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Παρά την καταστροφή που προκάλεσε στην τουριστική οικονομία, η τρέχουσα
κρίση πέτυχε —σαν μια φωτογραφία— να αποτυπώσει το είδωλο του τουριστικού
τομέα, υπογραμμίζοντας τα ελλείμματά του, αλλά και τη δυναμική της
αλληλεγγύης, και δίνοντάς μας χρόνο να σκεφτούμε τα στοιχεία που χρειάζεται να
αναπτύξουμε για έναν τουρισμό πιο ισχυρό, ανθεκτικό και έτοιμο να αποκρίνεται
στις προκλήσεις.
Τα τελευταία χρόνια, η ψηφιοποίηση και η βιωσιμότητα υπήρξαν τα ευρωπαϊκά
μάντρα, τα οποία ενσωματώθηκαν σε κάθε πτυχή της τουριστικής πολιτικής. Τώρα,
στην πρώτη γραμμή προστίθεται η ασφάλεια, καθώς η πανδημία κατέστησε σαφές
ότι είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε τη θωράκιση του τουριστικού τομέα, έναντι
κάθε είδους πιθανής μελλοντικής κρίσης, υγειονομικής, κλιματικής, ή άλλης.
Σ’ αυτές τις συνθήκες παγκόσμιας αναταραχής, είναι ανάγκη να δώσουμε το
παράδειγμα υλοποιώντας μια αποφασιστική στροφή μέσα στα επόμενα 10-20
χρόνια. Η ενίσχυση των προσπαθειών μας για την ψηφιακή μετάβαση, την
υιοθέτηση βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, την επανεκπαίδευση
και την αναβάθμιση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στον τουρισμό, παράλληλα με τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την υποστήριξη
των ΜμΕ και την εγγύηση ασφαλούς τουρισμού χωρίς αποκλεισμούς, είναι στόχοι
που απαιτούν προσπάθεια για να επιτευχθούν. Ωστόσο, είμαι πιο βέβαιος από ποτέ
ότι αυτός είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε.
Ο ευρωπαϊκός τουρισμός κατέχει ηγετική θέση διεθνώς σε βάθος χρόνου. Σήμερα,
καλούμαστε και πάλι να ενεργήσουμε αποφασιστικά διεκδικώντας το μερίδιό μας,
επιδιώκοντας μια ταχεία ανάκαμψη, και στρώνοντας τον δρόμο για ένα ακόμη
καλύτερο μέλλον για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Οι επενδύσεις σε συστήματα
πληροφόρησης για την αγορά, στη διαχείριση των δεδομένων, στο ανθρώπινο
κεφάλαιο, στην διαφοροποίηση των αγορών, των προϊόντων και των υπηρεσιών:
αυτά είναι τα εργαλεία μας, και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε με ταχύ και
αποδοτικό τρόπο, μέσω του συντονισμού σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης και με
εκτεταμένες συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών.

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκαινιάσει τον διάλογο
ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βιώσιμη τουριστική ανάκαμψη και τον
στρατηγικό προσανατολισμό του τουρισμού της επόμενης μέρας. Είμαι απόλυτα
βέβαιος ότι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Τουρισμού θα ενισχύσουν το
εύρος της κοινής μας προσπάθειας, ώστε να θωρακίσουμε τον ευρωπαϊκό τουρισμό
και να του παράσχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους και την υποστήριξη για να
ανθίσει και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, αφήνοντας πίσω του τις δύσκολες
σημερινές συνθήκες.
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