθφκα θαη αλ θνηηάμνπκε απφ πην θνληά ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη εθεί ε θαηλνηνκία 

εκθαλίδεηαη εληνλφηαηα. Πνιιά λέα πξντφληα (λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, λέα παθέηα 

θιπ.) αλαπηχρζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ ηε δήηεζε ε νπνία εμειίζζεηαη θαη 

δηαθνξνπνηείηαη ζπλερψο. Η πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ε θαηλνηνκία είλαη 

ζεκαληηθφηαηνη παξάγνληεο ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη απνθπγήο ηεο παξαθκήο 

ησλ πξννξηζκψλ. Βέβαηα είλαη θαηαλνεηφ φηη γηα λα δηαηεξεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ πξννξηζκψλ ρξεηάδεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη ξπζκίζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

Η θαηλνηνκία ινηπφλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, 

φρη κφλν γηα ηα παιηά θξάηε κέιε αιιά θαη γηα ηα θαηλνχξηα θαη είλαη απηνλφεην ην 

γεγνλφο ηεο αλάγθεο λα ιεθζεί ππφςε ζηε ράξαμε κηαο πνιηηηθήο ηεο έλσζεο ,ε 

δπλακηθή αλάπηπμε θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο θαηλνηνκίαο  θαη πσο κπνξνχλ λα 

απνξξνθεζνχλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά απφ ηα λέα θξάηε κεηά ηε δηεχξπλζε.   
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Κεθάιαην 4:ΓΔΝΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
 

 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ επηκέξνπο κειέηε ησλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ 

επέιεμε λα εθαξκφζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ,απνηειεί 

κνλφδξνκν ε εμνηθείσζε θαη απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηνπξηζηηθή πνιηηηθή σο έλλνηα θαη πξαθηηθή. ε απηφ ην θεθάιαην ζα δνχκε απαξαίηεηα 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε θαη 

απνθξππηνγξάθεζε  ησλ πνιηηηθψλ κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνχκε ζηελ ζπλέρεηα.  

 

4.1.Πνιηηηθή εμνπζία θαη ζχγρξνλε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή 

 

 

Η  αλάιπζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ θαηξψλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, αθήλεη νξηζκέλα θελά ζε φηη αθνξά ζην ξφιν πνπ 

ζα δηαδξακαηίδεη κειινληηθά ε πνιηηηθή εμνπζία ελφο θξάηνπο, ζαλ ν θπξηφηεξνο 

θνξέαο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ είλαη, θαη ζπγθεθξηκέλα, φηαλ αξρίζεη πηα λα 

εθαξκφδεηαη απηή ζπζηεκαηηθά εθ κέξνπο ηεο. 

 

Με άιια ιφγηα ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί αλ θαη θαηά πφζν απηή ,δειαδή ε πνιηηηθή 

εμνπζία, ζα απνμελσζεί εζεινληηθά, βέβαηα, απφ νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο θαη 

αθφκα αλ ν πξσηαγσληζηηθφο ηεο ξφινο ζηε ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο ζα ππνβαζκηζηεί. 

 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηηο πνιηηηθέο εμνπζίεο πνιιψλ θξαηψλ λα 

αλαδεηήζνπλ λένπο θαη απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο παξεκβαηηζκνχ ζηα ηνπξηζηηθά 

δξψκελα θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο, είλαη θπξίσο γηαηί θαηάιαβαλ ζηαδηαθά 

πσο ν ηνπξηζκφο ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. 

 

πγθεθξηκέλα: 

 

 δελ κπνξεί λα απνδψζεη ηα κέγηζηα αλ δελ ζπλππάξρεη θαη αλαπηχζζεηαη   ή 

κεγεζχλεηαη αξκνληθά κε ηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

 δελ απνηειεί παλάθεηα γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ή 

κεγέζπλζεο ησλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ ζπλφισλ κε θξαηηθή ππφζηαζε 
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 δελ απνηειεί ππφζεζε ελφο κφλνπ αηφκνπ ή κηαο επηρείξεζεο πνπ πξνζθέξεη 

ηνπξηζηηθά πξντφληα, αιιά φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο 

αλεμαηξέησο. 

 

ην πιαίζην ινηπφλ ηεο λέαο απηήο αληίιεςεο γηα ηνλ ξφιν ηνπ ηνπξηζκνχ ζαλ θιάδν 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη γεληθφηεξα γχξσ απφ ην ξφιν ηνλ νπνίν πξέπεη 

λα δηαδξακαηίδεη ζήκεξα ζηηο νηθνλνκίεο ηφζν ησλ αλαπηπγκέλσλ φζν θαη ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ, εληάζζεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε ράξαμεο θαη εθαξκνγήο 

κηαο ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ,πνπ νπσζδήπνηε ζα βαζίδεηαη ζε νξηζκέλεο 

αξρέο , ψζηε λα απνθχγνπκε ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο. 

 

Λάζε πνπ πνιιέο θνξέο είραλ πςειά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θφζηε θαη πνπ 

νδήγεζαλ ζε κία δηαζηξεβισκέλε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο 

νηθνλνκίαο. 

 

ε απηφ ην πιαίζην απνξξίπηεηαη ε παιηά βξαρπρξφληα ηνπξηζηηθή πνιηηηθή θαη 

πηνζεηείηαη έλαο λένο καθξνρξφληνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

εγγπάηαη πεξηζζφηεξν κηα νξζνινγηζηηθφηεξε, δπλακηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαη αξκνληθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

παξάγνληεο-εκπιεθφκελνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θπθιψκαηνο ,γηα ηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία 

αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ζχγρξνλεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο λα ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ζηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο , ηεο ζπιινγηθήο απφθαζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ. 

 

ε φηη αθνξά ζηε ζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο  κηαο ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηηο 

αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπιινγηθήο απφθαζεο , ζα πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη 

απηή ζα επεξεάδεηαη θαη ζα πινπνηείηαη κε ην δηεπξπκέλν ηνπξηζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ή 

αλνηθηφ, φπσο ραξαθηεξίδεηαη θαη αιιηψο. 

 

Γηεπξπκέλνο ηνπξηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο φκσο ζεκαίλεη απνθέληξσζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ  κέρξη θαη ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απφ ηε κία 

πιεπξά θαη απφ ηελ άιιε κε ηελ νξγάλσζε ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. 
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Γηθαηνινγεκέλα κπνξεί θάπνηνο λα εθθξάζεη αλεζπρίεο φηη ν δηεπξπκέλνο 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο απνδπλακψλεη  θαη ππνβαζκίδεη ην ξφιν 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ελφο θξάηνπο πνπ έσο ηψξα ήηαλ ν θπξηφηεξνο θνξέαο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. 

 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εθθξάδεηαη θαη ζα πινπνηείηαη ν 

δηεπξπκέλνο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο εχθνια κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ππφλνηεο γηα θάηη ηέηνην  θαη πσο δελ είλαη δηφινπ απίζαλν λα ζπκβεί. 

Όηαλ κάιηζηα αθνχεη θαλείο φηη ε ζχγρξνλε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή  απνβιέπεη ζε κηα 

πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε πνπ δελ ζα απνθαζίδεηαη απφ ην θέληξν αιιά απφ ηελ 

πεξηθέξεηα ην κπαιφ ηνπ πάεη ζε κηα δηαθαηλφκελε απηναπνδπλάκσζε θαη 

απηνυπνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο σο θαηεμνρήλ θνξέα ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο. Γηθαηνινγνχληαη φκσο απηέο νη ππφλνηεο; 

 

Όπσο είλαη γλσζηφ νη πνιηηηθέο εμνπζίεο πνιιψλ θξαηψλ αλαγθάζηεθαλ λα 

αλαδεηήζνπλ λένπο ηξφπνπο απνηειεζκαηηθφηεξεο παξέκβαζεο γηαηί ε ηνπξηζηηθή 

πνιηηηθή πνπ εθάξκνδαλ ή εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνπλ ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε 

ρξνληθά θαη αδχλακε λα δψζεη ιχζεηο ζηα πνηθίια θαη πνιπζχλζεηα πξνβιήκαηα  πνπ 

αληηκεησπίδνπλ απηέο ζήκεξα, φπσο μεπεξαζκέλε ζεσξείηαη θαη ε αληίιεςε πνπ ιίγν-

πνιχ επηθξαηεί αθφκα γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη γεληθφηεξα γηα ην ξφιν πνπ πξέπεη λα 

δηαδξακαηίδεη απηφο. 

 

Ο δηεπξπκέλνο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε ηνλ νπνίν ζα 

πινπνηείηαη ε ζχγρξνλε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή πνπ φπσο είδακε ζα εθθξάδεηαη θπξίσο κε 

ηελ απνθέληξσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κέρξη θαη ζε επίπεδν ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ  ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, πξέπεη απαξαίηεηα λα απνβιέπεη ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο πεξηθέξεηαο, κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, ζηα  πξνβιήκαηα 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο  ή κεγέζπλζεο πνπ ηελ απαζρνινχλ θαζψο επίζεο ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπο.  

 

Μηα αληηκεηψπηζε φκσο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη απνθνκκέλε απφ ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα απηφ ην 

ιφγν ηα πξνγξάκκαηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ απνηεινχλ πξντφληα ηνπ 

δηεπξπκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, πξέπεη απαξαίηεηα λα εληάζζνληαη   ζηα 

ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθνθνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ε 

πινπνίεζε ηνπο λα επηρεηξείηαη αξκνληθά κέζα απφ απηά. 
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Γηα ηελ επίηεπμε πνιιψλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ε 

πνιηηηθή εμνπζία ελφο θξάηνπο κπνξεί λα πάςεη λα είλαη έζησ αθφκα θαη απιφο 

ζπληνληζηήο ηεο φιεο πξνζπάζεηαο θαη λα πεξηνξηζηεί ζην ξφιν ηνπ ζπλεξγάηε ησλ 

άιισλ θνξέσλ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο  ε αθφκα θαη λα γίλεη απιφο εηαίξνο ηνπο κε 

ίζα κε απηνχο δηθαηψκαηα αιιά θαη ππνρξεψζεηο. 

 

Αληίζεηα, γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ζηφρσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ε πνιηηηθή εμνπζία πξέπεη λα αλαιακβάλεη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ηελ 

επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ θνξέσλ ηεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ψζηε λα απνθεχγνληαη ιάζνο ρεηξηζκνί θαη άζθνπεο ελέξγεηεο 

πνπ ππνζθάπηνπλ θάζε πξνζπάζεηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

 

Μεηά απφ φζα είπακε έσο ηψξα θαηαιήγνπκε εχθνια ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζχγρξνλε 

ηνπξηζηηθή πνιηηηθή πνπ θαηά βάζε ζα πινπνηείηαη κε δηεπξπκέλν πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θάζε άιιν παξά απνδπλακψλεη θαη ππνβαζκίδεη ην ξφιν ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο σο θπξηφηεξνπ θνξέα ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. 

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ δηεπξπκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθθξάδεηαη απηφο, ζα επηηπραίλεηαη κηα επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

πεξηθέξεηαο ζηα πξνβιήκαηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ ηελ απαζρνινχλ θαζψο 

επίζεο κηα ελεξγνπνίεζε ηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο κέζα απφ 

ηνπξηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα θαηαξηίδνληαη εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ θαη ζα 

πινπνηνχληαη φρη κεκνλσκέλα αιιά κέζα απφ ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά ε εζληθά 

πξνγξάκκαηα  νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηα νπνία ζα εληάζζνληαη. 

 

Σν φηη ν ξφινο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ελφο θξάηνπο, ζαλ ηνπ θπξηφηεξνπ θνξέα ηεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, δελ ζα απνδπλακψλεηαη θαη ππνβαζκίδεηαη εμαηηίαο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ δηεπξπκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ  απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ,πξνβιέπεηαη λα θαηεπζχλεηαη θαη λα ζπληνλίδεηαη  απνθιεηζηηθά 

απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία. 

 

Η ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ κειψλ ησλ 

νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ ζπλφισλ κε θξαηηθή ππφζηαζε πνπ ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηεπξπκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

εθιείςνπλ νη αηηίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ νηθνλνκηψλ ησλ 
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δηαθφξσλ θξαηψλ θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο εθείλεο 

πξνυπνζέζεηο  πνπ ζα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ επίιπζε ησλ πνηθίισλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο θαη πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζε θάζε 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηνπο απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη απηή. 

 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα εηπσζεί φηη απφ ηνλ βαζκφ θαη ην ξπζκφ πινπνίεζεο ηεο 

ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο εμαξηψληαη ηα δηαλπφκελα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ νηθνλνκηψλ, ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαζψο 

επίζεο θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο σθέιεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηάζεζε ηνπο 

γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν. 

 

 

4.2.Μέζα θαη κέηξα ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

 

 

Σα κέζα ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη ηα φξγαλα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε πνιηηηθή 

εμνπζία θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί απηή γηα λα επηηχρεη επηζπκεηνχο ζηφρνπο. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ εθιεγεί εθ κέξνπο ηεο έλα κέζν ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζηφρνπ, ηφηε ην κέζν απηφ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ κέηξν.  

 

Αο ζεκεησζεί φηη ηα κέζα / κέηξα ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, πνπ δηαθξίλνληαη ζε άκεζα 

θαη έκκεζα, γεληθά – εηδηθά , ππνρξεσηηθά-ελδεηθηηθά θαη εζληθά –πεξηθεξεηαθά-ηνπηθά, 

απνηεινχλ κεηαβιεηέο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφιπηα εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

 

Πέξα φκσο απφ απηφ δηαθξίλνληαη θαη ζε ηέζζεξεηο νκάδεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

δεκνζηνλνκηθά , λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά, άκεζνπ ειέγρνπ θαη ηέινο ζεζκηθά. 

 

Η εθινγή ησλ κέζσλ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη κε βάζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, απφ πιεπξάο βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ/ζηφρσλ ηεο , 

θαζψο επίζεο κε βάζε ην θφζηνο επθαηξίαο ηνπο πνπ κπνξεί λα είλαη πιηθφ ή κε. Γηα λα 

είλαη φκσο απνηειεζκαηηθά ηα κέζα απηά ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδνληαη 

θάζε θνξά απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία , ζα πξέπεη λα είλαη φρη κφλν θνηλσληθά αιιά θαη 

πνιηηηθά απνδεθηά γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεηψλεηαη ή αθφκα θαη εθκεδελίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 
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Δπίζεο ζα πξέπεη λα εηπσζεί φηη νπνηαδήπνηε δαπάλε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε ιήςε 

κέηξσλ/κέζσλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζπληζηά θφζηνο 

πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ,πιελ φκσο ην θφζηνο απηφ δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ θξηηήξην ιήςεο απνθάζεσλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, 

επεηδή θαη ε πνιηηηθή εμνπζία αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο ζηελφηεηαο ησλ 

δηαζέζηκσλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ. 

 

Αληίζεηα, θαζνξηζηηθφ θξηηήξην απνηειεί ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ κέζσλ πνπ 

επηζπκεί ε πνιηηηθή εμνπζία  λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη εθ κέξνπο ηεο κε βάζε ην θφζηνο επθαηξίαο. 

                      

4.3.Γεληθέο επηδηψμεηο- ζθνπνί θαη ζηφρνη ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

 

 

Οη ζθνπνί ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο απνηεινχλ έθθξαζε ησλ γεληθψλ επηδηψμεσλ ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο ζε θαηψηεξν επίπεδν, ελψ νη ζηφρνη ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

απνηεινχλ έθθξαζε ησλ ζθνπψλ ζε αθφκα θαηψηεξν επίπεδν.  

 

ε αληίζεζε  κε ηηο γεληθέο επηδηψμεηο , νη ζθνπνί ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ ελψ νη ζηφρνη ηεο είλαη πνζνηηθνπνηεκέλνη, δειαδή έρνπλ 

απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλε πνζνηηθή ή αξηζκεηηθή αμία. Αθφκα πξέπεη λα εηπσζεί φηη νη 

ζηφρνη ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο δείρλνπλ κέρξη πνην ζεκείν επηδηψθεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζθνπνχ ηεο. 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζθνπψλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο ηίζεηαη αλαπφθεπθηα ην πξφβιεκα ηεο πξνηεξαηφηεηαο ζε φηη αθνξά ηελ 

επίηεπμε ηνπο. 

 

Σν πξφβιεκα απηφ ζα πξέπεη θαηά θχξην ιφγν λα απνδνζεί ζηε ζηελφηεηα ησλ 

δηαζέζηκσλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ,ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ε επηζπκίεο φισλ εθείλσλ 

πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν αζθνχλ ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

νηθνλνκίαο, ζηελ αλάγθε επίηεπμεο νξηζκέλσλ ζθνπψλ /ζηφρσλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο αξρηθά επεηδή απηφ ζεσξείηαη αλαγθαίν, θαζψο επίζεο ζηελ πηεζηηθή 

θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

απμαλφκελσλ θαη επεηγνπζψλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ ε επηζπκηψλ ησλ αλζξψπσλ. 
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Αλακθίβνια ε ηεξάξρεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο. Παξφια απηά φκσο, ην πξφβιεκα απηφ δελ θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία κε ηελ πξέπνπζα ζνβαξφηεηα αθνχ ζπάληα 

απηή ηεξαξρεί ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη λα πεηχρεη. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 

εηπσζεί φηη κηα ηεξάξρεζε ησλ ζθνπψλ έρεη ηφηε κφλν ζεκαζία, φηαλ απηή νδεγεί 

ηειηθά ζε έλαλ άξηζην ζπλδπαζκφ ηνπο. 

 

Η δηάθξηζε ησλ ζθνπψλ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζε βξαρπρξφληνπο,  κεζνρξφληνπο  

θαη καθξνρξφληνπο  παξέρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο ηνπο, ηελ νινθιεξσκέλε ζεψξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζαλ κηαο δπλακηθήο θάησ απφ πξνυπνζέζεηο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηέινο ηελ παξνπζίαζε ηνπο ζε απιφ θαη θαηαλνεηφ χθνο πξνο 

απνθπγή ελδερνκέλσλ παξεξκελεηψλ. 

 

Η νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ζχγρξνλε επνρή έρεη γεληθά αλαγλσξηζηεί ζε 

φια ηα θξάηε, κήδε εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ πνπ γηα νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο δελ έρνπλ 

αθφκε θαηνξζψζεη λα ζπάζνπλ ην θξάγκα ηεο ππαλάπηπμεο. Οη δηαζηάζεηο πνπ πήξε 

ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν κεηαπνιεκηθά θαη θπξίσο ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ επεξγεηηθψλ 

επηδξάζεσλ ζηηο νηθνλνκίεο, νδήγεζε πνιιά θξάηε ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ή κεγέζπλζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζαλ ηδηαίηεξνπ θιάδνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία αξρίδεη νπζηαζηηθά κε ηε ιήςε 

κέηξσλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, εθδειψλεηαη δε είηε 

άκεζα κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη αλσδνκήο είηε έκκεζα κε ην 

κεραληζκφ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ησλ θηλήηξσλ γεληθφηεξα.   

 

Η ζεσξεηηθή ηνπξηζηηθή νηθνλνκία ζίγνπξα κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηελ άζθεζε 

κηαο απνηειεζκαηηθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο κε ηε ζεηηθή εθ κέξνπο ηεο αλάιπζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ, ε νπνία επηηξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφο ν 

κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη, θαζψο επίζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδειψλεηαη ηφζν θαηά ηελ παξαγσγή φζν θαη θαηά 

ηελ θαηαλάισζε ή ρξήζε ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ.     

                                               

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

είλαη ε πξνζπάζεηα εμαθξίβσζεο ηεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγηθήο ζρέζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ. Η πξνζπάζεηα απηή εληζρχεηαη ζεκαληηθά 
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απφ ηελ νηθνλνκηθή έξεπλα, πνπ απνβιέπεη, θαηά θχξην ιφγν, ζην λα βξεζνχλ 

επηζηεκνληθέο κέζνδνη, πνπ λα εμεγνχλ ηε ιεηηνπξγηθή ζρέζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηλνκέλσλ γηα ηα νπνία γίλεηαη ιφγνο.  

                                             

Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ελφο 

ζπζηήκαηνο αμηψλ ησλ θαηαλαισηψλ ή ρξεζηψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηελ 

έλλνηα ηεο θαηάηαμεο ησλ αμηψλ απηψλ. Έηζη ινηπφλ, νη ηνπξηζηηθέο αλάγθεο ή 

επηζπκίεο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην ζχζηεκα αμηψλ ησλ ηνπξηζηψλ, αλαθέξνληαη δε 

ζε ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο ειιείςεηο ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, ε ζπκπιήξσζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη 

επηηαθηηθή άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν.  

                                             

Σέινο ν ζθνπφο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε εμαζθάιηζε ζε ληφπηνπο θαη μέλνπο 

ηνπξίζηεο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα ηνπξηζηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Με άιια ιφγηα επηδηψθεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζεο ή ρξήζεο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ απηήλ.   

  

4.4.Φνξείο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη ζχγρξνλν θξάηνο 

 

 

Η ηνπξηζηηθή πνιηηηθή ελφο ζχγρξνλνπ θξάηνπο αζθείηαη, φπσο είλαη γλσζηφ, απφ ηελ 

πνιηηηθή εμνπζία θαη πινπνηείηαη δηακέζνπ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ. Οη θνξείο πνπ θαηά θχξην ιφγν ζπκβάινπλ ιίγν-πνιχ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζε έλα ζχγρξνλν θξάηνο κε κεηθηή νηθνλνκία είλαη ελλέα: 

 

Α) Σν θνηλνβνύιην: ζαλ ην αλψηαην αληηπξνζσπεπηηθφ φξγαλν ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο 

ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο δεκνθξαηίεο απνηειεί ην βαζηθφ θνξέα ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

θαη απηφ γηαηί είλαη ν ζεκειηψδεο ζεζκφο κε ηνλ νπνίν ην θνηλσληθφ ζχλνιν αζθεί, 

κεηαμχ άιισλ, έκκεζα ηελ επηξξνή ηνπ θαη ζηε δηακφξθσζή ηεο κε ηελ ςήθηζε ησλ 

βαζηθψλ λνκνζεηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα απηφλ ην ζθνπφ. Παξφια απηά, φκσο, ζα 

πξέπεη λα εηπσζεί φηη ε ζπκβνιή ηνπ θνηλνβνπιίνπ ζηελ ράξαμε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο θάζε άιιν παξά απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ηνχην γηαηί θαηά θαλφλα 

απνηειεί αλειαζηηθφ φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα φπσο ν ηνπξηζκφο, πνπ 

νπσζδήπνηε απαηηνχλ ζπλερή ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε, πάλσ απφ φια, φκσο 

,ηαρχηαηε δξάζε θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Σν θνηλνβνχιην επεξεάδεη ηε 
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δηακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

      

1) Φεθίδνληαο ή ζπκπιεξψλνληαο ή ηξνπνπνηψληαο λφκνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ζέκαηα ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο.          

2) Φεθίδνληαο λφκνπο κε ηνπο νπνίνπο επηθπξψλνληαη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο 

ζπκβάζεηο. 

3) Φεθίδνληαο ην κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο.     

4) Αζθψληαο θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν ζε ζέκαηα ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο κε ηε κνξθή 

εξσηήζεσλ ή επεξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο, δειαδή ηεο θπβέξλεζεο, ζε ζέκαηα ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο.

      

ρεηηθά κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην θνηλνβνχιην ζηε δηακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο, ζα πξέπεη λα νκνινγεζεί φηη απηφο απνδπλακψλεηαη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ αλαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ άζθεζε ειέγρνπ θαη ιηγφηεξν ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ πνπ 

θπξίσο δηακνξθψλνπλ ηελ άζθεζε ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηεο εθάζηνηε 

θπβέξλεζεο. Απηφ δελ ζα πξέπεη, βαζηθά, λα απνδνζεί κφλν ζε ηζηνξηθνχο ιφγνπο, 

αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ν ζεζκφο ηνπ θνηλνβνπιίνπ δελ έρεη πξνζαξκνζηεί ζηνλ 

απαξαίηεην βαζκφ ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ, γηα λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί κε κεγαιχηεξε επηηπρία ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. Έηζη 

ινηπφλ, ε βαζκηαία απηή απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ θνηλνβνπιίνπ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο, έρεη ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο  

απηνλνκίαο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζε φηη αθνξά ζηελ άζθεζή ηεο 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο. Απηφ, βέβαηα, ζπλεπάγεηαη νξηζκέλα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηαπηφρξνλα νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Σα πιενλεθηήκαηα αθνξνχλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο άζθεζεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, ελψ ηα κεηνλεθηήκαηα 

ζηελ ππνθαηάζηαζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ θπβεξλεηηθέο ή δηνηθεηηθέο 

απνθάζεηο πνπ απνζηεξνχλ ηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ην αλαθαίξεην 

δηθαίσκα ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ έκκεζα δηακέζνπ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, δειαδή 

ησλ βνπιεπηψλ ηνπο, ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, γεληθά ,θαη επνκέλσο θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο.  

 

Β) Ζ θπβέξλεζε: ζαλ ην θαηεμνρήλ αξκφδην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ θξάηνπο απνηειεί 

ρσξίο άιιν ην ζεκαληηθφηεξν θνξέα ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνχην γηαηί θάησ απφ 

ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ηφζν ε ράξαμε φζν θαη ε εθαξκνγή 

ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο δηελεξγνχληαη ηππηθά θαη νπζηαζηηθά είηε απφ ηελ θπβέξλεζε 
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είηε απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλά ηεο. Παξφια απηά φκσο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

αλ θαη ε θπβέξλεζε απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ θνξέα ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, δελ 

ζεκαίλεη απηφ φηη είλαη πάληα εθείλα πνπ δηα κνξθψλεη ηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή ελφο 

θξάηνπο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή 

δηακνξθψλεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ εμσθπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο κε ηε ζπλαίλεζε ή 

αλνρή ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο.      

 

 Γ) Ζ θεληξηθή δηνίθεζε: παξά ην γεγνλφο ,φηη λνκηθά εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ 

πνιηηηθή εμνπζία, δειαδή ηελ θπβέξλεζε, δελ εκπνδίδεηαη ζην λα δηαδξακαηίδεη 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο, κε ην λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο ζηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Γηα λα αζθήζεη ε 

θπβέξλεζε ηελ ηνπξηζηηθή ηεο πνιηηηθή, είλαη ππνρξεσκέλε λα ζηεξίδεηαη ζηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ε θεληξηθή ηξάπεδα, νη απηφλνκνη ή εκηαπηφλνκνη δεκφζηνη νξγαληζκνί θιπ, 

πνπ έρνπλ ζαλ θχξην κέιεκά ηνπο, κεηαμχ άιισλ, ηελ επεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε 

πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

θαη εληνιέο πνπ έρνπλ δνζεί εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, θαη αθφκα ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. Δπίζεο ππνβάιινπλ πξνηάζεηο, σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

νηθνλνκίαο. Η θεληξηθή δηνίθεζε, εμαηηίαο ηνπ κφληκνπ ραξαθηήξα ηεο αιιά θαη ηεο 

βαζηάο γλψζεο ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο πνπ δηαζέηεη, 

απνηειεί αλακθίβνια δπλεηηθφ θνξέα άζθεζεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, νη δπλαηφηεηεο 

ηεο νπνίαο εμαξηψληαη απφ ην πθηζηάκελν πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ελφο 

θξάηνπο, ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο, ή απνθέληξσζεο ησλ εμνπζηψλ θαη αθφκα απφ ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε θπβέξλεζή ηεο λα αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζε απηή.

   

Γ) Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε: κε ηελ απμαλφκελε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνπ ζεκεηψλεηαη θαη πνπ ελζαξξχλεηαη θαη εληζρχεηαη απφ ηελ 

πνιηηηθή ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο πνπ αζθεί ην ζχγρξνλν θξάηνο, ν ξφινο ηεο 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη νινέλα θαη νπζηαζηηθφηεξνο, 

εηδηθφηεξα δε ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Μέρξη ηψξα, φκσο, ν ξφινο ηεο 

απηφο παξακέλεη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνο, ηηο δε πεξηζζφηεξεο θνξέο ζρεδφλ 

αζήκαληνο θαη κάιινλ αλάμηνο ιφγνπ. Η ηνπηθή απηνδηνίθεζε απνηειεί αλακθίβνια 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ελφο 

θξάηνπο απφ ην νπνίν θαη επεξεάδεηαη, αιιά θαη αζθεί επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

πιελ φκσο αδπλαηεί θαη λα ην ειέγρεη. Ο ξφινο ηεο ζηελ άζθεζε ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 
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ζε ηνπηθφ, πάληα, επίπεδν θαζνξίδεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη θάζε θνξά 

θαη εληειψο ηδηαίηεξα απφ ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο ή απνθέληξσζεο ησλ εμνπζηψλ 

ιήςεο απνθάζεσλ. Δπεηδή φκσο νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζεσξνχληαη 

ζπλήζσο φξγαλα πινπνίεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ ραξάδεη θαη εθαξκφδεη ε 

πνιηηηθή εμνπζία ελφο θξάηνπο, νη δπλαηφηεηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο 

ηνπο θαη θπξίσο ηέηνησλ πνπ ζπλεπάγνληαη νηθνλνκηθφ θφζηνο, είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί απφ ηε κηα πιεπξά ε νηθνλνκηθή ηνπο απηνηέιεηα είλαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αλχπαξθηε θαη απφ ηελ άιιε γηαηί ε νξγάλσζε, επάλδξσζε κε 

ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ θαη ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο είλαη ζπλήζσο 

αλεπαξθείο.  

   

E) Σα δηθαζηήξηα: απνηεινχλ θνξέα ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζην κέηξν πνπ νη 

απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ απηά αθνξνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ ή πνπ 

αζθνχλ άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ζε απηφλ, φπσο απηά ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ,ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θιπ.  

    

 Σ) Σα πνιηηηθά θόκκαηα: αλάινγα κε ηηο ζρέζεηο πνπ δηαηεξνχλ κε ηελ θπβέξλεζε, 

αιιά θαη ζαλ θνξείο ηεο θνηλήο γλψκεο πνπ είλαη, επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά κε ηνλ 

ηδενινγηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ ηε δηακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ελφο 

θξάηνπο. Σα πνιηηηθά θφκκαηα, γεληθά, θαη ηδηαίηεξα εθείλα ηεο αληηπνιίηεπζεο, κε ηε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε θαη ην έξγν πνπ επηηειεί απηή, ζπκβάιινπλ, ζην 

κέηξν ηνπ εθηθηνχ, ζηε δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πνιηηηθήο πνπ αζθεί απηή 

ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο πρ ζηε 

γεσξγία, ζηε βηνκεραλία, ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηε λαπηηιία θιπ. 

 

Z) Oη νξγαλωκέλεο νκάδεο ζπκθεξόληωλ: κε ηελ άξηηα νξγάλσζή ηνπο, ηηο άξηζηεο 

δηαζπλδέζεηο ηνπο κε ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο δπλακηθέο παξεκβάζεηο ηνπο ζην 

θπβεξλεηηθφ έξγν, αζθνχλ, κεηαμχ άιισλ, απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο. Οη νξγαλσκέλεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ ή 

νκάδεο πίεζεο, φπσο ραξαθηεξίδνληαη θαη αιιηψο, αζθνχλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο ζεκαληηθή πίεζε πξνο ην θνηλνβνχιην, ηελ 

θπβέξλεζε θαη θαηά θχξην ιφγν πξνο ηα πνιηηηθά θφκκαηα. ε πεξίπησζε .φκσο, πνπ 

δηαπηζηψζνπλ φηη ηα ζπκθέξνληά ηνπο δελ εμππεξεηνχληαη ηθαλνπνηεηηθά κέζα απφ 

ηνπο θνκκαηηθνχο κεραληζκνχο, ζα πξνζπαζήζνπλ λα επεξεάζνπλ ηε δηακφξθσζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο έμσ απφ ηηο ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθέο δνκέο ηνπ 
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θνηλνβνπιίνπ, ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. πκπεξαζκαηηθά κπνξεί 

λα εηπσζεί φηη ε δηεχξπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο θαη ηεο πιεζψξαο ησλ πνηθίισλ ζεκάησλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ην 

απαζρνινχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αδπλακίεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ λα 

εθπξνζσπήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα πνιχπιεπξα ζπκθέξνληα ησλ δηαθφξσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζην λα γίλνπλ, κεηαμχ άιισλ, νη 

νξγαλσκέλεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ ή πίεζεο θαη ζεκαληηθνί θνξείο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο. Αο ζεκεησζεί φηη ε άζθεζε επηξξνήο, εθ κέξνπο ησλ νξγαλσκέλσλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ, ζηε δηακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη θάζε πνιηηηθήο, φρη 

κφλν ζεκηηή είλαη αιιά θαη απαξαίηεηε αθνχ, φπσο είλαη γλσζηφ, απνηειεί ζπλέπεηα 

ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο ηνπ πινπξαιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ηδησηηθέο 

νξγαλψζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, φπσο πρ  ελψζεηο, ζχιινγνη, ζπλδηθάηα, 

ζπλεηαηξηζκνί, θιπ., πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ θαζνξηζηηθφ, πιελ φκσο 

ζεζκνζεηεκέλν ξφιν ζηελ θνηλσλία, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη, φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν 

γίλεηαη, ν απζαίξεηνο θξαηηθηζκφο, δειαδή ε απφιπηε θξαηηθή εμνπζία. 

 

Ζ) Οη εηδηθνί ζύκβνπινη: είλαη ζπλήζσο άηνκα κε αλαγλσξηζκέλν επηζηεκνληθφ θχξνο 

θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ηνπξηζηηθά ζέκαηα, δειαδή εκπεηξνγλψκνλεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηελ θπβέξλεζε ,ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

ζπκβνπιέο έλαληη ακνηβήο. Δμαηηίαο ησλ πνιιψλ θαη ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ηνπξηζηηθή νηθνλνκία ζήκεξα, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο νξγαληθήο 

αδπλακίαο εηδίθεπζεο ησλ λφκηκσλ θνξέσλ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, νη εηδηθνί 

ζχκβνπινη δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, εηδηθφηεξα δε ζε εμεηδηθεπκέλα νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζέκαηα ηνπ 

θιάδνπ. 

 

Θ) Οη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί: ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο δηεζλνχο ηνπξηζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηνπ πιαλήηε 

καο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηαπνιεκηθά αξθεηνί απφ απηνχο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 

εθρσξεζεί απφ ηα θξάηε κέιε-ηνπο νξηζκέλεο εζληθέο αξκνδηφηεηεο ή έρνπλ γίλεη 

δεζκεχζεηο εθ κέξνπο ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ 

κηα απμεκέλε θαη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ επίιπζε νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ θιάδν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη πνπ δηαθνξεηηθά είλαη 

ελδερφκελν λα έκελαλ άιπηα θαη λα ρξφληδαλ. Σέηνηνη νξγαληζκνί είλαη βαζηθά ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (Π.Ο.Σ), ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σαμηδηψλ 

(Δ.Δ.Σ), ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (Δ.Ο.Κ) παιαηφηεξα θαη ζήκεξα ε 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ) θαη ηέινο ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 
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Αλαπηχμεσο (Ο.Ο..Α). Απφ ηε αλάιπζε ησλ θνξέσλ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηηο 

κεηθηέο νηθνλνκίεο πνπ πξνεγήζεθε, δηαπηζηψλεηαη φηη ν φξνο θνξείο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο είλαη θάπσο ξεπζηφο, επεηδή δελ αλαθέξεηαη ζε έλαλ απζηεξά θαζνξηζκέλν 

αξηζκφ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνπο θνξείο απηνχο θαη πνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

εχθνια. Καηά ζπλέπεηα θάζε πξνζπάζεηα εμεηδίθεπζεο ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ θνξείο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, πεξηέρεη θάπνηα ζηνηρεία 

απζαηξεζίαο, αθνχ ζε ηειεπηαία αλάιπζε θάζε πνιίηεο, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ 

δηθαηψκαηνο, ζα κπνξνχζε ρσξίο άιιν λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ θνξέαο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο. 

