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TURISMUL

Din decembrie 2009, turismul dispune de un temei juridic propriu. Totuși, acest sector
nu beneficiază de o linie de finanțare separată în cadrul noilor perspective financiare
(2014-2020).

TEMEI JURIDIC

Articolul 6 litera (d) și articolul 195 de la titlul XXII din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE)

OBIECTIVE

În Uniunea Europeană, sectorul turismului, în accepția sa clasică (de furnizor tradițional de
servicii de călătorie și turistice) cuprinde 1,8 milioane de întreprinderi, în special întreprinderi
mici și mijlocii (IMM-uri). Turismul contribuie cu 5 % la PIB-ul total, iar 5,2 % din populația
activă lucrează în acest sector (adică aproximativ 9,7 milioane de persoane). Având în vedere
legăturile strânse ale turismului cu alte sectoare economice, contribuția sa este chiar mai mare
[peste 10 % din produsul intern brut (PIB) și cel puțin 12 % din totalul locurilor de muncă, adică
13 milioane de lucrători].
În 2014, turismul internațional la nivel mondial a înregistrat 1,133 miliarde de sosiri (+4,3 %),
dintre care 582 de milioane în Europa, adică 51 % din total (+3 %). Astfel, Europa (pe primul loc
situându-se Franța) își confirmă poziția de primă destinație turistică din lume. În plus, un studiu
prospectiv pe termen lung al Organizației Mondiale a Turismului (OMT) prevede pentru 2030
o creștere mai modestă a turismului în Europa, estimată la 744 de milioane de turiști (+1,8 %),
adică 41,1 % din totalul acestora.
Din perspectivă europeană, politica în domeniul turismului contribuie, de asemenea, la
îndeplinirea obiectivelor politice generale în domeniul ocupării forței de muncă și al creșterii
economice. În plus, importanța dimensiunii de mediu și a dimensiunii sustenabile a turismului
va crește de-a lungul timpului, fiind deja cuprinsă în pachetele privind turismul sustenabil,
responsabil sau etic.

REZULTATE

A. Politică generală
De la reuniunea Consiliului European din 21 iunie 1999 privind „turismul și ocuparea forței
de muncă”, Uniunea acordă o atenție sporită contribuției pe care o aduce turismul în domeniul
ocupării forței de muncă la nivel european. În comunicarea intitulată „Să lucrăm împreună
pentru viitorul turismului european” (COM(2001)0665), publicată în noiembrie 2001, Comisia
a propus un cadru de acțiune și măsuri pentru stimularea industriei europene a turismului.
Rezoluția Consiliului din 21 mai 2002 privind viitorul turismului european a confirmat
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abordarea Comisiei și a impulsionat din nou cooperarea între actorii publici și cei privați din
cadrul industriei turismului european pentru ca Europa să devină principala destinație turistică.
În acest context, Comisia a luat ulterior măsuri și a inițiat numeroase acțiuni. Printre rezultatele
directe ale acestei strategii se numără:
— conturile satelit în domeniul turismului (CST) pe stat membru, finalizate odată cu

prezentarea primului cont satelit european;

— lansarea unui portal online de promovare a Europei ca destinație turistică;

— organizarea, din 2002, a unui forum european privind turismul (cea de-a 14-a ediție,
din 2015, s-a desfășurat la Luxemburg și a avut drept temă principală „digitalizarea
turismului”).

În perioada 2001- februarie 2014, Comisia a publicat șapte comunicări privind orientările sale
politice în domeniul dezvoltării sectorului turismului, printre care:
— Comunicarea (COM(2007)0621), din 19 octombrie 2007 - Agenda pentru un turism

european durabil și competitiv -, care prezintă dezvoltarea durabilă ca mijloc de garantare
a competitivității pe termen lung a turismului și anunță acțiuni de pregătire pe trei ani;

— Comunicarea (COM(2010)0352), din 30 iunie 2010 - Europa, destinația turistică favorită
la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european -, care analizează factorii
care contribuie la competitivitatea în domeniul turismului și la dezvoltarea durabilă a
acestui sector, precum și obstacolele care stau în calea acestor aspecte;

— Comunicarea (COM(2012)0649), din 7 noiembrie 2012 - Aplicarea și dezvoltarea politicii
comune în materie de vize în vederea stimulării creșterii economice în UE -, care vizează
creșterea nivelului fluxurilor turistice din țările terțe prin intermediul politicii comune în
materie de vize;

— Comunicarea (COM(2014)0086), din 20 februarie 2014 - O strategie europeană pentru
stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în turismul maritim și costier
-, care vizează să promoveze creșterea durabilă și competitivitatea în domeniul turismului
maritim și costier.

