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Nr. 4c-9/435 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Angel Tîlvăr 

 
 

 

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
vă înaintăm proiectul de opinie asupra Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – Turism și transport în 2020 și ulterior  

– COM (2020) 550, document transmis comisiei noastre în temeiul 
art.170(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 30 iunie 2020 

Nr. 4c-9/435 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor –  
Turism și transport în 2020 și ulterior 

- COM (2020)550 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu documentul 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, pentru examinarea fondului. 
 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în 
şedinţa online din data de 23 iunie 2020. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, Comunicarea de față și cele patru 
inițiative care o însoțesc stabilesc, pe de o parte, un cadru coordonat în 
vederea ridicării măsurilor de izolare și a reluării activităților și a vieții 
sociale – pornind de la Foaia de parcurs europeană comună către ridicarea 
măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 (C/2020/2419), prezentată la 
17 aprilie 2020, iar pe de altă parte, vizează relansarea sectorului turistic, 
avându-se în vedere și perspectiva perenității sale. 

Comunicarea și cele patru inițiative care o însoțesc stabilesc, pe de 
o parte, un cadru coordonat în vederea ridicării măsurilor de izolare și a 
reluării activităților și a vieții sociale, iar pe de altă parte, vizează 
relansarea sectorului turistic, avându-se în vedere și perspectiva 
perenității sale. 

Comunicarea însoțește și explică următoarele orientări și 
recomandări pentru: 

- restabilirea liberei circulații fără restricții și redeschiderea în 
condiții de siguranță a frontierelor interne ale UE: Orientări privind 
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restabilirea libertății de circulație și eliminarea treptată a controalelor la 
frontierele interne; 

- restabilirea în condiții de siguranță a transportului și conectivității: 
Orientări privind transportul; 

- reluarea în siguranță a serviciilor de turism: Orientări privind 
turismul, în special sectorul hotelier;  

- soluționarea crizei de lichidități și restabilirea încrederii 
consumatorilor: Recomandare privind voucherele. 

Pentru anul 2020, Organizația Mondială a Turismului („OMT”) 
prevede un declin al turismului internațional între 60 %-80 % comparativ 
cu anul trecut, însemnând pierderi între 840 miliarde euro și 1.100 
miliarde euro în ceea ce privește veniturile din exporturi la nivel mondial. 
 

Comunicarea Comisiei privind reluarea activităților de turism și 
transport în 2020 și ulterior este comunicarea cadru a pachetului care 
stabilește un cadru coordonat la nivel european care să permită 
reactivarea sectorului turismului, a serviciilor conexe și a transportului, în 
mod gradual, începând cu sezonul estival 2020, cu accent pe aspectele de 
durabilitate, inovare și digitalizare. Aspectele menționate în Comunicarea 
cadru sunt reluate, de manieră mai detaliată, în documentele subsecvente 
incluse în pachet.  

Măsurile propuse de Comisie vizează: 

 Restabilirea în siguranță a liberei circulații și redeschiderea 

frontierelor interne 

Comisia oferă orientări statelor membre, astfel încât acestea să 
poată ridica treptat restricțiile din calea liberei circulații și controalele la 
frontierele interne într-o manieră coordonată și etapizată. 

 Reluarea transportului și a conectivității în condiții de 

siguranță 

Comisia oferă orientări bazate pe un cadru de principii și un set de 
instrumente comune, cu scopul de a sprijini reluarea serviciilor de 
transport de toate tipurile în întreaga Uniune într-un mod consecvent, 
coordonat și reciproc acceptat de statele membre. 

 Reluarea serviciilor turistice cu minimizarea riscurilor pentru 

sănătate  

Comisia stabilește principii care să ghideze statele membre atunci 
când reiau activitățile turistice și elaborează protocoale legate de COVID-
19 pentru unitățile de cazare cu obiectivul de a reduce riscurile de infecție 
atât pentru oaspeți, cât și pentru personalul gazdă. 

Ghidul se bazează pe orientările Centrului European de Prevenire și 
Control al Bolilor (ECDC) și încearcă să protejeze turiștii și forța de muncă, 
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respectând în același timp regulile de sănătate publică și măsurile de 
distanțare socială. Ghidul propune un set minim de principii, care în 
același timp îndeplinesc cerințele riguroase de sănătate și siguranță și 
subliniază importanța informațiilor actualizate și ușor accesibile călătorilor 

 Tehnologiile digitale  

Comisia și statele membre vor dezvolta cadrul de interoperabilitate 
transfrontalier european pentru aplicațiile mobile care să sprijine 
trasabilitatea contactelor. De asemenea, va crea un site web dedicat, cu o 
hartă care combină informații în timp real referitoare la călătorii și turism 
și va sprijini soluții inovatoare în conformitate cu legislația privind 
protecția datelor pentru utilizarea inteligenței artificiale și roboticii pentru 
a lupta împotriva pandemiei COVID-19.  