 

4.5.Γηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

 

 

Η ζπζηεκαηηθή θαη εζθεκκέλε ξπζκηζηηθή επέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ ηνπξηζηηθή 

νηθνλνκία, δειαδή ε άζθεζε ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, 

έρεη βαζηθά δπν φςεηο πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ θχξην ππξήλα ηεο ηειεπηαίαο. 

πγθεθξηκέλα απηέο είλαη νη ζηφρνη, απφ ηε κηα πιεπξά, ηνπο νπνίνπο επηδηψθεη λα 

επηηχρεη θαη απφ ηελ άιιε ηα κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηνπο επηηχρεη. 

                                            

Σφζν νη ζηφρνη φζν θαη ηα κέηξα ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο εληάζζνληαη ζην επξχηεξν 

πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο γεληθήο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθεί απηφ, δειαδή ηεο νινθιεξσκέλεο δξάζεο ηνπ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο θαη θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ γηα λα επηηχρεη ηηο 

γεληθέο επηδηψμεηο ηνπ.          

 

Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία κπνξεί λα δηαηππψλεηαη είηε ζαλ 

γεληθφ ζρέδην πξνγξάκκαηνο ή δηάγξακκα πνπ έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, νπφηε θαη 

ραξαθηεξίδεηαη ζαλ δηάγξακκα ή ζρέδην πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

θαηαξηίδεηαη, ζπλήζσο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο θιαζζηθήο κεζνδνινγίαο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ.  

        

 Οη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ελφο ζρεδίνπ ή δηαγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ φπσο πην θάησ:  

         

Α)Γηάγξακκα ή ζρέδην πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο: θαηά θαλφλα 

πεξηέρεη κηα γεληθή πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ζα 
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εθαξκνζηνχλ. Πέξα απφ απηφ δηαηππψλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηε κνξθή 

πνηνηηθψλ πξνηάζεσλ (πρ επηζπκεηή δηάξζξσζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία, 

επηζπκεηέο κεηαβνιέο ζηελ ηνπξηζηηθή παξαγσγή, αλεπηζχκεηεο εμειίμεηο ζηελ 

ηνπξηζηηθή νηθνλνκία θιπ.), κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ειαρίζηνπ βαζκνχ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ (πρ απιή αλαθνξά αχμεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξπζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο 

νηθνλνκίαο θιπ.), θαζψο επίζεο κε ηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ γεληθψλ πξνηάζεσλ ,σο 

πξνο ηελ εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο. 

      

Β)Πξόγξακκα ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο: πεξηέρεη ιεπηνκεξεηαθή, αλαιπηηθή θαη ζαθή 

δηαηχπσζε ησλ ηειηθψλ θαη ελδηάκεζσλ ζηφρσλ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαηά θαλφλα ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηηθψλ κεγεζψλ ή αξηζκεηηθψλ αμηψλ, 

θαζψο επίζεο ηνπ αθξηβνχο ρξνληθνχ νξίδνληα, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα επηρεηξεζεί 

λα επηηεπρζνχλ κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ(πρ ςήθηζε λφκσλ, παξνρέο θηλήηξσλ 

θιπ. 

 

Η ηνπξηζηηθή πνιηηηθή, αλ θαη εμεηάδεη ρσξηζηά ηε ζπζηεκαηηθή θαη εζθεκκέλε 

ξπζκηζηηθή επέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία, δελ παχεη λα εληάζζεηαη  

ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθεί απηφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά επηζπκεηψλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ. Έηζη ινηπφλ, ην 

πξφγξακκα ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαηά θαλφλα πεξηέρεηαη:  

  

1. ε βξαρπρξόλην νξίδνληα (ζπλήζωο 1 έηνο): ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή ηα 

εηήζηα θιαδηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θξάηνπο.        

2. ε κεζνρξόλην νξίδνληα (ζπλήζωο 5 έηε): ζηα πεληαεηή πξνγξάκκαηα 

αλάπηπμεο ή κεγέζπλζεο ηνπ θξάηνπο.        

3. ε καθξνρξόλην νξίδνληα (ζπλήζωο πάλω από 10 έηε): ζηα πξνγξάκκαηα 

καθξνρξφληαο πξννπηηθήο αλάπηπμεο ή κεγέζπλζεο ηνπ θξάηνπο. 

        

ε κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, ν ζπλδπαζκφο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ θξάηνπο απφ ηε κηα πιεπξά, θαη απφ ηελ άιιε ησλ κέηξσλ πνπ έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ απηφ γηα λα ηνπο επηηχρεη, δηαηππψλεηαη ζε έλα πξφγξακκα, ην 

ιεγφκελν πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. ε απηφ θαζνξίδνληαη κε αθξίβεηα θαη 

ζαθήλεηα νη βξαρπρξφληνη, κεζνρξφληνη θαη καθξνρξφληνη ζηφρνη ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο θαη εθιέγνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα, κε ηα νπνία ζα επηρεηξεζεί ε επίηεπμή 

ηνπο, φηαλ ηειηθά εθαξκνζηεί απηφ. 
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Αο ζεκεησζεί φηη ε δηακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο επεξεάδεηαη, 

θαηά θχξην ιφγν, απφ ηηο ηδέεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη αθφκα φηη ηα κέηξα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί απηή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έρνπλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα γηα 

φια, γεληθά, ηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηφζν γηα ηα κφληκα, φζν 

θαη γηα ηα πξνζσξηλά. 

 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππελζπκηζζεί φηη ε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή, αλ θαη εμεηάδεη ρσξηζηά 

ηε ζπζηεκαηηθή θαη εζθεκκέλε ξπζκηζηηθή επέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ ηνπξηζηηθή 

νηθνλνκία, δελ παχεη λα εληάζζεηαη θαη απηή ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

πνιηηηθήο θαη θαη’επέθηαζε ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ αζθεί απηφ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη ηηο γεληθέο επηδηψμεηο ηνπ.  

 

4.6.Πξνγξακκαηηζκφο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

 

 

Σν πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί, ρσξίο άιιν ,κηα απνηειεζκαηηθή 

κέζνδν ιήςεο νξζνινγηζηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία ζηνλ θιάδν ηεο 

ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο. Απφ ηερληθήο άπνςεο ν ζεζκφο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζπλίζηαηαη βαζηθά ζηελ επεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε 

ρξνλνδηαγξακκάησλ δξάζεο ζηα νπνία πξνδηαγξάθνληαη κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ε 

δξάζε πνπ ζα αλαπηπρζεί κειινληηθά ,εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ζηνλ θιάδν 

ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

 Δπίζεο ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί, νπσζδήπνηε, έλαλ 

πνιχ ρξήζηκν ζεζκφ ηεο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ δηάξζξσζε ησλ αηειεηψλ ηνπ κεραληζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο 

αγνξάο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα εμαζθαιίζεη πεξηζζφηεξα, θαιχηεξα θαη θζελφηεξα 

ηνπξηζηηθά πξντφληα ζε φινπο φζνπο ηα ρξεηάδνληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

θαηαλαιψλνληάο ηα ή θάλνληαο ρξήζε ηνπο ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο ή 

επηζπκίεο.                         

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη, ζπλήζσο, ζε ηέζζεξα επίπεδα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ελδνπεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ. Δμάιινπ νη 

βαζηθνί ηχπνη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  

ζήκεξα είλαη δχν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν καθξνηνπξηζηηθφο θαη κηθξνηνπξηζηηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο. Η εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηνπο δπν απηνχο ηχπνπο 
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πξνγξακκαηηζκνχ, πείζεη φηη ε νξζνινγηζηηθή δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο δπν απηνχο ηχπνπο 

πξνγξακκαηηζκνχ, δειαδή ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ κηθξνηνπξηζηηθψλ κεγεζψλ ηεο 

ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο, πνπ ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ηειηθψλ 

ζηφρσλ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο επίζεο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

καθξνηνπξηζηηθψλ κεγεζψλ ηεο, πνπ φπσο είλαη γλσζηφ, απνηεινχλ θαηά θαλφλα ηνπ 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο απφ ηερληθήο άπνςεο, Αο ζεκεησζεί 

φηη ε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζα εμαξηεζεί απφ ην αλ θαη 

θαηά πφζν απηφ ζα αληαλαθιά ηελ νξζή θξίζε θαη ηελ πείξα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, 

σο πξνο ηελ εμέιημε εο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο, θαη φρη απφ ηελ αξηηφηεηα ηεο ηερληθήο 

εθηίκεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. 

 

ε  φηη αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα 

εηπσζεί φηη απηή δελ απνηειεί μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, αιιά 

βαζηθφ ζηνηρείν πνπ εληάζζεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη 

πξνζδηνξίδεη ηελ νινθιεξσκέλε έλλνηα ηεο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

ην πξφβιεκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ιχλεηαη κε ην 

ζπλδπαζκφ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εηπσζεί φηη γηα λα είλαη πην απξνβιεκάηηζηε θαη 

απξφζθνπηε ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, ζα πξέπεη θαηά ηελ 

θαηάξηηζε θαη εθηέιεζή ηνπ λα ηεξεζνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο. 

 

4.7.Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

 

 

Η επζχλε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο αλήθεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. Η αλάγθε ιήςεο ηνπο δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

πνιηηηθή εμνπζία δηαγλψζεη ηελ χπαξμε αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ ή εμειίμεσλ ζηελ 

ηνπξηζηηθή νηθνλνκία ή πνπ έρεη ζαθείο ελδείμεηο φηη απηέο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ αλ 

δελ παξέκβεη απηή έγθαηξα γηα λα ηηο απνηξέςεη.      

 

Όηαλ ιακβάλνληαη απνθάζεηο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία, εθηφο 

φηη πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ απηή κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, πξέπεη απαξαίηεηα 

λα ηεξνχληαη θαη νξηζκέλεο αξρέο .Όπσο είλαη θπζηθφ, νη επηινγέο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη ηα κέηξα πνπ 

έρνπλ εθιεγεί γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, θαζψο επίζεο απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 
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Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο είλαη αλακθίβνια ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

σθέιεηαο ε ηεο ρξεζηκφηεηαο φισλ εθείλσλ, πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αζθνχλ ηηο 

δηάθνξεο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζε νξηζκέλν ηφπν θαη 

ρξφλν. 

 

Σν πξφβιεκα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη βαζηθά πξφβιεκα 

εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ σθειεηψλ ή ρξεζηκνηήησλ πνπ ζπλεπάγνληαη νη 

δηάθνξεο επηινγέο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη φρη κφλν, ε πνιηηηθή εμνπζία ζηε 

πξάμε πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εθινγέο επηινγψλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

είλαη εθηθηέο.  

 

Η εθινγή, φκσο, ησλ επηινγψλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, πξνυπνζέηεη ηελ ηεξαξρηθή θαηάηαμή ηνπο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηφπηλ ζχγθξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ απηέο απφ πιεπξάο σθειεηψλ ή ρξεζηκνηήησλ ηνπ θφζηνπο. Η 

αμηνιφγεζε εθηθηψλ επηινγψλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη κε βάζε νξηζκέλα γεληθήο 

απνδνρήο αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζσζηψλ επηινγψλ, εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, είλαη ε ηήξεζε 

νξηζκέλσλ θαλφλσλ, θαζψο επίζεο ε χπαξμε ελφο κεραληζκνχ ιήςεο απνθάζεσλ 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο.  
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Κεθάιαην 5:ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟ 
 

    

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην είδακε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

θαη δηαιεπθάλακε βαζηθέο έλλνηεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ 

ελλνηψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα 

έξζνπκε ζε κηα πξψηε επαθή κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο έλσζεο γχξσ απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ζα γλσξίζνπκε ηα φξγαλα γεληθήο θαη ηνπξηζηηθήο δηθαηνδνζίαο. 

 

5.1.Θεζκηθφ πιαίζην ηνπξηζκνχ 

 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν ηνπξηζκφο σο κία 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ είρε ιεθζεί ππφςε ζηηο ξπζκίζεηο ηεο 

ηδξπηηθήο ζπλζήθεο ηεο ΔΟΚ, θάηη ην νπνίν ελ κέξεη εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα 

ηδξπηηθά θξάηε – κέιε δελ είραλ άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ αθνχ ήηαλ θπξίσο 

ρψξεο εμαγσγηθνχ ηνπξηζκνχ κε παζεηηθφ ηνπξηζηηθφ ηζνδχγην. 

 

Η   ζπκκεηνρή ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηεχξπλζεο θαη ε είζνδνο ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Ιζπαλίαο, ησλ νπνίσλ ν ηνπξηζκφο έπαηδε πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ 

εγρψξηα νηθνλνκία ηνπο μεθίλεζε εληνλφηεξα ν δηάινγνο πξνο κία ράξαμε γηα θνηλή 

πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Γελ είλαη ινηπφλ θαζφινπ ηπραίν φηη, φπσο 

άιισζηε έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ην πξψην θείκελν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θ πην 

ζπγθεθξηκέλα «νη πξψηεο θαηεπζχλζεηο γηα κηα θνηλνηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ» ήηαλ έξγν έιιελα επηηξφπνπ θαη παξνπζηάζηεθε ην 1982 ζηα ζπκβνχιην 

ππνπξγψλ ηεο ΔΟΚ. 

 

Η αξρή είρε γίλεη θαη απφ ηφηε αξθεηέο ζεζκηθέο απνθάζεηο πάξζεθαλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο βάζεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε 

θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο: 

 

 Σν ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 1983 γηα ηελ 

θνηλνηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνπξηζκφ 
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 Σν ςήθηζκα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 10εο Απξηιίνπ 1984 γχξσ απφ ηελ θνηλνηηθή 

πνιηηηθή ηνπξηζκνχ κε ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηεο επηηξνπήο θαη ησλ κειψλ γηα ηα ζέκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ 

 Η απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1986 φπνπ είρακε ηελ θαζηέξσζε 

κηαο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο ζην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ ελψ 

ηαπηφρξνλα ζεζκνζεηήζεθε θαη ε ίδξπζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

Σνπξηζκνχ (86/664/ΔΟΚ). 

 Η απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1988 (89/46/ΔΟΚ), κε ηελ νπνία 

αλαθεξχρζεθε ην 1990 Δπξσπατθφ Έηνο ηνπξηζκνχ θαη παξάιιεια είρακε ηελ 

έγθξηζε ελφο πξνγξάκκαηνο δξάζεσλ πνπ ζηφρεπαλ  ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ξφινπ ηνπ ηνπξηζκνχ ,ζηελ αχμεζε ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ ηνπξηζκνχ , ηε 

βειηίσζε ηεο ρξνληθήο θαηαλνκήο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 Η ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ζηηο 7 Μαξηίνπ 1992 κε ηελ νπνία δηεπξχλζεθαλ νη 

δξάζεηο ηεο θνηλφηεηαο θαη πξνζηέζεθε ν ηνπξηζκφο ζηνπο δπλεηηθνχο ηνκείο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Η απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπιίνπ 1992 (92/421/ΔΟΚ) γηα έλα ηξηεηνχο 

δηάξθεηαο πξφγξακκα δξάζεσλ κε ζηφρν λα επλνήζεη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη λα 

βειηηψζεη ηελ πξνζηαζία ησλ ηνπξηζηψλ , λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ,λα ελζαξξχλεη κηα πην ππεχζπλε ρξήζε 

ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη λα ελδπλακψζεη ηε ζρέζε ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ. 

Μειέηεο θαη πηινηηθά ζρέδηα θαηαξηίζζεθαλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  Σν ςήθηζκα ηεο 18εο Ιαλνπαξίνπ 1994 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ  ην νπνίν 

είρε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο  (ΟΚΔ) θαη 

κε ην νπνίν ππνγξακκίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα λα ζεσξεζεί ν ηνπξηζκφο ζηξαηεγηθφο 

ηνκέαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη λα ηνπ αλαγλσξηζζεί εηδηθφ θαζεζηψο σο 

θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Σν θείκελν ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ γηα ηνλ ξφιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ζπδεηήζεθε ζηελ άηππε ζχλνδν ησλ ππνπξγψλ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Αζήλα ζηηο 14 Απξηιίνπ ηνπ 1994 θαη νξηζηηθνπνηήζεθε αξγφηεξα 

απφ ηελ Δπηηξνπή ( COM(95) 97/4.4.95) θαζψο θαη νη δηαβνπιεχζεηο πνπ 

ππξνδνηήζεθαλ κε αθνξκή ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν. 

 Σν Forum  γηα ηνλ Δπξσπατθφ ηνπξηζκφ ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

1995, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Έιιελα Δπηηξφπνπ γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ Υξ. Παπνπηζή, θαη νη πξνηάζεηο  πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνηάζεσλ πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα θείκελα ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ. 
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 Η έθζεζε ηεο 3εο Απξηιίνπ 1996 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ηε 

δηαθπβεξλεηηθή ζπλδηάζθεςε ηνπ 1996 γηα ηελ εηζαγσγή ζηε ζπλζήθε ηεο Ρψκεο 

ηίηισλ ζρεηηθψλ κε ηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζην δηεπξπκέλν άξζξν 3, ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηνπξηζκφο. 

 Η πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα έθδνζε απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ( COM (96) 

168/30.4.96), πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε έλα πνιπεηέο 

πξφγξακκα ππέξ ηνπ ηνπξηζκνχ, ην επνλνκαδφκελν PHILOXENIA, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ,ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο , ηε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία θαη πξνβνιή ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ εδξαίσζε ελφο επξσπατθνχ νξάκαηνο θαη ηεο θνηλήο 

επξσπατθήο ηαπηφηεηαο κέζα απφ ηνπο δξφκνπο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 Η έθζεζε ηεο Οκάδαο Τςεινχ Δπηπέδνπ γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηελ Απαζρφιεζε 

(High level Group on Tourism and Employment ) ηεο 15εο Οθησβξίνπ 1998 πνπ 

αλαιχεη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί ν ηνπξηζκφο λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο απαζρφιεζεο. Πνιχ ζεκαληηθά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο απηήο θαη σο ζπλέπεηα ησλ ζπζηάζεσλ ηεο νκάδαο 

απηήο θαηαιήγνπκε ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηα φξγαλα ηεο 

Δ. Δ. πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο ( COM (99) 205/28.4.99). 

 Οη δηαζθέςεηο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηνλ ηνπξηζκφ, γηα ηελ νιηθή πνηφηεηα ζηε 

δηνίθεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη γηα ην Δπξψ σο κηα πεγή επθαηξηψλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ 

θαζψο θαη νη δειψζεηο ηνπ αξκφδηνπ επηηξφπνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ φηη νη πξνηάζεηο 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ δηαζθέςεσλ απηψλ ζα απνηειέζνπλ ππμίδα γηα ηελ 

ράξαμε κηαο πην δπλακηθήο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

5.2.Όξγαλα ηνπξηζηηθήο δηθαηνδνζίαο 

 

 

Η επξσπατθή Έλσζε κέζα απφ κία ζεηξά πξάμεσλ (ςεθίζκαηα, νδεγίεο, απνθάζεηο 

θ.η.ι.) δηακφξθσζε ζε κεγάιν βαζκφ ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

Οη πξάμεηο απηέο ηεο Έλσζεο έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηα φξγαλα ,ζηα νπνία 

ζπλδπάδνληαη  ηα εζληθά θαη ηα ππεξεζληθά, θνηλνηηθά ζπκθέξνληα θαη ηα φξγαλα απηά 

ιεηηνπξγνχλ κε ζρέζεηο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο  απφ ηηο νπνίεο απνξξέεη θαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ. 
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Σα φξγαλα απηά αζθνχλ ηηο δηθαηνδνζίεο ηνπο φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηηο 

ζπλζήθεο ηεο Ρψκεο, ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηνπ Άκζηεξληακ θαη κέζα ζηνπο ηνκείο πνπ ηα 

απαζρνινχλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ηνπξηζκφο. Σα φξγαλα ηεο ηνπξηζηηθήο 

δηθαηνδνζίαο είλαη φια ηα φξγαλα ηεο Έλσζεο φηαλ αζρνινχληαη κε ηνπξηζηηθνχ 

ραξαθηήξα ζέκαηα , θαζψο θαη νξηζκέλα εηδηθά φξγαλα πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή 

ελαζρφιεζε κε ηνπξηζηηθά ζέκαηα. 

 

πκβνύιην ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο 

 

Πξφθεηηαη γηα ην βαζηθφηεξν φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ηεο έλσζεο ην νπνίν 

ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο ππνπξγνχο ησλ θξαηψλ κειψλ αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ζέκαηνο ην νπνίν ζπδεηείηαη ,επνκέλσο εάλ ην ζέκα έρεη ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα κηιάκε 

γηα πκβνχιην Τπνπξγψλ Σνπξηζκνχ. Σν πκβνχιην ζπγθαιείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ 

ππνπξγνχ ηεο ρψξαο πνπ αζθεί ηελ πξνεδξία θαη είλαη ην φξγαλν πνπ ζπληνλίδεη θαη 

δηαζθαιίδεη ηελ πνιηηηθή πνπ θαινχληαη ηα θξάηε κέιε λα αθνινπζήζνπλ ελψ ζεζπίδεη 

θαη ηηο λνκνζεηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηα δεηήκαηα γχξσ απφ ηνλ ηνπξηζκφ. 

Ήδε έρνπκε αλαθέξεη πσο ην πξψην άηππν ζπκβνχιην ππνπξγψλ ηνπξηζκνχ 

ζπγθιήζεθε επί ειιεληθήο πξνεδξίαο ην 1988. 

 

Η ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ ππνπξγψλ, αλάινγα θαη κε ην ζέκα, γίλεηαη  

κε απιή ή εηδηθή πιεηνςεθία. Με ηε ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ε νκνθσλία γηα ηε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ πεξηνξίζζεθε κφλν γηα ηνπο ηνκείο  εζληθνχ ραξαθηήξα ,φπσο είλαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ζπλζεθψλ ή ε είζνδνο λέσλ κειψλ , θαη ζε άιινπο επαίζζεηνπο ηνκείο 

φπσο είλαη ε θνξνινγία. 

 

Η πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ αζθείηαη ελαιιάμ απφ ηα θξάηε κέιε κε ρξνληθή δηάξθεηα 

έμη  κελψλ. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνεηνηκάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Μφληκσλ Αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ππνζηεξίδεηαη 

ζην έξγν ηεο απφ επηηξνπέο πνπ απαξηίδνληαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ εζληθψλ 

ππνπξγείσλ. Σέινο ,ζηηο Βξπμέιιεο βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ε Γεληθή Γξακκαηεία πνπ 

πξνεηνηκάδεη θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη απφ ην πκβνχιην. 

 

Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην 

 

Σν θνηλνβνχιην αζθεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην πκβνχιην λνκνζεηηθά θαζήθνληα θαη 

απνηειεί ην φξγαλν ηεο δεκνθξαηηθήο έθθξαζεο θαη πνιηηηθνχ ειέγρνπ ηεο Έλσζεο. 
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Δπεμεξγάδεηαη ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ελψ παξάιιεια γλσκνδνηεί 

γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ παξαπέκπεη ζε απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

Οη ηαθηηθέο ζχλνδνη νινκέιεηαο ηνπ θνηλνβνπιίνπ γίλνληαη ζην ηξαζβνχξγν θαη ηηο 

εξγαζίεο ηνπο πξνεηνηκάδνπλ είθνζη επηηξνπέο θαη πνιηηηθέο νκάδεο νη νπνίεο 

ζπλεδξηάδνπλ ζηηο Βξπμέιιεο. Σν θνηλνβνχιην δηαζέηεη Γεληθή Γξακκαηεία ε νπνία 

εδξεχεη κε ηε ζεηξά ηεο ζην Λνπμεκβνχξγν. Οη ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηνπ 

Άκζηεξληακ ελίζρπζαλ ηνλ λνκνζεηηθφ ξφιν ηνπ θνηλνβνπιίνπ κε ηελ παξνρή ηεο 

εμνπζίαο ηεο ζπλαπφθαζεο  κε ην πκβνχιην ζε ζέκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ζπλζήθεο. 

 

Γηα ηελ ζέζπηζε ελφο λνκνζεηήκαηνο πνπ εγθξίλεηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλαπφθαζεο απαηηείηαη ε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη Κνηλνβνπιίνπ ή λα κελ 

ππάξρεη ε απφξξηςε ηνπ απφ ην ηειεπηαίν. Σν θνηλνβνχιην απνηειεί επηπιένλ ην 

φξγαλν ηνπ πνιηηηθνχ ειέγρνπ ηεο θνηλφηεηαο θαζψο έρεη ηελ εμνπζία λα εγθξίλεη ηνλ 

δηνξηζκφ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη λα ππνβάιιεη πξφηαζε δπζπηζηίαο θαηά ηεο 

Δπηηξνπήο ηελ νπνία ιακβάλεη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ. 

 

Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή 

 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη απνηειείηαη απφ είθνζη κέιε. Σα κέιε ηεο δηνξίδνληαη γηα πεληαεηή ζεηεία 

κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε θαη έγθξηζε ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ ,ην νπνίν εγθξίλεη θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ν νπνίνο επίζεο 

επηιέγεηαη κεηά απφ ζπκθσλία ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

 

Σν θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αλαιακβάλεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ,έλαο 

απφ ηνπο ηνκείο απηνχο είλαη θαη ν ηνπξηζκφο. Η Δπηηξνπή έρεη κεγάιε αλεμαξηεζία 

ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο θαη ελζαξθψλεη ζηελ πξάμε ην θνηλνηηθφ ζπκθέξνλ 

ρσξίο λα δέρεηαη θακία επηξξνή θαη ρσξίο λα ππνρσξεί ζε θακία ζπγθαηάβαζε πξνο 

θξάηε –κέιε. 

 

Η Δπηηξνπή έρεη ην ξφιν ηνπ ζεκαηνθχιαθα ησλ ζπλζεθψλ, έρεη ηε κέξηκλα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ νδεγηψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην ελψ 

ιεηηνπξγεί θαη σο δηαρεηξηζηήο θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ην πκβνχιην. 

ην ξφιν ηεο, ε Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ εηθνζηπέληε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο νη νπνίεο 
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ζπλζέηνπλ έλα δηνηθεηηθφ κεραληζκφ θαη βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζηηο Βξπμέιιεο. Η 

23ε δηεχζπλζε (XXIII) θαιχπηεη ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα.  

 

Γηθαζηήξην Δπξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ 

  

Με έδξα ην Λνπμεκβνχξγν ,ην δηθαζηηθφ φξγαλν ηεο θνηλφηεηαο απνηειείηαη απφ 

δηθαζηέο θαη εηζαγγειείο νη νπνίνη δηνξίδνληαη κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία ησλ θξαηψλ-

κειψλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπο απφ ην θνηλνβνχιην γηα κηα ζεηεία δηάξθεηαο έμη εηψλ ε 

νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί. Σν δηθαζηήξην δηαζέηεη αλεμαξηεζία θαη έξγν ηνπ είλαη ε 

ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ θαη ε νξζφηεξε εξκελεία  θαη  ε νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ 

ζπλζεθψλ. 

       

Σν δηθαζηήξην, δηαπηζηψλεη ηηο παξαβάζεηο ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ –κειψλ ζε 

ζρέζε  κε ηηο ζπλζήθεο θαη ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ,χζηεξα 

απφ πξνζθπγέο αθπξψζεσο λα δηαπηζηψλεη ηελ παξάιεηςε ιήςεο απφθαζεο απφ ην 

θνηλνβνχιην ην πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή θαη απνθαίλεηαη κεηά απφ απαίηεζε ησλ 

εζληθψλ δηθαζηεξίσλ γηα ηελ εξκελεία ησλ πλζεθψλ θαη ην θχξνο ησλ πξάμεσλ ησλ 

νξγάλσλ. Μέζα ζε φιεο ηηο αλαθεξζείζεο δηεξγαζίεο ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξηιακβάλνληαη 

θαη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ.  

 

Διεγθηηθό ζπλέδξην 

 

Απνηειεί έλα φξγαλν ηα κέιε ηνπ νπνίνπ εθιέγνληαη κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ γηα εμαεηή ζεηεία θαη ηδξχζεθε ην 1975. Ο ξφινο ηνπ είλαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ  θαη ηεο 

νξζήο δεκνζηνλνκηθήο πξαθηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο. Με ηελ εηήζηα έθζεζε 

ειέγρνπ ,ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη  ηπρφλ παξαηππίεο νη νπνίεο επηζεκάλζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ,  πξαγκαηψλεηαη ε δξάζε 

ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εηδηθή έθζεζε 3/96 αλαθνξηθά κε ηελ 

πνιηηηθή ζην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζνβαξφηαηεο 

παξαηππίεο θαη θαθνδηαρείξηζε θνλδπιίσλ  ηνπ Δπξσπατθνχ έηνπο ηνπξηζκνχ 

θαηαινγίδνληαη ζηνπο ππεπζχλνπο.  

 

Αθξηβψο ηα θαηλφκελα απηά θαθνδηαρείξηζεο θνλδπιίσλ θαη νη απάηεο γχξσ απφ απηά 

νδήγεζαλ ζηελ έθδνζε ελφο λένπ θαλνληζκνχ απφ ην πκβνχιην ηνλ Ινχιην ηνπ 1998 
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κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Δξεπλψλ κε 

θπξίαξρν κέιεκα ηεο ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηελ Δπηηξνπή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

θηλήζεσλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ησλ παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο. 

 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλωληθή Δπηηξνπή  

 

ηα  πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επηηξνπήο αληηπξνζσπεχνληαη φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη θιάδνη ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο ξφινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο είλαη γλσκνδνηηθφο θαη πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ άιισλ νξγάλσλ φπσο είλαη ην Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην 

ή ε Δπηηξνπή πξέπεη λα δεηείηαη ε γλσκνδφηεζε ηεο.  

 

Η ΟΚΔ (νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επηηξνπή ), κπνξεί θαη απηφλνκα λα γλσκνδνηεί 

ρσξίο θάπνην άιιν φξγαλν λα ηεο έρεη δεηήζεη κηα γλσκνδφηεζε θαη πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη νη γλσκνδνηήζεηο ηεο γχξσ απφ ηνπξηζηηθά ζέκαηα ππήξμαλ έσο ζήκεξα 

απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θαη επνηθνδνκεηηθνχο παξάγνληεο  ζηε δηακφξθσζε ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Απφ ην 1994 

ζηα ίδηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο θαη αξκνδηφηεηεο ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί θαη Δζληθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή. 

 

Δπηηξνπή πεξηθεξεηώλ 

 

Η επηηξνπή απηή ηδξχζεθε κε ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη απνηειείηαη απφ 

αληηπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο.Σα κέιε 

ηεο δηνξίδνληαη κε ηεηξαεηή ζεηεία απφ ην πκβνχιην θαη κεηά απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ 

έρνπλ ππνβάιιεη ηα θξάηε- κέιε  θαη ν ξφινο ηεο είλαη γλσκνδνηηθφο. Σε γλσκνδφηεζε 

ηεο νθείινπλ λα δεηνχλ ηα απνθαζηζηηθά φξγαλα ηεο έλσζεο, ην πκβνχιην θαη ε 

Δπηηξνπή , φπνπ πξνβιέπεηαη  απφ ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηνπ Άκζηεξληακ 

ελψ κπνξεί λα εθθξάδεη γλσκνδνηήζεηο θαη κεηά απφ δηθέο ηεο πξσηνβνπιίεο. 
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5.3.Δηδηθά φξγαλα ηνπξηζηηθήο δηθαηνδνζίαο 

 

 

Δίδακε παξαπάλσ φξγαλα ηεο Έλσζεο ηα νπνία αζρνινχληαη θαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ 

ηνκέα ζηα πιαίζηα ησλ γεληθψλ ηνπο αξκνδηνηήησλ, ππάξρνπλ φκσο θαη άιια φξγαλα 

γλσκνδνηηθνχ ή εθηειεζηηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία έρνπλ ηνλ ηνπξηζκφ σο θχξην 

θνκκάηη ελαζρφιεζεο. Σα φξγαλα απηά είλαη: 

 

πκβνύιην Τπνπξγώλ Σνπξηζκνύ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν φξγαλν απαξηίδνπλ νη ππνπξγνί ηνπξηζκνχ ησλ θξαηψλ –κειψλ  θαη 

ζπγθαιείηαη κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ππνπξγνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ αζθεί ηελ 

πξνεδξία θαη αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε ,αμηνιφγεζε θαη επίιπζε ζεκάησλ ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. ηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ Σνπξηζκνχ ζπληνλίδνληαη 

νη πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη γίλνληαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ζέκαηα 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

Δπίηξνπνο αξκόδηνο γηα ηνλ ηνπξηζκό 

 

Έλαο απφ ηνπο επηηξφπνπο πνπ απαξηίδνπλ  ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη ν 

αξκφδηνο Δπίηξνπνο γηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ. Ο Δπίηξνπνο πξνρσξάεη ζε εηζεγήζεηο 

πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε κέηξα θαη ελέξγεηεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηα 

νπνία εάλ πηνζεηεζνχλ ή ζα παξαπεκθζνχλ ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα επηπιένλ 

επεμεξγαζία ή εάλ ζεσξεζνχλ ψξηκα , ζα ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο πνπ 

ζα νδεγήζνπλ ζε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο  (θαλνληζκνχο, νδεγίεο, απνθάζεηο). 

 

 Γεληθή δηεύζπλζε XXIII (Γεληθή Γηεύζπλζε Δπηρεηξήζεωλ) 

 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 23εο Γεληθήο δηεχζπλζεο, καδί κε αληηθείκελα φπσο ε θνηλσληθή 

νηθνλνκία, ην εκπφξην θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν 

ηνπξηζκφο. Η γεληθή δηεχζπλζε είλαη ην ππεξεζηαθφ εθείλν φξγαλν ην νπνίν έρεη ην 

ξφιν λα ππνζηεξίμεη γξακκαηεηαθά θαη επηζηεκνληθά ηα αληηθείκελα πνπ ηεο έρνπλ 

αλαηεζεί. 

 

Πξντζηάκελνο ηεο δηεχζπλζεο απηήο είλαη ν Δπίηξνπνο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ. Η Γηεχζπλζε, κειεηά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη πξνρσξά ζηε 
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ζχληαμε εθζέζεσλ ζρεηηθέο κε ηελ ράξαμε ,απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ,πνιηηηθψλ   νη 

νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. ηα πιαίζηα ηεο 

γεληθήο δηεχζπλζεο έρεη ζπζηαζεί θαη δηεχζπλζε ηνπξηζκνχ ε νπνία αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ. 

 

Μεηά απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ν ηνπξηζκφο 

δελ ζα απνηειεί πιένλ Γηεχζπλζε αιιά ππάγεηαη ζηε λέα Γεληθή Γηεχζπλζε ε νπνία 

είλαη ππεχζπλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ,ζηε Γηεχζπλζε ησλ Τπεξεζηψλ, ηνπ Δκπνξίνπ θαη 

ηνπ Σνπξηζκνχ. 