B. Măsuri speciale
1. În interesul călătorilor și/sau al turiștilor
Concret, este vorba despre măsuri menite să faciliteze trecerea frontierelor și protejarea sănătății
și a siguranței, precum și a intereselor materiale ale călătorilor. Printre aceste măsuri se numără,
în special, Recomandarea nr. 86/666/CEE a Consiliului privind siguranța hotelurilor existente
împotriva riscurilor de incendii, precum și o nouă directivă privind pachetele de servicii de
călătorie și formulele de călătorie asistate (care va abroga Directiva 90/314 CEE[1]) și Directiva
2008/122/CE privind utilizarea bunurilor pe durată limitată de către consumatori. Acestea
sunt completate de adoptarea unor norme privind drepturile pasagerilor în toate domeniile
transportului (a se vedea fișa 5.6.2). Un alt exemplu care demonstrează conexiunea dintre
sectorul turismului și un alt domeniu de competență al Uniunii este Directiva 2006/7/CE din
15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat, care va abroga Directiva
76/160/CEE la 31 decembrie 2014, în interesul grupurilor vizate sau al subiectelor prioritare.

[1]La 27 octombrie 2015, Parlamentul a aprobat în a doua lectură (fără modificări) poziția comună adoptată de
Consiliu în vederea adoptării unei noi directive de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei
2011/83/UE și de abrogare a Directivei 90/314/CEE.

http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52007DC0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52007DC0621
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0352
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.6.2.pdf
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La solicitarea Parlamentului, Comisia a lansat o serie de inițiative pe teme de actualitate cu
obiective specifice în ceea ce privește turismul european.
Una dintre acestea este inițiativa „Eden”, care se concentrează asupra promovării destinațiilor
turistice europene de excelență și a destinațiilor aflate în ascensiune sau chiar puțin cunoscute,
dar care respectă principiile privind durabilitatea. Finanțarea acțiunilor pregătitoare a expirat
în 2011, însă Comisia a continuat să pună în aplicare inițiativa în cadrul Programului pentru
competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME).
O altă acțiune care are drept scop promovarea turismului social, „Calypso”, se concentrează
asupra turismului pentru persoanele în vârstă, tinerii fără posibilități, familiile cu nevoi
speciale și persoanele cu mobilitate redusă; obiectivul acesteia este de a oferi cât mai multor
persoane posibilitatea de a călători, contribuind, în același timp, la combaterea dezechilibrelor
sezoniere. Având în vedere că inițiativa a înregistrat rezultate pozitive timp de trei ani, Comisia
cofinanțează, începând din 2014, proiecte-pilot care au scopul de a corecta caracterul sezonier,
orientate către tineri și persoane în vârstă (ultima procedură de ofertare, gestionată de Agenția
Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, datează din 30 iunie 2015).
Inițiativele „Turismul durabil”, care include ruta europeană Cortina de fier, sau „Centura verde”,
(6 800 km de căi de circulație, ce se întind de la Marea Barents la Marea Neagră) au drept
obiectiv promovarea transformării fostei Cortine de fier într-o rețea transfrontalieră de căi de
circulație pentru plimbările cu bicicleta sau pe jos. Pentru o evaluare a circuitelor „Eurovélo” - o
rețea de 14 rute cicliste pe distanțe lungi gestionată de Federația Cicliștilor Europeni -, se poate
consulta studiul actualizat (2012) al Parlamentului European cu privire la rețeaua europeană de
rute cicliste.
Comisia cofinanțează, de asemenea, proiecte transfrontaliere de turism durabil, care au drept
scop diversificarea ofertei europene de turism. De exemplu, o procedură de ofertare a fost
lansată recent (30 iunie 2015) în cadrul programului COSME, pentru promovarea și dezvoltarea
produselor și serviciilor din domeniul sportului și al bunăstării, precum și al patrimoniului
cultural și industrial din Europa.
În contextul acțiunii pregătitoare „Turism și accesibilitate pentru toți”, începând cu luna
februarie 2014, Comisia a cofinanțat, pentru o perioadă de 18 luni, proiecte de rute accesibile în
cadrul unui pachet de produse și servicii destinate persoanelor cu handicap, turiștilor în vârstă
și persoanelor care se confruntă cu dificultăți temporare.
În cele din urmă, în contextul digitalizării serviciilor de călătorii și turism, în martie 2015,
Comisia a lansat o platformă digitală în materie de turism în scopul consolidării capacității de
inovare și de digitalizare a IMM-urilor din domeniul turismului.
2. În interesul sectorului turismului și al regiunilor și pentru un turism responsabil
Regiunile sunt instituțiile naționale cele mai adecvate din punct de vedere strategic pentru
dezvoltarea durabilă a turismului și promovarea competitivității destinațiilor europene. Comisia
susține, de asemenea, crearea de rețele între principalele regiuni turistice europene. În iulie
2009, a fost creată NECSTouR, o rețea deschisă a regiunilor turistice europene, cu scopul de
a servi drept platformă pentru schimbul de informații și de soluții inovatoare în materie de
turism competitiv și durabil. În ceea ce privește contribuția adusă de turism la dezvoltarea
regională și la ocuparea forței de muncă în regiunile vizate, Uniunea dispune de alte surse de
finanțare: FEDR, pentru finanțarea proiectelor durabile din domeniul turismului, programul
Interreg, Fondul de coeziune, pentru finanțarea infrastructurilor în domeniul mediului și al
transporturilor, FSE, pentru ocuparea forței de muncă, programul Leonardo da Vinci, pentru
formarea profesională, FEADR, pentru diversificarea economiei rurale, FEP, pentru reconversia

