Παρακαλούµε µην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε µε το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Αθήνα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

HATTA: Κατάθεση Προτάσεων του ΗΑΤΤΑ στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού του
Ευρωκοινοβουλίου
Τις θέσεις/ προτάσεις του για την ανάπτυξη του τουρισµού της Ελλάδας και της Ευρώπης κατέθεσε ο ΗΑΤΤΑ στη
συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισµού του Ευρωκοινοβουλίου που πραγµατοποιήθηκε (σήµερα)
Παρασκευή 22 Ιουνίου στο Ηράκλειο, µε θέµα «Το µέλλον των µεταφορών και του τουρισµού στην Ευρώπη: H
περίπτωση της Ελλάδας»
Έµφαση δόθηκε :
 στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισµού, µέσα από την διευκόλυνση και απλοποίηση των διαδικασιών
έκδοσης Visa Schengen,τονίζοντας ότι το υπάρχον σύστηµα δεν αποτρέπει την παράνοµη µετανάστευση,
αλλά τους δυνητικούς τουρίστες και πρότεινε τη δηµιουργία και λειτουργία µιας ευρωπαϊκής
ηλεκτρονικής πλατφόρµας (electronic data base for e-visas), στην λειτουργία της οποίας τα τουριστικά
γραφεία και οι tour operators θα έχουν την ευθύνη διακίνησης των τουριστών
Τα µέλη της Επιτροπής εξέφρασαν, σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις µε τον Αντιπρόεδρο του ΗΑΤΤΑ, κ. Γιάννη
Παπαδάκη, το ενδιαφέρον τους για το σύστηµα e-visas και επιβεβαίωσαν την ευρωπαϊκή αλλά και
παγκόσµια τάση για ανάληψη πρωτοβουλιών για την διευκόλυνση των µετακινήσεων των ταξιδιωτών
(ενδιαφέρον το οποίο εκφράστηκε και στην ανακοίνωση της πρόσφατης σύσκεψης των G20 στο Μεξικό).
 στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού και στην ανάγκη για:
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού µε πρώτη προτεραιότητα τη µείωση του
συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα συστατικά στοιχεία του τουριστικού πακέτου / προϊόντος
άρση των εµποδίων µε την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων και του τοµέα των οδικών µεταφορών
επιβατών, την αλλαγή της πολιτικής των αεροµεταφορών και της βελτίωσης των υποδοµών και την Κατάργηση
διατάξεων που αποτελούν πρόσκοµµα στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς
εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Brian Simpson, εξέφρασε κατά τη διάρκεια συνοµιλίας µε τον Αντιπρόεδρο του
ΗΑΤΤΑ, την ανάγκη και τη βούληση για ευρύτερη, περαιτέρω συνεργασία, µε βασικό άξονα την άρση των
αντικινήτρων για την τουριστική ανάπτυξη στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού και της συνεργασίας των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για φωτογραφικό υλικό, παρακαλούµε πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στο ΗΑΤΤΑ
Γραφεία Συνδέσµου: Τηλ. 210 9223522, Fax 210 9233307
Email: hatta@hatta.gr, Web site: www.hatta.gr
Πρόεδρος: κ. Γιώργος Τελώνης, τηλ. 6974 634000
∆ιευθύντρια: κα. Άννα Ανυφαντή, τηλ. 6973 043504