 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Σνπξηζκνύ 

 

Απφ ηηο παιηφηεξεο πξνζεγγίζεηο ηεο θνηλφηεηαο ζην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ. Η 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Σνπξηζκνχ ε νπνία ηδξχζεθε ην 1966 ζηα πιαίζηα ηεο ΔΟΚ 

ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο λα δηακνξθσζεί κηα δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ –κειψλ γηα ζέκαηα ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο , ζηα πιαίζηα πάληα ηνπ 

ζεκειηαθνχ άξζξνπ 235 ηεο πλζήθεο φπνπ νξίδεηαη φηη γηα ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπεη 

ε ζπλζήθε παξέκβαζε, κπνξεί λα επηιεθζεί ε Δπηηξνπή ή ην πκβνχιην ησλ 

Τπνπξγψλ κε νκφθσλε απφθαζή ηνπο. 

 

Η πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ  θαη ν 

ξφινο ηεο είλαη λα πξνζδηνξίδεη ηελ αλάγθε γηα επηπξφζζεηεο πνιηηηθέο θαη ελέξγεηεο 

ζε ηνκείο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ. (πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή, κεηαθνξέο, πεξηβάιινλ, παηδεία, πξνζηαζία θαηαλαισηή θιπ. ). 

 

Οκάδα εξγαζίαο ηνπξηζκνύ Δπξωεπηκειεηεξίωλ 

 

Απφ ην 1986, ηδξχζεθε ζηα πιαίζηα ησλ επηκειεηεξίσλ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

θαη ιεηηνπξγεί ε Οκάδα Δξγαζίαο Σνπξηζκνχ θαη αζρνιείηαη κε ηελ  κειέηε θαη ηελ 

ππνβνιή δηαθφξσλ πξνηάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζην πκβνχιην ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηηο 

πξνσζεί ζε αξκφδηα φξγαλα. 
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5.4.Κνηλνηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ 

 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα πξαγκαηψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ε Έλσζε πξνβαίλεη ζηελ 

έθδνζε δηαθφξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ απφ ηηο νπνίεο άιιεο είλαη δεζκεπηηθέο 

(απφθαζε, θαλνληζκνί, νδεγίεο) θαη άιιεο πξναηξεηηθέο (αλαθνηλψζεηο, γλψκεο θαη 

ζπζηάζεηο). Οη ξπζκίζεηο απηέο εθπιεξψλνπλ επηρεηξεζηαθνχο ξφινπο θαη εκθαλίδνληαη 

κε ηε κνξθή ζρεδίσλ δξάζεο θαη πξνγξακκάησλ θαη θαζνξίδνπλ δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο γηα ηα ελδηαθέξνληα κέξε. Ήδε έρνπλ εθδνζεί αξθεηέο ηέηνηεο ξπζκηζηηθέο 

πξάμεηο γηα λα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλνηηθψλ δξάζεσλ θαη ησλ κέηξσλ 

ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε άκεζα θαη έκκεζα. 

 

5.5.Άκεζα κέηξα ππέξ ηνπ ηνπξηζκνχ 

 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα, αλ φρη ην ζεκαληηθφηεξν, κέηξα γηα ηνλ ηνπξηζκφ ππήξμε 

ην ζρέδην θνηλνηηθψλ δξάζεσλ ππέξ ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ιήθζεθε έρνληαο σο βάζε ην 

άξζξν 235 ηεο ζπλζήθεο θαη δηήξθεζε ηξία ρξφληα, απφ ην 1993 έσο ην 1995. Μέζα 

απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο άξρηδαλ λα εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνκείο φπσο ν αγξνηηθφο, πνιηηηζηηθφο θαη θνηλσληθφο ηνπξηζκφο 

θαζψο θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ ππήξραλ θαη επηκέξνπο δξάζεηο  εθηφο απφ απηέο πνπ 

αλαθέξακε ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη απηέο είλαη: 

 

 ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο 

ησλ δξάζεσλ. 

  

Ο ζηφρνο εδψ ήηαλ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλνρή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη  ππέξ ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη λα βειηησζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νη γλψζεηο γχξσ απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ ηνπξηζκνχ. ηα κέηξα ηα νπνία πξνέβιεπε ε δξάζε 

απηή ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ, ε θαηάξηηζε κειεηψλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ 

ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα  θαη πιήζνο δηαβνπιεχζεσλ κε επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ζε 

θνηλνηηθφ επίπεδν γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 
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 ν ρξνληθφο θαηακεξηζκφο ησλ δηαθνπψλ.  

 

Δδψ ν ζηφρνο ηεο δξάζεο ήηαλ λα επηκεθχλεη ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν θαη 

πξνζπάζεζαλ λα ηνλ πινπνηήζνπλ κε κέηξα ππνζηήξημεο ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζε πεξηφδνπο εθηφο αηρκήο. 

 

 Γηεζλείο δξάζεηο. 

  

Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε είρε σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε δηεζλψλ πξσηνβνπιηψλ ζε ηνκείο 

ηνπξηζκνχ θαη εμεηδηθεχεηαη κε κέηξα ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηε ζπλεξγαζία 

παξακεζφξησλ πεξηνρψλ , ηε ζπλεξγαζία κε ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο  

Δπξψπεο, ηε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηε πξνψζεζε 

ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκπξάμεσλ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα κεηαμχ πφιεσλ  θαζψο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ζε πεξηνρέο ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 

 Οη ηνπξίζηεο σο θαηαλαισηέο. 

 

Δδψ αλαθεξφκαζηε ζε κία δξάζε ε νπνία έρεη θχξην ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο νξγαλσηέο ή 

πσιεηέο ηαμηδηψλ, κε ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία  ή ηα μελνδνρεία. 

 

 Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο. 

 

Η δξάζε απηή ζηφρεπε ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη γλψζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο γηα ζθνπνχο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αλάκεζα ζηα κέηξα πινπνίεζεο 

ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ ε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ αλάκεζα ζηα θξάηε 

κέιε, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη επηκέξνπο κέηξα γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηερληθέο ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο ηνπξηζηψλ αιιά θαη ηελ 

ελίζρπζε ζπζηεκάησλ παξνρήο πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε θνξέσλ ηνπξηζκνχ θαη 

πνιηηηζκνχ. 

 

 Πεξηβάιινλ θαη ηνπξηζκφο. 

 

Δίλαη απηνλφεηε ε αιιειεμάξηεζε ε νπνία παξνπζηάδεηαη αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη 

ηνλ ηνπξηζκφ. Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζηφρεπε αθξηβψο ζηελ επηζήκαλζε απηήο ηεο 
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αιιειεμάξηεζεο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο κε επηκέξνπο 

κέηξα θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαθέξνληαη  ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ αιιά θαη απηψλ πνπ παξέρνπλ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπξηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, ζηε ζπκθηιίσζε ηνπξηζηψλ θαη θχζεο αιιά θαη ζηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη απφςεσλ πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ επλννχλ ηελ 

αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 

 Αγξνηηθφο ηνπξηζκφο. 

 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο δξάζεο απαζρφιεζε ηνπο εκπιεθφκελνπο ε αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ χπαηζξν κε αγξνηηθφ αληηθείκελν θαη 

κε παξάιιειε ελίζρπζε ησλ αγξνηψλ. ηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηεο 

αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο κέηξα : εληζρχζεθαλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζχλαςε εηαηξηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ θνξέσλ γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθφξεζεο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε ζέκαηα αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηέινο 

είρακε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο επηζθέπηεο ηεο ππαίζξνπ γηα αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο. 

 

Η πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είρε θχξην κέιεκα  λα δηεπθνιπλζνχλ νη 

νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο δηαθνπέο ηνπο.  

Σα κέηξα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ήηαλ ε 

ελεκέξσζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαλ ζε 

θνηλνηηθφ επίπεδν γηα ηηο παξνρέο θαη δηεπθνιχλζεηο  πξνο ηνλ θνηλσληθφ ηνπξηζκφ 

αιιά θαη ε ππνζηήξημε επηκέξνπο δξάζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε εκπνδίσλ γχξσ απφ ηελ 

εθαξκνγή  θαη πξνψζεζε απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ. 

 

 Σνπξηζκφο ησλ λέσλ. 

 

Η ελ ιφγσ δξάζε απνζθνπνχζε ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ γηα λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη λένη λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα θαη επθνιφηεξα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ 

ηξφπν δσήο ζηα επηκέξνπο θξάηε –κέιε ηεο Έλσζεο. Μέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

δξάζεο απηήο ήηαλ ε κειέηε  αλαδήηεζεο ηξφπσλ δηαζχλδεζεο  θαη ε ππνζηήξημε θαη 

δηεπθφιπλζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιηθψλ-αθαδεκατθψλ ηαμηδηψλ. 
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 Καηάξηηζε. 

 

Ο ζηφρνο εδψ δελ είλαη άιινο απφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

φζσλ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ έηζη ψζηε λα απνθηήζνπκε κία αληαγσληζηηθφηεξε 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ κέηξα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ λέσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ 

θιάδνπ, ε ελζάξξπλζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γχξσ 

απφ ην αληηθείκελν θαη ε ππνζηήξημε ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ κε 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη δίθηπα πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε  ηεο ηνπξηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 Πξνβνιή . 

 

Όπσο γίλεηαη απηφκαηα θαηαλνεηφ ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε 

θαη πξνβνιή ηεο Δπξψπεο πξνο ηξίηεο ρψξεο κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ 

πνπ ζα εληζρχζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ αιιά ζα ζπκβάιινπλ ηαπηφρξνλα ζηε δηακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο 

ηζνδπγίνπ.  

 

5.6.Έκκεζα κέηξα ππέξ ηνπ ηνπξηζκνχ 

 

 

Δθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο άκεζεο δξάζεηο, ε Έλσζε έρεη ιάβεη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη πνιιέο άιιεο θνηλνηηθέο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο 

πνπ επεξεάδνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ έκκεζα. Οη θπξηφηεξεο έκκεζεο 

δξάζεηο ηεο Έλσζεο είλαη : 

 

 Η Πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

Αξθεηά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην θνηλνηηθφ πξφγξακκα δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη έρνπλ θπξίσο λα θάλνπλ κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 

δηαθφξσλ ζρεδίσλ δξάζεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο θχζεο, ζην βαζκφ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ νη δηάθνξεο ελέξγεηεο. 
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 Γξάζεηο γηα ηνλ πνιηηηζκφ. 

 

Αλαθεξφκαζηε ζε ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ππέξ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα απφ 

ην πξφγξακκα θνηλνηηθψλ δξάζεσλ “RAPHAEL”. 

 

 Πνιηηηθή επηρεηξήζεσλ . 

 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα επσθειήζεθαλ αξθεηά απφ ηα κέηξα πνπ 

πξνβιέπεη ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο 14.6.93 γηα ηηο θνηλνηηθέο δξάζεηο γηα 

ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα. 

 

 Έξεπλα θαη αλάπηπμε. 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο απηήο αλήθεη ην ζρέδην marketing ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθνξίαο, ην ζρέδην επίδεημεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο ( γλσζηφ θαη σο πξφγξακκα IMPACT), ην ζρέδην έξεπλαο γηα ηηο 

ηερλνινγίεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ηεο Δπξψπεο θαη ην πξφγξακκα πεξηβάιινλ θαη θιίκα, κε αλαθνξέο ζηελ αλζξψπηλε 

δηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβνιψλ θαη ζηφρν ηνπ ηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ 

ελεξγεηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 

 Δζσηεξηθή αγνξά . 

            

Σα κέηξα αλαθέξνληαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Με ηελ 

εθαξκνγή ηνπο δεκηνπξγείηαη έλα επλντθφ πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν απμάλνληαη νη 

ζπλαιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ελδνθνηλνηηθφ ηνπξηζκφ ελψ δηεπθνιχλεηαη θαη ε 

αλάδεημε ελφο εληαίνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ γηα ηνπξίζηεο πξνεξρφκελνπο απφ 

ηξίηεο ρψξεο. 

            

ηα πιαίζηα ηεο  νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο εληάζζνληαη θαη ε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ, ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο, ην δηθαίσκα ειεχζεξεο 

εξγαζίαο θαη ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ε θαηάξγεζε θνξνινγηθψλ ζπλφξσλ 

θαη επηβαξχλζεσλ. Ο ηνπξηζκφο, επλνείηαη απφ φια απηά ηα κέηξα θαη αλαδεηθλχεηαη ζε 

έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ην κέγεζνο ησλ αγνξψλ.  
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Οη δηεπθνιχλζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηέιεπζε ησλ ζπλφξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ειέγρνπο 

θαη δηαηππψζεηο  κεηαθεξφκελσλ απνζθεπψλ δηέπνληαη απφ θαλνληζκνχο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ  ελψ ε δηεπθφιπλζε ζηηο ηνπξηζηηθέο αγνξέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αθνξνιφγεησλ εηδψλ, ξπζκίδεηαη απφ ηηο νδεγίεο 91/680/ΔΟΚ θαη 92/12/ΔΟΚ . 

 

 Πνιηηηθή κεηαθνξψλ. 

 

Οη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, εληάζζνληαη θαη απηέο κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Μέζα απφ ηελ 

«Λεπθή Βίβιν» γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλήο πνιηηηθήο ησλ κεηαθνξψλ  πξνβιέπεηαη 

κηα πξνζέγγηζε πνπ λα ζπλδπάδεη ζθαηξηθά ηε βειηίσζε θαη ηελ πην νξζνινγηθή ρξήζε 

ησλ ππνδνκψλ ,ηελ απμεκέλε αζθάιεηα γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηαπηφρξνλα ηελ θαιχηεξε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

          

 Γηεπξσπατθά δίθηπα. 

 

Αλαθεξφκαζηε ζε ελέξγεηεο νη νπνίεο έρνπλ αληίθηππν θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

δηθηχσλ δηεπξσπατθψλ ζε ηνκείο φπσο νη ππνδνκέο, νη κεηαθνξέο, νη ηειεπηθνηλσλίεο 

θαη ε ελέξγεηα. 

 

 Οη θαλφλεο αληαγσληζκνχ. 

 

Δθαξκφδνληαο ηνπο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ ( 

άξζξν 85 θαη 86 ηεο ζπλζήθεο), επηβάιινληαη θπξψζεηο γηα θάπνηεο αληίζεηεο ζηνλ 

αληαγσληζκφ πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο ή θξάηε κέιε θαη 

αιινηψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο. 

 

 Η πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Μέζα απφ ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ (COM (93) 

378/28.7.93) δηεπθνιχλζεθαλ νη πσιήζεηο απφ απφζηαζε, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ησλ θαηαλαισηψλ ζηε δηθαηνζχλε θαη ε έθδνζε νδεγηψλ γηα ηε δηακνλή κε 

ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε (time sharing). Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ θνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ησλ ππνπξγψλ γηα λα 

ζεζπηζηεί έλα γεληθφ πιαίζην θνηλνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππέξ ηνπ ηνπξηζκνχ 
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(COM/97/684)  θαζψο θαη ε αλαθνίλσζε ηεο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη. 

           

ε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ ηνπξηζηψλ σο θαηαλαισηέο, εθδφζεθαλ νη ζπζηάζεηο 

ηνπ πκβνπιίνπ 86/665/ΔΟΚ θαη 86/666/ΔΟΚ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ηππνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ππξαζθάιεηα ζηα μελνδνρεία θαζψο θαη ε νδεγία 

90/314/ΔΟΚ ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα. 

 

 Γηαξζξσηηθά Σακεία. 

 

Σα Γηαξζξσηηθά ηακεία ( ΔΓΣΠ, ΔΣΠΑ ,ΔΚΣ) κέζα απφ ηηο εληζρχζεηο ηνπο ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε θαζπζηεξεκέλεο 

αλαπηπμηαθά πεξηθέξεηεο , ζε πεξηθέξεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ βηνκεραληθή παξαθκή  

θαη ζηηο πεξηθέξεηεο γεσξγηθήο αλάπηπμεο. 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη πιένλ ελζσκαησκέλνο ζηα κέηξα πνπ εκπίπηνπλ ζε άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο  ησλ θνηλνηηθψλ πιαηζίσλ ζηήξημεο, ηα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα 

θαζψο θαη ζηα έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ. ηα πιαίζηα θάπνησλ θνηλνηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ έρνπλ ιεθζεί δξάζεηο ( LEADER , REGIS , INTEREG )  θαζψο θαη ζηα 

πιαίζηα θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ( ENVIREG, RECIPE ,PACTE , OUVERTURE )  ηα 

νπνία πξνβιέπνπλ επθαηξίεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή θνηλψλ δξάζεσλ ,ηε 

δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

 

 Δθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

 

Γξάζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αλαιήθζεθαλ ή απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ 

Σακείν (ΔΚΣ) ή απφ δηάθνξα άιια εηδηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ην FORCE γηα ζπλερή 

θαηάξηηζε θαη φπσο ην PETRA γηα ηελ αξρηθή θαηάξηηζε, κε ηα νπνία επηηξάπεθε ε 

αλάπηπμε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Έλα αθφκα πξφγξακκα 

είλαη ην LEONARDO DA VINCI κε ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζε επίπεδν επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο  δηαθξαηηθή ζπλαιιαγή θαη δνθηκαζηηθά ζρέδηα . 
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5.7.Δηδηθά κέηξα πξνο φθεινο ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζκνχ 

 

 

ηα πιαίζηα ηνπ Γ ΚΠ πεξηιακβάλνληαλ κηα ζεηξά απφ κέηξα πνπ σο θχξην ζηφρν 

είραλ λα δψζνπλ ηελ απαξαίηεηε ψζεζε ζηνλ Διιεληθφ ηνπξηζκφ, λα δεκηνπξγήζνπλ 

επθαηξίεο γηα λέεο επελδχζεηο, λα εθζπγρξνλίζνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη λα βάινπλ 

ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πξννπηηθψλ ζηνλ ηνπξηζκφ. Σα κέηξα ηα νπνία 

πεξηιήθζεθαλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη ην νπνίν εγθξίζεθε απφ 

ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Έλσζεο ήηαλ: 

 

 Γίθηπν ζπκβνπιεπηηθήο θαη κειεηεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

Σν κέηξν είρε σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ηνκέα λα επηηχρνπλ έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο 

αγνξάο, λα αμηνπνηήζνπλ λέεο δπλαηφηεηεο, λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο, λα 

πξνζεγγίζνπλ λέεο αγνξέο θαη λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα ειέγμνπλ ηα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε. Οη δνκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ην κέηξν απηφ ζρεδηάζζεθαλ κε 

πξννπηηθή κεηά απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ελίζρπζεο κέζα απφ ην 

πξφγξακκα, λα είλαη βηψζηκεο. 

 

 ηήξημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

          

Σν κέηξν είρε σο ζηφρν λα επηηχρεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πνηφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ θαη λα εληζρχζεη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θιάδσλ. Η Έλσζε πξνζπάζεζε κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο λα ηνλψζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

 

 Πξνψζεζε επαγγεικαηηθήο αξηζηείαο  ζηνλ ηνπξηζκφ. 

          

ε απηφ ην κέηξν ν ζηφρνο δελ ήηαλ άιινο απφ ην λα θαιπθζνχλ δξάζεηο κε ηηο νπνίεο 

ζα αληακείβνληαλ νη επηρεηξεκαηηθέο αξηζηείεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη  αλάκεζα 

ζε θάζε κνξθή ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

            

Με ην κέηξν απηφ ν ζηφρνο ήηαλ λα πξνβιεζεί ε ρψξα καο σο έλαο πξννξηζκφο κε 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη παξάιιεια λα ππνζηεξηρζεί ε αλάδεημε ησλ μερσξηζηψλ 

απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. 

 

 Δλίζρπζε εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο( ΠΟΣΑ). 

           

ην ζρεηηθφ κέηξν, αλαθεξφκαζηε ζηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο εηδηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ είηε κηιάκε γηα καξίλεο, γήπεδα γθνιθ, ζπλεδξηαθά θέληξα είηε γηα θέληξα 

ζαιαζζνζεξαπείαο, θέληξα ηνπξηζκνχ πγείαο, θέληξα αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ θιπ. 

 

 Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

          

Σν κέηξν ζηνρεχεη ζην λα εληαρζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν θαη απνδνηηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ζην εζληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη λα αλαδεηρζνχλ ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο κέζα απφ ζρέδηα δξάζεο θαη δεκφζηεο επελδχζεηο. Δηδηθφηεξα ζηελ 

ειιεληθή εκπεηξία είρακε πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζηφρεπαλ ζην λα εληζρχζνπλ ηελ 

ειιεληθή θνπδίλα, ηα παξαδνζηαθά γεσξγηθά πξντφληα ,δηάθνξα ρεηξνηερληθά πξντφληα 

θαη θάζε παξαδνζηαθή ηερληθή ζηα ηνπξηζηηθά πξντφληα. 

 

 Σνπξηζηηθά αγθπξνβφιηα. 

          

Σα αγθπξνβφιηα ππάγνληαη ζην εζληθφ ζχζηεκα ιηκέλσλ αλαςπρήο θαη απνηεινχλ κηα 

απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Σν κέηξν 

αλαθεξφηαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ αγθπξνβνιίσλ  σο δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο ήδε ππάξρνπζεο καξίλεο. 

 

 Σνπξηζηηθή πξνβνιή. 

           

Ο ζηφρνο ηνπ κέηξνπ ήηαλ ε θάιπςε ηεο θξαηηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηελ εθαξκνγή 

ζρεδίσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηνχληαλ απφ 

ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο ή ιεηηνπξγνχζαλ παξάιιεια θαη ζε ζπλεξγαζία κε ζρέδηα 

ηδησηηθνχ ηνκέα.  
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 Αχμεζε ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

 

Σν κέηξν είρε σο ζθνπφ λα δψζεη ηα απαξαίηεηα ρξήκαηα γηα λα θαιπθζεί ε θξαηηθή 

ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ εθηφο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

ζε πεξηνρέο πνπ εμαζθάιηδαλ έλα νινθιεξσκέλν ρεηκεξηλφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ην νπνίν 

δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή ,θαηάιιειεο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο εζηίαζεο 

θαη αλαςπρήο θαη πξνγξάκκαηα πνπ λα θαιχπηνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ ηνπξηζηψλ θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηεο πεξηφδνπ ησλ ρεηκεξηλψλ δηαθνπψλ. 

 

 Αλακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

Η πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ βαζίδεηαη ζε έλα ζρέδην δξάζεο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

αλαδηάξζξσζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα επηηεπρζεί 

κέζα απφ δεκφζηεο επελδχζεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

απηφ ηνλ ηνκέα. 

 

 Σερληθή βνήζεηα. 

 

Δδψ εληάζζνληαη κειέηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ έληαμε ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

,δαπάλεο γηα ηνλ έιεγρν, ηελ θαηάξηηζε ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο ησλ κέηξσλ, ηελ 

γεληθφηεξε επνπηεία θαη δηαρείξηζε ησλ κέηξσλ θαη γεληθφηεξα ηελ επηθνηλσλία 

,πξνβνιή ,ελεκέξσζε θαζψο θαη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηερληθή βνήζεηα 

ζηνλ ηνκέα. 
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Κεθάιαην 6: H ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ 
 

 

Σν Μάξηην ηνπ 2000,ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηε Ληζαβφλα απνθάζηζε ηελ πηνζέηεζε 

ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ήηαλ λα 

θαηαζηαζεί ε Έλσζε ε αληαγσληζηηθφηεξε παγθνζκίσο νηθνλνκία θαη παξάιιεια λα 

θαηαθέξνπλ κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2010 λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηεο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο. 

 

Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ήηαλ απαξαίηεηε ε δξαζηεξηνπνίεζε ζε 

αξθεηνχο ηνκείο ,μεθηλψληαο απφ ηελ εζσηεξηθή αγνξά, ηηο λέεο ηερλνινγίεο ,ηελ 

εθπαίδεπζε έσο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο  θαη καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ λα 

επλννχλ ηηο επελδχζεηο θαη ηελ αλάπηπμε. Όπσο έρεη δηαθαλεί ήδε απφ φζα έρνπλ 

αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, φινη απηνί νη ηνκείο παξνπζηάδνπλ κηα 

αιιειεμάξηεζε θαζψο πγηείο νηθνλνκίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη σο ζπλέπεηα 

απηήο ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. 

 

Οη θπξηφηεξνη ππιψλεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, φπσο θαζνξίζηεθαλ κεηά απφ αξθεηέο 

δηαβνπιεχζεηο, είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 νηθνλνκηθφο ππιψλαο, ν νπνίνο πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα κηα αληαγσληζηηθφηεξε 

νηθνλνκία  κε κεγάιε βαξχηεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε λα πξνζδίδεηαη ζηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

 

 θνηλσληθφο ππιψλαο, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ θαη επηβάιιεη 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε επελδχζεηο ησλ θξαηψλ –κειψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο θαζψο θαη ζηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ απαζρφιεζε. 

 

 πεξηβαιινληηθφο ππιψλαο, ν νπνίνο πεξηιήθζεθε κεηά απφ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηνπ 2001 ζην Γθέηεκπνξγθ θαη ε πξνζζήθε ηνπ ζεσξήζεθε 

επηβεβιεκέλε θαζψο ε αλάπηπμε θαη ε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ δελ κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη θαηεπζχλζεηο γηα ζέκαηα αεηθνξίαο  γίλνληαη 

εληνλφηεξεο θαη επηηαθηηθέο. 
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εκαληηθή παξαηήξεζε είλαη ην γεγνλφο φηη νη απαξαίηεηεο πνιηηηθέο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ νξηνζεηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ραξάζζνληαη  θαη 

εθαξκφδνληαη απφ ηα θξάηε –κέιε. Γηα ην ιφγν απηφ ε Έλσζε πξνβιέπεη εθηφο απφ 

ηνπο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ δίλεη θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπληνληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ζέκαηα απαζρφιεζεο ,αγνξάο θαη καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 

6.1.Ο ηνπξηζκφο θαη ε αλαλεσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο 

 

      

Σν 2005, ε Δπηηξνπή, ζεκαηνδνηεί κηα λέα αξρή, κε ηελ πξφηαζε ηεο γηα έλα λέν 

μεθίλεκα γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο. Οη πξνζπάζεηεο ηεο Έλσζεο 

επηθεληξψλνληαη ζε δχν θχξηνπο ζηφρνπο: ζην λα επηηεπρζεί ηζρπξφηεξε θαη βηψζηκε 

αλάπηπμε  θαζψο θαη ζην λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

 

Ήδε έρνπκε αλαθεξζεί ζε ζπδεηήζεηο θαη θηλήζεηο ζρεηηθέο κε ην δπλακηθφ ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηα ζέκαηα απαζρφιεζεο , ζηα πιαίζηα ηεο Έλσζεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

΄90. ην λέν πεξηβάιινλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ,ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ 

επηηεπγκάησλ ζην ρψξν ησλ κεηαθνξψλ , ε ηαρχηεξε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ απνηειεί 

κνλφδξνκν. Με ηελ Δπξψπε λα απνηειεί ηνλ πξψην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

παγθνζκίσο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ηεξάζηην ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. 

        

Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο, παξνπζηάδεη έλα πνζνζηφ δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο 

πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν πνπ παξνπζηάδεη ζπλνιηθά ε Δπξσπατθή νηθνλνκία. Κάζε 

ρξφλν, ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, ην πνζνζηφ αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ηνκέα 

HORECA ήηαλ θαηά πνιχ πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ αχμεζεο πνπ παξνπζίαδε 

ζπλνιηθά ε απαζρφιεζε ζηα φξηα ηεο Έλσζεο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα απηή ηελ 

παξαηήξεζε, θαζψο θαη γηα ην γεγνλφο φηη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δεκηνπξγεί ζέζεηο 

εξγαζίαο ηδίσο γηα  γπλαίθεο ,λένπο θαη άηνκα κε ρακειφηεξν επίπεδν δεμηνηήησλ, είλαη 

ν πςειφο βαζκφο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη νη επέιηθηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

      

Πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ αλάπηπμε ησλ Δπξσπατθψλ 

πεξηθεξεηψλ. Οη ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη θαη δεκηνπξγνχληαη  γηα ηελ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα σθεινχλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ελψ παξάιιεια ζπληεξνχλ ή 
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δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε πεξηνρέο πνπ βηψλνπλ βηνκεραληθή ή αγξνηηθή 

παξαθκή ή πνπ πθίζηαληαη κηα αζηηθή αλάπιαζε. 

       

Η απμαλφκελε αλάγθε γηα λα θαηαζηνχλ ειθπζηηθφηεξεο νη πεξηθέξεηεο απνηειεί έλα 

επηπιένλ θίλεηξν γηα έλα απμαλφκελν αξηζκφ πξννξηζκψλ θαη ζηαδηαθά ζηξέθεη φινπο 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζε πξαθηηθέο βηψζηκεο θαη θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ο 

αεηθφξνο ηνπξηζκφο απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηνλ ηνκέα θαη ε 

επηηξνπή αλαγλσξίδνληαο ηελ εμέρνπζα ζεκαζία ηνπ, εξγάζηεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε 

κηαο αηδέληαο 21 γηα ηνλ ηνπξηζκφ. 

      

Παξάιιεια κεηά απφ ηε δηεχξπλζε ηεο Έλσζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο πνηθηιίαο 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη πξντφλησλ θαη ηελ επαθή θαη αληαιιαγή αμηψλ θαη 

πνιηηηζκψλ, ν ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε κηαο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο  θαη 

ζηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο κε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ζηηο αγνξέο 

ησλ λέσλ θξαηψλ-κειψλ. 

        

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ινηπφλ έλαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θιάδν γηα ηελ αλαλεσκέλε 

ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο θαη ε αληαπφθξηζε ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη νθείιεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε ππεξεζληθφ, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

ζε κηα αλαλεσκέλε πνξεία γηα ηελ επίηεπμε αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο. 

 

6.2.Οη πξνθιήζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ 

 

       

Η δεκνγξαθηθή δηάξζξσζε ζηελ Δπξψπε, κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδεη 

απνηειεί κηα πξψηε πξφθιεζε. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πάλσ απφ ηα 65 ζα ζπλερίζεη 

λα απμάλεηαη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γεγνλφηα ηεο θαιχηεξεο πγείαο  θαη ηεο 

κεγαιχηεξεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο γεληέο, είλαη αλακελφκελν 

λα ππάξμεη κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηφκσλ πάλσ απφ ηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ κε 

επρέξεηα ηαμηδηψλ. 

        

Λνγηθφ επαθφινπζν ηεο δεκνγξαθηθήο απηήο εμέιημεο, ζα απνηειέζεη θαη κηα 

δηαθνξνπνίεζε ζηε δήηεζε αλαθνξηθά κε ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα. Αλακελφκελν είλαη 

φηη ν ηνπξηζκφο πγείαο θαη ν ηνπξηζκφο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε θπζηθή θιεξνλνκηά ζα παξνπζηάζνπλ απμεηηθέο ηάζεηο. 
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Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν παξαηεξείηαη, είλαη ην γεγνλφο φηη ε Δπξψπε 

ελψ απνηειεί αθφκα ην λνχκεξν έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθνζκίσο ,νη δηεζλείο 

αθίμεηο ηεο απμάλνληαη θαηά ρακειφηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ην παγθφζκην κέζν 

φξν. Απφ απηφ ζπκπεξάλνπκε εχθνια φηη λένη αληαγσληζηηθνί πξννξηζκνί εκθαλίδνληαη 

θαη αλαπηχζζνληαη παξνπζηάδνληαο λέα ,θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

εληείλνπλ ην δηεζλή αληαγσληζκφ  γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

     

εκαληηθή πξφθιεζε απνηειεί γηα ηελ Έλσζε θαη ην δήηεκα ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ. 

Η ίδηα ε επηηπρία ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα απνδεηρζεί απηνθαηαζηξνθηθή εάλ δελ γίλεη 

κε ζεβαζκφ ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ αιιά αθφκα θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ. 

    

Η δηαηήξεζε θαη ν ζεβαζκφο πξνο απηνχο ηνπο παξάγνληεο, απνηειεί βαζηθή αξρή 

θαζψο ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα είλαη βαζηθνί 

παξάγνληεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξννξηζκψλ θαη θαη επέθηαζε ηεο επεκεξίαο 

ησλ θαηνίθσλ, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

πφισλ έιμεο. 

    

Η Δπξψπε γηα λα αληαπεμέιζεη απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο απηέο, πξέπεη λα 

επηθεληξσζεί ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  ηεο. Η δεκνγξαθηθή αιιαγή, ε 

αεηθνξία, ν  αληαγσληζκφο θαη ε δήηεζε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ δελ πξέπεη λα 

ηξνκάδνπλ αιιά λα σζήζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ Έλσζε.  

    

Η αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη ε βησζηκφηεηα ησλ πξννξηζκψλ 

ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ επηηπρία ηεο αλαλεσκέλεο ζηξαηεγηθήο, ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπξηζηηθψλ απαηηήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο 1εο ζέζεο γηα ηελ Δπξψπε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ.  

 

6.3.Γηάινγνο θαη ζχκπξαμε θνξέσλ 

 

     

ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνθιήζεσλ θαίλεηαη θαη 

ζηελ πξάμε θάηη ζην νπνίν ζηαζήθακε θαη λσξίηεξα ζαλ παξαηήξεζε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία. Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία εκπιέθνληαη πάξα πνιινί 

ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαη κέηξα πνιηηηθήο ζε δηάθνξα επίπεδα. Ο ηνπξηζκφο είηε 

άκεζα είηε έκκεζα επεξεάδεη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη είλαη 



 66 

μεθάζαξν πσο ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηνλ θιάδν είλαη αλαγθαίνο γηα 

ηελ αξκνληθή θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ. 

      

Απαξαίηεηε εμίζνπ είλαη θαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Η ζχκπξαμε ησλ θνξέσλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο . Η ζχκπξαμε 

ησλ θνξέσλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε  κηαο ζπληνληζκέλεο θαη νπζηαζηηθήο 

δξάζεο ζε φια ηα επίπεδα (εζληθφ, ππεξεζληθφ, ηνπηθφ) θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 
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Κεθάιαην 7:ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΗΑ 
    

 

εκαληηθφο ζηαζκφο ζηηο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

ηξνρνπέδε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθνξίαο, απνηειεί ην έηνο 2003. Η Δπηηξνπή ζηηο 

21/11/2003 πξνρσξάεη ζηελ αλαθνίλσζε SEC(2003)1295 δίλνληαο ηηο βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αεηθνξία ηνπ Δπξσπατθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Μέζα απφ ηελ αλαθνίλσζε απηή θαη κε ηηο βάζεηο πνχ ήδε είρε ζέζεη ε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο, ε Έλσζε αλαθέξεηαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα  ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ, ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο 

θνηλνηηθήο πξνζέγγηζεο. Παξάιιεια έρνληαο θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ αλαθέξεηαη ζηηο δξάζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ νη ππφινηπνη θνξείο. 