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_ro.htm
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în cadrul sectorului turismului ecologic, programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP)
și cel de Al 7-lea program-cadru european pentru cercetare și dezvoltare (PCRD). În acest
context, în cadrul financiar multianual 2014-2020, programul COSME a reluat programul CIP,
iar inițiativa „Orizont 2020” a reluat programul PCRD.
În contextul noilor perspective financiare și în cadrul „Programului pentru competitivitatea
întreprinderilor și a IMM-urilor” (COSME), Comisia dispune de o finanțare globală de
105,5 milioane de euro. Pentru 2015, pachetul financiar de care dispune Comisia în acest scop
este modest; Comitetul de gestionare a programului COSME a stabilit suma de 9 milioane de
euro. Datele statistice armonizate privind turismul sunt colectate în cadrul Uniunii din 1996.
Regulamentul (UE) nr. 692/2011 din 6 iulie 2011 a stabilit un cadru comun pentru dezvoltarea,
producerea și difuzarea sistematică a statisticilor europene referitoare la turism, colectate în
statele membre. În 2013, Comisia a creat un observator virtual al turismului pentru a coordona
colectarea și stocarea de informații și pentru a garanta o mai mare sinergie între diferitele niveluri
de politică în domeniul turismului. Prin comunicările din 27 noiembrie 1996 (COM(96)0547)
și din 26 mai 1999 (COM(1999)0262), Comisia a anunțat și a instituit o acțiune comunitară
pentru combaterea turismului sexual în care sunt implicați copii (pentru prevenire și infracțiuni,
a se vedea mai jos).

