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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 

București, 6 octombrie 2020 
Nr. 4c-22/400 

 
Opinie 

 
privind  COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR 
Turism și transport în 2020 și ulterior  

COM(2020) 550 
 

În conformitate cu prevederile art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru 
industrii şi servicii, Comisia pentru muncă şi protecție socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia pentru tehnologia informației şi comunicațiilor și 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate pentru 
examinarea pe fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Turism și transport în 2020 și ulterior– COM(2020) 550. 

Având în vedere: 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii şi servicii, 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru muncă şi protecție 

socială, 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru sănătate şi familie, 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru tehnologia informației şi 

comunicațiilor, 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură, 
− Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană 

a Camerei Deputaților, 
− Analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene. 
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Comisia pentru afaceri europene: 
 
1) Susține obiectivele și abordarea coordonată a turismului și transportului 

în 2020 și sprijinirea durabilității ecosistemului turistic valoros al Uniunii 
Europene pentru generațiile viitoare. 
 

2) Consideră că menținerea poziției de lider mondial a Uniunii Europene în 
domeniul turismului durabil și inovator necesită o abordare integrată a 
rezilienței la dezastre naturale și a pregătirii resurselor umane necesare 
promovării turismului inovator, în mod armonizat pentru toate regiunile 
Europei. 
 

3) Subliniază că restricționarea liberei circulații de către statele membre 
trebuie să reprezinte doar o măsură de ultimă instanță, adoptată numai  în 
mod coordonat și comunicată la nivelul Uniunii Europene. 
 

4) Atrage atenția asupra necesității de a stabili criteri flexibile dupa care se 
decid restricții ale libertății de mișcare, astfel încât să fie asigurat un 
răspuns coordonat la nivelul Uniunii și în cazurile în care virusul se 
modifică pe parcursul epidemiei. 
 

5) Recomandă ca tranziția către un model de asigurare a transportului lipsit 
de riscuri de îmbolnăviresă permită transpunerea modalităților prin  care 
să se poată proteja sănătatea lucrătorilor din sectorul transporturilor și a 
pasagerilor și  reducerea la minimum a riscului de infecții în terminalele de 
transport și în vehicule, pentru toate mijloacele  de transport. 
 

6) Subliniază necesitatea dezvoltării sistemului de informații bazat pe 
imagini transmise de sateliții europeni și a datelor de poziționare satelitară 
Galileo, cuplate la bazele de date cu relevanță turistică și de sănătate 
publică, care să permită cetățenilor europeni să își planifice și să își 
deruleze călătoriile de vacanță în siguranță. 

 
7) Consideră că mai sunt încă necesare eforturi pentru asigurarea 

participării întreprinderilor mici și mijlocii la diversificarea ofertei turistice 
europene și la cuplarea acesteia cu activități productive și educative, astfel 
încât turismul de nișă să contribuie, în același timp, la creșterea rezilienței 
sectorului turistic european la dezastre și la formarea unei tinere generații 
sănătoase și creative. 
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8) Reamintește că agricultura ecologică și sectorul agroindustrial local 

susțin activități turistice de interes pentru cunoaștere și în paralel, a 
patrimoniului european tangibil și intangibil, ceea ce implică integrarea 
acestora în strategia dezvoltării turismului european.  
 

9) Recomandă formularea unei direcții strategice care să cuprindă 
mecanisme rapide, automate, pentru atribuțiile specifice autorităților 
publice din domeniul sănătății din statele membre în cazul unor crize 
similare celei a coronavisului, astfel încât răspunsul să fie coordonat la 
nivelul Uniunii și să fie evitate tendințele izolaționiste și protecționiste, ce 
prezintă un impact major asupra turismului și transportului european. 
 

10) Îți manifestă dorința de a fi informată cu privire la eficiența 
utilizării resurselor financiare puse la dispoziția rețelei Centrelor Europene 
ale Consumatorilor și cu privire la sistemul de indicatori utilizați în acest 
scop. 

 
11) Își exprimă îngrijorarea cu privire la vulnerabilitatea regională 

ridicată a unor regiuni europene, așa cum reiese prin luarea în considerare 
indicatorilor referitori la intensitatea turistică și la caracterul sezonier al 
turismului, ceea ce indică disparități în ce privește  diversificarea și 
concentrarea valorilor turistice. 

 
12) Atrage atenția asupra necesității stabilirii unui mecanism de 

consultare operativă a statelor membre pentru a gestiona măsurile pe 
termen scurt din domeniul turismului și transportului, pentru a contracara 
criza noului coronavrus în contextul urmării obiectivelor pe termen lung 
propuse pentru consolidarea sectorului turistic european. 

 
13) Recomandă intensificarea eforturilor la nivelul Uniunii pentru 

recunoașterea calificărilor obținute în mod independent, în afara sistemului 
educației formale, astfel încât să fie posibilă recalificarea și policalificarea 
rapidă a lucrătorilor care își pierd locurile de muncă ca urmare a 
epidemiilor sau a altor dezastre. 
 

14) Își exprimă preocuparea cu privire la impactul dezastrelor asupra 
turismului statelor membre care dispun de mai puține resurse pentru a 
compensa pierderile suferite de sectorul turistic, cum ar fi România, și 
consideră necesară sprijinirea cu prioritate a acestora. 
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15) Recomandă un accent mai puternic pe programele Uniunii dedicate 
promovării valorilor culturale europene pentru evidențierea, susținerea și 
valorificarea pe căi cât mai diverse a potențialului cultural în scop educativ 
și turistic, astfel încât să crească reziliența comunităților locale. 

 

Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința din 6 octombrie 2020, a 
hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie care să fie 
transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

Propune informarea instituțiilor Uniunii Europene şi Guvernului României 
asupra observațiilor şi recomandărilor sale, ca o contribuție la procesul de 
formulare a unor politici eficiente în domeniul de referință. 

Propune, în același timp, transmiterea observațiilor/recomandărilor sale, 
Comisiei Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia 
Europeană în Comunicarea „Furnizând rezultate pentru Europa”, COM (2006) 
211. 

 

 

Angel TÎLVĂR 

 

PREȘEDINTE 

 