   

Οη πνιηηηθέο  γηα ηελ αεηθνξία ζηα πιαίζηα ηεο Ληζαβφλαο θαηέρνπλ θπξίαξρε ζέζε θαη 

απμεκέλε βαξχηεηα γηα ηηο δξάζεηο ηεο Έλσζεο θάηη ην νπνίν δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηα 

απνζπάζκαηα ηεο αλαθνίλσζεο φπσο απηά παξαηίζεληαη αθνινχζσο: 

  

«Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνχο θαη 

αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηφζν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο φζν θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ΔΔ.  Μπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαηήξεζεο 

πςειψλ θαη ζηαζεξψλ επηπέδσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο, θνηλσληθήο 

πξνφδνπ πνπ λα αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο φισλ θαη απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζπλεηήο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  Η ππνζηήξημε ηεο ζέζεο 

απηήο παγθφζκηα θαη ζηελ ΔΔ απαηηεί απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο λα ελδηαθέξνληαη γηα 

ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία εμαξηάηαη ν ηνπξηζκφο.  

 

Σα φξηα ηεο βάζεο ησλ θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, ηα 

νπνία θαζνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αεηθνξία ηνπ ηνκέα, δελ ζα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ αδηαιείπησο ζπλερηδφκελε αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ. 

Χζηφζν, κε εηδηθέο ζηξαηεγηθέο, νη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

επαλαπξνζδηνξηζηνχλ γηα λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αεηθνξίαο, ηηο λέεο πξνθιήζεηο 

θαη ηα αηηήκαηα απφ ηηο κεηαβαιιφκελεο ηνπξηζηηθέο ηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο  θαη λα 

απμήζνπλ ηα εηζνδήκαηα.  
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Σν ζρέδην πινπνίεζεο  πνπ εθδφζεθε ζηελ Παγθόζκηα Δηάζθεςε Κνξπθήο γηα ηελ 

Αεηθόξν Αλάπηπμε ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ δεηά λα εζηηαζηνχλ νη πξνζπάζεηεο ζηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη πεξηγξάθεη ηηο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ηα κε αεηθφξα κνληέια θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο, πνπ ζρεηίδνληαη 

επίζεο ζηελά κε ηνλ αεηθφξν επξσπατθφ ηνπξηζκφ. ε επξσπατθφ επίπεδν, απμάλεηαη ε 

απαίηεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη κέηξσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ 

θαηάιιεισλ κνληέισλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα θάζε είδνο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

 

Όπσο ν ηνπξηζκφο απνηειεί παγθφζκην θαηλφκελν πνπ δηακνξθψλεηαη ηνπηθά, έηζη θαη 

ηα πξνβιήκαηα αεηθνξίαο πνπ ζπλδένληαη κε απηφλ πνηθίιινπλ απφ παγθφζκηα, ηα 

νπνία πξέπεη λα επηιπζνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ζε ηνπηθά, ηα νπνία απαηηνχλ 

αλάιεςε δξάζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Χζηφζν, ν ηνπξηζκφο ππάγεηαη θπξίσο ζηε 

ζθαίξα ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο επζχλεο. Σα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ κέηξα 

πξέπεη ζε κεγάιν βαζκφ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο πθηζηάκελνπο εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη αλάγθεο.  

 

Δπίζεο, πνιιέο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη επηινγέο πνπ γίλνληαη ζε απηέο ηηο 

πνιηηηθέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ αεηθνξία 

ηνπ, ηφζν ζε γεληθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 

Σν άξζξν 2 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο απαξηζκεί ηελ 

πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ σο κία απφ ηηο 

απνζηνιέο ηεο Κνηλφηεηαο.  Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 (π) ηεο 

πλζήθεο ε δξάζε ηεο Κνηλφηεηαο πεξηιακβάλεη κέηξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 2. Η αεηθνξία ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα ζπλάδεη  κε ηηο 

ζπλνιηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ ΔΔ ζηελ 

επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε . 

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε αεηθφξνο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ. ηελ αλαθνίλσζή ηεο κε ηίηιν 

Πξνζέγγηζε ζπλεξγαζίαο γηα ην κέιινλ ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ Ννεκβξίνπ 

2001, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ πεξαηηέξσ «πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ησλ 

ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Επξώπε κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ πινπνίεζε κηαο 

Αηδέληαο 21». Απηφ ην ζέκα ππνζηεξίρζεθε ζεξκά απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην 

http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/2309_planfinal.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0264en01.pdf
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πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ. 

 

7.1.Πξνθιήζεηο θαη ζηφρνη ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ 

 

 Κύξηα πξόθιεζε : αεηθόξνο δξαζηεξηόηεηα θαη αλάπηπμε 

Η θπξηφηεξε πξφθιεζε γηα ηε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

πξννξηζκνχο ηνπ είλαη ε εμήο: κε πνηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξψπε θαη παγθφζκηα θαη ηεο αλακελφκελεο 

αλάπηπμεο θαηά ηηο δχν επφκελεο δεθαεηίεο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλαπαξαγσγήο 

ησλ ελ ιφγσ πφξσλ, παξάιιεια κε ηελ εκπνξηθή επηηπρία ηνπ ηνκέα;  Καζψο ην 

πξντφλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πεξηβαιινληηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή 

πνηφηεηα, ν ηνκέαο - εάλ δελ ππάξμεη αεηθφξνο δηαρείξηζε - θηλδπλεχεη λα επηδεηλψζεη ή 

αθφκα θαη λα θαηαλαιψλεη ηε δηθή ηνπ βάζε πφξσλ παξαγσγήο εζφδσλ, θαη επνκέλσο 

λα θαηαζηεί νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά κε βηψζηκνο.  

 

Η αεηθφξνο αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

πνηφηεηαο παξά ηεο πνζφηεηαο. Δπίζεο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο εθ κέξνπο 

ησλ ηνπξηζηψλ απνηειεί πξναπαηηνχκελν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηφζν ε αεηθνξία 

φζν θαη ε πνηφηεηα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ θαζψο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Η αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απαηηεί απνηειεζκαηηθφηεηα, ε νπνία 

κπνξεί λα θαιχςεη ηηο δαπάλεο γηα ηελ αεηθνξία θαη ηε βέιηηζηε αεηθφξν απφδνζε. 

Αληίζηνηρα, ε πνηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ν ζεβαζκφο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη νη ρακειφηεξεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απνθέξνπλ νθέιε σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πφξσλ. 

 

Οη εηδηθέο πξνθιήζεηο κείδνλνο ζεκαζία γηα ηελ αεηθνξία ηνπ ηνπξηζκνχ  ππάξρνπλ 

ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη παγθφζκηα αιιά ν εηδηθφο ηνπο ραξαθηήξαο θαη ε έληαζή 

ηνπο κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηα κέξε. ε γεληθέο γξακκέο νη πξνθιήζεηο απηέο 

είλαη κεγαιχηεξεο φηαλ ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε εμάξηεζε απφ ηνλ ηνπξηζκφ 

είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Χζηφζν, κπνξεί λα ππάξρνπλ πξφζζεηεο πξνθιήζεηο πνπ λα 

αθνξνχλ εηδηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, φπσο ηε Μεζφγεην θαη ηηο Άιπεηο. Δπηπιένλ, ε 

δηαρείξηζε ηνπ θαινχκελνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα γίλεη κε αεηθφξνπο ηξφπνπο 
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ησλ νπνίσλ ν θαζνξηζκφο θαη ε πινπνίεζή απνηειεί ηδηαίηεξε πξφθιεζε αιιά 

ππφζρεηαη ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ αεηθνξία ηνπ ηνπξηζκνχ.  

 Μηα ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε ωο πξνο ηνπο ηξεηο ππιώλεο ηεο αεηθνξίαο  

Ο αεηθφξνο ηνπξηζκφο είλαη απηφο πνπ είλαη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά βηψζηκνο, φρη 

φκσο εηο βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ. Δπνκέλσο, αεηθνξία 

ζεκαίλεη επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή επηηπρία, πεξηβαιινληηθή αλάζρεζε, πξνζηαζία 

θαη αλάπηπμε, θαη επζχλε σο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο − ηξεηο 

αιιεινεμαξηψκελεο πηπρέο. 

 

Η αεηθνξία ηνπ ηνπξηζκνχ αθνξά εηδηθφηεξα ζεκαληηθέο πηπρέο φπσο ηηο 

αληαγσληζηηθέο θαη θνηλσληθά ππεχζπλεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηε δπλαηφηεηα φισλ 

ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ηνπξηζκφ, ηηο θαιέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηνλ 

ηνκέα θαη ηα νθέιε απφ ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. 

Απαηηεί ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο αθεξαηφηεηαο, ηελ έληαμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζεκάησλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πφξσλ θιεξνλνκηάο ζηα ηνπξηζηηθά κέηξα.   

 

Οη πνιπκεξείο ιχζεηο θαη ε ρξεζηή δηαρείξηζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο φισλ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ επηηξέπνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνκέα θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ ησλ ελ ιφγσ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ.  

 Αεηθόξα κνληέια θαηαλάιωζεο 

Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξνβιήκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ αλαςπρήο ζηελ Δπξψπε 

είλαη ε ζπγθέληξσζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο, πεξηνξηζκέλεο επνρέο ηνπ έηνπο, γεγνλφο 

πνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε ην θιίκα φζν θαη κε ηηο πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ επνρηθφ θνξεζκφ ησλ 

ππνδνκψλ επηθνηλσλίαο, ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο θέξνπζαο 

ηθαλφηεηαο ησλ πξννξηζκψλ πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο πνηφηεηαο.  

 

Παξφιν πνπ σθειεί ηελ αλάθηεζε ησλ πφξσλ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε ιεηηνπξγία 

εθηφο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ απαηηεί θαη ζπλεπάγεηαη ηεξάζηην πιεφλαζκα 

δπλακηθφηεηαο. Απαηηεί πνιπάξηζκν εξγαηηθφ δπλακηθφ κε κφληκεο απαζρφιεζεο κε, 

ζπρλά, θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα επίπεδα 

θαηάξηηζεο, ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν ηνκέαο δελ κπνξεί λα πξνζειθχεη 

θαη λα δηαηεξεί ην απαηηνχκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ. 
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Η δεχηεξε θξίζηκε επηξξνή ζηελ αεηθνξία ηνπ ηνπξηζκνχ, θπξίσο απφ πεξηβαιινληηθή 

άπνςε, απνξξέεη απφ ηε κεηαθνξά πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηα ηαμίδηα. Η άλζεζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ηελ ηειεπηαία πεληεθνληαεηία δηεπθνιχλζεθε θπξίσο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ιηγφηεξν θηιηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ νδηθψλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξψλ, νη νπνίεο έγηλαλ 

ζηαδηαθά πην δηαδεδνκέλεο θαη νηθνλνκηθά πξνζηηέο. Απηφ ην θαηλφκελν ελζάξξπλε ηε 

ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ηαμίδηα κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη πξνψζεζε ηα ηνπξηζηηθά 

αεξνπνξηθά ηαμίδηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαμηδηψλ ζε θνληηλνχο πξννξηζκνχο.  

Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρεη απμαλφκελε έληαζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επξσπατθψλ ππνδνκψλ θαη  ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, ζηηο απαηηήζεηο θηλεηηθφηεηαο 

ηνπ ηνπξηζκνχ ζην πιαίζην ησλ δηαζέζηκσλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο πξννξηζκνχο, ζηελ 

ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο απηψλ θαη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο.   

 

Χζηφζν, αλακέλεηαη ε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο έληαζεο ηαμηδηψλ ζηελ Δπξψπε. Οη 

ηνπξίζηεο αλαδεηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλεο επηινγέο θαη ε 

δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη, κε ηε ρξήζε  θπξίσο  ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηελ 

αλαδήηεζε πξντφλησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, κε ζθνπφ 

ηε βέιηηζηε εμηζνξξφπεζε αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα θαη ηε ζεηηθή εκπεηξία, απφ ηε κία 

πιεπξά, θαη ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο, απφ ηελ άιιε. 

 

Παξάιιεια κε ηε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ε δεκνγξαθηθή αιιαγή ζα 

νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζηε δήηεζε αλαθνξηθά κε ηνπο ηχπνπο ηνπξηζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε κεγαιχηεξε αχμεζε αλακέλεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ αθνξά ηελ 

πνιηηηζηηθή θαη θπζηθή θιεξνλνκηά. Χζηφζν, φζνλ αθνξά φιν ηνλ ηνπξηζηηθφ 

πιεζπζκφ, ηα παξαδνζηαθά κεγάια ηκήκαηα, ν θαινχκελνο καδηθφο ηνπξηζκφο πνπ 

ειέγρεηαη θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απφ ηνπο δηεζλείο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο, ζα 

ζπλερίζνπλ λα είλαη ηα πην ζεκαληηθά απφ ηελ πιεπξά ηεο πνζφηεηαο.  

 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε αχμεζε ησλ ηνπξηζηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα απνιαχζνπλ ηα 

νθέιε ηνπ ηνπξηζκνχ. Δθηφο απφ ην 10 % ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη 

επηζήκσο φηη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο νπνηνπδήπνηε 

ηχπνπ, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο ηνπξηζηψλ αλακέλεηαη λα είλαη άηνκα κε κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα ιφγσ ειηθίαο ή πξνζσξηλήο αλαπεξίαο. 

 

Η ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ σο απνηέιεζκα ησλ ηηκψλ, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

εηθφλαο θαζνξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ.  Πξνο ην παξφλ, 

ιίγνη ηνπξίζηεο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αεηθνξία. Χζηφζν, ε θαηάιιειε πιεξνθφξεζε 
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ησλ θαηαλαισηψλ, κέζσ ησλ εχθνια θαηαλνεηψλ κελπκάησλ ζηα επξέσο δηαλεκφκελα 

κέζα ηνπ ηνκέα (δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, θαηάινγνη θαη ηαμηδησηηθνί νδεγνί) καδί κε ηελ 

πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί ε λννηξνπία ηεο αεηθνξίαο θαη λα επεξεαζηνχλ θαη λα 

πεηζηνχλ νη άλζξσπνη κέζσ ζαθψλ ζεκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

αεηθφξα κνληέια θαηαλάισζεο, πξνθαιψληαο αιιαγέο ζην παξερφκελν πξντφλ. Απφ 

απηή ηε ζθνπηά, νη λένη άλζξσπνη απνηεινχλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή νκάδα ζηφρν.  

Πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αχμεζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο σο 

αλαπφζπαζηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πξντφληνο  θαζψο θαη λέεο πξνζεγγίζεηο γηα 

θαηαλνήζνπλ νη ηνπξίζηεο φηη ε πνηφηεηα θαη ν αεηθφξνο ηνπξηζκφο ζηνηρίδνπλ. 

 Αεηθόξα κνληέια παξαγωγήο  

Αεηθόξνο αιπζίδα αμίαο 

 

Όπσο θαη κε ηνπο θαηαλαισηέο, νη παξέρνληεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο αθνινπζνχλ 

παξαδνζηαθά κνληέια ζπκπεξηθνξάο, θαη ζπρλά δεζκεχνληαη απφ απζηεξέο 

νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, απφ ηελ ηδηαίηεξα έληνλε θάζεηε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ εμαηξεηηθά 

πνηθηιφκνξθνπ θαη ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη απφ απνθάζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηηκή.  

 

Η δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ πξνυπνζέηεη αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ. πλδέεηαη κε ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο 

γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Πξνθεηκέλνπ ην νηθνλνκηθφ φθεινο λα κελ 

επηηπγράλεηαη εηο βάξνο ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ, ν ηνκέαο 

ρξεηάδεηαη ηελ εζσηεξηθνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ 

θφζηνπο γηα ηνλ νξζφ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ, ηδίσο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ 

ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αγνξά.  

 

Η αμία ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ ζπλεπάγεηαη επίζεο ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ νθειψλ, ήηνη ηελ εθαξκνγή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηνκέα ηεο αξρήο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο.  Απηή ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 

δπλαηφηεηεο κάζεζεο θαη απαζρφιεζε θαιήο πνηφηεηαο γηα ην εμεηδηθεπκέλν θαη κε 

θίλεηξα πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ, 

ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο γηα ηελ πξνψζεζε αεηθφξσλ κνληέισλ παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο, θαη ηε ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φπνπ θξίλεηαη 

θαηάιιειν. Δπίζεο, απαηηεί ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη πξφζζεηεο 
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εμνπζίεο πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε φια ηα επίπεδα ζρεδηαζκνχ 

θαη πινπνίεζεο. 

 

Αεηθόξνο αλάπηπμε πξννξηζκώλ  

 

Μαδί κε ηηο ζπληζηψζεο αηνκηθήο ππεξεζίαο ηεο αιπζίδαο αμίαο, ν πξννξηζκφο σο 

ζχλνιν απνηειεί ην ζπλνιηθφ πξντφλ ηνπ ηνπξηζκνχ. πλεπψο, νη δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιηηηθέο ησλ πξννξηζκψλ πνπ ζπλδπάδνπλ δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αεηθφξν παξαγσγή. ηα πεξηζζφηεξα κέξε ηεο 

Δπξψπεο ην παξαδνζηαθφ πνιηηηζηηθφ ηνπίν παξέρεη ηνπο θαηάιιεινπο θπζηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ πξναπαηηνχκελν ηνπ πξντφληνο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Οη πφξνη θιεξνλνκηάο, ε επηθνηλσληαθή ππνδνκή, νη ππνδνκέο θηινμελίαο 

θαη νη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο  απνηεινχλ πεξαηηέξσ βαζηθνχο πφξνπο ελφο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Η ζπλεηή ρξήζεο ηεο γεο απνηειεί δσηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ πξννξηζκνχ. 

 

Οη απαηηήζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ απφ απηή ηελ άπνςε θαη ζε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή 

πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, πξνθάιεζαλ ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο εληάζεηο ζην επίπεδν ηνπ πξννξηζκνχ.  Ο αληαγσληζηηθφο 

ηνπξηζκφο πςειήο πνηφηεηαο πξέπεη λα ζέβεηαη ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ θπζηθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ ηνπ πεξηνρψλ.  Μεξηθνί πεξηνξηζκνί - εηδηθφηεξα νξηζκέλεο παξάθηηεο 

δψλεο θαη λεζηά ζην λφηην κέξνο ηεο Δπξψπεο, νξηζκέλα νξεηλά ζέξεηξα θαη νξηζκέλεο 

πφιεηο - έρνπλ ππνζηεί ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ 

ππεξέβαηλε ηε θέξνπζα ηθαλφηεηά ηνπο. Πεξαηηέξσ, φπνπ ε ηνπηθή αλάπηπμε ησλ 

πξννξηζκψλ κε πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή βάζε, φπσο ηα λεζηά, βαζίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηνλ ηνπξηζκφ,  ππάξρεη ν θίλδπλνο θαηάιεμεο ζε κηα εχζξαπζηε θαη ππέξ ηνλ 

δένλ εμαξηεκέλε «κνλν-νηθνλνκία» ρσξίο ηηο επηζπκεηέο έκκεζεο ζπλέπεηεο ζε άιιεο 

πιεπξέο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, φπσο ηε γεσξγία θαη ηε ρεηξνηερλία.  

 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δχν πνιχ δηαθνξεηηθά θαηλφκελα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πνπ 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηνλ ηνπξηζκφ: ε δεπηεξεχνπζα δηακνλή θαη ε δηακνλή αηφκσλ 

ηξίηεο ειηθίαο ζε πνιινχο επξσπατθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαζψο θαη νη 

εκεξήζηεο επηζθέςεηο, νη νπνίεο ζε νξηζκέλεο ηνπνζεζίεο πνπ δελ απέρνπλ απφ ηηο 

πφιεηο κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζπλήζεηο ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο, παξφιν πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ζπλδένληαη κε ζρεηηθά ζπληεξεηηθά έμνδα, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

άκβιπλζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο ρακειήο δήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κε 
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ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Όκσο, εθηφο απφ νξηζκέλεο κφληκεο αξλεηηθέο ηνπηθέο 

ζπλέπεηεο, φπσο ε ζπκβνιή ζηελ αζηηθνπνίεζε πνιχηηκσλ εθηάζεσλ θαη ζηηο 

απμεκέλεο ηηκέο γεο θαη θφζηνπο δσήο, είλαη πηζαλφ φηη ν πςειφο αξηζκφο ησλ 

εκεξήζησλ επηζθεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ θαη ησλ αξγηψλ κε θαιφ 

θαηξφ ή γηα εηδηθά γεγνλφηα θαηά ηελ πςειή ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ζα απμήζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε δήηεζε θαη ζα αζθήζεη πηέζεηο ζηνπο πφξνπο, ηελ ππνδνκή ησλ κεηαθνξψλ 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ, εθηφο απφ ηε ζηέγαζε.   

 

Η δηαζθάιηζε ησλ θαιψλ πξννπηηθψλ γηα ηνλ επξσπατθφ ηνπξηζκφ απαηηεί ηε 

δηαηήξεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ σο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ην ζπλππνινγηζκφ 

ηεο επεκεξίαο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ηε δηαηήξεζε 

ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επξσπατθψλ παξάθηησλ θαη νξεηλψλ δσλψλ, ησλ 

πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ θαη ησλ αμηνζέαησλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο σο βάζεο 

γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ πξννξηζκψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πφξσλ θιεξνλνκηάο θαη ηελ νξζή ρξήζε ηνπο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ 

θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ θαη εληφο ησλ πξννξηζκψλ. Δπίζεο, εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε 

ηζφηηκσλ φξσλ γηα ηνπο ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο ζηε ζρέζε κε απηνχο πνπ 

εκπνξεχνληαη ην πξντφλ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη απαηηεί ηα θέξδε πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηνλ ηνπξηζκφ λα ξένπλ πίζσ ζηνπο πξννξηζκνχο. 

 

7.2.Αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ 

 

 

Η θαηαγξαθείζα αξγή πξφνδνο ππνδεηθλχεη φηη ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πεξηβαιινληηθή αεηθνξία ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ σο ζπκβνιή ζηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, θαζψο θαη σο πξνυπφζεζε γηα ηε 

βησζηκφηεηα, ηελ αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ εκπνξηθή επηηπρία ηνπ ελ 

ιφγσ ηνκέα, απαηηεί κηα εληζρπκέλε «πξνζέγγηζε», ε νπνία λα αληηκεησπίδεη ηηο 

δηάθνξεο πξνθιήζεηο κε ζπλεθηηθφ ηξφπν. Απηή ε πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί 

ζηε ζπκκεηνρή θαη ηε βέιηηζηε ελεξγφ ζπκβνιή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, ζε 

φια ηα επίπεδα θαη λα εζηηάδεηαη: 

 ζηα  πιενλεθηήκαηα ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο θξαηνχζαο πξνζέγγηζεο «απφ 

θάησ πξνο ηα πάλσ» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ, 
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 ζηελ αλάγθε εμέηαζεο ησλ αηνκηθψλ ζπληζησζψλ, επηκέξνπο ηνκέσλ, πεδίσλ θαη 

πηπρψλ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνχο, παξά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο αεηθνξίαο ηνπ σο εληαίνπ ζέκαηνο, 

 ζηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη αζθνχληαη νη δπλάκεηο 

ηεο αγνξάο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αεηθφξσλ κνληέισλ θαηαλάισζεο θαη 

παξαγσγήο,  

 ζηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ησλ ΜΜΔ θαη ησλ 

κηθξνεπηρεηξήζεσλ,  

 ζηελ αλάγθε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, θαζψο 

θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο ησλ αγξνηηθψλ θαη παξάθηησλ θνηλνηήησλ. 

 

Σα ζέκαηα απηά πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηινγή 

ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο πνπ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ ηεο αεηθνξίαο ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ. Η εθηεηακέλε εθηίκεζε 

επηπηψζεσλ ησλ πηζαλψλ επηινγψλ πνιηηηθήο θαη ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ ηφζν ε πιήξεο πξνζέγγηζε σο 

νπζηαζηηθή θνηλνηηθή πνιηηηθή φζν θαη ε απφιπηε απφξξηςε ησλ θνηλνηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην απηφ (βιέπε SEC(2003) 1295). Αληίζεηα, ην ππάξρνλ 

πιαίζην δξάζεο πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα αμηνπνηεζεί ζην έπαθξν.  

  

Σα δχν βαζηθά ζηνηρεία ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί κηα εθηθηή πξνζέγγηζε 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ είλαη : 

 ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πξσηνβνπιηψλ θαη ησλ 

εληζρπκέλσλ πξνζπαζεηψλ ησλ ππφινηπσλ, εθηφο ησλ θνηλνηηθψλ, 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη  

 νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Κνηλφηεηαο, φπνπ δηαθξίλνληαη δχν βαζηθνί ηχπνη : 

o ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ 

ζηελ αεηθνξία ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

o ν νξηζκφο θαη ε εθαξκνγή ζπκπιεξσκαηηθψλ εηδηθψλ κέηξσλ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνχ, γηα ηελ πξναγσγή ηεο αεηθνξίαο ζε φιε ηελ Κνηλφηεηα, ηα 

νπνία απνζθνπνχλ ηδηαίηεξα ζηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 

πξσηνβνπιίεο άιισλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, θαη ζα θαιχςνπλ ηα θελά 

ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ. 
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7.3.Τινπνίεζε ηεο αεηθνξίαο ηνπ ηνπξηζκνχ 

 

7.3.1.Η  αξρή κειινληηθήο δξάζεο  

 

Δληφο θαη εθηφο ηεο Δπξψπεο, ε αεηθνξία ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ απαηηεί κέηξα 

πνιηηηθήο ζε θάζε επίπεδν απφ ην παγθφζκην ζην ηνπηθφ, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ 

κνληέια θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη 

ελδηαθεξφκελνη θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ - επηρεηξήζεηο, εξγαδφκελνη θαη πξννξηζκνί, 

εζληθέο δηνηθήζεηο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο - έρνπλ ηελ πξσηαξρηθή επζχλε γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ  ηνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

κέηξσλ. Η απηνξξχζκηζε ζηνπο δηάθνξνπο επηκέξνπο ηνκείο θαη ζηα θαηάιιεια 

επίπεδα θαη νη εξγαζίεο ησλ εηδηθεπκέλσλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ νξγάλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαληζκψλ ηππνπνίεζεο, κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ 

πξφνδν ηεο πινπνίεζεο. 

 

Παξφιν πνπ ε δξάζε, ε νπνία εζηηάδεηαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επνρηθή 

ζπγθέληξσζε θαη ηα αεηθφξα ηνπξηζηηθά ηαμίδηα, ζε γεληθέο γξακκέο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη πάλσ απφ ην ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη ηνπηθέο αξρέο θαη ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ παξακέλνπλ νη βαζηθνί ελδηαθεξφκελνη θνξείο γηα ηελ 

αεηθνξία ησλ πξντφλησλ ηνπ ηνπξηζκνχ. Πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ ηε δηθή ηνπο 

Αηδέληα 21 ζε ηνπηθφ επίπεδν ή επίπεδν επηκέξνπο ηνκέα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ρξεηάδνληαη ππνδείμεηο θαη νδεγίεο πνιηηηθήο πνπ λα απνξξένπλ απφ εζεινληηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία λα ζηεξίδεηαη βαζηθά ζηε ζπκκεηνρή πεξηθεξεηαθψλ, ηνπηθψλ θαη 

κε δεκφζησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, αιιά λα επηθπξψλεηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Οη θνξείο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ, νη πεξηθεξεηαθέο θαη 

ηνπηθέο αξρέο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα δεζκεπζνχλ 

σο πξνο απηή ηε δηαδηθαζία, ζπκβάιινληαο κε ηε γλψζε, ηελ εκπεηξία θαη ηηο απφςεηο 

ηνπο θαη πξνσζψληαο ηα κελχκαηα πνπ δηαηππψλνληαη πξνο ηνπο δεκφζηνπο θαη ηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο ζε φια ηα γεσγξαθηθά επίπεδα.  

 

Η ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζα βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζηηο 

πξσηνβνπιίεο ησλ άκεζα ππεχζπλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, 

θαζψο  θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αεηθνξία ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ. Η πινπνίεζή ηεο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη 

ην γεγνλφο φηη ην επίπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε εμάξηεζε απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ πνηθίιιεη ζην αραλέο θαη δηαθνξνπνηεκέλν έδαθνο ηεο Δπξψπεο· ην ίδην 
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ηζρχεη θαη γηα ηελ έληαζε θαη ηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα ησλ πξνθιήζεσλ γηα ηε βηνκεραλία 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ αεηθνξία.  

 

Η κεγάιε πνηθηινκνξθία ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ, ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ε 

έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζπλεπάγνληαη φηη ε ίδηα ε 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα κπνξεί κφλν λα αλαιάβεη ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

λα ελζαξξχλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα  εθαξκφζνπλ κέηξα πνιηηηθήο, κεηαμχ 

άιισλ κε:  

 ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκβνιήο 

θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, 

 ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε παγθφζκηεο θαη δηεζλείο δηαδηθαζίεο, κε ηελ αλάπηπμε 

δηαζπλδέζεσλ κε δηεζλείο θξαηηθνχο θνξείο θαη κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζεκαληηθψλ δηεζλψλ θνξέσλ, 

 ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη πξναγσγή ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, 

o δηαζθαιίδνληαο ηελ επαξθή εθηίκεζε επηπηψζεσλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

θνηλνηηθψλ κέηξσλ ή πξσηνβνπιηψλ, 

o πξνσζψληαο ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

θνηλνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ησλ 

δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ, 

o επηδεηψληαο ηε ζχλδεζε, ζπλδξνκή θαη ζπλεξγαζία κε δηεζλείο θαη 

επξσπατθνχο κε δεκφζηνπο θνξείο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε 

βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηα ζπκθέξνληα άιισλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνξέσλ θαη  

o αλαπηχζζνληαο ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ζε φια ηα επίπεδα θαη 

ελζαξξχλνληαο ηνπο ζρεηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαζψο θαη ηα 

αληηπξνζσπεπηηθά ηνπο φξγαλα λα αλαδεηήζνπλ θνηλέο πξνζεγγίζεηο 

ζηελ αεηθνξία ζηνπο δηάθνξνπο επηκέξνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, 

 ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε επξσπατθνχο, εζληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο 

ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηηο 

επζχλεο ηνπο γηα ηελ αεηθνξία ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ, ηδηαίηεξα  

o ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα θνηλνηηθά κέζα, 

o πξνάγνληαο ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ θαη ηε δηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηελ επέιηθηε ζπλεξγαζία, αλάπηπμε εηαηξηθψλ 
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ζρέζεσλ θαη δηθηχσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, 

θαη 

o ζπγθεληξψλνληαο εκπεηξνγλσκνζχλε ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ εξεπλεζεί 

επαξθψο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνξέσλ. 

 

7.3.2.Η ζπκβνιή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

 

α) Σε δηεζλέο πιαίζην 

Η Κνηλφηεηα ζα ζπλερίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο φζνλ αθνξά ην αεηθφξν εκπφξην ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ γηα ην πεξηβάιινλ), ηεο 

δηεζλνχο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαη ηεο ζεηηθήο ζπλεξγίαο αλάκεζα ζηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζηελ αεηθνξία (SAI). 

 

Σν  ζρέδην πινπνίεζεο ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο Κνξπθήο γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε (WSSD) έδσζε έκθαζε ζηελ αεηθφξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε σο ζπκβνιή 

ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ, θαζψο θαη 

ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν, αιιά θαη σο ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο βάζεο θπζηθψλ πφξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε. Η Κνηλφηεηα ζα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ελ ιφγσ 

έκθαζε κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεηαη αθφκα θαιχηεξα ζηελ θνηλνηηθή πνιηηηθή 

αλάπηπμεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο.  Θα ζπλερίζεη λα εγγπάηαη φηη ε θνηλνηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αεηθόξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ηνπ 1998 ηεο Δπηηξνπήο θαη ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

30εο Ννεκβξίνπ 1998 πνπ αθνινχζεζε, θαζνδεγνχλ ηα ζρεηηθά κέηξα. 

 

Η κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αεηθφξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιακβάλεη ην ελδερφκελν ζπλεξγαζίαο κε ηε δηάζθεςε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε (UNCTAD) θαη ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ) γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηδηθέο πξσηνβνπιίεο  ηνπ  γηα ηνλ αεηθφξν ηνπξηζκφ – εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο (ST-EP). 

Η Κνηλφηεηα πξνηίζεηαη λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο θαη ζε άιιεο ζπλαθείο 

πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ δηεζλείο θνξείο, φπσο ην πξφγξακκα ησλ 
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Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην πεξηβάιινλ (UNEP), ηνλ ΠΟΣ θαη ην δηεζλέο ζπκβνχιην 

ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ην πεξηβάιινλ (ICLEI). 

β) Σε επξσπατθό πιαίζην 

Όζνλ αθνξά  κηα πξνζέγγηζε κε γλψκνλα ηε δήηεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο αιπζίδαο 

αμίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ηελ αλάπηπμε πξννξηζκψλ  πξνζδηνξίδνληαη νη 

αθφινπζνη πηζαλνί ηνκείο επηθέληξσζεο: 

 κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε κε γλψκνλα ηνλ θαηαλαισηή, 

 αλάπηπμε πνιπκεξψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη δηθηχσλ, 

 ελνπνίεζε δηαθπβέξλεζεο θαη πνιηηηθήο ζε φια ηα επίπεδα, 

 αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, νξζέο πξαθηηθέο θαη δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ 

γηα ηελ αεηθνξία,  

 πνιπκεξήο παξαθνινχζεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ. 

 

Οη πιεξνθνξίεο, ηα εξγαιεία πνιηηηθήο θαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηνλ 

αεηθφξν ηνπξηζκφ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ. Γηαπηζηψλεηαη κηα επείγνπζα 

αλάγθε γηα αμηφπηζηεο ηερληθέο αλάιπζεο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο, γηα ηελ αλάπηπμε 

κεραληζκψλ ππνβνιήο εθζέζεσλ αεηθνξίαο θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε, θαη θαιχηεξα 

ζπζηήκαηα ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη δεηθηψλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ κε 

ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Σα εξγαιεία απηά πξέπεη 

λα ζρεδηαζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη βέιηηζηα ζηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο. 

 

7.3.3.Πξνζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

 

 

Η Δπηηξνπή ζρεδηάδεη νξηζκέλεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο πεξαηηέξσ 

θνηλνηηθήο ζπκβνιήο ζηελ πινπνίεζε ηεο αεηθνξίαο ηνπ ηνπξηζκνχ.  

α) Πξώηνλ, ε Δπηηξνπή ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιειεο ιεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο 

γηα ηελ αύμεζε ηεο ζπκβνιήο ηωλ θνηλνηηθώλ πνιηηηθώλ ζηελ αεηθνξία ηνπ 

επξωπαϊθνύ ηνπξηζκνύ.  



 80 

Η Επηηξνπή ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην εξγαιείν εθηίκεζεο επηπηώζεσλ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ πξνβιεκαηηζκώλ πνπ αθνξνύλ ηελ αεηθνξία ζηηο θνηλνηηθέο 

πνιηηηθέο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ επξσπατθό ηνπξηζκό.  

 

Οη εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ εηήζηνπ λνκνζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο 

ηεο Δπηηξνπήο ζπκβάιινπλ ζηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξσηνβνπιηψλ 

πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ ηνπξηζκφ. Πξέπεη λα επηηξέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο πηζαλήο ζπκβνιήο ησλ πξσηνβνπιηψλ απηψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αεηθνξίαο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Η εληζρπκέλε δηαβνχιεπζε θαη ν δηάινγνο, ηφζν κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

φζν θαη εληφο ηεο Δπηηξνπήο, ζα πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

πξνβιεκαηηζκνί φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

Η Επηηξνπή ζα ζπληάμεη θαη πινπνηήζεη έλα εζσηεξηθό πξόγξακκα εξγαζίαο γηα ηελ 

αύμεζε ηεο επηξξνήο ησλ δηάθνξσλ θνηλνηηθώλ πνιηηηθώλ ζηνλ επξσπατθό ηνπξηζκό 

κε ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηεο αεηθνξίαο ηνπ ηνκέα. 

