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TURISMUL

Din decembrie 2009, politica în domeniul turismului dispune de un temei juridic
propriu. Totuși, acest sector nu beneficiază încă de un buget separat în cadrul
financiar multianual (CFM) în curs (2021-2027).

TEMEI JURIDIC

Articolul 6 litera (d) și titlul XXII articolul 195 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 2,3 milioane de întreprinderi, în special
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), care oferă locuri de muncă unui număr de
aproximativ 12,3 milioane de persoane. În 2018, sectorul călătoriilor și al turismului a
contribuit în mod direct cu 3,9 % la PIB-ul UE, iar 5,1 % din populația activă lucra în
acest sector (adică aproximativ 11,9 milioane de persoane). Având în vedere legăturile
strânse ale turismului cu alte sectoare economice, contribuția sectorului turismului
este chiar mai mare (10,3 % din PIB și 11,7 % din totalul locurilor de muncă, adică
27,3 milioane de lucrători).
În 2019, turismul internațional la nivel mondial a înregistrat 1,5 miliarde de sosiri
(+4 %), dintre care 745 de milioane în Europa, adică 50 % din total. Izbucnirea
pandemiei de COVID-19 în martie 2020, cu nesiguranța pe care a creat-o în ceea ce
privește interdicțiile de călătorie și obligațiile sanitare, constituie în prezent cea mai
grea încercare pentru viitorul sectorului turismului.
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 a turismului va crește în
timp. Acest lucru se reflectă deja în proiectele privind turismul sustenabil, responsabil
și etic. În anul 2018, Parlamentul European a publicat un studiu intitulat „Overtourism:
impact and possible policy responses” (Turismul excesiv: impact și posibile măsuri de
răspuns politice).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=IPOL_STU(2018)629184
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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),
Comisia Europeană 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 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.
Pe această bază, Comisia a implementat apoi o gamă largă de măsuri. Printre
rezultatele directe ale acestei strategii se numără:
— conturile satelit în domeniul turismului (CST) pentru fiecare stat membru, cu scopul

final de a prezenta primul cont satelit european;

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

— organizarea, începând din 2002, a unui forum european privind turismul (ETF),
în comun cu țara care deține președinția Consiliului Uniunii Europene în a doua
jumătate a anului. În 2019, cel de al 18-lea forum a avut loc la Helsinki, în Finlanda,
pe tema „Transformarea digitală ca motor al creșterii sustenabile a sectorului
turismului din UE”. Forumul din 2020 s-a ținut virtual, din Berlin, și s-a axat asupra
modalităților de soluționare a crizei și de reorientare a turismului în Europa.

Din 2001, Comisia a publicat mai multe comunicări, cea mai recentă în 2014,
prezentând orientările sale politice pentru dezvoltarea sectorului turismului, printre
care:
— (COM(2007)0621) din 19 octombrie 2007 – Agenda pentru un turism european

durabil și competitiv – care prezintă dezvoltarea sustenabilă ca mijloc de garantare
a competitivității pe termen lung a turismului și anunță acțiuni de pregătire pe
perioade de trei ani;

— (COM(2010)0352) din 30 iunie 2010 – Europa, destinația turistică favorită la nivel
mondial – un nou cadru politic pentru turismul european – care analizează factorii
ce contribuie la competitivitatea sectorului european al turismului și obstacolele
care stau în calea dezvoltării sustenabile a acestuia;

— (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 numărului de turiști din țările terțe care vizitează UE prin intermediul unei
politici comune în materie de vize;

— (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 sustenabilă și competitivitatea
în domeniul turismului maritim și costier.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0665:FIN:en:PDF
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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:RO:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:RO:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:RO:NOT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:RO:PDF


