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Το ευρωπαϊ κο  μανϊφε στο γϊα ε ναν τουρϊσμο  που 

παρα γεϊ ανα πτυξη καϊ θε σεϊς εργασϊ ας  

 

Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Ο 

τομέας προωθεί την οικονομική ανάπτυξη παράγοντας εισόδημα, απασχόληση και επενδύσεις στην 

Ευρώπη, καθώς και μέσω των εξαγωγών της προς τις αγορές προέλευσης παγκοσμίως. Συμβάλλει 

στη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, παρέχει έσοδα για τη χρηματοδότηση 

εγκαταστάσεων και υποδομών που απολαμβάνουν επισκέπτες και κάτοικοι και προάγει την 

αίσθηση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας που διακρίνεται από την ποικιλομορφία 

της. 

 

Europe is Η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με μερίδιο αγοράς 50% το 

20161. Η τουριστική βιομηχανία παράγει (άμεσα και έμμεσα) το 10,2% του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ των 

28, ποσοστό το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί στο 11,2% του ΑΕγχΠ έως το 20272.  

Στην ΕΕ, ο τομέας των ταξιδίων και του τουρισμού υποστηρίζει σχεδόν 26,5 εκατομμύρια ανθρώπους 

και οι εξαγωγές επισκεπτών παράγουν 375,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ρόλος του τουρισμού 

καθίσταται ολοένα και σημαντικότερος εάν λάβουμε υπόψη ότι, από τη φύση του, αποτελεί τομέα 

έντασης εργασίας που οικοδομείται κυρίως από ΜΜΕ και έχει υψηλούς δείκτες απασχόλησης 

γυναικών και νέων.  

Σε μια εποχή όπου τα ποσοστά ανεργίας έχουν αυξηθεί δραματικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος 

των ταξιδίων και του τουρισμού εξακολουθεί να είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές θέσεων 

εργασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα αυτά, ευρωπαϊκοί δημόσιοι και ιδιωτικοί τουριστικοί φορείς, 

καθώς και φορείς οι οποίοι επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για τον τουρισμό, ενώθηκαν και με 

κοινή φωνή παρουσιάζουν το παρόν ευρωπαϊκό μανιφέστο για τον τουρισμό. Το έγγραφο 

υπογραμμίζει τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ για τον τομέα κατά τα προσεχή έτη. 
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 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ 

Για να διαμορφωθούν αποτελεσματικές πολιτικές στον τομέα του τουρισμού απαιτείται ολιστική 

ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις πολλαπλές επιπτώσεις του τομέα, καθώς και 

το ευρύ φάσμα των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται ή επηρεάζονται από τον τουρισμό. Το γεγονός 

αυτό έχει αναγνωριστεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία με το άρθρο 195 της ΣΛΕΕ αναθέτει 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ευθύνη να προωθεί την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού 

τομέα με την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την εξέλιξη και ανάπτυξή του και με τη θέσπιση 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον τομέα των ταξιδίων και του τουρισμού.. 

 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 

 

Ανταγωνιστικότητα 

1. Επίτευξη ευφυέστερων πολιτικών και διαδικασιών για τη χορήγηση θεωρήσεων Σένγκεν 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αποτροπή των νόμιμων ταξιδιωτών, είτε για λόγους αναψυχής είτε 

για επαγγελματικούς σκοπούς. 

2. Μείωση των διοικητικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, στήριξη της δημιουργίας επιχειρήσεων 

και προώθηση των διασυνοριακών πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών. 

3. Προώθηση ευφυέστερων φορολογικών πολιτικών και καλύτερου συντονισμού μεταξύ των 

κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη 

παραμένει ανταγωνιστικός προορισμός για επίσκεψη και επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Ο ΦΠΑ, οι 

εισφορές, οι τοπικοί φόροι και οι φόροι αερομεταφορών πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο της 

αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου. 

