
 
Re-open EU: Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο ιστότοπο για την ασφαλή επανέναρξη
της ελεύθερης κυκλοφορίας και του τουρισμού στην ΕΕ
 
Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2020 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Σήμερα η Επιτροπή εγκαινιάζει τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Re-Open EU» για να υποστηρίξει την
ασφαλή επανέναρξη των ταξιδιών και του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα θα
παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα σύνορα και τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς και
τις υπηρεσίες τουρισμού στα κράτη μέλη. Η Re-open EU θα περιλαμβάνει επίσης πρακτικές πληροφορίες
από τα κράτη μέλη σχετικά με ταξιδιωτικούς περιορισμούς, τα μέτρα για τη δημόσια υγεία και την
ασφάλεια, όπως για τη φυσική αποστασιοποίηση ή τη χρήση μάσκας, καθώς και άλλες χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με τις τουριστικές προσφορές στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα επιτρέψει
στους Ευρωπαίους να λαμβάνουν υπεύθυνες και ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο
διαχείρισης των συνεχιζόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τον κορονοϊό όταν προγραμματίζουν τις
διακοπές τους και τα ταξίδια τους φέτος το καλοκαίρι και πέρα από αυτό.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε τα εξής: «Ύστερα από εβδομάδες
εγκλεισμού, τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ ανοίγουν ξανά. Ο ιστότοπος Re-open EU που εγκαινιάζουμε
σήμερα θα παρέχει στους ταξιδιώτες εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να
προγραμματίσουν με σιγουριά τα ταξίδια τους και να παραμείνουν ασφαλείς στις μετακινήσεις τους. Θα
βοηθήσει επίσης τα μικρά εστιατόρια και τους ξενοδόχους, καθώς και τις πόλεις σε ολόκληρη την
Ευρώπη, να εμπνευστούν από καινοτόμες λύσεις που αναπτύχθηκαν από άλλους.»

Η επίτροπος κ. Μαρία Γκαμπριέλ, αρμόδια για την καινοτομία, την έρευνα, τον πολιτισμό, την
εκπαίδευση και τη νεολαία, καθώς και για το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), δήλωσε: «Η τεράστια και
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά μας.
Όμως, επειδή τους τελευταίους μήνες δεν υπήρχαν δυνατότητες για ταξίδια και οι περισσότεροι χώροι
ήταν κλειστοί, ο πολιτισμός και ο τουρισμός δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα. Η πλατφόρμα Re-open EU
παρέχει επικαιροποιημένες ουσιώδεις πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε ξανά με ασφάλεια να
εξερευνήσουμε την Ευρώπη».

Η πλατφόρμα Re-open EU αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων της Επιτροπής για τον τουρισμό και τις
μεταφορές, της 13ης Μαΐου 2020, που δρομολογήθηκε με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
των ταξιδιωτών στην ΕΕ και την ασφαλή επανέναρξη του ευρωπαϊκού τουρισμού, σύμφωνα με τις
αναγκαίες προφυλάξεις για την υγεία. Η νέα πλατφόρμα, η οποία διατίθεται επίσης σε μορφή φιλική
προς τα κινητά (διαδικτυακή εφαρμογή), είναι βασικό σημείο αναφοράς για οποιονδήποτε ταξιδεύει στην
ΕΕ καθώς συγκεντρώνει επικαιροποιημένες πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε έναν
τόπο. Θα επιτρέψει στoυς πολίτες να φυλλομετρούν τις ειδικές για κάθε χώρα πληροφορίες, να
ενημερώνονται και να βρίσκουν πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μέσω διαδραστικού χάρτη.
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα είναι εύκολη μέσω εφαρμογής ή δικτυακού τόπου και το περιεχόμενό
της διατίθεται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Επιπλέον, η πλατφόρμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με συστήματα πιστωτικών κουπονιών, τα
οποία επιτρέπουν στους καταναλωτές να στηρίξουν τα αγαπημένα τους ξενοδοχεία ή εστιατόρια με την
αγορά κουπονιών για μελλοντική διαμονή ή γεύμα όταν ξανανοίξουν, προκειμένου να βοηθήσουν τον
ευρωπαϊκό κλάδο φιλοξενίας τώρα που καταργούνται οι περιορισμοί και ανοίγουν τα σύνορα. Τα
πιστωτικά κουπόνια βοηθούν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα σημεία συμφόρησης των ταμειακών
ροών, με υπηρεσίες που παρέχονται σε μεταγενέστερο στάδιο. Το ποσό που καταβάλλει ο πελάτης
καταλήγει απευθείας στον πάροχο υπηρεσιών. Με τη δημιουργία της ειδικής σελίδας, η Επιτροπή
σκοπεύει να συμβάλει στην καλύτερη σύνδεση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των
ενδιαφερόμενων πελατών, ιδίως, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Τέλος, η ψηφιακή πολιτιστική πλατφόρμα της Ευρώπης, Europeana, εγκαινιάζει την Discovering
Europe, μια συλλογή έργων τέχνης και φωτογραφιών ορισμένων από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της
Ευρώπης. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ειδικός τουριστικός κόμβος για την Europeana Pro με σκοπό να
βοηθήσει τους επαγγελματίες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς να ανακαλύψουν πρωτοβουλίες
υποστήριξης του τουρισμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά, η οποία

