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Το σεμινάριο οργανώθηκε από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς στην Ισπανία (E.K. και E.E.)
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού που εδρεύει στη Μαδρίτη, με αφορμή την
ολοκλήρωση του 2017 που είχε ανακηρυχθεί, διεθνώς, έτος για την ανάπτυξη του βιώσιμου
τουρισμού και για να προετοιμάσει τη μετάβαση στο 2018, το οποίο έχει ανακηρυχθεί
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Από την εκδήλωση, συγκρατήθηκαν τα
παρακάτω σημεία:


Ο τουρισμός αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία με εξαγωγικό
προσανατολισμό παγκοσμίως, μετά τα φάρμακα και τα χημικά προϊόντα.



Η Ισπανία πρωταγωνιστεί στον τομέα του τουρισμού, έχοντας προσελκύσει
συνολικά 75.300.000 επισκέπτες το 2016, αριθμός που αναμένεται να αγγίξει τα 84
εκ. το 2017.



Επισημάνθηκε η ανάγκη για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως
του οικοτουρισμού (ecoturismo), του αγροτουρισμού και του περιπατητικού
τουρισμού (senderismo).



Ακόμη, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση περιοχών που ενδείκνυνται για
βιώσιμες μορφές τουρισμού.



Η προώθηση του πολιτισμού μέσα από τον τουρισμό θα διαδραματίσει καθοριστικό
ρόλο για την προσέλκυση τουριστών στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.



Ο πολιτισμός είναι η ιστορία και ο τουρισμός ο αφηγητής.



Η Ε.Ε. οφείλει να αξιοποιήσει τα πολιτιστική της κληρονομιά προκειμένου να
συνεχίσει να αποτελεί τουριστικό προορισμό μετά το 2030.



Ο ρόλος του τουρισμού είναι βασικός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη
στήριξη της οικονομίας. Το 20% της απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού αφορά
νέους έως 25 ετών, ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Επίσης, συμβάλλει
στην κοινωνική συνοχή.
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Η αξιοποίηση για τουριστικούς σκοπούς μνημείων και χώρων με θρησκευτική,
πολιτιστική και ιστορική αξία είναι αναγκαία.



Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού στην προστασία της πολιτιστικής και ψηφιακής κληρονομιάς είναι
αξιοσημείωτος.



Εξίσου απαραίτητη είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών σε πολιτικό επίπεδο.

Τέλος, έγινε αναφορά στις πέντε προτεραιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού,
όπως δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο τ.ε: α) οικονομική ανάπτυξη και τουρισμός καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, β) κοινωνική συμμετοχή, απασχόληση και καταπολέμηση της φτώχειας,
γ) αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δ) προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και
διαφύλαξη της πολιτιστικής διαφορετικότητας και τέλος ε) προώθηση μέσα από τον
τουρισμό της ειρήνης και της προσέγγισης μεταξύ των λαών με σκοπό την αλληλεγγύη και
την αμοιβαιότητα.
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