4. Διασφάλιση ισότιμων όρων δίκαιου ανταγωνισμού για όλους τους φορείς παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών. 

 

 

Ψηφιοποίηση 

5. Ανάπτυξη χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ για την ψηφιοποίηση του τουριστικού τομέα και τη 

δημιουργία φόρουμ εμπειρογνωμόνων με σκοπό την προώθηση ορθών πρακτικών. 

6. Διασφάλιση διαφάνειας και ουδετερότητας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στο 

διαδίκτυο. Οι επιγραμμικές αναζητήσεις και οι πλατφόρμες ομοτίμων θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

στο πεδίο της αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου. 
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7. Ενθάρρυνση περαιτέρω θέσπισης ανώτατων τιμών για τα τέλη περιαγωγής δεδομένων, δωρεάν WiFi 

για τους επισκέπτες και περισσότερο πολυγλωσσικό περιεχόμενο που σχετίζεται με αξιοθέατα και 

εκδηλώσεις στους προορισμούς. 

 

Χρηστή διακυβέρνηση 

8. Ανάπτυξη ειδικής στρατηγικής της ΕΕ για τον τουρισμό με σαφείς στόχους, σκοπούς, δείκτες και 

δράσεις για τον τουρισμό στην ΕΕ, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών του τουρισμού. 

9. Πρόληψη της ρυθμιστικής αλληλεπικάλυψης και άρση των ρυθμιστικών αντιφάσεων στο πλαίσιο της 

ενιαίας αγοράς τουριστικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ΓΔ όσον 

αφορά τις πολιτικές και τους κανονισμούς που επηρεάζουν τον τουρισμό. 

10. Παροχή της δέουσας ειδοποίησης (τουλάχιστον 24 μηνών) για τυχόν αλλαγές στους σχετικούς 

(φορολογικούς ή άλλους) κανονισμούς που επηρεάζουν τον τουρισμό. 

11. Διασφάλιση διαφάνειας στην είσπραξη και τη μετέπειτα χρήση των φορολογικών εσόδων που 

προέρχονται από την οικονομία των επισκεπτών*. 

12. Απλούστευση της νομοθεσίας περί φορολογίας και προστασίας των καταναλωτών και διασφάλιση 

συνεπούς εφαρμογής. 

13. Προσδιορισμός και προώθηση ορθών πρακτικών στον τουρισμό οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους 

στόχους και τις δράσεις που προτείνονται στο παρόν Μανιφέστο (π.χ. διαχείριση τουριστικού 

κανονισμού και εταιρική κοινωνική ευθύνη). 

14. Διασφάλιση συστηματικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων τουριστικών φορέων του ιδιωτικού 

τομέα, καθώς και των τουριστικών αρχών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 

15. Τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης και του αντικτύπου της οικονομίας των 

επισκεπτών (π.χ. επί των οικονομικών επιδόσεων της ΕΕ με βάση ακριβή δεδομένα αειφορίας και 

απασχόλησης).  

16. Διευκόλυνση της πρόσβασης των ενδιαφερόμενων τουριστικών φορέων σε έξυπνη και βιώσιμη 

χρηματοδότηση της ΕΕ σε σχέση με την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.  

17. Η χρηματοδότηση έργων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών, των 

επισκεπτών, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών οργανισμών. 

Κοινή προώθηση 

18. Υποστήριξη της ανάπτυξης και της συνεχιζόμενης προώθησης της ποικιλίας τουριστικών 

προσφορών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πανευρωπαϊκών θεματικών τουριστικών προϊόντων 
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(π.χ. ποδηλατικές διαδρομές, γαστρονομία, πολιτισμός, φύση, τέχνες του θεάματος, ιαματικός 

τουρισμός και ευεξία κλπ.). 

 

19. Παροχή χρηματοδότησης για μακροπρόθεσμες κοινές δραστηριότητες προώθησης για τον 

προορισμό «Ευρώπη» στις αγορές προέλευσης, προσδίδοντας έτσι αξία στις προσπάθειες των εθνικών 

και περιφερειακών οργανισμών τουρισμού και άλλων συναφών οργανισμών.  