https://reopen.europa.eu/
https://reopen.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_el.pdf
https://reopen.europa.eu/
https://www.europeana.eu/el/discovering-europe
https://www.europeana.eu/el/discovering-europe


IP/20/1045 

εγκρίθηκε στις 13 Μαΐου 2020, ανακοινώθηκε η δημοσίευση ειδικού δικτυακού τόπου για την παροχή
σχετικών πληροφοριών στους ταξιδιώτες ώστε να ταξιδεύουν με ασφάλεια στην ΕΕ. Η Επιτροπή
ανακοίνωσε επίσης ότι προτίθεται να αξιοποιήσει τη δυναμική των συστημάτων πιστωτικών κουπονιών
και να συνεργαστεί με τις εθνικές αρχές, τις τοπικές τουριστικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις για να
πολλαπλασιάσει και να κλιμακώσει παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για τον τουρισμό συζήτησαν για πρώτη φορά τη δρομολόγηση της
ειδικής πλατφόρμας Re-open EU στην τηλεδιάσκεψη της 20ής Μαΐου και επικρότησαν ευρέως την
πρωτοβουλία. Η πλατφόρμα Re-open EU, η οποία αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ)
της Επιτροπής, παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που καλύπτουν περίπου 30 δείκτες σχετικά
με τις μεταφορές, τη δημόσια υγεία και τον τουρισμό, που παρέχουν τα κράτη μέλη και συμπληρώνονται
από στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Στις 11 Ιουνίου 2020 η Επιτροπή υπέβαλε τις συστάσεις της για μερική και σταδιακή άρση των
ταξιδιωτικών περιορισμών στην ΕΕ μετά τις 30 Ιουνίου και κάλεσε τα κράτη μέλη να άρουν τους
περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία και να άρουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα έως τις 15
Ιουνίου, λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας στην ΕΕ και την εφαρμογή της
φυσικής αποστασιοποίησης και άλλων μέτρων για την υγεία από τα κράτη μέλη.

Μέσω της Re-open EU, η Επιτροπή παρέχει επίσης σχετικές πληροφορίες για τις τουριστικές προσφορές
σε διάφορα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων της ΕΕ, όπως οι Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες
του έξυπνου τουρισμού, οι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας (EDEN) και οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες
της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες
Ιστότοπος Re-Open EU

Europeana (Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη)
Discovering Europe
Europeana Pro

Δέσμη μέτρων για τον τουρισμό και τις μεταφορές

Ανακοίνωση σχετικά με την τρίτη αξιολόγηση της εφαρμογής του προσωρινού περιορισμού των μη
ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ

Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών — βοήθεια και συμβουλές για τους καταναλωτές στην Ευρώπη

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κοροναϊού

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53)
Federica MICCOLI (+32 2 295 83 00)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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