 Protejarea drepturilor consumatorilor 

Comisia va susține Centrele europene pentru protecția 
consumatorilor în elaborarea de recomandări și informații despre cazări 
anulate, închirieri de mașini și evenimente rezervate ca servicii 
individuale. De asemenea, Comisia va sprijini consolidarea capacităților 
pentru organismele alternative de soluționare a litigiilor, care ajută 
consumatorii și comercianții să găsească soluții amiabile.  

În relația cu platformele online, Comisia va continua să lucreze prin 
rețeaua centrelor europene pentru consumatori privind asigurarea unor 
practici comerciale echitabile (ex. transparența și corectitudinea 
informațiilor din online legate de rezervări, restricții de călătorie etc.). 

 Aspectele de lichiditate pentru companiile din domeniu 

Comisia încurajează statele membre și regiunile cele mai afectate de 
limitarea activității turistice să utilizeze posibilitățile oferite de Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus pentru a sprijini IMM-urile din 
sectorul turismului.  

Inițiativa pentru investiții oferă un grad considerabil de flexibilitate 
statelor membre de a redirecționa fondurile de coeziune pentru furnizarea 
de lichidități imediate IMM-urilor din sectorul turismului și pentru a le 
ajuta să se pregătească pentru sezonul turistic.   

 Vouchere atractive, pe o bază voluntară: un câștig atât pentru 

întreprinderi, cât și pentru clienți  

Comisia promovează utilizarea voucherelor pentru pasageri și 
călători drept o alternativă viabilă și atractivă de rambursare pentru 
călătorii anulate. Organizațiile de consumatori și de pasageri la nivelul 
Uniunii și la nivel național ar trebui să încurajeze călătorii și pasagerii să 
accepte, în locul rambursării în bani, aceste vouchere care trebuie să fie 
garantate în cazul insolvenței companiilor emitente.  
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 Protejarea forței de muncă  

Comisia recomandă statelor membre utilizarea fondurilor naționale 
și europene (FEDR, FSE, FEADR, InvestEU), cu accent pe componenta de 
îmbunătățire a pregătirii profesionale pentru a sprijini forța de muncă din 
domeniile turismului și transporturilor.  

Fondul social european sprijină acordarea șomajului tehnic pentru a 
proteja locurile de muncă. În plus, inițiativa Instrumentului european de 
sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de 
urgență (SURE) va oferi o asistență financiară de până la 100 de miliarde 
euro pentru a ajuta statele membre să acopere costurile sistemelor 
naționale de ocupare a forței de muncă pe termen scurt.  

 Promovarea turismului local  

Comisia, în cooperare cu statele membre, va solicita angajamente 
privind lansarea unor sisteme de vouchere prin patronaj și va crea o 
platformă online care să stabilească legături între cei care își asumă 
angajamente și furnizorii din sectorul turismului. De asemenea, va 
promova tranziția către un model mai durabil de turism costier și maritim, 
ca parte a abordării sale strategice pentru o economie albastră 
sustenabilă. Comisia va sprijini, de asemenea, agroturismul ca model 
sustenabil de turism în zonele rurale.  

În cooperare cu statele membre, Comisia va continua eforturile 
anterioare de sprijinire a schimbului de informații și de încurajare a 
cetățenilor europeni să descopere diversitatea peisajelor, a culturilor și a 
experiențelor din Europa, inclusiv prin promovarea Capitalelor europene 
ale turismului inteligent și a „Destinațiilor europene de excelență”.  

Comisia va organiza, de îndată ce circumstanțele de sănătate o vor 
permite, o Convenție europeană pentru turism, pentru a reflecta - 
împreună cu instituțiile UE, industria, regiunile și orașele și părțile 
interesate - asupra turismul european din viitor și va începe să 
construiască împreună o foaie de parcurs 2050 spre un ecosistem turistic 
european durabil, inovator și rezistent („Agenda europeană pentru turism 
2050”). 

Pachetul de măsuri a fost discutat la nivel ministerial în cadrul 
videoconferințelor organizate de Președinția croată a Consiliului în 
domeniul sănătății, turismului și transporturilor, precum și la nivel tehnic. 
Statele membre au salutat în general orientările Comisiei Europene, 
considerând necesare și utile schimbul de informații și coordonarea în 
procesul de relaxare a măsurilor de restricție impuse în contextul COVID, 
în funcție de situația epidemiologică specifică fiecărui stat. 
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Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, 

care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene, potrivit procedurilor 

parlamentare. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

        

    

 

        

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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