20. Διευκόλυνση της συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα, προώθηση πρωτοβουλιών δημόσιου-ιδιωτικού 

τομέα (π.χ. αντιστοίχιση προγραμμάτων χρηματοδότησης και μάρκετινγκ) και υποστήριξη διατομεακών 

συμπράξεων. 

21. Υποστήριξη και προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ποιότητας τρίτων εφόσον παρουσιάζουν 

σαφές γενικό όφελος (π.χ. διαμονή, γαστρονομία, τέχνες και κληρονομιά, προορισμοί, θεματικά 

προϊόντα κλπ.). 

 
 

Εποχικότητα 

22. Προώθηση ορθών πρακτικών για την επέκταση της περιόδου και του δυναμικού (π.χ. καλύτερη 

κλιμάκωση των σχολικών διακοπών, αύξηση των ωρών λειτουργίας), καθώς και της διαφοροποίησης 

(π.χ. ανάπτυξη ευκαιριών επίσκεψης για περισσότερους ανθρώπους, όπως άτομα με χαμηλό εισόδημα 

και άτομα μη συνδεδεμένα με σχολικές διακοπές). 

23. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με διαφοροποίηση της 

προσφοράς, ιδίως σε προορισμούς που είναι παραδοσιακά γνωστοί για την εποχική τους απήχηση (π.χ. 

χειμερινές διακοπές πεζοπορίας στη νότια Ευρώπη, ποδηλατικές διακοπές σε χιονοδρομικά κέντρα) ή 

για την έλξη που ασκούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με βάση φυσικούς πόρους, όπως η ύπαιθρος 

και ο ενεργός τουρισμός.  

24. Υποστήριξη της δημιουργικής προβολής της διαθέσιμης τουριστικής προσφοράς καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. 

 

Δεξιότητες και προσόντα 

25. Προώθηση της αναγνώρισης των σχετικών προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε όλη 

την ενιαία αγορά. 

26. Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες σταδιοδρομίας στην οικονομία των επισκεπτών*. 

27. Ενθάρρυνση μιας πιο παραγωγικής σχέσης μεταξύ των παρόχων κατάρτισης/εκπαίδευσης και του 

κλάδου. 
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28. Ευρύτερη χρήση των υφιστάμενων πανευρωπαϊκών προγραμμάτων για την απασχόληση των νέων 

και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. 

29. Ενίσχυση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης για όσους εργάζονται στον τομέα του τουρισμού, 

καθιστώντας τα επιπλέον διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

30. Υποστήριξη της βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τουρισμού και 

προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. 

31. Ενθάρρυνση της κατάρτισης στον τομέα της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης προς βελτίωση των 

υπηρεσιών που παρέχονται σε επισκέπτες από όλες τις αγορές προέλευσης. 

 

Βιωσιμότητα 

32. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα: δημιουργία στρατηγικού σχεδίου για μια περιβαλλοντικά βιώσιμη 

τουριστική βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων, της τεχνολογίας και των υποδομών), 

προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και τη βιώσιμη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες ΓΔ και διεθνείς φορείς, κατά περίπτωση. 

33. Οικονομική και επιχειρησιακή βιωσιμότητα: διασφάλιση οικονομικής στήριξης της ΕΕ για 

μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες στον τομέα του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

που καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. Διασφάλιση δίκαιου οφέλους από τον τουρισμό για τις 

επιχειρήσεις στις αγορές προέλευσης και προορισμού, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων 

και όσων εργάζονται στον τομέα. 

34. Προσδιορισμός και υποστήριξη ορθών πρακτικών διαχείρισης του δυναμικού και των προορισμών 

ώστε η προσφορά να προσαρμόζεται με επιτυχία στη ζήτηση και διασφάλιση ότι η ποιότητα της 

εμπειρίας των επισκεπτών συμβαδίζει με την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινοτήτων. 