 

Όζνλ αθνξά ηα θνηλνηηθά πεδία πνιηηηθήο πνπ επεξεάδνπλ ην επξχ θάζκα 

πξνθιήζεσλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, απηφ ην πξφγξακκα εξγαζίαο ζα 

απνβιέπεη ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ 

λνκνζεηηθψλ θαη κε λνκνζεηηθψλ κέζσλ φζν θαη ζηνλ θαζνξηζκφ πξφζζεησλ 

πξσηνβνπιηψλ φπνπ ρξεηάδεηαη.  Απηφ ην πξφγξακκα ζα βαζίδεηαη ζηε ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζα απνηειεί θνηλή πξνζπάζεηα 

αλνηθηνχ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο. Έλαο νδεγφο ζα ζεκεηψλεη ηελ θνηλνηηθή ππνζηήξημε πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ηελ αεηθνξία ηνπ ηνπξηζκνχ.   

 

Σα πεδία πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, 

ηελ απαζρφιεζε, ηελ κάζεζε θαη ην εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηελ θαιή 

πεξηβαιινληηθή απφδνζε θαζψο θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά, απνηεινχλ παξαδείγκαηα ζεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή.  

Χζηφζν, ε εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

Κνηλφηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη ηε βειηίσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεηθηψλ αεηθνξίαο 

ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ.  Η Eurostat κε βάζε ηηο κεζνδνινγηθέο εξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο έξεπλεο θαη 

ζηαηηζηηθέο, πξνηίζεηαη λα εθπνλήζεη εγρεηξίδην κεζνδνινγίαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 
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αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη λα δνθηκάζεη επηιεγκέλν αξηζκφ δεηθηψλ κε ηε 

βνήζεηά ηνπ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο ζα νδεγήζνπλ ζηελ έθδνζε 

ζπζηάζεσλ γηα ηνλ ηξφπν ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αεηθνξία ηνπ 

ηνπξηζκνχ.  

β) Γεύηεξνλ, ε Δπηηξνπή ζα ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγία θαη ηε ζπλεξγαζία ηωλ 

ελδηαθεξόκελωλ θνξέωλ. 

Η Επηηξνπή ζα  θαηαξηίζεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκνύ 

Τνπξηζκνύ (ΠΟΤ) κε αληηθείκελν ηνλ αεηθόξν ηνπξηζκό.  

 

Η ζπκθσλία πξνηίζεηαη λα πξνζδηνξίζεη ηα πεδία θαη ηα κέηξα ζπλεξγαζίαο φζνλ 

αθνξά: (1) ηηο ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ ΠΟΣ γηα 

ηνλ αεηθφξν ηνπξηζκφ, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ηδηαίηεξα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη (2) 

ηελ ηερληθή ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο σο πξνο ηηο 

ζπλνιηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ ΠΟΣ γηα ηνλ αεηθφξν ηνπξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο 

ζηελ Δπξψπε.  Δπίζεο, απηή ζα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ σο 

ζπκβνιήο ζηελ αλαθνχθηζε ηεο θηψρεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξναλαθεξζείζα 

πξσηνβνπιία ST-EP. 

 

Η Δπηηξνπή επλνεί ηε ζπκβνιή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ (κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο 

ηνπ ΠΟΣ), ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη θάζε άιινπ αξκφδηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνξέα, ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο.  

 

Η Επηηξνπή ζα ζπζηήζεη νκάδα γηα ηελ αεηθνξία ηνπ ηνπξηζκνύ, ε νπνία ζα 

απνηειείηαη από αληηπξνζώπνπο ησλ δηαθόξσλ ελδηαθεξόκελσλ νκάδσλ, κε 

θαζήθνληα ηελ θαζνδήγεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο ζπλεθηηθήο πινπνίεζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί από απηνύο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή απηή ε νκάδα, ν ξφινο ηεο νπνίαο ζηελ 

πινπνίεζε ηεο αεηθνξίαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζα είλαη θξίζηκνο, πξέπεη λα είλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο θνηλήο πξνζπάζεηαο κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ κε ηε 

ρξήζε ηεο κεζφδνπ αλνηθηνχ ζπληνληζκνχ. Η Δπηηξνπή ζα θαζνξίζεη ηελ αξρηθή 

αληηπξνζψπεπζε κεηά απφ ζηελή δηαβνχιεπζε κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ δηαθφξσλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δεκφζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο 

ζε δηάθνξα επίπεδα θαη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, νη δηάθνξνη βαζηθνί 
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θνξείο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα δεζκεπζνχλ ηδηαίηεξα θαη 

λα εληαρζνχλ ζε απηή ηελ νκάδα.  

 

Σν πξψην θαζήθνλ ηεο νκάδαο ζα έγθεηηαη ζηε ζχληαμε, ζπδήηεζε θαη θαηάξηηζε 

αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ δξάζεο, ην νπνίν αλαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο 

επηκέξνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο,  πεξηιακβάλεη θνηλψο απνδεθηφ ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο θαη απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή πεξαηηέξσ ζπκβνιή ζηελ επξεία Δπξσπατθή 

Αηδέληα 21 γηα ηνλ αεηθφξν ηνπξηζκφ. Η Δπηηξνπή ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζε 

πνιπκεξείο πξνζπάζεηεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ππνθνξέσλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη παξαθάησ. 

 

Η νκάδα ζα είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην δξάζεο. Θα θιεζεί λα αλαπηχμεη θαη λα 

δηαρεηξηζηεί, ζε επξσπατθφ επίπεδν, έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο αεηθνξίαο ηνπ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  Δπνκέλσο, ζα κπνξεί λα ππνβάιεη  ζε ηαθηά δηαζηήκαηα έθζεζε 

γηα ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη σο εξγαιείν  γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλέιαβε ε Κνηλφηεηα ζε δηεζλέο επίπεδν, ε 

Δπηηξνπή ζα ζπλερίζεη, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη ζηνλ ηνκέα ησλ δεηθηψλ αεηθφξνπ 

ηνπξηζκνχ. 

 

Η νκάδα γηα ηελ αεηθνξία ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα σθειεί θαη ηνπο επηηφπηνπο θνξείο. 

Μπνξεί λα θαζνδεγεί ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο ηνπηθήο Αηδέληαο 21 γηα ηνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ηελ πξνεηνηκαζία κνληέινπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

ηνπηθνχ πξννξηζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ δεηθηψλ, ην νπνίν λα δηαζθαιίδεη φηη νη 

πξννξηζκνί δελ αθνινπζνχλ απνθιίλνπζεο αξρέο παξαθνινχζεζεο θαη φηη παξέρνπλ 

ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. Μπνξεί επίζεο λα ελζαξξχλεη ηελ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 

αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη θαιψλ παξαδεηγκάησλ αεηθνξίαο ηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.  

 

 

 

 

 

 



 83 

γ) Σξίηνλ, ε Δπηηξνπή ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ηελ πξνώζεζε ηωλ αεηθόξωλ 

κνληέιωλ ηνπξηζηηθήο θαηαλάιωζεο θαη παξαγωγήο θαη ηελ θαιύηεξε 

κεηαθνξά πξνζεγγίζεωλ, πξωηνβνπιηώλ, κέζωλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ 

ζηνπο επηηόπηνπο θνξείο. 

 

Η Δπηηξνπή ζα επηθεληξσζεί ζηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ησλ εζεινληηθψλ 

πξνζπαζεηψλ θαη αιιαγψλ εθ κέξνπο ησλ δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, ζηελ 

αλάπηπμε  ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαζψο θαη ζηηο αληαιιαγέο θαη ηελ πηνζέηεζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ. 

 Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε, ε Δπηηξνπή 

δεηά κηα πξσηνβνπιία ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο 

θαη ε νπνία λα επηθεληξψλεηαη ζε δχν  βαζηθά δεηήκαηα  πνπ αθνξνχλ ηηο αεηθφξεο 

επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ αλαςπρήο : δειαδή ζηελ θαηάιιειε 

επνρηθή θαηαλνκή θαη ζηηο αεηθφξεο ηνπξηζηηθέο κεηαθνξέο.  Οη ελδηαθεξφκελνη 

θνξείο πνπ επεξεάδνπλ ή/θαη γλσξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα 

πξέπεη λα ζπλαληνχληαη ηαθηηθά γηα λα εμεηάδνπλ ην πξφβιεκα ηνπ επνρηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηνί πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ εμέιημε ηεο επνρηθήο 

θαηαλνκήο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαζψο θαη λα 

αλαπηχζζνπλ ηδέεο γηα ηε βειηίσζή ηεο θαη ην κεηξηαζκφ ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ 

ηεο επνρηθήο ζπγθέληξσζεο.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο αεηθφξεο ηνπξηζηηθέο κεηαθνξέο, ε Δπηηξνπή έρεη ήδε εγθαηληάζεη κηα 

εηδηθή δξάζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζε απηφ ην ζέκα, απφ ηελ επξσπατθή άπνςε, ε 

νπνία απνβιέπεη ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νηθείσλ νκάδσλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. 

Μεηά ηελ ηξέρνπζα πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε θαη ζχκθσλα κε βάζηκεο πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επξσπαίσλ ηνπξηζηψλ,  ζα εμεηάζεη 

εάλ είλαη δπλαηή ε παξαγσγή πνζνηηθνχ κνληέινπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ πνπ αθνξά ηηο κεηαθνξέο, κε γλψκνλα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Καηφπηλ, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί δηαγσληζκφο γηα 

θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο θαη αεηθφξα κνληέια παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ζηνλ 

επξσπατθφ ηνπξηζκφ κε ηε ρξήζε πεξηζζφηεξν αεηθφξσλ κεηαθνξψλ.  

 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ πνπ έρνπλ γλψκνλα ηνλ θαηαλαισηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο. Οη 

πξσηνβνπιίεο απηέο απνζθνπνχλ ζηε κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηελ 
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αλάπηπμε κηαο λννηξνπίαο πνπ επλνεί ηελ αεηθνξία ζηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Πξέπεη λα παξάζρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηηο απαξαίηεηεο δηαθαλείο πιεξνθνξίεο, γηα 

παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ απφ ηελ άπνςε ηεο αεηθνξίαο. Απηφ κπνξεί λα επλνεί ηελ αεηθφξν 

ζπκπεξηθνξά ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο, λα αιιάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα κε 

αεηθφξα ηνπξηζηηθά κνληέια θαη λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηελ αεηθνξία.  Οξηζκέλα απφ 

απηά ηα ζέκαηα ζα αθνξνχλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ κνληέισλ  θαηαλάισζεο 

ησλ ηνπξηζηψλ, ηελ  παξνρή εχθνια πξνζβάζηκσλ κελπκάησλ ζε απιή γιψζζα (γηα 

παξάδεηγκα κε ηε κνξθή ράξηε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ηνπξηζηψλ) θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηνλ αεηθφξν ηνπξηζκφ. 

 

– Όζνλ αθνξά ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη έγθξηζεο 

θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ αεηθφξν παξαγσγή ζε νιφθιεξν ηνλ ηνκέα ηνπ επξσπατθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ηνπ, ε Δπηηξνπή επλνεί ηδηαίηεξα 

ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο πξαθηηθψλ 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο (ΔΚΔ), σο εηδηθήο πξσηνβνπιίαο ζην πιαίζην ηνπ 

επξσπατθνχ πνιπκεξνχο θφξνπκ γηα ηελ ΔΚΔ. Γηα ηελ επηθέληξσζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο αιπζίδαο αεηθφξνπ αμίαο, εηδηθφηεξα ζηηο ΜΜΔ θαη ηηο 

κηθξνεπηρεηξήζεηο, απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή, γηα ηελ πινπνίεζε, ησλ θαηάιιεισλ 

δηακεζνιαβεηψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ε Δπηηξνπή 

πεξηιακβάλνπλ: 

 ζπλεξγαζία κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ πνπ ζπληνλίδεηαη απφ ην  

UNEP θαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επέθηαζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζε άιινπο 

θιάδνπο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηηο ΜΜΔ ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ,  

 πνιπκεξείο πιαηθφξκεο ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξαθηηθψλ ΔΚΔ ζηηο επξσπατθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

 πνιπκεξείο πξνζπάζεηεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ αεηθνξία ζηελ 

αιπζίδα αμίαο ηνπ ηνπξηζκνχ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο, θαη 

ηελ επηηφπηα πξνψζεζε ηεο ΔΚΔ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο φπσο ε κάζεζε, νη 

εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ηα αεηθφξα πξντφληα, θαη ε ππνβνιή 

εθζέζεσλ αεηθνξίαο θαη ε δηαθάλεηα.  
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 Δπίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ εηδηθά ζε ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο, θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζήο ηνπο 

θαη ηεο εληζρπκέλεο ηθαλφηεηαο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ λα ζπλεθηηκνχλ θαιχηεξα ηελ 

πηπρή ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο γεο. Η Δπηηξνπή ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

ππνζηήξημε, γηα παξάδεηγκα:  

o πξσηνβνπιηψλ κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επξείαο  ρξήζεο ηνπ 

κέζνπ ηεο ηνπηθήο Αηδέληαο 21 ζηνπο πξννξηζκνχο ηνπ επξσπατθνχ 

ηνπξηζκνχ, σο θεληξηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη αληίζηνηρσλ κέηξσλ ελζάξξπλζεο,  

o ηεο αλάπηπμεο, ηειεηνπνίεζεο θαη ρξήζεο αμηφπηζησλ θαη ηνπηθά 

πξνζαξκφζηκσλ ηερληθψλ γηα ηελ αλάιπζε, δηαρείξηζε θαη αχμεζε ηεο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηεο,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ακνηβαίσλ επηπηψζεσλ κεηαμχ 

ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε νπνία απαηηεί  ηε ζπλέρηζε ηεο 

έξεπλαο θαη ηε ζπλεθηίκεζε ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο,  πνπ 

αθνξά ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ζηνλ   αεηθφξν ηνπξηζκφ,  

o αληαιιαγψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ γηα ζέκαηα 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη δηαθπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο 

εξγαιείσλ ηεο αγνξάο,  πινπνίεζεο ηεο αξρήο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο, 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαζψο θαη επαίζζεησλ πεξηνρψλ θαη 

ρψξσλ, θαη παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ αεηθνξίαο ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ,  

o πξνζέγγηζεο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε, ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο θαη ηνπο 

θνξείο αληηπξνζψπεπζήο ηνπο, θαζψο θαη κε ηνπο θνξείο αληηπξνζψπεπζεο 

ησλ επξσπατθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, εθζηξαηεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηάδνζεο ηεο γλψζεο γηα απηά ηα ζέκαηα 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη 

o ηεο αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ.  

 

Δπίζεο, νη πξσηνβνπιίεο απηέο πξέπεη λα ηνλίζνπλ ηε ζεηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο 

αεηθνξίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηε ζθνπηά είηε ηεο θαηαλάισζεο είηε 

ηεο παξαγσγήο.  Η αεηθνξία εληάζζεηαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπ ηνπξηζκνχ, 
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ζηελ αιπζίδα αμίαο θαη ζηνπο πξννξηζκνχο. Οη ηνπξίζηεο πξέπεη λα κάζνπλ φηη ε 

αεηθφξνο πνηφηεηα έρεη έλα ηίκεκα ην νπνίν φκσο αμίδεη ηνλ θφπν.  

 

Γηα κεξηθνχο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζηφρνπο, ε Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη ην 

ελδερφκελν ρξήζεο  ησλ ζηνρνζεηεκέλσλ ηξηκεξψλ ζπκθσληψλ ή παξφκνησλ 

ξπζκίζεσλ ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ εθηφο 

απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο.  

 

 Πεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή επλνεί ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ 

δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη απεπζχλνληαη ζηνπο δηάθνξνπο 

ηχπνπο ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ζε επίπεδν 

πξννξηζκνχ θαη επηρείξεζεο θαη γηα ηε δηάδνζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ. Σα 

πξναλαθεξζέληα πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ηνπ δπλακηθνχ γηα ηελ 

θαιχηεξε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. Απηά κπνξνχλ 

λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ άκεζν  δηάινγν κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνξέσλ, λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε δηεπαθήο κεηαμχ ηνπξηζηψλ θαη 

ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηαθηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ πξνο ηελ αεηθνξία ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Δθφζνλ θαιχπηνπλ επαξθψο  ηνλ ζρεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ, ην ζέκα, ν ραξαθηήξαο θαη 

ε πξνέιεπζε ησλ εξγαιείσλ, ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ κπνξνχλ 

λα έρνπλ νπνηνδήπνηε εχξνο. ην πιαίζην απηφ,  ε Δπηηξνπή αλαδεηά επίζεο κηα ιχζε 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο, ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο 

επξχηεξεο ρξήζεο ρξήζηκσλ εξγαιείσλ θαη δηθηχσλ πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί κε ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε ηεο Κνηλφηεηαο. 

 

7.4.Λνηπνί θνξείο 

 

 

Η Δπηηξνπή αλακέλεη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά ηα 

κέηξα θαη λα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηνπο. Η Δπηηξνπή 

ελψ ηνλίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ζπκβνιήο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ηνπο, θαη ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, πξνβιέπεη ηνπο αθφινπζνπο ξφινπο γηα ηνπο δηάθνξνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο: 
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Εσρωπαίοι πολίηες και ηοσρίζηες 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν αεηθφξνο ηνπξηζκφο, νη πνιίηεο πξέπεη λα θαζίζηαληαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ππεχζπλνη σο ηνπξίζηεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηελ 

αεηθνξία, νη δε επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα δεζκεπζνχλ σο 

πξνο ηελ αεηθνξία. Όινη ζα πξέπεη λα επηδεηνχλ θαη ελεξγά λα απνθηνχλ πξφζβαζε 

ζε θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ αεηθφξν ηνπξηζκφ θαη λα είλαη πξφζπκνη λα ιάβνπλ 

ππεχζπλεο απνθάζεηο γηα αγνξέο θαη ηαμίδηα. 

 

Ο αεηθφξνο ηνπξηζκφο κπνξεί λα επηηχρεη κφλν εάλ νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ ηα 

πξντφληα ηνπ. Η ζαθήο πιεξνθφξεζε, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε παξνπζίαζε απφ ηα 

κέζα ελεκέξσζεο απνηεινχλ θξίζηκα ζέκαηα, ηφζν γηα ηνλ ηνπξίζηα θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ φζν θαη γηα ηνλ πνιίηε ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Οη ζπλεθηηθέο θαη 

αμηφπηζηεο ελδείμεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αεηθφξνπ 

ηνπξηζκνχ ζα βνεζήζνπλ ηνπο ηνπξίζηεο λα είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ην πνηα 

πξντφληα ζα επηιέμνπλ λα αγνξάζνπλ θαη απφ πνηνλ, πνηνο ζα αλαιακβάλεη ηε 

κεηαθίλεζή ηνπο θαζψο θαη πνηνο είλαη αμηφπηζηνο.  

 

Ιδιωηικές εηαιρείες και κοινωνικοί εηαίροι  

 

ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο, ε θαιχηεξε ρξήζε ηνπ επξέσο θάζκαηνο 

ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ βνεζά ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο θαη ηηο λέεο αγνξέο, ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο 

πνπ επλννχλ ηελ αεηθνξία θαζψο θαη ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο αεηθνξίαο. Σν 

ηνπξηζηηθφ εκπφξην κπνξεί λα επεξεάζεη ηα ηνπξηζηηθά κνληέια θαηαλάισζεο φζνλ 

αθνξά ηελ επνρηθή θαηαλνκή, ηηο κεηαθνξέο θαη ηα αεηθφξα πξντφληα, γηα παξάδεηγκα 

κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηηκψλ.  

 

Η ζσζηή εθηίκεζε ησλ ηηκψλ πξνυπνζέηεη ηε ζσζηή εθηίκεζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ πινπνίεζεο αεηθφξσλ κνληέισλ θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο, ηελ 

θαηαβνιή απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη παξαγσγνχο φινπ ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαζψο θαη ηελ επεμήγεζε ησλ 

επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ θαη 

απνηειεζκάησλ. ην πιαίζην απηφ, ην ηνπξηζηηθφ εκπφξην πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη λα 
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πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθνξίαο, νη νπνίεο λα είλαη εθηθηέο ζε έλα 

πεξηβάιινλ κε κηθξά πεξηζψξηα θέξδνπο θαη κε ζπληεξεηηθά έμνδα απφ ηνπο ηνπξίζηεο.  

Η αλνηθηή δηαθπβέξλεζε απαηηεί απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε νηθνλνκηθά βηψζηκν ηξφπν, πνπ λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ 

πιήξε πινπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ ΔΚΔ γηα ηηο ππεξεζίεο θαη επηρεηξήζεηο 

θάζε ηχπνπ θαη κεγέζνπο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηελ επηινγή αεηθφξσλ 

κεζφδσλ θαη πξντφλησλ θαη ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο επηρεηξεκαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ππνβνιήο εθζέζεσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη  ηζνινγηζκφ ζε θνηλσληθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ επίπεδν θαη φρη κφλν ζε νηθνλνκηθφ. 

 

Η δηαθαλήο πιεξνθφξεζε γηα ηα πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νδεγψλ, 

βνεζά ζηε κεηαβνιή ησλ κνληέισλ θαηαλάισζεο ελψ ε πηνζέηεζε αεηθφξσλ επηινγψλ 

ηξφπνπ δσήο ησλ θαηαλαισηψλ παξέρεη επηρεηξεκαηηθά πιενλεθηήκαηα. Η 

αλαγλσξηζκέλε δηαρείξηζε, ν έιεγρνο, ε πηζηνπνίεζε θαη ε επηζήκαλζε ησλ 

πξντφλησλ πξνβάιινπλ ηηο πξνζπάζεηεο θαη πξνζειθχνπλ θαηαλαισηέο πνπ είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνη φζνλ αθνξά ηελ αεηθνξία. Η αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ηα 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο γηα ην πξνζσπηθφ θαη νη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ 

ειεθηξνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζηζηνχλ επθνιφηεξε ηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο λέεο κεζφδνπο άζθεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Η ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο φπσο ε ηνπηθή Αηδέληα 21, ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

πνηφηεηαο ησλ πξννξηζκψλ θαη ε δηαθχιαμε θαη δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο  

απνηεινχλ ζεκαληηθά γλσξίζκαηα κηαο επηρείξεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο κε 

αεηθφξν δηαρείξηζε θαη πξνιακβάλνπλ ηηο πηζαλέο ζπγθξνχζεηο θαη θπξψζεηο.  Η 

ππεχζπλε ζηάζε φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε πξννξηζκψλ θαη ηελ παξνρή πξντφλησλ 

πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ 

ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο, κέζσ ησλ ζπδεηήζεσλ κε ηνπο ηνπηθνχο ελδηαθεξφκελνπο 

θνξείο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο θαη απνθάζεηο.    

 

Η νηθνλνκία ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα αλαγλσξίζεη φηη ν  ηνπηθφο πιεζπζκφο θαη νη 

αξρέο ηνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειέγρνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε θαη ην ηνπίν. Δπνκέλσο, απαηηνχληαη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πνπ λα 

σθεινχλ ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο ηνπξίζηεο θαη ην ηνπίν, ηδηαίηεξα φηαλ ην πξντφλ 

ζηεξίδεηαη ζηνλ απηφρζνλα πνιηηηζκφ θαη ηελ επηθξάηεηά ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 
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εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

απαηηήζεσλ.  

 

Οη άιινη θνηλσληθνί εηαίξνη, δειαδή νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο.  Η  απαζρφιεζε ζε 

πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο, ε δίθαηε εξγαζία κεξηθήο απαζρφιεζεο, νη θαιχηεξεο 

επθαηξίεο κάζεζεο θαη νη νινθιεξσκέλεο δέζκεο κέηξσλ εξγαζίαο-αλεξγίαο-

εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο καθξνπξφζεζκεο 

απαζρφιεζεο. Απηά ζπλδένληαη κε ηα ζέκαηα ηεο επειημίαο, ησλ πςειφηεξσλ 

επηπέδσλ εθπαίδεπζεο θαη δεμηνηήησλ εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κηαο 

πξνζέγγηζεο ηεο απαζρφιεζεο ε νπνία βαζίδεηαη ζε κεγαιχηεξε ηνκεαθή θαη 

γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα.  

 

Η Δπηηξνπή εθηηκά φηη νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη άιινη θνξείο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ πξέπεη λα 

εγθαηληάζνπλ αλνηθηέο ζπδεηήζεηο κε ηα κέιε ηνπο, ζε φια ηα επίπεδα,  φζνλ αθνξά 

ηελ αεηθνξία ηνπ ηνκέα θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Απηέο νη ζπδεηήζεηο  

πεξηιακβάλνπλ ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηελ αεηθνξία, κέηξα αχμεζεο ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηεπζεηήζεηο ηεο απηνξξχζκηζεο. Δπίζεο, 

πξέπεη λα παξέρνπλ δεδνκέλα γηα ηηο ηάζεηο θαη πιεξνθφξεζε ηνπ ηνκέα γηα ηελ 

θαιχηεξε αλάπηπμε πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηελ αεηθνξία ηνπ ηνπξηζκνχ.  

 

Εσρωπαϊκοί ηοσριζηικοί προοριζμοί και δημόζιες αρτές 

 

Η δηαδηθαζία ηεο ηνπηθήο Αηδέληαο 21 ζπληζηά ζεκαληηθφ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο 

αεηθνξίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Οη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηελ θαζνδήγεζε, πνιηηηθή πξνψζεζε θαη δηεπθφιπλζε 

ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο, κε ηελ εγγχεζε ηεο δηαθαλνχο παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο κε επαξθή ζπγθξίζηκα ζηνηρεία. Οη θπβεξλήζεηο απηέο, νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη κεζνιαβνχλ κε έληηκν ηξφπν κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, κπνξνχλ λα ζπλδπάδνπλ ηελ επξεία γλψζε ηεο ηνπηθήο θαηάζηαζεο θαη 

ησλ θνξέσλ κε ηε δηεπξπκέλε επζχλε θαη ηζρχ ελψ κε ηελ ηθαλφηεηα δηάδνζεο πνπ 

δηαζέηνπλ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ζρεδφλ φινπο ηνπο ηνπηθνχο ελδηαθεξφκελνπο 

θνξείο. 
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Γηα ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ελφο 

αεηθφξνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί θαη νη δεκφζηεο αξρέο ζε 

φια ηα θπβεξλεηηθά επίπεδα, πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ηηο αξρέο ηνπ αλνηθηνχ ραξαθηήξα 

θαη ηεο δηαθάλεηαο, ζπκκεηνρήο, απφδνζεο επζπλψλ, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ζπλεθηηθφηεηαο πνπ εληάζζνληαη ζηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε θαη ηε ρξήζε δηαθιαδηθψλ 

νινθιεξσκέλσλ πξνζεγγίζεσλ. Οη εηαηξηθέο ζρέζεηο κε ηηο δεκφζηεο αξρέο, ηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη άιιεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα 

ελεξγνπνηεζνχλ ψζηε φινη απηνί νη θνξείο λα κπνξνχλ λα αζθνχλ άκεζε επηξξνή ζηηο 

ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο δηαθπβέξλεζεο ζην πιαίζην εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κέζσ θαηάιιεισλ 

θφξνπκ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ.  

 

Η δηαθνξνπνηεκέλε ηνπηθή νηθνλνκία βνεζά ζηελ απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ 

ηεο αλάπηπμεο πνπ εμαξηάηαη ππέξ ην δένλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη παξέρεη επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο ζε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, νη ηνπηθέο δεκφζηεο αξρέο 

πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ πνιηηηθέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο θαη θαηνηθίαο ειηθησκέλσλ θαη ησλ εκεξήζησλ επηζθεπηψλ 

ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηνπο θαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ 

πξννξηζκνχ. Η δηαηνκεαθή δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο γεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο ελζσκάησζεο ηνκεαθψλ θαη 

ζεκαηηθψλ δεηεκάησλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Οη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο 

επηπηψζεσλ θαη ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη δεηθηψλ, σο κεραληζκνί 

ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

ελνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε πνιηηηθψλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

 

Οη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ησλ πξαθηηθψλ κέζσλ ψζηε λα εμαλαγθαζζνχλ απηνί πνπ πξνθαινχλ θνηλσληθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο λα ην πιεξψζνπλ,  απαιιάζζνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο 

δεκφζηνπο πξνυπνινγηζκνχο. Δπίζεο, νη αξρέο απηέο απνηεινχλ ζηνηρείν θιεηδί γηα ηε 

ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αεηθνξίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ εθζέζεσλ. Οη πξννξηζκνί θαη νη δεκφζηεο 

αξρέο πξέπεη λα αμηνινγoχλ εάλ ε δεκφζηα δηαρείξηζε εμηζνξξνπεί ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ εηήζηα ζπζηήκαηα ππνβνιήο εθζέζεσο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ 

ηζνινγηζκφ ζε θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν θαη φρη κφλν ζε νηθνλνκηθφ. 
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Οη πεξηζζφηεξνη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί θαη δεκφζηνη θνξείο πξέπεη λα βειηηψζνπλ ηελ 

απφδνζή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ αεηθνξία. Θα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη ίδηνη 

ζηελ αλάπηπμε, πξνψζεζε θαη ρξήζε κέζσλ ηεο αγνξάο, ζε εζεινληηθέο ζπκθσλίεο 

θαη ζε πξνγξάκκαηα ζήκαλζεο θαη πηζηνπνίεζεο. Μπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα 

κνληέια θαηαλάισζεο ησλ ηνπξηζηψλ φζνλ αθνξά ηελ επνρηθή θαηαλνκή, ηηο 

κεηαθνξέο θαη ηα αεηθφξα πξντφληα, ηδηαίηεξα κέζσ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, πξνψζεζεο 

θαη θηλήηξσλ. 

 

Η απφδνζε θαη ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απφ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα.  Οη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο, ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, πξέπεη λα πινπνηήζνπλ θαηάιιεια 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα κε ζθνπφ 

λα δεκηνπξγεζνχλ «ρψξνη κάζεζεο» ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.   

 

Σα ζηειέρε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη νη άιινη δεκφζηνη θνξείο πξέπεη λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηε βαζηθή ηεθκεξίσζε ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ. Η βειηίσζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ αεηθνξία πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ηδηαίηεξα ζε ηνκείο κε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηελ αεηθφξν ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε, φπσο ε δηαηνκεαθή νκαδηθή εξγαζία, ε παξαθνινχζεζε θαη ε ππνβνιή 

εθζέζεσλ, ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, νη κεραληζκνί δηθηχσζεο θαη ηα ζέκαηα 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

 

Οη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο θαη ηα αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλά ηνπο 

πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ ξφιν θιεηδί ζηηο αιιαγέο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηελ 

αεηθνξία ησλ πξννξηζκψλ θαη ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ δηεπζεηήζεσλ ηεο 

απηνξχζκηζεο. 

 

Διεθνείς οργανιζμοί και εθνικές κσβερνήζεις 

 

Οη ζπλερείο θαη δηεπξπκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ αεηθφξν ηνπξηζκφ εθ κέξνπο ησλ 

ζρεηηθψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ζα επηηξέςεη ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα λα 

εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο θαη λα ελψζεη ηηο δπλάκεηο ηεο κε απηνχο ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα, επσθεινχκελε παξάιιεια θαη ζπκβάιινληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ζηε ζπλνιηθή 

εκπεηξία θαη αληαιιαγή ηδεψλ.  
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Χζηφζν, ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ πνιιψλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απαηηεί ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη ηηο 

ηνπξηζηηθέο αξρέο. Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο θαη λα ππνζηεξίμνπλ 

κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθνξίαο ζε φια ηα επίπεδα επηξξνήο ηνπο. Η Δπηηξνπή 

ηνπο θαιεί λα πξνζδψζνπλ πςειή πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ αεηθνξία ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ επξχηεξε δπλαηή 

θιηκάθσζε ησλ δηαθνπψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη ηελ έληαμε ησλ κνληέισλ 

ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο ζηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Ο ηνπξηζκφο πξέπεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα ζηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, κε επαξθή ρψξν γηα πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο. 

Δπηπξφζζεηα, νη εζληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ ηδηαίηεξε επζχλε γηα ηελ επξεία πξνψζεζε 

ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη γηα ηε ρξήζε δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη δεηθηψλ γηα ηε ζπκβνιή ζηελ 

ελνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε πνιηηηθψλ. 

 

Δλαπφθεηηαη ζηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο λα δψζνπλ ην 

απαξαίηεην βάξνο ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ππνδνκήο ηνπ θαη λα 

βνεζήζνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα ηελ αεηθνξία άιισλ  

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ηφζν κε ηε ρξήζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ φζν 

θαη ησλ θεθαιαίσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Ο ζρεδηαζκφο ηεο 

ρξήζεο ζε νινθιεξσκέλε βάζε θαη ν απνηειεζκαηηθφο εδαθηθφο ζρεδηαζκφο 

απνηεινχλ ζεκεία θιεηδηά γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ αεηθφξν ηνπξηζκφ.   

 

Σα θξάηε κέιε θαη νη πεξηθέξεηεο πξέπεη λα κνηξάδνληαη θαιέο πξαθηηθέο ζε ζέκαηα 

φπσο νη αεηθφξεο κεηαθνξηθέο ζπλδέζεηο, ν ζρεδηαζκφο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη νη 

ηερληθέο δηαρείξηζεο επηζθεπηψλ κεγάιεο θιίκαθαο. Μαδί κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ γηα ηηο ηάζεηο, θαη 

ζπλνιηθψλ θαη ζπληνληζκέλσλ ζηαηηζηηθψλ γλψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία, 

παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα αεηθφξν ηνπξηζκφ θαη ζηε 

ζπλεθηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο θαη ηεο θαηάζηαζεο. 
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Ομάδες ηης κοινωνίας ηων πολιηών 

 

Οη νκάδεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε εγεηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πςειφ βαζκφ απνδνρήο ηνπο 

απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη ηε λννηξνπία ηεο αεηθνξίαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ηνπξηζηηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Μπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνιχηηκε 

δηεπαθή κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ησλ αξρψλ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 

Οη πεξηβαιινληηθέο θαη άιιεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ) κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο κε επνηθνδνκεηηθέο 

ζπλεηζθνξέο κε γλψκνλα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ θαη λα πξνζθέξνπλ θαηλνηφκεο 

πξνζεγγίζεηο κε εηδηθή εκπεηξνγλσκνζχλε κε γλψκνλα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ θαη ηελ 

εκπεηξία απφ πηινηηθά ζρέδηα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πην ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη κε νθέιε απφ 

κέηξα αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ. Οη ΜΚΟ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, έηζη ψζηε λα  είλαη 

δπλαηή ε δηεπαθή αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγαληζκψλ κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

θαη ηηο δεκφζηεο αξρέο ζε θαηάιιεια θφξνπκ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. 

