Εκδοθέν Ψήφισμα

Ανάκαμψη από τον Covid-19 και οικοδόμηση ενός βιώσιμου τουριστικού
τομέα σε όλη την Ευρώπη
Η πανδημική κρίση Covid-19 έχει αποδείξει τραγικά την ευπάθεια εκείνων των ευρωπαϊκών
χωρών, περιοχών και κοινότητων για τις οποίες ο τουρισμός, συμπεριλαμβανομένου του
συνεδριακού τουρισμού, αποτελεί είτε ένα αναπόσπαστο είτε ένα σημαντικό παράγοντα
στην οικονομία ή την οικονομική τους ανάπτυξη. Αυτό ισχύει κυριότερα για τις
παραθαλάσσιες και απομακρυσμένες περιοχές μεγαλύτερων χωρών ή ολόκληρων
νησιωτικών κρατών, όπως η Κροατία, η Κύπρος, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η
Πορτογαλία και η Ισπανία.
Ο μαζικός τουρισμός, όπως γνωρίζουμε, με τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις
πρακτικές εκμετάλλευσης που συνεπάγεται, πρέπει να τελειώσει. Το οικονομικό μοντέλο στο
οποίο βασίζεται είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά μη βιώσιμο. Η ανάκαμψη
από την κρίση COVID-19 πρέπει να οδηγήσει σε μια καλύτερη ανοικοδόμηση του τομέα. Με
την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, των τοπικών κοινοτήτων,
τουριστών, επιχειρήσεων, υπηρεσιών επιχειρηματικής καθοδήγησης και των τοπικών
αρχών, πρέπει να σχεδιαστεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού: ένα ολιστικό,
δίκαιο, ανθεκτικό και βιώσιμό μοντέλο που σέβεται τον πλανήτη, ενώνει τις κοινότητες και
τους ανθρώπους και προωθεί παρά καταστρέφει την ποικιλομορφία των πολιτισμών και
οικοσυστήματων.
Ως εκ τούτου, ως επείγοντα μέτρα για την αντιστάθμιση της κατακόρυφης μείωσης των
οικονομικών εισοδημάτων που συνδέονται με τον τουρισμό, ιδίως στη Μεσόγειο, αλλά και
σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, ως Ευρωπαίοι Πράσινοι, ζητούμε:
•

Μέτρα στήριξης των εποχιακών εργατών στο πλαίσιο των πακέτων ανάκαμψης της
ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες και τους νέους που αποτελούν την πλειονότητα
των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα, που όμως, κατά μέσο όρο, αμείβονται
χαμηλότερα και έτσι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οικονομικής εξαθλίωσης λόγω
της κρίσης ; Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί σε μικροεπιχειρήσεις, στις
μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν λιγότερους πόρους για
προσαρμογή σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Χρηματοδότηση και εγγυήσεις για
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες θα πρέπει να παρέχονται μόνο με την προϋπόθεση ότι
δεσμεύονται να στραφούν σε ένα πιο βιώσιμο τουριστικό μοντέλο προσαρμοσμένο
στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας και που προστατεύει τα δικαιώματα των
Ευρωπαίων ταξιδιωτών

•

Τήρηση προϋποθέσεων για παροχή οικονομικής βοήθειας ανάκαμψης από την ΕΕ
στη βάση προώθησης προσαρμογής σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο με :
• Την ανάπτυξη μοντέλου κυκλικής οικονομίας και παροχή κινήτρων για την
κατανάλωση προϊόντων km0
• Την προώθηση συμμετοχικών, συνεταιριστικών και συνεργατικών
επιχειρηματικών μοντέλων με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων
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• Τη δημιουργία πράσινων επενδυτικών σχεδίων για την αντιστάθμιση του
αποτυπώματος άνθρακα σε τοπικούς προορισμούς (παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναδάσωση, οικοκαλλιέργεια, και τα
λοιπά).
• Την επιβολή συμμόρφωσης με υψηλά πρότυπα κοινωνικής και
περιβαλλοντικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων με
δίκαιους όρους και προϋποθέσεις και της εργασιακής ασφάλειας στον
τουριστικό τομέα, και τη διασφάλιση ένος αποδεκτού διεθνούς προτύπου
που παρέχει δυνατότητες πρόσβασης σε όλους τους τουριστικούς
προορισμούς, προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούν να τα
απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως αναπηρίας ή ηλικίας
Είναι επίσης σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη σε ολόκληρη την Ευρώπη
σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι πολίτες μας όταν ταξιδεύουν εντός και εκτός των
συνόρων μας, και ότι η ΕΕ προωθεί ένα διεθνές μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού
παγκοσμίως. Για να διασφαλιστεί η μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο τουρισμό, και έχοντας
κατά νου ότι ο τουρισμός πρέπει να παραμείνει προσιτός σε όλους, και όχι μόνο σε μια μικρή
ελίτ, ως Ευρωπαίοι Πράσινοι, ζητούμε:
•

