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Η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά ηγήθηκε μίας συντονισμένης κίνησης της Ομάδας
Task Fοrce για τον Τουρισμό της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο να ξεκινήσουν άμεσα οι διεργασίες για τη θεσμοθέτηση
ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, όπως και για την
κατάρτιση πλαισίου υγειονομικής πιστοποίησης στον κλάδο, εν όψει της αυριανής Συνόδου
των Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ.
Με πρωτοβουλία της Ευρωβουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, επιστολές εκ μέρους της Task Force για τον Τουρισμό
απεστάλησαν στην Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, καθώς και στον Κροάτη Υπουργό Τουρισμού Γκάρι
Καπέλι, προεδρεύοντα της Συνόδου Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ της 27ης Απριλίου, με
στόχο τα κράτη-μέλη να συζητήσουν και να στηρίξουν τις προτάσεις αυτές στα αρμόδια
θεσμικά όργανα.
Συγκεκριμένα, η Task
Force για τον Τουρισμό καλεί την Κομισιόν να ξεκινήσει άμεσα τις διεργασίες για τη
θεσμική δομή του ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, με τη
συνεργασία και υποστήριξη διεθνών φορέων, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού
UNWTO, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού WTTC και ο ΟΟΣΑ.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρόταση της Έλενας Κουντουρά που συμπεριλήφθηκε στο
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Thomas Cook τον περασμένο Οκτώβριο, και
την οποία έχει υιοθετήσει η Task Force για τον Τουρισμό ως βασικό συστατικό ενός σχεδίου
δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 στον τουρισμό. Σε σχετική
μάλιστα ερώτηση της κ. Κουντουρά, στη συνεδρίαση της Επιτροπής ΤΡΑΝ στις 21
Απριλίου, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν δεσμεύτηκε ότι θα τεθεί προς
συζήτηση στην σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ.
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Τονίζεται στις επιστολές ότι η πανδημία ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο την απόλυτη
ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού υποστήριξης των κρατών-μελών απέναντι στις κρίσεις
που πλήττουν τον τουρισμό, και ταυτόχρονης στήριξης των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και της ασφάλειας των ταξιδιωτών.

Παράλληλα, η Task Force για τον Τουρισμό ζητά από την Κομισιόν να δημιουργηθεί ένα
κοινό πλαίσιο υγειονομικής πιστοποίησης στον τουρισμό και στα ταξίδια στην ΕΕ, που θα
περιλαμβάνει οδηγό συστάσεων για τις υγειονομικές συνθήκες και τα κριτήρια στις
πρακτικές πρόληψης, και θα αφορά στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Πρόκειται για ένα προαιρετικό εργαλείο για τη στήριξη των εθνικών Αρχών τουρισμού των
κρατών-μελών, με σκοπό να υποστηρίξει το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας στους
ταξιδιώτες. Επιπλέον προτείνεται η παροχή άμεσης βοήθειας και συντονισμού για τη
στήριξη των κρατών-μελών και του κλάδου του τουρισμού και ταξιδίων στην εφαρμογή του.

Τις επιστολές συνυπογράφουν οι 17 ευρωβουλευτές μέλη της Ομάδας Task Force για τον
Τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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