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

În decembrie 1996, Parlamentul European sprijinise deja o acțiune comunitară privind turismul,
exprimându-și avizul favorabil pentru primul program multianual 1997-2000, „Philoxenia”,
care nu a fost adoptat însă din cauză că nu a întrunit unanimitatea în cadrul Consiliului.
În Rezoluția sa din 30 martie 2000 privind punerea în aplicare a măsurilor de combatere a
turismului sexual cu copii (COM(1999)0262), Parlamentul solicitase statelor membre să adopte
norme extrateritoriale care să facă posibilă anchetarea, urmărirea în instanță și sancționarea
persoanelor care, pe perioada șederii în străinătate, au comis abuzuri sexuale împotriva
copiilor. La 27 octombrie 2011, Parlamentul a adoptat o Rezoluție legislativă referitoare la
propunerea de directivă privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării
sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (P7_TA(2011)0468). În temeiul Directivei 2011/93/
UE din 13 decembrie 2011[2], turismul sexual cu copii constituie o infracțiune pe teritoriul
întregii Uniuni Europene; în special, articolul 21 prevede adoptarea de măsuri naționale pentru
combaterea sau interzicerea organizării de călătorii în scopul comiterii unor astfel de infracțiuni.
Cu mult înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul a adoptat o serie
de rezoluții cu privire la orientările sau la inițiativele Comisiei în domeniul turismului, cele mai
remarcabile fiind Rezoluția sa din 8 septembrie 2005 privind noile perspective și noile provocări
pentru turismul durabil în Europa, Rezoluția sa din 29 noiembrie 2007 referitoare la o nouă
politică a UE în domeniul turismului: consolidarea parteneriatului pentru turism în Europa și
Rezoluția sa din 16 decembrie 2008 referitoare la impactul turismului în regiunile de coastă:
aspecte legate de dezvoltarea regională. Parlamentul a abordat, astfel, rezultatele politicii privind
vizele în domeniul turismului și a sprijinit promovarea destinațiilor turistice europene.
De asemenea, Parlamentul a sugerat crearea unei etichete a patrimoniului european și a unei piste
de biciclete de-a lungul fostei Cortine de fier și a încurajat sectorul turismului să își diversifice
oferta de servicii pentru a combate caracterul sezonier al turismului.
În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, pe baza raportului din proprie inițiativă
intitulat „destinația turistică favorită la nivel mondial”, Parlamentul a adoptat, la 27 septembrie

[2]Numărul directivei a făcut obiectul unei rectificări, „2011/92/UE” fiind înlocuit cu „2011/93/UE” (JO 2012 L18).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
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2011, rezoluția P7_TA(2011)0407. Sprijinind strategia politică a Comisiei, bazată pe 21 de
acțiuni, Parlamentul a intenționat să relanseze un turism competitiv, modern, de înaltă calitate,
durabil și accesibil tuturor, bazat pe dimensiunea multiculturală a Europei. Deputații au
subliniat, de asemenea, importanța măsurilor adoptate în alte domenii, care pot avea un impact
decisiv asupra sectorului turismului, precum ocuparea forței de muncă, impozitarea și drepturile
consumatorilor.
Totuși, Consiliul nu a aprobat solicitarea Parlamentului de stabilire în cadrul perspectivelor
financiare pentru 2014-2020 a unui program specific pentru sectorul turismului. De asemenea,
Comisia a fost nevoită să retragă, în decembrie 2014, o recomandare referitoare la o serie de
principii europene neobligatorii cu privire la calitatea serviciilor turistice, pe care o prezentase
Consiliului în februarie 2014. Comisia a făcut acest lucru în ciuda faptului că beneficia de
sprijinul Parlamentului în ceea ce privește o „marcă europeană a turismului de calitate” (punctul
25 din rezoluția P7_TA(2011)0407 și punctul 53 din rezoluția (P8_TA(2015)0391)).
La 27 octombrie 2015, Parlamentul a adoptat în a doua lectură rezoluția legislativă
(T8-0366/2015) în vederea adoptării unei noi directive de consolidare a protecției călătorilor
care achiziționează pachete de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate și de
abrogare a Directivei 90/314/CEE în vigoare în domeniul în cauză. La 29 octombrie 2015,
Parlamentul a adoptat o rezoluție (P8_TA(2015)0391) referitoare la noile provocări și concepte
pentru promovarea turismului în Europa. În cadrul acesteia se menționează, printre altele,
digitalizarea canalelor de distribuție, dezvoltarea noului sector al economiei colaborative,
schimbarea comportamentului consumatorilor, nevoia de a atrage și a menține personal calificat,
schimbările demografice și caracterul sezonier. PE invită, de asemenea, Comisia să prezinte o
nouă strategie pentru turism, care să înlocuiască sau să actualizeze Comunicarea din 30 iunie
2010 privind Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial; PE preconizează crearea unei
linii bugetare pentru turism în viitorul cadru financiar multianual; acesta încurajează puterea
executivă europeană ca, în cooperare cu Comisia europeană a turismului (CET), să mențină
poziția de lider a Europei în sectorul turismului, eventual prin crearea unei mărci intitulate
„Destinația Europa 2020”, care să includă un set de acțiuni de marketing, de branding și de
promovare a Europei, precum și să pună în aplicare strategia pe termen lung abandonată de
Consiliu, pe care Comisia a lansat-o în februarie 2014 (a se vedea mai sus).
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//RO
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