 

 

 7.5.εκαληηθέο πξνθιήζεηο θαη  ζηφρνη γηα ηελ αεηθνξία ηνπ επξσπατθνχ 
ηνπξηζκνχ 

 

 

Έρνληαο αλαθεξζεί ζε όια ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζπλνπηηθά ζηα εμήο: 

 

 ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα νξηζκέλεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο θαη νη δχζθνιεο θνηλσληθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ηνπ ηνκέα, 

 ε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ θαη νη ζπλέπεηέο ηεο ζηηο κεηαθνξηθέο ξνέο : θαζψο ν 

ηνπξηζκφο αλαγθαζηηθά εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαθνξέο, ν ηνκέαο απηφο πξέπεη λα 

ηχρεη εηδηθήο πξνζνρήο θαη σο πξνο ηελ αεηθνξία, ηδίσο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ηνπ επηπηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζέκαηνο ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ,  
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 νη πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, φπσο νη απμήζεηο ησλ ηηκψλ θαη ηνπ θφζηνπο 

δηαβίσζεο θαη ν θίλδπλνο απφζπαζεο ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ην ηνπηθφ πιαίζηφ ηνπ 

θαη ν δηαρσξηζκφο απφ ην ξφιν ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαζψο θαη ε απψιεηα ηεο 

ηνπηθήο απζεληηθφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ σο ζπλέπεηα 

ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ επελδχζεσλ,  

 ε ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο θιεξνλνκηάο, ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ε αχμεζε ηεο έθζεζεο ζε θπζηθνχο θαη πξνεξρφκελνπο απφ ηνλ άλζξσπν 

θηλδχλνπο,  

 ε πηζαλή κεηαηφπηζε σο πξνο ηελ επηινγή πξννξηζκνχ είηε θαηά ηελ πςειή 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν είηε φρη, σο απνηέιεζκα ησλ κεηδφλσλ ηάζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεηαβαιιφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θιίκαηνο θαη ησλ αθξαίσλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ,  

 ε πηζαλή πεξαηηέξσ ηάζε πξνο ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ απμαλφκελε θάζεηε 

ελνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη  

 ε πηνζέηεζε θαη ε ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο 

σο παξαγφλησλ αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

Οη κείδνλεο ζηόρνη πνπ αθνξνύλ ηελ ρξεζηή ηδησηηθή θαη δεκόζηα δηαθπβέξλεζε γηα ηνλ 

αεηθόξν ηνπξηζκό είλαη νη εμήο : 

 ε ελζσκάησζε ηεο αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηηο ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο,  

 νη νινθιεξσκέλεο ηνκεαθέο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα θαη ε ζπλνιηθή ζπλεθηηθφηεηα ζε 

φια ηα επίπεδα,  

 νη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη νη αεηθφξεο δηεζλείο εκπνξηθέο 

πνιηηηθέο,  

 ε αλάπηπμε θαη ε πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ αεηθνξίαο γηα ηελ εηαηξηθή επζχλε  ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα,  

 ε ρξήζε ηεο ηνπηθήο Αηδέληαο 21 εηδηθά γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ, 
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 ε ρξήζε ηεο αιπζίδαο αμίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη δεηθηψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ πξννξηζκψλ θαη 

 ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ηφζν σο θαηαλαισηψλ φζν θαη σο εξγαδνκέλσλ. 
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Κεθάιαην 8: Ζ ΑΝΑΝΔΩΜΔΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
 

   

Έρνληαο εληνπίζεη ηηο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο ν Δπξσπατθφο ηνπξηζκφο έξρεηαη 

αληηκέησπνο, ε Δ.Δ. θαηαλνεί ηελ απαίηεζε γηα κηα ζπλεθηηθή πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηεο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή πνπ επηθεληξψλεηαη ζε ζαθείο θαη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, 

απνδεθηνχο απφ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ, ππεπζχλνπο ιήςεο απνθάζεσλ, 

εξγνδφηεο, εξγαδφκελνπο θαη ηνπηθνχο πιεζπζκνχο. 

     

Η πνιηηηθή απηή ζηνρεχεη ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο δηαζέζηκνπο ρξεκαηηθνχο 

πφξνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη λα θαηαθέξεη λα επσθειεζεί απφ θάζε 

πηζαλή ζπλεξγαζία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. Πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί 

απνηειεζκαηηθά ,ζαλ πιαηθφξκα βάζεο, ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί θαη λα 

πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία ζηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θαη κέηξα 

θαζψο αλαγλσξίδεη πσο θάζε Δπξσπατθή πνιηηηθή  γηα ηνλ ηνπξηζκφ πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ –κειψλ. 

 

Η Δπηηξνπή ζθνπεχεη λα ζεζπίζεη κηα αλαλεσκέλε επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ, κε βάζε ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη απνθνκίζεη κέρξη ζήκεξα θαη 

αληαπνθξηλφκελε ζηηο ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο απηήο ζα 

είλαη ε βειηίωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο επξωπαϊθήο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ε δεκηνπξγία πεξηζζόηεξωλ θαη θαιύηεξωλ ζέζεωλ εξγαζίαο 

κέζω ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Δπξώπε θαη παγθνζκίωο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πνιηηηθήο ε Δπηηξνπή ζα αλαπηχμεη ζηελή ζπλεξγαζία κε 

ηηο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο. {Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο (COM (2006) 134) ηειηθφ} 

 

 

Με ηελ εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ,ε Δπηηξνπή ηνλίδεη φηη ηα θαηαιιειφηεξα κέζα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη ε ζπληνληζηηθή δξάζε ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπηηξνπήο ,ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ –κειψλ , ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θαη ζαθψο ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο πνιηηηθήο. 

         

Κπξηφηεξνη ηνκείο ηεο πνιηηηθήο απηήο απνηεινχλ: 
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8.1.Η ελζσκάησζε ησλ κέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ 

 

 

8.1.1.Βειηίσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ  

 

 

Γηα ηε λέα πνιηηηθή, νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία θαη παίδνπλ 

ζεκαληηθφηαην ξφιν γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Δάλ αλαινγηζηνχκε ην κεγάιν αξηζκφ πνιηηηθψλ πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ  ηνπξηζκφ θαηαιαβαίλνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηε 

βειηίσζε ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

Δπξψπεο. ην επίθεληξν ηεο πξνζέγγηζεο απηήο βξίζθνπκε ηα εμήο ηξία ζεκεία: 

 

(1) λα βειηησζεί θαη λα επεθηαζεί ε ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ αληηθηχπνπ (ΑA) ησλ 

λέσλ πξνηάζεσλ. Απηή ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε 

ζπλεθηίκεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε θάζε εξγαζία ΑΑ γηα πξνηάζεηο πνπ είλαη πηζαλφ λα 

επεξεάζνπλ ηνλ θιάδν, 

 

(2) λα εμεηάδνληαη αλαιπηηθά νη εθθξεκνχζεο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο, θαη 

 

(3) λα απινπνηεζεί ε ηζρχνπζα επξσπατθή λνκνζεζία. ηε λνκνζεζία απηή ζα 

πεξηιακβάλεηαη, γηα παξάδεηγκα, ε νδεγία γηα ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα θαη ε νδεγία 

γηα ηε ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε· ε ηειεπηαία ζεσξείηαη δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο. 

 

ηα ζρέδηα ηεο Δπηηξνπήο βξίζθεηαη ε ζπλερήο ηαθηηθή δηαβνχιεπζε  κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. Γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο , ζα πξέπεη ην εγρείξεκα λα 

επεθηαζεί θαη ζην εζληθφ επίπεδν , θαηαθέξλνληαο έηζη λα απνθεπρζεί ε γξαθεηνθξαηία 

θαη ε ζπζζψξεπζε θφξηνπ γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

 

8.1.2.πληνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ 

 

 

Σν κεγαιχηεξν πιήζνο ησλ θνηλνηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα ζηεξηρζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ ηνπξηζκνχ εθηεινχληαη απφ ηα κέζα πνιηηηθήο γηα 
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ηηο επηρεηξήζεηο , φκσο έρνπκε μαλά αλαθεξζεί  ζην γεγνλφο φηη θαη πνιιέο άιιεο 

Δπξσπατθέο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άκεζα ή έκκεζα ηνλ ηνπξηζκφ. 

Μεηά απφ αίηεκα πνπ είρε δηαηππσζεί ην 2005 απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ζηα 

πιαίζηα ηεο έθζεζεο ηνπ γηα ηηο λέεο πξννπηηθέο θαη πξνθιήζεηο γηα ηελ αεηθνξία ηνπ 

Δπξσπατθνχ ηνπξηζκνχ, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη ζε εηήζηα βάζε λα πξνζδηνξίδεη πνηεο 

πξσηνβνπιίεο ηεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα έηζη ψζηε λα 

εθηηκάηαη ζε πξψηκν ζηάδην ην αληίθηππν πνπ κπνξεί πηζαλψο λα έρνπλ ζηνλ θιάδν θαη 

λα πξνζηαηεχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα. 

    

Αθνινπζψληαο ηελ πξνζπάζεηα ηεο Δπηηξνπήο λα ελεκεξψλεη απνηειεζκαηηθά θαη κε 

δηαθάλεηα, αλαιακβάλνπλ ηε ζθπηάιε ε ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή θαη νη εζληθέο 

δηνηθήζεηο νη νπνίεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

      

Η δηαδηθαζία απηή θαλεξψλεη κεγάιε δηαδξαζηηθφηεηα, παξνπζηάδεη ήδε απνηειέζκαηα 

θαη ζπλερψο ελδπλακψλεηαη θαη επηδέρεηαη βειηηψζεηο γηα ηε κεγαιχηεξε θαη ηαρχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. εκαληηθφ ζεκείν ζην πιαίζην απηφ είλαη θαη ε επθαηξία πνπ 

πξνζθέξεη, ε πξάζηλε Βίβινο, γηα ηηο λαπηηιηαθέο απνθάζεηο, ζε πνιινχο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο ηεο Δπξσπατθήο 

πνιηηηθήο γηα ηηο λαπηηιηαθέο ππνζέζεηο ,ηνλ παξάθηην θαη παξαζαιάζζην  ηνπξηζκφ. 

 

 

8.1.3.Βειηίσζε ρξήζεο δηαζέζηκσλ επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

 

 

Μέζα ζηελ πεληαεηία 2007-2013 ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη άιια πξνγξάκκαηα ηεο 

Έλσζεο ζα ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε πιήζνπο επηρεηξήζεσλ ,ππεξεζηψλ θαη 

ππνδνκψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηνλίδνληαο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη 

εκπιεθφκελνη ηνπ θιάδνπ απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε πνπ πξνζθέξεηαη ζηα 

πιαίζηα ησλ Δπξσπατθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ. 

      

Αλαθνξηθά κε δεηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ζέκαηα αεηθνξίαο ηνπ ηνπξηζκνχ , ε 

Δπηηξνπή, ιεηηνπξγψληαο proactive, πξνέβιεςε απηφ ην ελδερφκελν κέζα απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). Σν ΔΣΠΑ , ζηα πιαίζηα ησλ 

ζηφρσλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, απαζρφιεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο ,ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο θαη 
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θηλεηηθφηεηαο ,ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο ζηηο ΜΜΔ θαη ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα θνηλέο πνιηηηθέο θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ , ζα παξέρεη ζηήξημε ζε πεξηζζφηεξν βηψζηκεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο κεηαθνξέο, 

παξάγνληεο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηνπξηζκφ , ππάξρνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην 

Σακείν πλνρήο. 

        

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ,ιφγσ ηνπ δπλακηθνχ δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ( ΔΚΣ). Μεηαμχ ησλ άιισλ ,ην ΔΚΣ ρξεκαηνδνηεί 

πξνζπάζεηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  πξνζσπηθνχ, ζηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο αιιά θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. 

         

ηα πιαίζηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΚΣ πξηκνδνηείηαη ε πξψηε εγθαηάζηαζε γηα 

κηθξέο επηρεηξήζεηο  ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ε ζηνρεπκέλε θαηάξηηζε. Μέζα απφ ηηο 

ελέξγεηεο απηέο βιέπνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ζέκαηα δεκηνπξγίαο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο. Σέινο έλα αθφκα θνκκάηη ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΚΣ , είλαη απηφ ηεο επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

            

Έλα άιιν ζεκείν ην νπνίν πξέπεη λα ηνληζηεί, είλαη ε ζέζπηζε, ζε ζπλέρεηα κηαο 

πξσηνβνπιίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ελφο εηδηθνχ κέηξνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Leonardo Da Vinci κε ηε κνξθή ελφο πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο λέσλ 

θαη καζεηεπφκελσλ ζε αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

          

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπηηξνπήο, έρνπλ μεθηλήζεη απφ ην 

2005 κηα ζεηξά πξψησλ κειεηψλ γηα λα εληνπηζηνχλ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζαλψλ κνληέισλ επξσπατθήο καζεηείαο. ηφρνο ησλ κειεηψλ απηψλ είλαη λα 

βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο γηα δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα θαη 

εκπφδηα θηλεηηθφηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Καζψο ινηπφλ ν ηνπξηζκφο 

ραξαθηεξίδεηαη σο πηινηηθφο θιάδνο, ε δηαδηθαζία απηή αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ιχζεηο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο βάζε ελφο ζπλφινπ 

ελεξγεηψλ ζηε δεχηεξε θάζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. 

             

Μηα άιιε ζεκαληηθά αλεξρφκελε ηάζε ζπκπεξηιακβάλεη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Καζψο 

νη αγξνηηθέο πεξηνρέο γίλνληαη ειθπζηηθφηεξεο ελψ ζπγρξφλσο πξνζθέξνπλ πιήζνο 

πεξηβαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν αγξνηηθφο ηνπξηζκφο δηαθνξνπνηεί ηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία . Ο αγξνηηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ηεξάζηηα επθαηξία εηδηθά 
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γηα ηα λεφηεξα θξάηε-κέιε. Σν Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

ζηεξίδεη ηελ θαηεχζπλζε απηή ζηα εμήο: 

 ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ· 

 ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ· 

 ζηελ ελζάξξπλζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ σο ηκήκα ηνπ ζηφρνπ γηα 

δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο· 

 ζε κειέηεο θαη επελδχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπληήξεζε, ηελ απνθαηάζηαζε θαη 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

          

ην ίδην κήθνο θχκαηνο, έλα άιιν ηακείν, ην Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο (ΔΣΑ) ζέηεη ζηα 

ζέκαηα ηεο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ αιηείαο. 

Σν ΔΣΑ ζηνρεχεη ζην λα κεηψζεη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη  απφ ηηο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη λα αλαδσνγνλήζεη  ηηο 

πεξηνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ αιηεπηηθφ θιάδν κέζα απφ κηα δηαθνξνπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλεχξεζε λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

          

Έλαο απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ , ζε απηφ ην πιαίζην, λα ζηξαθνχλ νη 

αιηείο είλαη ν νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο. Σν ΔΣΑ εθηφο απφ ηελ ζηήξημε ηνπ νηθνινγηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζηεξίδεη ηελ αιηεία κηθξήο θιίκαθαο θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ 

ππνδνκψλ ελψ ζπκβάιιεη θαη ζηελ επαλαθαηάξηηζε ζε επαγγέικαηα πνπ κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

           

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφγξακκα απνηειεί ην «πξφγξακκα πιαίζην γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία» ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε δε ζηηο ΜΜΔ. 

            

Μέζα απφ ηελ έξεπλα ζηα πιαίζηα ηεο θαηλνηνκίαο, ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο κπνξεί λα 

επσθειεζεί, ζε πάξα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ , απφ ζέκαηα ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο 

,επηθνηλσλίαο, εθαξκνγψλ αιιά θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ηα πιαίζηα ηνπ 7νπ 

πξνγξάκκαηνο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη 

ζα εμεηαζηνχλ πεξαηηέξσ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ. 

         

Σν ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη ζε φια ηα επίπεδα (θξάηε-

κέιε, πεξηθέξεηεο, ηνπηθέο αξρέο) πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ 
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φηη ν ηνπξηζκφο επσθειείηαη  κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν απφ ηα επξσπατθά 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη φηη ιακβάλεηαη πάληα ππφςε ζην ζρεδηαζκφ φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ έξγσλ. 

 

8.2.Πξνψζεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ 

 

 

8.2.1.Αηδέληα 21 γηα ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

            

Δίλαη απφιπηα θαηαλνεηφ ην γεγνλφο  φηη ε άκεζε πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο 

ζηφρνπο γηα αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε πνπ ζέηεη ε ζπλζήθε, ζπκβαδίδεη κε ηελ 

πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηδηψμεσλ. Η αλαλεσκέλε 

ζηξαηεγηθή απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα γηα ηνλ επξχηεξν ζηφρν ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο 

            

Μέζα απφ ηελ αλαθνίλσζε γηα ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αεηθνξία ηνπ 

Δπξσπατθνχ ηνπξηζκνχ, ε Δπηηξνπή ηνλίδεη ηε δσηηθή ζεκαζία πνπ έρεη ε εμαζθάιηζε 

ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

ηνπξηζκνχ φρη κφλν σο ζπλεηζθνξά ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο αιιά θαη 

ζην ζχλνιν ηεο αλάπηπμεο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη εκπνξηθήο επηηπρίαο ηνπ 

πνιπζχλζεηνπ απηνχ θιάδνπ. Μέζα απφ ηελ αλαθνίλσζε απηή δφζεθε κηα δπλακηθή 

αθεηεξία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Δπξσπατθήο Αηδέληαο 21 γηα ηνλ ηνπξηζκφ. 

              

Σν 2004 γίλεηαη έλα απνθαζηζηηθφ βήκα κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο γηα ηελ αεηθνξία 

ηνπ ηνπξηζκνχ (ΟΑΣ). θνπφο ηεο νκάδαο απηήο ήηαλ λα ελζαξξπλζεί ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη λα πξνσζεζεί  ε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο αηδέληαο 21 γηα ηελ αεηθνξία ηνπ Δπξσπατθνχ ηνπξηζκνχ. Σελ ΟΑΣ 

ζηειέρσζαλ εκπεηξνγλψκνλεο πνπ εθπξνζσπνχλ κε ίζν θαηακεξηζκφ ηηο ελψζεηο ηνπ 

θιάδνπ, εθπξνζψπνπο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα θαη ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. ηα πιαίζηα ηεο ΟΑΣ εθπξνζσπνχληαη θπζηθά θαη νη δηνηθήζεηο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ). Η ΟΑΣ δίλεη ηεξάζηηα έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο εμειίμεηο γχξσ απφ απηφ. 
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Η ΟΑΣ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαη ηελ έθζεζε ηεο ζπλέβαιιε ζηελ πξνζπάζεηα 

ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξφηαζεο γηα ηελ Δπξσπατθή Αηδέληα 21 γηα 

ηνλ ηνπξηζκφ ιεηηνπξγψληαο σο βάζε ηεο. 

 

8.2.2.Δηδηθέο ελέξγεηεο ζηήξημεο γηα ηελ αεηθνξία ηνπ Δπξσπατθνχ ηνπξηζκνχ 

 

             

Η νινθιήξσζε θαη ε εθαξκνγή ηεο αηδέληαο 21 απνηειεί κηα καθξνπξφζεζκε 

δηαδηθαζία , εθηφο φκσο απφ απηή, ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζην ζρεδηαζκφ εηδηθψλ 

ελεξγεηψλ γηα λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αεηθνξία ηνπ Δπξσπατθνχ 

ηνπξηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 ν πξνζδηνξηζκφο εζληθψλ θαη δηεζλψλ κέηξσλ ζηήξημεο ησλ ΜΜΔ ζηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ε εδξαίσζε κηαο δηαδηθαζίαο αληαιιαγήο νξζψλ πξαθηηθψλ. 

 ε αμηνιφγεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθηχπνπ ηεο βειηησκέλεο πξνζπειαζηκφηεηαο 

ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε καθξννηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε, 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γηα ηηο ΜΜΔ, ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. 

 ε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο νξζψλ πξαθηηθψλ ζην ζέκα ηνπ «ηνπξηζκνχ γηα 

φινπο». 

 ε έθδνζε νδεγνχ κε ζέκα «Πψο λα δεκηνπξγήζεηε ρψξνπο κάζεζεο ζηνλ θιάδν 

ηνπ ηνπξηζκνχ» γηα λα δνζεί ππνζηήξημε ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ζηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. 

 ε κειέηε ησλ ηάζεσλ ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο ηνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

 ε αλάπηπμε επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε αλάζεζε ηεο δηεμαγσγήο 

κειεηψλ e-Business Wαtch γηα λα αμηνινγεζνχλ νη κειινληηθέο επηπηψζεηο θαη ν 

αληίθηππνο ησλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία. 

 ε ζπλέρηζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε, 

ηνλ θιάδν θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ, ηδίσο φηαλ ηέηνηα εγθιήκαηα δηαπξάηηνληαη 

απφ ηνπξίζηεο. 
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8.3.Αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ 

 

8.3.1.Βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ ηνπξηζκνχ 

      

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ απφ ην ζχλνιν ησλ ππεπζχλσλ είηε ηνπ 

δεκνζίνπ είηε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη απαξαίηεηα πιήξε θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ 

λα δηαηίζεληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. Η φιε δηαδηθαζία ζπιινγήο ,αλάιπζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ ζηνηρείσλ γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζα βειηησζεί 

ζεκαληηθά ζηνπο ηνκείο ηεο επηθαηξφηεηαο, ζπλάθεηαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

 

Δπίζεο ζεκαληηθή πξνψζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ελαξκφληζεο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο δίλεηαη ζηνπο πκπιεξσκαηηθνχο Λνγαξηαζκνχο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ζε κηα 

ζπλδπαζκέλε πξνζπάζεηα  θξαηψλ-κειψλ , εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ινηπψλ θνξέσλ. Οη ζπκπιεξσκαηηθνί απηνί ινγαξηαζκνί ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο θαη ηεο αμίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. 

       

Σέινο ε  Eurostat, ζα εμαθνινπζήζεη ηελ θπθινθνξία εηδηθψλ εθδφζεσλ θαη 

δεκνζηεχζεσλ γχξσ απφ ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ φπσο 

Panorama on tourism, statistics in focus θιπ. 

 

8.3.2.ηήξημε ηεο πξνψζεζεο ησλ Δπξσπατθψλ πξννξηζκψλ 

     

Η κεγάιε αληαγσληζηηθφηεηα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ιφγσ ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ  

αγνξψλ, δεκηνπξγεί κεγάιεο πηέζεηο αιιά ηαπηφρξνλα θαη κεγάιεο επθαηξίεο. Οη 

ηνπξίζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ λέεο αγνξέο φπσο ε Κίλα θαη ε Ρσζία έρνπλ ηελ 

επρέξεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο πςεινχ επηπέδνπ. Η δηαδηθαζία 

πξνζέιθπζεο πεξηζζφηεξσλ  ηνπξηζηψλ ζηελ Δπξψπε ζα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

     

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηεο εκπνξηθήο πξνψζεζεο ηεο Δπξψπεο, ε Δπηηξνπή 

ρξεκαηνδφηεζε ηελ ίδξπζε κηαο δηαδηθηπαθήο πχιεο Δπξσπατθψλ ηνπξηζηηθψλ 
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πξννξηζκψλ. ε απηή ηελ πχιε ζα πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

Δπξψπε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ηαμηδηψλ (θαηξφο, κεηαθνξέο θιπ. ), ζπζηάζεηο γηα 

ην πνπ λα πάεη θαη ηη λα θάλεη θάπνηνο θαζψο θαη ζχλδεζκνη κε ηνπο εζληθνχο 

ηζηνηφπνπο. Η πχιε μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 2006 κε ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σαμηδηψλ. 

     

Αξθεηέο Δπξσπατθέο πφιεηο δηνξγαλψλνπλ θαηά θαηξνχο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο  θαη 

αζιεηηθά γεγνλφηα. Οη εθδειψζεηο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ησλ 

πφιεσλ απηψλ φρη κφλν πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ αιιά θαη κεηά απφ ην 

πέξαο απηψλ. ε πνιχ κεγάιν βαζκφ νη ΜΜΔ επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

ηνπξηζκφ, ζπκκεηέρνληαο ζηα ζηάδηα ηεο δηνξγάλσζεο ησλ εθδειψζεσλ απηψλ 

κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ αξθεηά νθέιε. Σνλ αληίθηππν ησλ εθδειψζεσλ απηψλ ζηηο 

ΜΜΔ κειεηά πεξαηηέξσ ε Δπηηξνπή θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη παξαηεξήζεηο ζα 

απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο κειινληηθνχο δηνξγαλσηέο. 

    

ηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ, αξθεηνί πξννξηζκνί 

αλαπηχζζνπλ πξαθηηθέο νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ θαη γεληθφηεξα σο παξαδείγκαηα γηα 

φινπο ηνπο πξννξηζκνχο πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηνλ ηνπξηζκφ ηνπο. Πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε –κέιε, ε Δπηηξνπή δηεξεπλά ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε γχξσ απφ απηέο ηηο νξζέο πξννπηηθέο 

θαη ζηε ζέζπηζε ελφο βξαβείνπ αξηζηείαο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. 

 

8.3.3.Βειηίσζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ 

     

ε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε-κέιε, ε Δπηηξνπή θαζψο θαη φινη νη άιινη ελδηαθεξφκελνη 

θνξείο ηνπ θιάδνπ, εξγάδνληαη ζθιεξά γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνβνιήο θαη θαηαλφεζεο 

ηνπ Δπξσπατθνχ ηνπξηζκνχ. ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα γίλεη αληηιεπηφο ν 

ηνπξηζκφο σο έλα θαηλφκελν πνπ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ έλα πιήζνο 

ηκεκάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη φρη κε ηελ ζηελή έλλνηα πνπ πνιινί 

ηελ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα. 

    

Με απαξρή ην 2002 , δηνξγαλψλεηαη απφ ηα θξάηε –κέιε  εθ πεξηηξνπήο έλα 

Δπξσπατθφ θφξνπκ ηνπξηζκνχ. Σα θφξνπκ απηά δηνξγαλψλνληαη κε ζηελή ζπλεξγαζία 
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θξαηψλ-κειψλ, Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ε δηνξγάλσζε ηνπ θφξνπκ ζηα λεφηεξα θξάηε-κέιε ( π.ρ. Μάιηα 2005, Κχπξνο 

2006 ) δίλεη ζηελ εθδήισζε θαη κηα πξνζηηζέκελε θαη ζπκβνιηθή αμία. 

   

Η Δπηηξνπή ζπλερίδεη ηε ζηελή ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζπληειεζηέο 

ηνπ θιάδνπ έηζη ψζηε: 

 λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη είλαη ζπλαθή κε ηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο, 

 λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ηνπ θιάδνπ ζην Φφξνπκ, θαη 

 λα βειηησζεί ε πξνβνιή απηνχ ηνπ ζεζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

 

Δπίζεο θαη απφ ηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ έρνπλ νξγαλσζεί ζπλαληήζεηο 

ππνπξγψλ ηνπξηζκνχ, ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο ή έρεη παίμεη ην ξφιν ηνπ 

ζπλδηνξγαλσηή ζην Δπξσπατθφ θφξνπκ ηνπξηζκνχ καδί κε ηα θξάηε -κέιε  

δηνξγαλσηέο . Όιεο απηέο νη εθδειψζεηο έρνπλ κεγάιε αμία θαζψο εληζρχνπλ ηηο ζηελέο 

επαθέο κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ  θαη παξέρνπλ απμεκέλε πξνβνιή ζηνλ Δπξσπατθφ ηνπξηζκφ. 

 

8.4.πκπέξαζκα 

   

Σν πεξίπινθν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ε κεγάιε πνηθηιία ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ηνπ θιάδνπ απαηηνχλ ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνξέσλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη 

κέηξσλ. Σα ζεζκηθά φξγαλα ηεο θνηλφηεηαο , νη εζληθέο δηνηθήζεηο , νη εξγνδφηεο θαη νη 

εξγαδφκελνη , νη εξεπλεηέο θαη νη ΜΚΟ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ζε φια ηα επίπεδα γηα 

λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηνπ Δπξσπατθνχ 

ηνπξηζκνχ . Η αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο θαη ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο ζηα πιαίζηα 

ηεο αλαλεσκέλεο πνιηηηθήο επαλεμεηάδεηαη ηαθηηθά ζηα πιαίζηα ησλ Δπξσπατθψλ 

θφξνπκ ηνπξηζκνχ. 

Η αλαλεσκέλε πνιηηηθή αθνξά φιεο ηηο θχξηεο πιεπξέο ηεο αλάπηπμεο Δπξσπατθήο 

πνιηηηθήο θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. Ο βαζκφο επηηπρίαο ηεο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ αληαπφθξηζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ.   
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Κεθάιαην 9:ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

9.1.Οη δηεζλείο πξνθιήζεηο 

 

     

Μπνξεί λα κνηάδεη αξθεηά κεηξηνπαζήο ε αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδεη ε Δπξψπε ζε 

ζχγθξηζε κε αλεξρφκελνπο πξννξηζκνχο φπσο ε Αζία θαη ε Μέζε Αλαηνιή , φκσο δελ 

παχεη λα είλαη ε κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή αγνξά ηφζν ζε δηεζλείο αθίμεηο (55% ηνπ 

ζπλφινπ παγθνζκίσο ) φζν θαη ζε δηεζλείο εηζπξάμεηο(51% ηνπ ζπλφινπ παγθνζκίσο). 

Ο WTO κε καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο ηνπ θάλεη ιφγν γηα 1,5 δηο. δηεζλψλ ηνπξηζηψλ 

κέρξη ην 2020. 

      

Έρνληαο  ζην κπαιφ καο φινπο απηνχο ηνπο αξηζκνχο θαηαλννχκε πιήξσο ην γεγνλφο 

φηη νη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνπλ κηα πάξα πνιχ κεγάιε επηξξνή ζε 

ηνκείο φπσο ε νηθνλνκία, ε ρξεκαηνδφηεζε, ην πεξηβάιινλ, ε θνηλσλία θαη ν 

πνιηηηζκφο. Η Δπξψπε θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ πνξεία πξνο ην κέιινλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Καζψο απνηειεί θαη ηελ 

βαζηθή αγνξά παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ε Δπξψπε παξνπζηάδεη έλα επηπιένλ 

ελδηαθέξνλ θαη απμεκέλεο επζχλεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ θαίξησλ 

ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

      

Αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα : 

      

Η πξψηε πξφθιεζε  είλαη ε αλάγθε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Γχξσ απφ απηφ ην ζέκα ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αξθεηέο θηλήζεηο φπσο ε 

βειηίσζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ δείρηε επηξξνήο ηνπ ηνπξηζκνχ ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ 

φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηηο εμειίμεηο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε γλψζε γχξσ απφ ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. 

        

Μηα δεχηεξε πξφθιεζε απνηειεί ε αλεχξεζε κηαο ιχζεο ζηελ δηαξθψο απμαλφκελε 

ζπκθφξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο ππνδνκέο ηνπ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ζηα θέληξα 

ησλ ηνπξηζηηθψλ πφιεσλ , ησλ κλεκείσλ θαη ησλ πνιπζχρλαζησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ. 

Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζπλνδεχεηαη απφ ζπλέπεηεο. 
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Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο πνπ δέρνληαη νη 

ηνπηθνί πεξηβαιινληηθνί θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη θαη νη ππνδνκέο. Σν πξφβιεκα γίλεηαη 

κεγαιχηεξν φηαλ ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε γίλεηαη άλαξρα, ρσξίο θαλέλα ή ειιηπή 

πξνγξακκαηηζκφ . Απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία είλαη θαη 

ε δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο –έρνληαο ππφςε ηελ αλακελφκελε 

αλάπηπμε ηεο  ηα επφκελα ρξφληα- έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν ζεβαζκφο ζηα φξηα ησλ 

δηαζέζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ  θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο αλαπαξαγσγήο θαη δηαηήξεζεο 

ησλ πφξσλ απηψλ. 

          

Ο ηνπξηζκφο εμαξηάηαη ζε ηεξάζηην βαζκφ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή .πνιηηηζηηθή θαη 

θνηλσληθή πνηφηεηα . Υσξίο ηελ απαξαίηεηε δηαρείξηζε ,ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα 

επηδεηλσζεί ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο θαη ζηαδηαθά λα θαηαζηεί θνηλσληθννηθνλνκηθά κε 

βηψζηκνο. 

        

 Η βησζηκφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ ηνπξηζκνχ ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο θαη φρη ηεο πνζφηεηαο. Με απηή ηελ παξαηήξεζε θαηαλνεί 

θάπνηνο πσο ε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή ηεο Έλσζεο νθείιεη λα έρεη ηνλ αληίζηνηρν 

πξνζαλαηνιηζκφ. Έρνληαο ζην λνπ καο ηνλ αλακελφκελν δηπιαζηαζκφ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ξνψλ σο ην 2020 –φπσο έρεη πξνβιεθζεί απφ ηνλ ΠΟΣ ,είλαη αλαγθαία ε 

πηνζέηεζε ζεζκνζεηεκέλσλ κέηξσλ, θαιχηεξεο πνιηηηθέο marketing, ε πηνζέηεζε 

δεηθηψλ βησζηκφηεηαο θαη ε βειηησκέλε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ησλ αμηνζέαησλ θαη 

ησλ πξννξηζκψλ. 

        

Η Σξίηε πξφθιεζε είλαη ρσξίο ακθηβνιία, ε αλάγθε γηα λα ειεγρζεί ε πνιηηηζηηθή θαη 

θνηλσληθή επηξξνή ηνπ Δπξσπατθνχ ηνπξηζκνχ. ίγνπξα ππάξρνπλ αξθεηά ζεηηθά γηα 

ηηο θνηλνηηθέο ρψξεο ππνδνρήο, ζα ήηαλ φκσο ηεξάζηην ζθάικα ζηα πιαίζηα ησλ 

ζεηηθψλ επηδξάζεσλ θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ εκπνξίνπ λα δηθαηνινγήζνπκε 

ηε κε αλαζηξέςηκε θαηαζηξνθή ησλ αμηνζέαησλ, ηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ ,ηελ επηζθαιή θχζε ηεο επνρηθήο εξγαζίαο, ηελ πνιηηηζηηθή παξαθκή, ηεο 

δεκηνπξγίαο πνιηηηζκνχ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηζηνξηθψλ κλεκείσλ. Χο αληίδνην 

απέλαληη ζε φινπο απηνχο ηνπο θηλδχλνπο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ε δηάδνζε θαη 

ε εθαξκνγή ηνπ Παγθφζκηνπ θψδηθα δενληνινγίαο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, έλα φξγαλν ην 

νπνίν εμνπζηνδνηείηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Έλσζεο. 

           

Η ηέηαξηε πξφθιεζε είλαη λα αμηνινγεζεί ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ θαηαλφεζε 

κεηαμχ ησλ εζλψλ θαη ζηελ πξνψζεζε κηαο εηξεληθήο θνπιηνχξαο. Άιισζηε γηα λα 

αλαπηπρζεί ν ηνπξηζκφο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο πεξηβάιινληνο εηξήλεο θαη 
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αζθάιεηαο. Βιέπνπκε ινηπφλ εδψ κηα ακθίδξνκε ζρέζε θαζψο ε εηξήλε απνηειεί 

απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε αιιά ηαπηφρξνλα ν ηνπξηζκφο 

ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δηακφξθσζε ηεο Δπξσπατθήο ηαπηφηεηαο. 

           

Μηα άιιε ζεκαληηθή παξαηήξεζε απνηειεί ε αλάγθε γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ . Η πξνζπάζεηα 

απηή πξέπεη λα κπεη ζε κηα ζσζηή θαηεχζπλζε κε ζηέξεεο βάζεηο έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιηζζεί ε επθαηξία γηα φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ψζηε λα εηζέιζνπλ ζηελ επνρή 

ηεο πιεξνθφξεζεο θαη λα γεθπξσζνχλ ηα ςεθηαθά ράζκαηα θαη νη αληζφηεηεο πνπ 

παξαηεξνχληαη. 