•
•
•

•
•

•

•

Τη διακοπή όλων των επεκτάσεων των αεροδρομίων, καθώς και τη μείωση και / ή τη
διακοπή των περιφερειακών επιδοτήσεων για κατασκευές και επεκτάσεις
αεροδρομίων· την άμεση επιβολή υψηλής φορολογίας στην κηροζίνη και την
απαγόρευση των πιο ρυπογόνων κρουαζιερόπλοιων
Την επανέναρξη νυχτερινών τρένων σε όλη την Ευρώπη και την επιτάχυνση της
ανάπτυξης οικολογικών ποδηλατοδρόμων στην Ευρώπη
Την ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων για τη βιώσιμη σύνδεση νησιών με την
ηπειρωτική Ευρώπη
Την προώθηση της μη κερδοσκοπικής ενοικίασης καταλυμάτων μεταξύ ιδιωτών, της
αειφόρου ανάπτυξης του αγροτουρισμού, και την υποστήριξη των τοπικών
κοινοτήτων με γνώμονα την κατανόηση και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων
τους, μακριά από τον μαζικό τουρισμό, προς όφελος των ιδίων
Την υποστήριξη της ψηφιοποίησης συλλογών έργων τέχνης και την ανάπτυξη
ψηφιακών περιηγήσεων στα Ευρωπαϊκά μουσεία και άλλα πολιτιστικά αξιοθέατα
Τον περιορισμό της ενοικίασης Airbnb σε ένα κατάλυμα ανά ιδιοκτήτη για
περιορισμένο αριθμό διανυκτερεύσεων προς αποφυγήν της συρρίκνωσης της
αγοράς ενοικίασης καταλυμάτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού με την μικρής
κλίμακας ενοικίαση καταλυμάτων μεταξύ ιδιωτών, καθώς επίσης την τήρηση
νόμιμων διατάξεων εργασίας προς αποφυγήν της εκμετάλλευσης των εργαζομένων
στην γκρίζα ζώνη
Την εγγύηση ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να λάμβάνουν τα δέοντα
ρυθμιστικά μέτρα για την πρόληψη των αρνητικών οικολογικών και
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του ισχύοντος τουριστικού μοντέλου, χωρίς
εμπόδια από τα ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης και αντιπαραγωγικής νομοθεσίας
Την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Προστασία
της Μεσογείου Θάλασσας και την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων για την καταπολέμηση
της ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές καθώς και την οικολογική τους αποκατάσταση
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•

•

Την προώθηση του πολιτιστικού και γαστρονομικού τουρισμού, με έμφαση στη
σύνδεση μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού σε μεσογειακές χώρες, με τη μεσογειακή
δίαιτα ως διατροφικό μοντέλο που αντανακλά τους ανθρώπους της και τη ζωή τους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση τοπικών προϊόντων, την αναβιώση τοπικών
παραδοσιακών συνταγών και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των επισκεπτών σε
δραστηριότητες με θεματική τα έθιμα και τις παραδόσεις, με σκοπό την επιμόρφωσή
τους για την πλούσια ιστορία και κληρονομιά της περιοχής που επισκέπτονται
Την υποστήριξη του έργου για μια θεμιτή μετάβαση σε άλλους τομείς
δραστηριότητας σε άτομα και κοινότητες που ακόμα εξαρτώνται από το μη βιώσιμο
τουρισμό

Παρά το σημαντικό ρόλο του τουρισμού στις τοπικές οικονομίες, η αύξηση του μαζικού
τουρισμού, ιδίως μέσω φτηνών πτήσεων, έχει σοβαρό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Γι’ αυτό
ακριβώς είναι επιτακτική η ανάγκη μεταστροφής από τον μαζικό τουρισμό στον αειφόρο
τουρισμό και, κατά συνέπεια, η εφαρμογή οικολογικών πρακτικων και πρότυπων σε
ολόκληρο τον τουριστικό τομέα. Ομοίως, ο τουρισμός μπορεί επίσης να συμβάλει στην
επίτευξη των στόχων για αειφόρο ανάπτυξη. Το πρόγραμμα ανάκαμψης από τον COVID-19
δίνει την ευκαιρία για επιτάχυνση της μεταστροφής αυτής και της θεμελίωσης ενός
βιώσιμου τουριστικού τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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