35. Κοινωνική και πολιτιστική βιωσιμότητα: διαχείριση των επιπτώσεων στον τοπικό πολιτισμό και τις 

κοινότητες στους προορισμούς, διατήρηση μακροχρόνιας απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού με 

δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους, ιδίως σε βασικούς υποτομείς στους οποίους η πρόσληψη και η 

παραμονή στην εργασία εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση (π.χ. κοινωνική προστασία, αμοιβή, 

ισότητα ευκαιριών, ίση μεταχείριση κλπ.).  

36. Υποστήριξη της αντίληψης του τουρισμού ως δικαιώματος για όλους. Παροχή ευκαιρίας σε κάθε 

ευρωπαίο πολίτη να ταξιδέψει, μεταξύ άλλων στα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή αναπηρίες. 
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Συνδεσιμότητα των μεταφορών 

37. Προώθηση πλατφόρμας(-ών) συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, προσανατολισμένης(-ων) 

προς τους καταναλωτές, για την πολυτροπική κινητικότητα (μέσω βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ 

των ΓΔ και των παρόχων υπηρεσιών). 

38. Βελτίωση των τουριστικών και μεταφορικών υποδομών, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες, 

αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. 

39. Ανάπτυξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αύξηση της διασύνδεσης όλων των τρόπων μεταφοράς 

με βιώσιμο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω της προσαρμογής των υποδομών και των πληροφοριών για την 

αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών όλων των ταξιδιωτών. 

40. Βελτίωση της ποιότητας και του συντονισμού των αποκλειστικών διαδρόμων μεταφοράς επιβατών 

(π.χ. σιδηροδρομικές, οδικές, ποδηλατικές διαδρομές, θαλάσσιες οδοί, μονοπάτια πεζοπορίας, Ενιαίος 

Ευρωπαϊκός Ουρανός κλπ.) με χρηματοδότηση από την ΕΕ. 

41. Προώθηση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης σε σχετικά δεδομένα από φορείς ταξιδίων και 

μεταφορών για τη διευκόλυνση ψηφιακών πολυτροπικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της 

διατερματικής έκδοσης εισιτηρίων. 

42. Ενθάρρυνση της βελτίωσης της προσβασιμότητας και των εγκαταστάσεων εντός του προορισμού 

κοντά σε τουριστικά αξιοθέατα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την ελαχιστοποίηση των 

διαταραχών, καθώς και για την εξάλειψη γλωσσικών εμποδίων. 

43. Προώθηση ελεύθερων συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το άνοιγμα 

της πρόσβασης στην αγορά με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, αντιμετώπιση της 

διαφαινόμενης κρίσης όσον αφορά τη χωρητικότητα των αερολιμένων και επίτευξη του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Ουρανού προκειμένου να μειωθούν οι αποστάσεις ταξιδιού, οι χρόνοι, το κόστος και οι 

εκπομπές CO2. 

44. Διασφάλιση επαρκούς και προβλέψιμης χρηματοδότησης των σιδηροδρομικών υποδομών για την 

αύξηση της ελκυστικότητας και της ποιότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών ως καταλύτη για την 

απελευθέρωση του δυναμικού της τουριστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για τη 

στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές. 

 

* Η οικονομία των επισκεπτών περιλαμβάνει την αξία που προκύπτει από την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που 

σχετίζονται με τον τουρισμό και την αξία των έμμεσων εισφορών από άλλους τομείς οι οποίοι βασίζονται στον 

τουρισμό, μεταξύ άλλων της αλυσίδας εφοδιασμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις των επενδύσεων 

κεφαλαίου και των δημόσιων δαπανών που σχετίζονται με τον τουρισμό. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε 

να συμμετάσχετε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tourismmanifesto.eu     

http://www.tourismmanifesto.eu/