            

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν παξαηήξεζεο απνηειεί ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα κηα 

ηζνξξνπεκέλε ζπλεξγαζία θαη ζχκπξαμε δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζε δεηήκαηα 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δίλαη πιένλ απαξαίηεηε ε αλεχξεζε ησλ απαξαίηεησλ 

εξγαζηαθψλ δηαθαλνληζκψλ αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Έρνληαο  

αλαθέξεη ήδε ηελ πεξίπινθε θαη πνιπζχλζεηε πθή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα (πεξηβάιινλ, 

θνηλσληθφ ζχζηεκα, αζθάιεηα, εθπαίδεπζε, ππνδνκέο, πνηφηεηα ππεξεζηψλ θιπ ) είλαη 

νινθάλεξν φηη αλ έλαο θξίθνο απηήο ηεο αιπζίδαο ζπάζεη ηφηε ε αιπζίδα απηή ζα 

δηαιπζεί επεξεάδνληαο ηελ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ θαη θαζηζηψληαο ην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ αλίθαλν λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

          

Μηα ηειεπηαία πξφθιεζε , ζηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο , έρεη 

λα θάλεη κε ην πψο κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαιχηεξα ε Κνηλφηεηα ζέκαηα φπσο ε 

πξφβιεςε ησλ θηλδχλσλ, ηελ επειημία ζε πεξηφδνπο θξίζεο θαη ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα 

ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ηαμηδηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε δεη ηνλ 

ηνπξηζκφ λα αληηκεησπίδεη έλα θιίκα αβεβαηφηεηαο θαη αλεζπρίαο είηε γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο θαη ην θφβν ηεο ηξνκνθξαηίαο ή γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξφια 

απηά ν ηνπξηζκφο βγαίλεη ληθεηήο απφ φιεο απηέο ηηο δπζθνιίεο. 

        

Η αγνξά θαλεξψλεη απμεκέλε ειαζηηθφηεηα απφ φηη αλακελφηαλ θαη αληηδξά ρσξίο 

επηπνιαηφηεηα θαη κεγαιχηεξε ινγηθή απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο. Οη πξννξηζκνί πξέπεη 

λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ελδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα ρεηξίδνληαη 

θξίζεηο θαη λα αληηκεησπίδνπλ επείγνπζεο θαηαζηάζεηο είηε απηέο πξνθχπηνπλ απφ 

θπζηθά αίηηα είηε απφ θνηλσληθννηθνλνκηθά θαηλφκελα. 
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9.2 Νέα επξσπατθή πνιηηηθή ηνπξηζκνχ 

 

    

Ο βαζηθφηεξνο πιένλ ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ 

είλαη ε αεηθνξία. Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο ρξεηάδεηαη ελζάξξπλζε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

παξαγφλησλ απήρεζεο θαη επλνψληαο ηελ αλάπηπμε άιισλ παξαγφλησλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θπξίσο ηελ πνηφηεηα. 

     

Παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα απμεηηθέο ηάζεηο ηεο δήηεζεο 

ζπλδπαζκέλεο κε αιιαγέο  ηεο πξνζθνξάο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ εμέιημε ηεο 

δεκνγξαθηθήο δηαξζξψζεσο θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ δηαθνπψλ ζε ρξφλν, 

πνηφηεηα θαη αλάγθεο θαηαλαισηψλ. 

       

Μέζα απφ ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή θαζξεθηίδεηαη κέζα απφ ηε 

ζπληαγκαηηθή ζπλζήθε, ε Έλσζε νθείιεη λα δηαρεηξηζηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο γηα δξάζεηο ππνζηήξημεο, ζπληνληζκνχ θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιπεηή εκπεηξία θαη λα πξνρσξήζεη πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηεο. 

        

Οη δηαθνπέο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ ( π.ρ. ην ηξίπηπρν ήιηνο-άκκνο-ζάιαζζα) δελ είλαη 

πιένλ ηφζν επηζπκεηέο θαη ν αξηζκφο ηνπξηζηψλ ζε θαηεγνξίεο κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ 

απμάλεηαη ζπλερψο. Η ηνπξηζηηθή βηνκεραλία , αληηκεησπίδεη πξνθιήζεηο. Οη ζχγρξνλνη 

ηνπξίζηεο είλαη πιένλ απαηηεηηθφηεξνη. Παξφια απηά νη δπλαηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα παξακέλνπλ πςειέο. Η Δπξσπατθή Έλσζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

εχξσζηνπ θνηλνηηθνχ ρψξνπ θαη ηελ πνιππνίθηιε πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή αιιά θαη 

θπζηθή ηεο ηαπηφηεηα απνηειεί έλαλ ειθπζηηθφ θαη κε δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ εμέιημεο , 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

     

ε ζπλδπαζκφ κε φζα αλαθέξακε γηα ηελ πνιππνίθηιε ηαπηφηεηα ηεο Έλσζεο, αμίδεη 

λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηα πιαίζηα  κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ην 

ζπκβνχιην θιήζεθε λα εθαξκφζεη κηα λέα γξακκή πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

θαζνδεγνχκελε εθαξκνγή ελφο ζπληνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

κειινληηθέο δηαηάμεηο ηεο ζπληαγκαηηθήο ζπλζήθεο. 

    

Μηα αθφκα ζεκαληηθή δηαπίζησζε  είλαη ε απμεκέλε βαξχηεηα πνπ έρνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ αλεζπρηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ γηα ηε 
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δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο είλαη αλαπφζπαζηα 

ζηνηρεία γηα λα επλνεζεί ε αλάπηπμε θαη ε πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζην κέιινλ.   

    

Οη ηνπξηζηηθέο δπλαηφηεηεο ππνδνρήο θαη νη πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο  ησλ ηνπξηζηηθψλ ΜΜΔ θαη ησλ δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο. Δίλαη 

κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε ζηηο κειινληηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο 

Έλσζεο. 

    

Οη ηξείο κεγάινη άμνλεο γηα κηα ηζνξξνπεκέλε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

ηνκέα είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ θαη ε βειηησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο, ε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο  έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη κε 

θαιχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν νη αλάγθεο ηνπ ηνκέα θαη νη απαηηήζεηο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο , θαζψο θαη νη ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα 

κηα θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. 

   

Δίλαη μεθάζαξα απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί κηα θνηλή δξάζε ,ζπληνληζκέλε ζε επίπεδν 

Έλσζεο έηζη ψζηε λα ραξαρζεί έλα μεθάζαξν κνλνπάηη γηα ηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο 

πνπ ζε κηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ν ηνπξηζηηθφο 

ηνκέαο.          
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

«Brussels, 19.10.2007 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION   

Agenda for a sustainable and competitive European tourism 

 

1. INTRODUCTION 

Recognising the crucial role that tourism plays for the EU economy, the Commission 

adopted in March 2006 a renewed Tourism Policy1 with the main objective to contribute 

to "improving the competitiveness of the European tourism industry and creating more 

and better jobs through the sustainable growth of tourism in Europe and globally". The 

Commission also explicitly recognised that "making growth and jobs the immediate 

target goes hand in hand with promoting social or environmental objectives" and 

announced the preparation of a European Agenda 21 for tourism on the results of the 

work of the Tourism Sustainability Group2 (TSG) presented in the report “Action for 

more sustainable European tourism”3 published in February 2007. 

 

Tourism is indeed one of the economic activities with most significant potential to 

generate future growth and employment in the EU. In its narrow definition4, tourism 

currently contributes some 4% to EU GDP, varying from about 2% in several new 

Member States and 12% in Malta. Its indirect contribution to GDP creation is much 

higher - tourism indirectly generates more than 10% of EU GDP and provides about 

12% of all jobs. 

 

Tourism is particularly important when it comes to offering job opportunities to young 

people, who represent twice as much of the labour force in tourism than in the of the 

economy.5 Employment growth in the tourism sector has been significantly higher than 

in the rest of the economy in recent years, making the sector a significant contributor to 

the Lisbon objective to create more and better jobs. The importance of tourism in the 

EU economy is likely to continue to increase in the coming years with the expected 

annual growth of tourism demand slightly above 3%6 in the coming years. 

 

Finding the right balance between an autonomous development of the destinations and 

the protection of their environment on the one side and the development of a 

competitive economic activity on the other side may be challenging. The work of the 

Tourism Sustainability Group however confirmed that more than any other economic 

activity tourism can develop synergies in close interaction with environment and 

society. That is because the development of tourist destinations is closely linked to 

 

 

 

 
 

1 COM(2006) 134 final of 17.03.2006 

2 See COM(2003) 716 final and COM(2006) 134 final for further details on its composition and role. 

3 http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/tourism_sustainability_group.htm 

4 Traditional travel and tourism providers (hotels, restaurants, cafes, travel agencies, car rentals, airlines 

etc.) that supply goods and services directly to visitors 

5 See "Promoting young people's full participation in education, employment and society" COM(2007) 

498 final of 05.09.2007 

6 World Travel and Tourism Council (WTTC) - TSA Regional Reports - European Union 2007 
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their natural environment, cultural distinctiveness, social interaction, security and 

wellbeing of local populations. These characteristics make tourism the driving force for 

the conservation and development of the destinations – directly through raising 

awareness and income support to them, and indirectly by providing an economic 

justification for the provision of such support by others. 

 

Global trends and priorities change – more than ever the overarching challenge for the 

tourism sector is to remain competitive while also embracing sustainability recognising 

that, in the long term, competitiveness depends on sustainability. In particular, climate 

change is now seen as a fundamental issue also requiring the tourism industry to reduce 

its contribution to greenhouse gas emissions and the destinations to adapt to changes in 

the pattern of demand and in the types of tourism they offer. 

 

The future of European tourism relies on the quality of the tourist experience – tourists 

will recognise that places that care for the environment, their employees and local 

communities are also more likely to care for them. By integrating sustainability 

concerns into their activities, tourism stakeholders will thus protect the competitive 

advantages that make Europe the most attractive tourist destination in the world – its 

intrinsic diversity, its variety of landscapes and cultures. In addition, addressing 

sustainability concerns in a socially responsible manner7 will help the tourism industry 

to innovate its products and services and increase their quality and value. 

 

The “Agenda for a sustainable and competitive European tourism” presented in this 

Communication therefore fulfils a long-term commitment taken by the European 

Commission8 and further supported by the other European institutions9. It builds on the 

Tourism Sustainability Group report and on the results of the ensuing public 

consultation exercise10. The agenda represents a further contribution to the 

implementation of the renewed Lisbon Strategy for Growth and Jobs11 and of the 

renewed Sustainable Development Strategy12. 

 

 

2. THE AGENDA FOR A SUSTAINABLE AND COMPETITIVE EUROPEAN TOURISM 

 

Creating the right balance between the welfare of tourists, the needs of the natural and 

cultural environment and the development and competitiveness of destinations and 

businesses requires an integrated and holistic policy approach where all stakeholders 

share the same objectives. 

 

 

 
7 See also “Opportunity and Responsibility. How to help more small businesses to integrate social and 

environmental issues into what they do”, January 2007 

8 This commitment was first announced in COM(2001) 665 final of 13.11.2001 (Measure 8) and further 

confirmed in COM(2003) 716 final of 21.11.2003 and COM(2006) 134 final. 

9 Council Resolution of 21.05.2002 on the future of European tourism (2002/C 135/01), Council 

conclusions on the sustainability of European tourism (8194/05, 19.04.2005), European Parliament 

Resolution on new prospects and new challenges for sustainable European tourism (2004/2229 INI) 

10 See http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/index_en.htm 

11 COM(2005) 24 final of 2.2.2005 

12 Renewed EU Sustainable Development Strategy as adopted by the European Council on 15/16 June 

2006 
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2.1. The objectives for the sustainability of European tourism and the challenges to 

be tackled 

 

The existing EU framework for the development of economic, social and environmental 

policies based on the Partnership for Growth and Jobs and on the Sustainable 

Development Strategy provides an adequate background for achieving the objectives of 

this "agenda": deliver economic prosperity, social equity and environmental and cultural 

protection. 

 

These objectives should also guide European tourism stakeholders in their policies and 

actions affecting the impact of outbound tourism from Europe and in supporting tourism 

as a tool for the sustainable development of the host countries. 

 

When pursuing these objectives, a number of challenges14 proper to the tourism sector 

will have to be addressed. These mainly include sustainable conservation and 

management of natural and cultural resources, minimising resource use and pollution at 

tourism destinations including the production of waste, managing change in the interests 

of the well being of the community, reducing the seasonality of demand, addressing the 

environmental impact of transport linked to tourism, making tourism experiences 

available to all without discrimination, and improving the quality of tourism jobs – also 

by addressing the issue of employment of illegally staying third country nationals in the 

framework of the Commission migration policy15. Ensuring that tourists as well as the 

local communities where tourism services are offered are safe and secure is a further 

challenge and also a basic condition for a successful development of tourism.16 

 

These challenges are not fixed in space or in time. The priority that will be given to 

them, the way they will be tackled and the arising opportunities that can be seized may 

vary from place to place. Stakeholders must continue anticipating and keeping abreast 

of changes. Policies and actions need to take into account how demand and supply will 

be affected by environmental challenges – such as climate change17 and water scarcity18 

–, technology developments or other topical political, economic and social issues. 

Therefore, a regular update of the set of challenges will be done with the collaboration 

of all stakeholders. 

 

 

 

 

 

 
13 These objectives are further elaborated in the TSG report (p. 3). 

14 These key challenges have been elaborated in the TSG report (p. 8-17) and are related to the seven 

challenges identified in the renewed Sustainable Development Strategy. 

15 See also Proposal for a Directive providing for sanctions against employers of illegally staying 

thirdcounty 

nationals, COM(2007)249, p.2; Impact assessment report, SEC(2007)603, p.7. 

16 Member States could benefit from the identification and sharing of best practices concerning the 

protection of relevant sites and mass-events through the European Programme for Critical Infrastructure 

Protection which would allow appropriate coordination of the relevant actions. 

17 See also Green Paper “Adapting to climate change in Europe – Options for EU action” COM(2007) 354 

final of 29.6.2007 

18 See also “Addressing the challenge of water scarcity and droughts in the European Union” COM(2007) 

414 final of 18.7.2007 
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2.2. A framework for action 

 

Achieving the objectives of this agenda and tackling the above mentioned challenges 

will require a coherent action which can be supported by appropriate public policies: 

sustainable management of destinations, integration of sustainability concerns by 

businesses and sustainability awareness by tourists. 

 

Sustainable destination management is critical for tourism development, especially 

through effective spatial and land use planning and development control and through 

investment decisions on infrastructure and services. In ensuring that new tourism 

development is of a scale and type in keeping with the needs of the local community 

and environment, a sustainable management can reinforce the economic performance 

and competitive positioning of a destination in the long-term. It requires a supportive 

framework with the involvement of all regional and local stakeholders and an efficient 

structure within which partnership and effective leadership are facilitated. 

 

A primary requirement of businesses is to remain competitive. Actions taken in support 

of this should be seen as part of the process of delivering sustainability which is set to 

represent one of the most important competitive advantages. In order to ensure their 

long term competitiveness, viability and prosperity, businesses should therefore better 

than before integrate sustainability concerns fully into their decision making and 

management practices and tools. In this process, business support services and 

associations have a major role to play. 

 

Finally, in order to achieve a tangible progress, the demand side of both the leisure and 

the business market should show stronger and more consistent signals. Tourists need to 

be addressed in order to develop and strengthen their critical capacity to make choices 

in favour of sustainable development. Sustainability awareness and ethics can facilitate 

the creation of responsible individual attitudes and practices of tourists. The growing 

understanding of sustainability of consumers might vice versa influence businesses to 

demonstrate this concern and act accordingly. 

 

2.3. Principles for achieving a competitive and sustainable tourism 

 

To achieve a competitive and sustainable tourism the Commission invites all actors to 

respect the following principles19: 

 

Take a holistic and integrated approach - All the various impacts of tourism should 

be taken into account in its planning and development. Furthermore, tourism should be 

well balanced and integrated with a whole range of activities that affect society and the 

environment. 

 

Plan for the long term - Sustainable development is about taking care of the needs of 

future generations as well as our own. Long term planning requires the ability to sustain 

actions over time. 

 

 

 
19 Report of the Tourism Sustainability Group “Action for more sustainable European Tourism”, February 

2007, p. 3-4 
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Achieve an appropriate pace and rhythm of development - The level, pace and 

shape of development should reflect and respect the character, resources and needs of 

host communities and destinations. 

 

Involve all stakeholders - A sustainable approach requires widespread and 

committed participation in decision making and practical implementation by all those 

implicated in the outcome. 

 

Use best available knowledge - Policies and actions should be informed by the latest 

and best knowledge available. Information on tourism trends and impacts, and skills and 

experience, should be shared across Europe. 

 

Minimise and manage risk (the precautionary principle) - Where there is uncertainty 

about outcomes, there should be full evaluation and preventative action should be taken 

to avoid damage to the environment or society. 

 

Reflect impacts in costs (user and polluter pays) - Prices should reflect the real costs 

to society of consumption and production activities. This has implications not simply 

for pollution but for charging for the use of facilities that have significant management 

costs attached to them. 

 

Set and respect limits, where appropriate - The carrying capacity of individual sites 

and wider areas should be recognised, with a readiness and ability to limit, where and 

when appropriate, the amount of tourism development and volume of tourist flows. 

 

Undertake continuous monitoring - Sustainability is all about understanding 

impacts and being alert to them all the time, so that the necessary changes and 

improvements can be made. 

 

3. MOVING FORWARD TOGETHER 

Several stakeholders have already recognised the importance of the sustainability 

challenge and are working to improve their performance. Despite these efforts, more 

progress is needed. In order to achieve more significant results, existing – and future – 

initiatives should unite their efforts and act together, in a more visible and synergic way. 

This “Agenda” aims at strengthening such a voluntary and continuous process. It should 

be promoted by all tourism stakeholders in Europe: the different levels of  government – 

local authorities, destination management organisations, regions, Member States – and 

the European Commission itself, businesses, tourists and all other bodies20 that can 

stimulate, support and influence tourism. 

 

The tourism sector involves many different private and public stakeholders with 

decentralised competencies. It is therefore of major importance to respect the principle 

of subsidiarity and to work with a bottom-up approach, involving those 

 

 

 

 

 
20 Among others: educational and research establishments, Trade Unions, consumer associations, NGOs 

and international organisations. 
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stakeholders who have the competence and power to act and who are voluntarily 

contributing to the implementation of the Agenda. 

 

That is why the focus will be placed on joint action at the destination level but within 

the context of supportive national and European policies and actions. 

 

3.1. The role of stakeholders 

 

The Tourism Sustainability Group created a framework for action assigning broad 

responsibilities21 and specific roles22 for the different groups of stakeholders in 

implementing the agenda vis-à-vis the three above-mentioned key elements – 

sustainable destinations, sustainable businesses, and responsible tourists – and the 

identified challenges. 

 

Tourism stakeholders are called to accept these respective responsibilities and are 

invited to embrace the opportunities that the sustainability challenge offers as a 

potential driver for innovation and growth. 

 

The stakeholders should share their knowledge by communicating the positive and 

negative results they achieve on the way, in order to build a stronger bridge between the 

creation of knowledge, its dissemination and the implementation of sustainable and 

competitive practices. To that end, they should build a structured and regular 

cooperation at the levels where they mostly operate – be it the destination, regional, 

national, European or international one – and bring sustainability into discussion in 

these cooperation structures. An example of such cooperation is the social dialogue 

between employers and employees and their representative organisations. 

 

Small and micro businesses play an indispensable role in European tourism, but their 

size could make them less well equipped to integrate sustainable development aspects 

and market them as part of their business. Therefore the relevant intermediaries are 

called to convey the core messages of this Agenda to them and to facilitate their 

contribution to its implementation. 

 

3.2. The role of the European Commission 

 

The Commission recognises its responsibilities for action and will implement initiatives 

at European level with a step-by-step approach, providing tourism stakeholders with 

added value at European level, while fully respecting the division of competencies as 

laid down in the Treaty. 

This Agenda will guide the Commission future activities in the tourism domain and in 

all other policy areas which exert an impact on tourism and on its sustainability. To this 

end, the Commission will rely on the Tourism Sustainability Group. The Commission 

will further cooperate with neighbouring (Eastern Europe and the MED region) and 

ENP (European Neighbourhood Policy) countries in the field of tourism and will further 

support Low-Income and Middle-Income Developing 

 

 

 
21 TSG report, p. 27-30 

22 TSG report, Tables 1a and 1b, p. 31-39 



 120 

countries through the European Union foreign direct investment and joint ventures in 

the area of tourism. 

 

3.2.1. Mobilising actors to produce and share knowledge 

 

European Commission will aim at achieving a better visibility and recognition of good 

practices by the EU citizens and society and at strengthening the knowledge and 

understanding of practices that link sustainability and competitiveness in a mutually 

reinforcing way. 

 

The Commission is already organising conferences and undertaking research studies in 

order to raise awareness on challenges such as facilitating travel for youths, seniors and 

persons with special needs through social and accessible tourism initiatives and on the 

working methods which could be applied at local and regional level (e.g. a study on the 

impact of major cultural and sporting events on tourismoriented SMEs). In particular, 

the tourism learning area handbook is a practical initiative that advocates the 

involvement of knowledge-based institutions within the framework of a consensus 

building approach aimed at improving SME performance and human potential in the 

tourism sector at destination level. 

 

The Commission will further seek to drive the attention of those actors who create 

knowledge (e.g. universities, research institutes, public and private observatories) 

towards the challenges for the sustainability of European tourism. It will facilitate their 

cooperation and promote the provision of formal and non-formal tourism education. It 

will encourage mobility across Europe through the support of transnational training and 

work placement, of exchanges and the development of training methods, materials and 

contents, including the integration of sustainability principles in training programmes. 

 

Local and regional levels‟ engagement will be supported through alliances between 

different types of destinations (e.g. rural, coastal, mountain, urban) committed towards 

sustainable destination management set up by the forerunners and opened to the 

participation of all other interested parties. The European Commission will support the 

strengthening or the creation of platforms – by also using new technologies – where 

lessons drawn by good and bad practices can be exchanged and where collaboration 

between tourism and other related sectors can be improved. The promotion of best 

practices exchange towards sustainable destination management (e.g. addressing the 

issue of seasonality and the prolongation of the tourism season) can contribute in a 

significant way to the competitiveness of the tourist destinations. 

 

These platforms could allow a more specific approach reflecting the territorial and 

economic characteristics of destinations. 

 

The annual European Tourism Forum also provides a platform where all stakeholders 

can exchange views and strengthen their collaboration on the issues related to the links 

between sustainability and competitiveness of European tourism. In order to strengthen 

the collaboration with and among Member States, their current annual reporting through 

the Tourism Advisory Committee (TAC)23 will be used to 

 

 
23 Council Decision 86/664/EEC of 22 December 1986 
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facilitate the exchange and the dissemination of information also about how their 

policies and actions safeguard the sustainability of tourism. 

 

The need to know better and faster how tourism evolves in Europe can be addressed 

partly through the collection and provision of statistical and geographic data24 and partly 

through the activity of existing or new observatories. Such information could facilitate 

the monitoring of the key challenges, especially those important for SMEs which are 

linked to employment and seasonality. 

 

Finally, the Commission invites International Organisations (UNWTO, UNEP, 

UNESCO, etc.) to contribute to this process by identifying synergies between their field 

of activities and the European Agenda. 

 

3.2.2. Promoting destinations of excellence 

 

The Commission will continue to implement the “European Destinations of Excellence” 

(EDEN) pilot project. EDEN promotes emerging European destinations and offers 

support to those where the development in tourism is being pursued in such a way as to 

ensure social, cultural and environmental sustainability. Every year a different theme for 

the award is selected. The Commission will facilitate the creation of networks between 

awarded destinations, with the aim of facilitating the exchange of good practices at 

European level and encouraging other destinations to adopt similar sustainable tourist 

development models. 

 

The Commission will also reinforce the image and the perception of Europe as a tourist 

destination characterised by high quality and sustainability. To this end, the 

Commission will work with the European Travel Commission and the National Tourism 

Organisations to devise a proper strategy that will involve also the use of the European 

Destination Tourism Portal25. 

 

3.2.3. Mobilising the EU financial instruments 

 

The European Commission acknowledges the need of stakeholders to financial aid with 

a view to foster the implementation of the Agenda. The opportunities at European level 

are already there to be seized, such as the possibility for Member States and all Regions 

to finance tourist projects through the European Regional Development Fund. 

Sustainable and innovative tourism practices are already highlighted as priority criteria 

in the different objectives of the various European financial instruments – in particular 

the Cohesion Policy funds (the European Regional Development Fund and the 

European Social Fund), the European Agricultural Fund for Rural Development, the 

European Fisheries Fund, the 7th EC Framework Programme for Research, 

Technological Development and Demonstration activities (where the key priority on 

climate change includes impacts on tourism) – and in the „Leonardo da Vinci‟ 

programme, through the introduction of a specific measure for apprentices and young 

persons in vocational training and a project currently underway, analysing and 

developing qualifications in the sector. 
24 For instance through the revision of the Tourism Statistics directive and/or through GMES (Global 

Monitoring of Environment and Security) delivering Europe-wide uniform geospatial information 

services. 

25 www.visiteurope.com 
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The „Competitiveness and Innovation Framework Programme‟ (CIP) also supports the 

competitiveness of EU enterprises and especially SMEs.26 The Commission will 

facilitate the spreading of knowledge on how these existing EU financial instruments 

have been and can be used to this end by the different tourism stakeholders. 

 

3.2.4. Mainstreaming sustainability and competitiveness in Commission policies 

Several existing European policies and actions can have a strong influence on tourism 

and its sustainability and can make an important contribution in tackling the key 

challenges. General policies such as environment, transport, employment or research 

can have different impacts on diverse territories because of their specific characteristics. 

The Commission is taking and will take into consideration the needs of these different 

territories. 

 

The substantial response from stakeholders to the consultation process on the future EU 

Maritime Policy has demonstrated their interest and support for action at EU level 

towards more sustainable and competitive maritime and coastal tourism. In response to 

their concerns, the integrated approach of the Maritime Policy will provide the basis for 

elaborating further action to enhance sustainability and competitiveness in the sector. 

As a first step, the Commission will focus its attention on the coastal tourism sector by 

assessing the effects of fast growing segments such as cruise tourism, examining the 

interlinkages between the cruise industry, port facilities, marinas and other maritime 

industries, and of issues concerning competition between land and maritime uses in 

coastal environment. Mountain areas need prospective policies of rural development 

that integrate both the conservation requirements of this particular natural environment 

as well as the sustained welfare of its inhabitants.27 The Commission recognises the 

need to preserve the rich natural heritage of many of these vulnerable mountain spaces. 

Rural areas are investing in tourism in order to diversify their economies, which is 

necessary for growth, employment and sustainable development. They offer real 

opportunities in terms of their attractiveness as a place in which to live and work, and 

their role as a reservoir of natural resources and highly valued landscapes. This implies 

the need to ensure coherence and synergies in Community policies and to preserve the 

environment and safeguard the countryside. 

 

Tourism can also contribute to the sustainable development of urban areas by improving 

business competitiveness, meeting social needs and preserving the cultural and natural 

environment. If urban destinations are to be successful in all these areas, they must take 

a global approach that is based on the principles of sustainable development and is 

recognised and supported by public policies at all levels, including the European level. 

 

4. CONCLUSIONS 

This Communication is the official launching and endorsement of a medium-long term 

Agenda in which all stakeholders should undertake the necessary steps to strengthen the 

contribution of sustainable practices to facilitate the competitiveness of Europe as the 

most attractive tourism destination. The European Commission counts on political 

support to this initiative from the other EU institutions and will present its evaluation of 

the progress made in 2011.» 

 
26 See also COM(2006) 134 final, p. 6-7 

27 The Protocol on Tourism to the Alpine Convention is an example of framework instrument that can 

stimulate and coordinate the contribution of stakeholders at regional and local level. 
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«COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, Brussels, 17.3.2006 

A renewed EU Tourism Policy: Towards a stronger partnership for European 

Tourism 

 

1. TOURISM AND THE RENEWED LISBON STRATEGY 

1.1. The challenge of growth and jobs 

On February 2005, the Commission proposed a new start for the Lisbon Strategy 

focusing the European Union‟s efforts on two principal tasks – delivering stronger, 

lasting growth and more and better jobs1. Since 1997, the potential of tourism to 

generate employment and growth has been recognised at EU level on several 

occasions.2 Globalisation, demographic changes and the evolution in transport are 

decisive factors in driving the rapid growth of this industry. With its variety of 

attractions and quality of its tourism services Europe is the world leading tourist 

destination. Tourism is therefore an activity which can play an important role in the 

attainment of the Growth and Jobs Strategy goals. 

 

Tourism is a cross-cutting sector, involving a big diversity of services and professions, 

linked to many other economic activities. It impacts on sectors such as transport, 

construction, retail and on the numerous sectors that produce holiday products or 

provide leisure and business travel-related services. Although some big international 

companies contribute to this sector, it is mainly dominated by SMEs. In its most narrow 

definition, the European tourism industry creates more than 4% of the Community‟s 

GDP, with about 2 million enterprises employing about 4% of the total labour force 

(representing approximately 8 million jobs). When the links to other sectors are taken 

into account, the contribution of tourism to GDP is estimated to be around 11% and it 

provides employment to more than 12% of the labour force (24 million jobs). 

The job creation rate in tourism is above average compared to the European economy 

asa Whole. In the last decade, the annual growth rate of people employed in the 

HORECA (Hotels, Restaurants, and Cafes) sector has been almost always above the 

growth rate of total employment3. An important reason for the contribution of the 

tourism industry to job creation, in particular with regard to the employment of women, 

young and less skilled persons, is the high degree of part-time employment and flexible 

working conditions. The flexibility of this workforce should be matched by appropriate 

measures for job security and skills development. Tourism plays an important role in 

the development of the vast majority of European regions. 

 

Infrastructure created for tourism purposes contributes to local development, and jobs 

are created or maintained even in areas in industrial or rural decline, or undergoing 

urban regeneration. The need to improve the attractiveness of the regions acts as an 

incentive to an increasing number of destinations and stakeholders to turn towards more 

sustainable and environmentally friendly practices and policies. Sustainable tourism 

plays a major role in the preservation and enhancement of the cultural and natural 

heritage in an ever expanding number of areas, ranging from arts to local gastronomy, 

crafts or the preservation of biodiversity4. This in turn impacts in a positive way on 

employment and growth creation. The 
1 COM(2005) 24 of 2.2.2005 

2 See: http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourismeu.htm#factsandfigures 

3 Eurostat- Statistics in focus 32/2005 

4 The European Sustainable Development Strategy 2005 – 2010. See: 

http://europa.eu.int/comm/sustainable/sds2005-2010/index_en.htm 
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Commission and the tourism stakeholders have recognised this and are actively working 

on the elaboration of a European Agenda 21 for Tourism. Thanks to tourism, those 

visiting European destinations are brought into contact with our values and our heritage. 

Tourism contributes to a better understanding amongst people and helps in the process 

of shaping the European identity. It also promotes intercultural dialogue, through 

contact between various social, economic and cultural groups. The recent enlargement 

of the European Union has increased the diversity of European tourist destinations and 

products, opening up numerous natural and cultural attractions often unknown to many 

European citizens. The development of tourism in the new Member States and the 

candidate countries will contribute to the generation of growth and jobs by the European 

tourism industry. 

 

Tourism is therefore an important sector for the renewed Lisbon strategy; its 

implementation does not solely concern public administrations. Responding to the 

Lisbon challenges will need to involve all stakeholders at EU, national, regional and 

local level in a renewed partnership for growth and jobs. 

 

1.2. Challenges facing tourism 

 

Changes in the demographic structure of Europe will have a major impact on tourism. 

The number of older people (65 and upwards) will continue to grow, as the overall 

population enjoys better health, a higher life expectancy and greater spending power 

than previous generations. Therefore the number of people over fifty who are travelling 

much more should increase. 

 

Alongside this significant growth in tourism, there will be a change in public demand 

with regard to types of tourism. Health tourism and tourism relating to cultural and 

natural heritage are expected to undergo the most significant growth. Although Europe 

is the most visited region of the world, international tourist arrivals are growing at a 

lower rate than the world average. New competing destinations are emerging and 

developing further, with innovative products and services which further increase the 

competition the EU is facing at a global level. It is also widely recognised that tourism 

can become the victim of its own success if it does not develop in a sustainable way. 

Biodiversity, ecosystem function, natural resources and non-renewable cultural heritage 

or even the functioning of urban areas may be threatened by the uncontrolled 

development of tourism. Economic, social and environmental sustainability are key 

factors for the competitiveness of destinations and the welfare of their populations, as 

well as for the creation of employment and for the preservation and enhancement of the 

natural and cultural attractions. In order to meet challenges such as changing 

demography, external competition, the need for sustainability and the demand for 

specific forms of tourism, Europe must focus its efforts on improving its 

competitiveness. A more competitive tourism industry and sustainable destinations 

would also contribute further to the success of the renewed Lisbon strategy, the 

satisfaction of tourists and to securing the position of Europe as the No1 world tourist 

destination. 

 

 

1.3. Dialogue and partnership amongst tourism stakeholders 

Tourism is an activity involving a wide variety of stakeholders and policy measures at 

various 
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levels. These influence and are influenced, both directly and indirectly, by the 

development of tourism. Dialogue amongst sectoral social partners, stakeholders and 

with the public authorities is necessary in order to promote the harmonious and 

sustainable development of tourism. 

 

Partnerships amongst all involved stakeholders are also necessary at every level of the 

decision-making process related to tourism. Partnerships must be a central component 

of action at all levels (European, national, regional and local; public and private). 

 

2. A RENEWED EUROPEAN TOURISM POLICY 

 

The challenges European tourism is faced with require a cohesive policy response at EU 

level. This policy must be focused on clear and realistic goals, commonly shared by 

decisionmakers, employers and employees, as well as by local populations. It should 

make the best use of available resources and take advantage of all possible synergies. It 

must build on the whole range of actions already carried out and must clearly offer 

added value to the national and regional policies and measures.  

 

Therefore any European tourism policy should be complementary to policies carried out 

in Member States. 

 

The Commission intends to put in place a renewed European tourism policy, based on 

the experiences gained so far and responding to the challenges of today. The main aim 

of this policy will be to improve the competitiveness of the European tourism 

industry and create more and better jobs through the sustainable growth of 

tourism in Europe and globally.  
 

In implementing this policy, the Commission will develop a close partnership with 

Member States‟ authorities and the stakeholders in the tourism industry. Following the 

experience acquired so far and exchanges of views with a broad range of stakeholders, 

the Commission considers that the most appropriate instruments for the implementation 

of this policy are co-ordination within the Commission and within national authorities, 

co-operation between the different stakeholders, and the establishment of specific 

supporting actions. 

 

The main areas on which the policy will focus are: 

 

2.1. Mainstreaming measures affecting tourism 

 

2.1.1. Better regulation 

 

Regulation, in many policy areas, can be of particular importance to the competitiveness 

of the tourism industry and tourist destinations. Given the large number of policies 

affecting tourism, it is necessary to actively promote better regulation, both at national 

and European level. 

 

In its Communication on “Better Regulation for Growth and Jobs”5, the Commission 

has set out a revised approach to further promote better regulation with a view to 

improving European competitiveness. It focuses on: 
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(1) Improving and extending the use of impact assessment (IA) for new proposals This 

integrated approach ensures that tourism will be fully taken into account in all IA work 

for proposals likely to affect the sector; 

 

(2) Screening pending legislative proposals and; 

 

(3) Simplifying existing European legislation6. This will include legislation such as the 

Package Travel Directive and the Timeshare Directive; the latter is regarded as a 

priority. 

 

The Commission will continue to consult regularly with stakeholders on how the 

simplification programme should be further developed over the coming years. Tourism 

stakeholders are invited to participate actively in this effort to improve the regulatory 

environment. Such exercises should also be extended at national level to avoid 

cumulative administrative burden for the tourism industry. 

 

2.1.2. Policy-coordination 

 

Most Community actions aiming to support the competitiveness of European tourism 

are carried out through the Enterprise policy instruments. Nevertheless many other 

European policies impact directly or indirectly on tourism7. Each year, the initiatives 

that may affect tourism, included in the Commission Work Programme, will be 

identified in order to make sure that their impact on the sector‟s competitiveness will be 

taken into account at an early stage. This is in line with the European Parliament‟s 

demand in the 2005 Report on new prospects and new challenges for sustainable 

European tourism.8 

 

The Commission will continue with its efforts to keep the members of the Advisory 

Committee on Tourism informed, in an efficient, timely and transparent way on the 

tourism related initiatives included in its Work Programme. This will allow the public 

administrations to also keep the various stakeholders, at national, regional and local 

level, regularly informed of the Commission initiatives. The Commission will continue 

consulting with and informing the tourism stakeholders on issues and initiatives 

affecting tourism. This is an interactive process which has produced positive results 

overall and must be strengthened and continuously improved. In this context the 

currently prepared Green Paper on Maritime Affairs, covering coastal and marine 

tourism, will co nstitute another opportunity for numerous stakeholders to provide input 

to EU policymaking. 

 

 

 

 

 
5 COM (2005) 97 of 16.3.2005 

6 An example of already adopted legislation is Directive 2005/36/EC which consolidates and modernises 

the rules currently regulating the recognition of professional qualifications facilitating the provision of 

services by professionals of the tourism sector 

7 See: http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/policy-areas/measures.htm and other 

initiatives such as the proposal for a Directive on Services in the Internal Market 

8 PE 353.597/v03-00 
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2.1.3. Improved use of available European financial instruments 

 

Tourism has benefited greatly from the financial support offered by the various 

European financial instruments. In the period 2007-2013, the Structural Funds and other 

EU Programmes, will financially support the development of tourism businesses, 

services and infrastructure. 

 

The Commission has foreseen the possibility of funding sustainable tourism-related 

projects through the European Regional Development Fund (ERDF)9, in support of 

socio-economic development. Under the "Convergence" the "Competitiveness and 

employment" and the "European territorial cooperation "objectives, ERDF shall support 

more sustainable patterns of tourism to enhance cultural and natural heritage, develop 

accessibility and mobility related infrastructure and to promote ICT, innovative SMEs, 

business networks and clusters, higher value added services, joint cross-border tourism 

strategies and inter-regional exchange of experience. 

 

Environment and transport infrastructures, both of utmost importance for tourism, are 

also financed by the Cohesion Fund. Tourism development, given its employment 

creation potential, is an important domain of the European Social Fund's (ESF) 

intervention. Amongst others, the ESF co-finances projects targeting educational 

programmes and training in order to enhance productivity and the quality of 

employment and services in the tourism sector. The ESF provides also targeted training 

combined with small start-up premiums to tourism micro-enterprises. These actions 

tend to be very effective in creating economic activity and employment. It also co-

finances actions that support professional mobility. 

 

Following up on a European Parliament initiative for the introduction of a specific 

measure under the future „Leonardo da Vinci‟ programme (part of the new Integrated 

Lifelong Learning Programme)10 in the form of a mobility programme for apprentices 

and young persons in initial vocational training the Commission launched, in 2005, a 

preparatory series of studies which will serve to identify the main features of possible 

European apprenticeship training models. These studies will offer greater insight into 

the possible obstacles to mobility in vocational training. Tourism has been identified as 

a possible pilot sector. This should lead to concrete proposals for solutions which will 

form the basis of a programme of specific actions to be implemented in phase two of 

this pilot project. Rural areas have become more attractive and offer many 

environmental amenities, thus making, the last decades, rural tourism an important 

source of diversification of the rural economy, well integrated with farming activities. 

This may become an important opportunity for new Member States and candidate 

countries. The new European Agricultural Fund for Rural Development will provide 

support for: 

 
• Improving the quality of agricultural production and products; 

 

• Improving the environment and the countryside; 
9 See: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 

10 COM (2004) 474 of 14.7.2004 



 128 

• Encouraging tourist activities as part of the diversification of the rural economy 

objective. 

• Studies and investments associated with the maintenance, restoration and upgrading of 

the cultural heritage. The new proposed European Fisheries Fund (EFF) introduces as a 

new priority theme “the sustainable development of fisheries areas”. It aims to alleviate 

the socio-economic effects of the restructuring of the fisheries sector and to regenerate 

fisheries-dependent areas through diversification and the creation of employment 

alternatives. One of the areas to which fishermen may redirect their activities is eco-

tourism. Small-scale fisheries and tourism infrastructure will also be supported through 

the EFF. The Fund also supports schemes for retraining in occupations, besides sea 

fishing, which may relate to tourism. The proposed „Competitiveness and Innovation 

Framework Programme‟11 will support the competitiveness of EU enterprises and 

especially SMEs.  

 

Research which will be supported under the proposed 7th EC Framework Programme 

for Research, Technological Development and Demonstration activities12 may result in 

benefits for the tourism sector as for example, research on information and 

communication technologies, satellite applications, cultural heritage and land use. This 

builds on research supported by previous Framework Programmes which merits further 

dissemination amongst policy makers and stakeholders. 

 

Member states, regions, local authorities and the industry at all levels should collaborate 

in order to ensure that tourism profits fully from the European financial instruments and 

it is taken into account in the planning of all related projects. 

 

2.2. Promoting tourism sustainability 

 

2.2.1. A European Agenda 21 for tourism 

 

Making growth and jobs the immediate target goes hand in hand with promoting social 

or environmental objectives. The renewed Lisbon Strategy is an essential component of 

the overarching objective of sustainable development set out in the Treaty: improving 

welfare and living conditions in a sustainable way for present and future generations. 

Already in the Communication „Basic orientations for the sustainability of European 

tourism‟13 the Commission pointed out that ensuring the economic, social and 

environmental sustainability of European tourism is crucial, both as a contribution to 

sustainable development in Europe and world-wide and for the viability, continued 

growth, competitiveness and commercial success of this economically-important sector.  

 

As a result the Commission launched the preparation of a European Agenda 21 for 

tourism. The Commission set up in 2004 the Tourism Sustainability Group (TSG) in 

order to encourage stakeholder synergies and to provide input into the Agenda 21 

process for the sustainability of European tourism. The TSG is composed of experts 

coming from a balanced representation of industry associations, destinations 

representatives and trade unions/civil 
 

 

11 COM (2005) 121 final of 6.4.2005 

12 See: http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm 

13 COM(2003) 716 final of 21.11.2003 
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society. Member States‟ administrations and international organisations such as the 

World Tourism Organisation are also represented. The TSG pays particular attention to 

environment related issues. 

 

The TSG will finalise its work and table a report in 2006. The Commission will start 

organising the follow-up steps on the basis of this and expects to build on the report in 

order to  present, by 2007, a proposal for a European Agenda 21 for tourism. 

 

2.2.2. Specific supporting actions for the sustainability of European tourism 

 

The elaboration and implementation of a European Agenda 21 for tourism is a long-

term process. Further to this work the Commission plans specific actions promoting the 

economic and social sustainability of the European tourism such as: 

 
• To identify national and international measures to support tourism-related SMEs and 

set up a good practice exchange process. 

• To evaluate the economic impact of better accessibility in the tourism sector on 

macroeconomic growth and employment, business opportunities for SMEs, the quality 

of services and competitiveness. 

• Facilitating the exchange of „tourism for all‟ good practice. 

• Publishing a handbook on „How to set up Learning Areas in the Tourism sector‟ in 

order to support the upgrading of skills in the tourism sector with the involvement of all 

stakeholders. 

• Studying employment trends in coastal and sea-related tourism sectors. 

• Developing official statistics and commissioning e-Business W@tch studies to assess 

future implications and impact of e-business on the tourism industry. 

• Continuation of its initiatives and collaboration with the Member States, the industry 

and the World Tourism Organisation in order to combat the sexual exploitation of 

children, especially when such crimes are committed by tourists. 

 

2.3. Enhancing the understanding and the visibility of tourism 

 

2.3.1. Improving the understanding of European tourism 

 

Decision-makers at public and private level need harmonised, more detailed statistics, 

made available in a timely manner. The Council Directive 95/57/EC14 on the collection 

of statistical information in the field of tourism will be updated in order to take the 

evolution of tourism in Europe and the needs of its users into account. It will be 

substantially improved in matters such as timeliness and punctuality, relevance, and 

comparability. 

 

A better harmonisation and implementation of the Tourism Satellite Accounts (TSAs) 

will also be promoted in partnership with the Member States, National Statistical 

Institutes and other stakeholders, since they can contribute to a better understanding of 

the true size and 

 

 

 
14 Official Journal L 291, 06/12/1995 P. 0032 - 0039 
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value of the tourism industry. This work will greatly benefit from the experiences 

gathered from the pilot projects supported financially by the Commission (2002-2006). 

Eurostat will continue to produce special editions and publications, useful to industry 

and public administrations, such as the „Panorama on tourism‟, the „Pocketbook on 

tourism‟ and the various „Statistics in Focus‟ on winter and summer trends, ICT in 

tourism, how Europeans go on holiday, employment in tourism, etc. 

 

2.3.2. Supporting the promotion of European destinations 

 

The globalisation of the markets, has created competition pressures but has also opened 

up opportunities, with tourists from new markets (such as China, Russia and India) able 

to afford high value vacations. Attracting more tourists to Europe will favour the 

creation of growth and jobs. 

 

To contribute to the marketing of Europe as a set of attractive tourist destinations the 

Commission financed the creation of the European Tourist Destinations Portal. It will 

include practical information about Europe, such as travel planning (transportation, 

weather and calendar) or recommendations on “where to go” and “what to do” and links 

towards national web sites. The operational phase will start on March 2006 and the 

Portal will be managed by the European Travel Commission. 

 

European cities and regions are hosting numerous cultural (such as the European 

Capital of Culture15or festivals) and sporting activities, i.e. events that can play an 

important role in marketing the image of the host destination, before, during, and after 

the event itself. Tourism related SMEs, in particular, can benefit greatly from such 

events, if they are adequately involved in all phases of their organisation. 

 

The Commission will analyse the impact of such events on tourism oriented SMEs. The 

results of this exercise and recommendations addressed to future event hosts will be 

presented at a European Conference. 

 

A big number of European tourist destinations are developing successful practices to 

promote tourism sustainability. Such practices can serve as examples to all destinations 

wishing to improve their tourism. The Commission, in collaboration with the Member 

States, will explore the opportunity to promote awareness of such good practices, 

possibly through a „European destinations of excellence award‟. 

 

2.3.3. Improving the visibility of tourism: a common goal 

 

The Commission, in partnership with the national public administrations and industry 

stakeholders, is continuously working to enhance the visibility and understanding of 

European tourism since often, due to its complexity, it is viewed only in its narrow 

definition rather than as a phenomenon which affects many parts of the economic and 

social fabric. Each year, since 2002, an Annual European Tourism Forum is hosted by a 

different Member State. It is organised in close collaboration with the Commission, the 

Member States and the European tourism industry. The organisation of the Forum in 

several new Member States (2004 Hungary, 2005 Malta and 2006 Cyprus) gives added 

value to this event. 

 
15 See: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/cap_europ/cap_eu_en.html 
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The Commission will continue to work in close partnership with all involved actors to: 

 
• Ensure that the matters discussed are relevant to the current context; 

 
• Increase the ownership of the Forum by the tourism stakeholders and; 

 
• Improve the visibility of this event throughout Europe. 

 

Also a number of Council Presidencies have been organising Tourism Ministerial 

meetings, specific Conferences and events or co-organising the European Tourism 

Forum with the host countries. Such events are valuable since they facilitate close 

contacts amongst decisionmakers and stakeholders, highlight specific issues and 

provide high visibility to European tourism. The Commission will continue to actively 

support such initiatives and to encourage future Presidencies to do likewise. 

 

3. CONCLUSION 

 

The complexity of tourism and the broad diversity of involved actors require the 

collaboration of all stakeholders in the planning and implementation of related 

European policies and measures. Community institutions, national administrations, 

professional organisations, employers and employees, NGOs and researchers, should 

build up partnerships at all levels to improve the competitiveness and demonstrate the 

importance of European tourism. The development of the collaboration and partnerships 

in the framework of the renewed policy can be reviewed regularly during the European 

Tourism Forums. This Communication presents what and how the Commission intends 

to do in the area of tourism within the current EU legal framework in order to better 

exploit the growth and job potential of the sector in a sustainable way. It also highlights 

the way the various stakeholders can be involved in the Community actions. The 

renewed policy addresses all principal aspects of European policy making and allows 

the constructive collaboration of everyone concerned. Its degree of success depends of 

the response and active involvement of all stakeholders.» 
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«COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL 

AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, Brussels, 20.7.2005 

 

Common Actions for Growth and Employment: 

The Community Lisbon Programme 

 

1. A MESSAGE OF CONFIDENCE AND DETERMINATION 

 

The message at the heart of the Lisbon partnership for growth and employment is one of 

confidence and determination: the challenges facing Europe‟s society, economy and 

environment are surmountable. If managed well they can be turned into new 

opportunities for Europe to grow and create more jobs. 

 

At present, Europe finds itself at a crucial crossroads facing both internal and external 

challenges. On the one hand, Europe must address the challenge of ageing populations 

which in the long-run will result in a considerable shrinking of the working-age 

population while increasing the share of retired persons. Unless the decline in the size of 

the workforce is compensated by increases in labour productivity, potential growth will 

drop dramatically to around 1% by 2040, which is only half of the current level. Such a 

decline in economic performance together with a rise in age-related expenditures would 

put the European social model under considerable stress. On the other hand, the 

increased pace of globalisation has exposed the EU economy to mounting competition 

from abroad. The range of economic activities exposed to external competition has 

widened, now including the production of both high-tech and labour intensive goods 

and services. R&D investment in the EU has become close to stagnation. If current 

trends continue, R&D investment will be at 2,2 % of GDP in 2010, considerably lower 

than the agreed objective of 3%. Against this background important decisions need to 

be taken which will determine Europe‟s economic and social future.  

 

On 2 February 2005, the Commission proposed a new start for the Lisbon Strategy 

focusing the European Union‟s efforts on two principal tasks – delivering stronger, 

lasting growth and more and better jobs.1 The institutions of the European Union have 

begun to turn the new momentum for a re-launch into concrete action since. The 

European Council of March, as well as the European Parliament and the European 

social partners, gave full support to the Commission‟s proposal to re-launch and 

refocus the Lisbon Strategy. The goal of the Lisbon partnership for growth and 

employment is to modernize our economy in order to secure our unique social model in 

the face of increasingly global markets, technological change, environmental pressures, 

and an ageing population. This strategy is also to be seen in the wider context of the 

sustainable development requirement that present needs have to be met without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs. 

 

We have the resources to sustain our high living standards, but we need to take action to 

unlock them. Europe will need to invest more in its young people, education, research 

and innovation, so that we can provide our society with the assets and outlook to 

generate wealth 

 

 

 
1 COM (2005) 24 of 2.2.2005 
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and provide security for every citizen. We will further open markets, cut red tape and 

invest in modern infrastructure so that our enterprises can grow, innovate and create 

new jobs. And we will take the necessary steps to develop a skilled and entrepreneurial 

workforce so that all Europeans can enjoy the benefits of a society with high 

employment, a high level of social protection and a healthy environment. All these steps 

will be taken against a background of sound macroeconomic policies. 

 

The goal itself is compelling, but the steps to get there need explaining. The challenges 

facing our society today provoke a sense of uncertainty and pessimism in some of our 

citizens. Social and economic progress often entails significant changes in the life of 

individuals, with risks as well as benefits. Citizen‟s legitimate worries need to be taken 

seriously; the benefits of our new strategy to citizens‟ daily lives need to be properly 

explained..  

 

Boosting growth and creating jobs are the keys for unlocking the resources needed to 

meet our economic and social ambitions and are important to reach our environmental 

objectives. Recent public debate has shown them to be of immense importance to our 

citizens. The relaunch of this ambitious project aims to ensure both. Some policy 

actions will take time to show visible effects. Others will deliver early benefits. In all 

cases, they must be approached with a strong sense of urgency and collective 

responsibility. There is no time to lose. 

 

2. A MANDATE FOR ACTION 

 

One important element of the Lisbon re-launch is the overhaul of its governance 

structure to define more clearly the respective responsibilities at the national and the 

Community level in order to better match tasks and competences. The Commission 

must complement the efforts of Member States. As a consequence, policy actions at 

Community and Member-States level have been split into complementary but separate 

agendas. 

 

While the success of the Lisbon partnership for growth and employment depends 

predominantly on the Member States and their determination to introduce the necessary 

structural reforms, the Community dimension of the strategy contributes essential value 

added. Indeed, maximum synergies and efficiency can only be achieved if national 

reform measures are complemented with action at the Community level. The policy 

measures presented in the Community Lisbon Programme all offer a clear value added 

because of action being taken or coordinated at the Community level. This added value 

is particularly obvious for Community policies related to internal market, to 

improvement of infrastructure and to creating better framework conditions for business. 

Much more stress must also be put on policies promoting knowledge, education and 

skills in order to strengthen EU competitiveness and sustainable growth while ensuring 

social and territorial cohesion. 

 

The European Council in June endorsed the Integrated Guidelines for Growth and Jobs, 

which constitute a basis for Member States‟ national programmes for growth and jobs. 

The European Council also invited the Commission to present, as a counterpart to the 

national programmes a “Community Lisbon Programme” covering all actions at 

Community level. 
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This programme will follow the structure of the integrated guidelines for growth and 

jobs. 

 

Policy measures proposed under this programme fall under three main areas: 

• Knowledge and innovation for growth, 

 
• Making Europe a more attractive place to invest and work, 

 

• Creating more and better jobs 

 

Progress at both national and Community level will be reviewed in a single EU Annual 

Progress Report. As far as the Community level is concerned, the report will be based 

on regular monitoring of the actions listed in this Community Lisbon Programme. The 

EU Annual Progress Report will also evaluate the implementation of Member States‟ 

national programmes. On the basis of this annual assessment the Commission will 

identify, if necessary, further actions needed at the Community level and will revise the 

Community Lisbon Programme accordingly. Despite the absence of an agreement on 

the financial perspectives for the years 2007-2013, the Commission counts on an 

agreement in the near future, and urges Member States to decide on adequate financing 

of actions relevant to competitiveness for growth and employment. 

 

3. THE COMMUNITY LISBON PROGRAMME – AN AGENDA FOR GROWTH AND JOBS 

 

The design and implementation of macroeconomic, microeconomic and employment 

policies lies primarily with Member States and will be set out in national reform 

programmes this autumn. The Integrated Guidelines for Growth and Jobs provide 

guidance for such policies. 

 

The Community contributes to the overall economic and employment policy agenda by 

completing the internal market and by implementing common policies and activities 

that support and complement national policies. It will in particular concentrate on a 

number of key actions with high value-added: 

 

– the support of knowledge and innovation in Europe, 

– the reform of the state aid policy, 

– the improvement and simplification of the regulatory framework in which business 

operates, 

– the completion of the Internal Market for services, 

– the completion of an ambitious agreement in the Doha round, 

– the removal of obstacles to physical, labour and academic mobility, 

– the development of a common approach to economic migration, 

– the support of efforts to deal with the social consequences of economic restructuring. 

 

The full list of measures of the Community Lisbon Programme is annexed2, setting out 

measures foreseen in the regulatory domain, financial instruments and proposals for 

policy development. Efforts to raise the Union‟s growth potential need to be undertaken 

against a background of sound macroeconomic policies. The recently agreed 

improvement in the implementation of the Stability and Growth Pact will help achieve 

better macroeconomic 
2 SEC(2005) 981 of 20.7.2005 
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stability in the EU, an essential element for delivering sustainable economic growth and 

job creation. 

 

The Commission has proposed that programmes supported by the Structural Funds 

and Cohesion Fund target investments in knowledge, innovation and research 

capacities as well as improved education and vocational training, thus equipping 

workers with the skills to master change and take up new activities. They will contribute 

to improving the attractiveness of Member States, regions and cities through support for 

economic infrastructure. Major infrastructure investment in transport, environment and 

energy is necessary in regions that are lagging behind, especially in the new Member 

States, in order to encourage growth and longterm convergence with the rest of the 

Union. By improving accessibility, efficient infrastructure networks are one of the 

preconditions for business growth and job creation in these areas. 

 

The new rural development fund will focus more specifically on the creation of 

growth and jobs in rural areas, while protecting and enhancing natural resources. 

Resources will be focussed on forward looking investments in people, innovation, 

know-how and capital in the farm and forestry sectors, take-up of ICT in rural areas and 

on creating more and better jobs through rural diversification, particularly for women 

and young people. 

 

The Commission has just presented a set of Community strategic guidelines for 2007-

20133 targeting the next generation of cohesion policy and rural development 

programmes more on growth and jobs. The guidelines seek to align cohesion and 

rural development policy closely with the Lisbon agenda and they set out a framework 

to ensure that the priorities –attractiveness of Europe as a place to invest and work, 

knowledge and innovation, and more and better jobs for all – are reflected in operational 

programmes at national and regional level. 

 

The horizontal contribution of the European Investment Bank (EIB) and the 

European Investment Fund (EIF) in terms of financing– particularly through the 

EIB‟s Innovation 2010 Initiative - should also be emphasized. 

 

3.1. Knowledge and innovation– engines of sustainable growth 

 

Knowledge is a critical factor with which Europe can preserve its international 

competitive advantage. It is by pooling resources and ensuring a competitive 

environment for research based on excellence that the EU can best contribute to 

improve the research potential of Europe. Greater and more efficient investment in 

knowledge and innovation is needed in order to meet the overall EU target for research 

investment of 3% of GDP and to develop the capacities and the tools to make Europe 

more competitive, create jobs and ensure sustainable growth. While the main 

responsibility for encouraging higher and better investment lies with Member States, the 

Community will complement this effort from the Community budget to stimulate, 

organise and exploit all forms of EU-level co-operation in research, innovation and 

education. A combination of Community regulation and Community funding will 

serve to promote technological innovation and to attract people and capital into 

European research and into innovative business ventures. 
3 COM(2005) 299 of 5.7.2005 and COM(2005) 304 of 5.7.2005 
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In the regulatory field, the Commission announced a comprehensive reform of 

state aid policy to promote growth, jobs and cohesion4. A number of revisions are 

foreseen to facilitate the targeting of State aid towards supporting knowledge and 

innovation. The State Aid Framework for R&D will be revised notably to increase 

collaboration between public research institutes and industry and may be extended to 

cover new provisions to support innovation, especially for small and medium-sized 

enterprises (SMEs). In addition, it is foreseen that state support to young and innovative 

companies is facilitated, not only through direct financial support, but also by 

facilitating access to risk capital funding. Measures in favour of a supportive 

environment for innovation, including aid to training, mobility, and clustering may also 

benefit from more flexible provisions. Altogether, the reform will improve the general 

conditions for innovation in a simpler administrative framework for Member States. 

Because competitive markets remain the best instrument for fostering innovation and 

knowledge, the new rules will ensure that state aid is granted only where spillovers for 

society are significant and competitive conditions are not distorted. With regard to 

Community funding, the Commission proposed two major spending programmes for the 

period 2007 to 2013, namely the Seventh Framework Programme for Research, 

Technological development and Demonstration (RTD) activities5 and the 

Competitiveness and Innovation Framework Programme6. 

 

The proposal for a 7th RTD Framework Programme addresses the promotion of 

excellence and the fragmentation of European research efforts, the free movement of 

knowledge an researchers, Europe‟s weakness in exploiting research results, and the 

promotion of R&Ddriven regional clusters. The activities proposed are highly relevant 

to industry‟s needs, benefiting from the strategic research agendas developed by 

industry-led Technology Platforms. They include increased research and innovation in 

Information and Communication Technologies (ICTs). Furthermore, the initiative 

“i2010 – a European information society for growth and employment” aims at 

supporting the production and use of these technologies as a key driver for social and 

economic development.  

 

The RTD Framework Programme introduces a new and more ambitious approach to 

largescale public private partnerships in fields of major interest for European 

competitiveness. These will be identified through dialogue with industry - in particular 

through Joint Technology Initiatives, which are currently envisaged in the fields of 

innovative medicine, nanoelectronics, embedded systems, aeronautics and air transport, 

hydrogen and fuel cells, and global monitoring for environment and security.7 It also 

introduces a new risk-sharing mechanism to improve access to EIB loans. 

 

The RTD Framework Programme will pay particular attention to growth opportunities 

for SMEs, helping them to carry out or outsource research, develop new technology-

based products and markets, expand networks, exploit research results, acquire 

technological knowhow and train their employees to master the skills of change – and 

thereby create more of jobs.The Competitiveness and Innovation Framework 

Programme will be primarily geared towards SMEs and entrepreneurs. By improving 

access to markets, finance and support 
4 COM(2005) 107 of 7.6.2005 

5 COM (2005) 119 of 6.4.2005 

6 COM (2005) 121 of 6.4.2005 

7 SEC (2005) 800 of 10.6.2005 
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services, it will support innovative businesses, promote the uptake of ICTs and 

environmental technologies, and facilitate their funding through risk capital. 

 

The Trans-European network budget lines support the practical application of RTD 

knowledge and innovation programmes, through industrial projects which should help 

to reduce congestion and increase productivity. The most important are Galileo 

(satellite-based radio navigation for all modes of transport), ERTMS (railways) and 

SESAME (air traffic control) and other Intelligent Transport Systems applications. 

 

There is significant economic, environmental and employment potential in 

environmental, energy-efficient and renewable energy technologies. The 

Commission will therefore step up its promotion of the development and application of 

environmental technologies and the uptake of eco-innovations, in particular through the 

Environmental Technologies Action Plan (ETAP)8. Such technologies will be supported 

by increased research and technology dissemination efforts on the one hand, and 

through public and private investments via the Structural Funds and the European 

Investment Bank, notably to promote low-carbon technologies. 

 

Agreement on the Community Patent remains a vital element of the Union's 

commitment to promote a knowledge-driven, innovative economy. The Community will 

support efforts to maintain a strong industrial capacity by jointly addressing research, 

regulatory and financing challenges at the European level where, for reasons of scale or 

scope, individual Member States cannot successfully tackle market and public-policy 

failures in isolation. 

 

3.2. Making Europe a more attractive place to invest and work 

 

In order to attract more investment, generate employment and accelerate growth, it is 

important to facilitate market-entry within sectors and between Member States. The 

Community will therefore give top priority to the completion of the internal market 

and to improving the regulatory environment as the two most important policy 

levers to create jobs and improve Europe‟s growth performance. 

 

Better regulation has a significant positive impact on the framework conditions for 

economic growth, employment and productivity. By improving the quality of 

legislation, it creates the right incentives for business, cutting unnecessary costs and 

removing obstacles to adaptation and innovation. The measures foreseen in the „better 

regulation‟ initiatives by the Commission and the Council Presidencies need to be 

implemented rapidly. The Commission will continue its work mainly in three areas: 

 
• New policy initiatives in the Commission Legislative and Work Programme, such as 

white papers, legislative proposals and expenditure programmes, will all be subject of a 

solid impact assessment. 

 
• Thorough screening of proposals pending before the Council/Parliament will lead 

potentially to modification, replacement or withdrawal of such proposals. 

 
• Simplification of key existing legislation will be pursued and a new phase of the 

simplification programme will be launched on the basis of sectoral action plans. 
8 COM(2004) 38 of 28.1.2004 and COM(2005) 16 of 27.1.2005 
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Inefficient regulation, difficult market access and insufficient competitive pressure can 

inhibit innovation in sectors with high growth potential and reduce benefits to 

consumers. The Commission therefore has launched a series of sectoral reviews to 

identify obstacles inhibiting growth and innovation in key sectors, with a particular 

view to SMEs. Moreover, the Commission will outline a new approach to taking SME 

concerns into account when proposing Community legislation and policies. 

 

The internal market for services must be made fully operational, while preserving the 

European social model. The services sector has been responsible for almost all the new 

jobs created in the EU in the period 1997-2002. Services now account for 70% of EU 

value added. However, services only account for around 20% of intra-EU trade. The 

completion of a single market in services should lead to an increase in the GDP level by 

0.6% and of the employment level by 0.3% (up to 600.000 jobs) in the medium term. 

The Commission will work constructively with the European Parliament, the Council 

and other stakeholders within the legislative process to secure a broad consensus on the 

amended Service Directive.  

 

The provision of effective and high quality Services of General Economic Interest 

(SGEI) is a key component of the European welfare state, is essential for ensuring social 

and territorial cohesion, and contributes to competitiveness. Following up on its 2004 

White Paper on SGEI, the Commission will take initiatives to provide more guidance on 

this principle. The full integration of financial markets will also contribute to raising 

output and employment by allowing more efficient allocation of capital and creating 

better conditions for business finance. As the bulk of legislation has already been 

adopted, attention must now shift  to implementation and consistent application of the 

rules. At the same time it is important that any remaining market-entry barriers are 

addressed.For the Single Market to work effectively, the free flow of goods, services 

and people requires adequate and sustainable infrastructure, which in turn is an 

important location factor for business investment. Community funds and regulation will 

complement national efforts to promote the interconnection, interoperability and 

accessibility of national networks. The Union should step up its efforts to concentrate 

the support available from the TEN transport budget line and other Community 

budgetary and financial instruments on the 30 major transport priority axes and projects 

selected by the Decision on the Community Guidelines9. 

 

Member States must deliver on their commitments to begin work on 45 “quick start” 

crossborder projects for transport, energy and broadband networks, R&D and 

innovation. European coordination on a project-by-project basis must be matched by a 

clear commitment on the part of the Member States concerned to launch a planning and 

financing process. In order to overcome the obstacles encountered by enterprises 

operating in several Member States due to the existence of different rules governing 

how companies are taxed in each of the 25 Member States, the Commission is trying to 

achieve an agreement on a common consolidated corporate tax base and its 

implementation. The Community is committed to the completion of an ambitious 

agreement in the Doha round, complemented by bilateral and regional trade 

agreements. The Commission will continue to pursue its regulatory and 

administrative dialogue at the international level ,including bilateral aviation and 

maritime service agreements, as this is a means to ensure that 
9 Decision of 29.4.2004 amending decision 1692/96/EC. 
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our standards are maintained and applied elsewhere. Furthermore, the Commission will 

drive forward its Strategy for the Enforcement of Intellectual Property Rights in Third 

Countries in an effort to halt the increase in piracy and counterfeiting. A new initiative 

will also be launched to press for better market access to third countries‟ procurement markets. 

 

3.3. Creating more and better jobs 

 

If Europe is to achieve full employment, improve quality and productivity at work and 

strengthen social and territorial cohesion it must attract and retain more people in 

employment, increase labour supply, modernise social protection systems, improve the 

adaptability of workers and enterprises and increase investment in human capital 

through better education and skills. 

 

These objectives and priorities are also at the core of the recently launched Social 

Agenda10 and are reflected in the integrated guidelines for growth and jobs. While the 

main responsibility for employment, social protection, education and training policies 

lies with national public authorities, the Community will complement their efforts. 

European social partners will be invited to play a major role. 

 

The Community is committed to improving the anticipation and management of 

economic restructuring. Restructuring and relocation are inevitable consequences of 

economic progress and market integration. When they occur, however, they may have 

destabilizing consequences on the citizens and communities affected. In such cases, all 

available instruments should be mobilised to help those affected to master the changes 

and turn them into new opportunities, while providing adequate security and safety nets. 

In this respect, the Commission will follow-up on its Communication on restructuring 

and employment11 on a sectoral and regional basis. The Commission also believes it is 

important to establish a fund to help people and regions most negatively affected by the 

process of economic restructuring, and a reserve for unforeseen consequences of 

structural change. 

 

To facilitate occupational and geographic mobility and open up the employment 

opportunities arising from a pan-European labour market, the Community will remove 

obstacles to labour mobility. The Commission will follow up on the adoption of the 

Directive on the recognition of professional qualifications and will propose a European 

Qualifications Framework, supporting recognition of qualifications and competences by 

creating the conditions for transparency and mutual trust, thus facilitating academic and 

professional mobility in a wider context than the regulated professions In order to tap 

the world‟s human capital and mine its wealth of knowledge, the Commission will work 

towards a common framework for managing economic migration at EU level and 

proposes accelerated admission procedures for longer term stays of third country 

researchers and the facilitation of uniform short-stay visas. 

 

To raise employment and productivity and strengthen social cohesion, the Community 

supports and supplements Member States‟ efforts in the domains of human capital, 

education, vocational training, including a particular focus on integrating young 

people, as set out in the European Youth Pact12. In order to attract and keep more 

people in 
10 COM (2005) 33 of 9.02.2005 

11 COM (2005) 120 of 31.3.2005 

12 COM (2005) 206 of 30.05.2005 
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employment the Commission will assist Member States in developing active ageing 

strategies, including measures to increase healthy life years. To complement the 

activities of the European Social Fund, the Commission proposed a Lifelong Learning 

Programme to support EU-wide activities and networking in this field. 

 

The Commission intends to support universities and providers of tertiary education in 

their efforts to contribute more fully to achieving the Lisbon goals, for example by 

mobilising all sources of EU funding for their modernisation, and by strengthening 

cooperation under the Education and Training 2010 programme to complement the 

Bologna process. The Commission will also examine the establishment of a European 

Institute of Technology in order to attract the very best minds and ideas from around the 

world. 

 

4. CONCLUSION 

 

In order to ensure the credibility of the renewed Lisbon partnership for growth and 

employment and to enlist the continued support of European citizens, action has to be 

taken immediately to achieve visible results. In particular, measures on Community 

level should concentrate on key actions, such as the support of knowledge and 

innovation in Europe, the reform of the state aid policy, better regulation, the Internal 

Market for services, the completion of the Doha round, the removal of obstacles to 

mobility, economic migration, and the social consequences of economic restructuring. It 

will also be essential to align cohesion and rural development policy more closely with 

the Lisbon partnership for growth and employment. The Commission calls on the other 

institutions of the European Union to make a concerted effort to deliver quickly on 

these policies. Synergies and complementarities between the Community Programme 

and the Member States reform programmes are key to the success of the renewed 

Lisbon strategy. In the spirit of the partnership for growth and jobs and in order to 

implement this Programme successfully, the European Commission will work closely 

together with the European Parliament and the Council of Ministers and draw on the 

expertise of other EU institutions, such as the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and, in the financial field, the European 

Investment Bank. 

 

The Lisbon partnership requires a long-term communication strategy that not only keeps 

our citizens informed, but engages them in the process. The main thrust of our 

communication efforts must be at national, regional and local levels. This is why there 

must be close and continual coordination with national governments, parliaments, 

regions, cities and civil society. This will provide the democratic legitimisation of the 

strategy itself and the basis for it to succeed. We have entered a crucial stage, both in a 

political and in an economic sense. We expect Member States to come up with credible 

and ambitious action plans to make Lisbon work. Europe has to show the way. Europe 

has to show that it can choose. It has to substantiate its choices. The choices need to be 

ambitious but realistic. By showing leadership the Commission can stimulate and 

encourage Member States to do the same. It is only by the combined forces of the 

Commission, the European Parliament and the Member States that Europe can reach the 

ambitious goals set in the renewed Lisbon agenda. Now is the time to deliver.» 

 

 

 