Fişe tehnice UE - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

B. Măsuri speciale
1. În interesul călătorilor și/sau al turiștilor
Concret, au fost luate măsuri menite să faciliteze trecerea frontierelor și protejarea
sănătății și a siguranței, precum și a intereselor materiale ale turiștilor. Printre acestea
se numără Recomandarea 86/666/CEE a Consiliului privind siguranța hotelurilor
existente împotriva incendiilor, Directiva 2008/122/CE privind dreptul de folosință a
bunurilor pe durată limitată și Directiva (UE) 2015/230 privind pachetele de servicii
de călătorie și serviciile de călătorie asociate. Acestea sunt completate de adoptarea
unor norme privind drepturile pasagerilor în toate domeniile transportului (a se vedea
fișa 2.2.3). Directiva 2006/7/CE din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei
pentru scăldat exemplifică legătura dintre turism și alte domenii de competență ale UE.
De asemenea, aceasta abrogă Directiva 76/160/CEE din 8 decembrie 1975 cu efect
din 31 decembrie 2014.
La solicitarea Parlamentului, Comisia a lansat o serie de inițiative sub forma a cinci
programe de pregătire pe teme punctuale în ceea ce privește turismul european.
Una dintre acestea este inițiativa „EDEN”, care se concentrează asupra promovării
„destinațiilor turistice europene de excelență”, cu alte cuvinte, a destinațiilor puțin
cunoscute sau a celor aflate în ascensiune care respectă principiile privind
sustenabilitatea. Finanțarea programului de pregătire 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).
Inițiativa „Calypso”, se concentrează asupra turismului social pentru persoanele în
vârstă, tinerii fără posibilități, familiile defavorizate și persoanele cu mobilitate redusă.
Programul a permis cofinanțarea mai multor parteneriate transnaționale care vizează
cooperarea în domeniul turismului social și mecanisme de schimb. Printre alte acțiuni,
UE a sprijinit crearea unei platforme e-Calypso, care corelează oferta cu cererea de
vacanțe favorabile includerii sociale.
Programul „Turismul durabil” include „Centura verde”, (6 800 km de căi de circulație,
ce se întind de la Marea Barents la Marea Neagră) și are 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 „Eurovelo” – o rețea de
14 rute pentru biciclete pe distanțe lungi gestionată de Federația Cicliștilor Europeni –,
se poate consulta studiul actualizat (2012) al Parlamentului European cu privire la
rețeaua europeană de piste pentru biciclete.
Programul „DiscoverEU”, unul printre multe alte programe de promovare a turismului,
le permite europenilor în vârstă de 18 ani să călătorească în întreaga UE și să afle mai
multe despre diversitatea din Europa.
UE cofinanțează, de asemenea, proiecte transfrontaliere de turism sustenabil, care au
drept scop diversificarea ofertei europene de turism. De exemplu, recent, la 19 iulie
2018, a fost lansată o licitație în cadrul COSME pentru a sprijini dezvoltarea și
promovarea produselor turistice tematice transnaționale, exploatând sinergiile dintre
turism și industriile culturale și creative. În cadrul programului COSME, au fost lansate
diverse alte inițiative, printre care:

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
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— sprijinirea creșterii competitive și sustenabile în sectorul turismului (2017);

— promovarea și dezvoltarea de produse și servicii în domeniul sportului și al
activităților de wellness, precum și sprijinirea patrimoniului cultural și industrial al
Europei (2015);

— facilitarea fluxurilor turistice transnaționale la nivelul UE pentru cetățenii în vârstă
și pentru tineri în extrasezon (2014); precum și

— maximizarea cooperării dintre turism și sectoarele produselor de lux și creative
(2014).

2. În interesul sectorului turismului și al regiunilor și pentru un turism responsabil
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 sustenabil. UE oferă o serie de
surse de finanțare pentru a ajuta turismul să contribuie la dezvoltarea și la ocuparea
forței de muncă în regiune: Fondul european de dezvoltare regională pentru finanțarea
proiectelor sustenabile din domeniul turismului, programul Interreg, Fondul de coeziune
pentru finanțarea infrastructurilor în domeniul mediului și al transporturilor, Fondul
social european pentru ocuparea forței de muncă, programul Leonardo da Vinci pentru
formarea profesională, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală destinat
diversificării economiei rurale, programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP)
și cel de Al 7-lea program-cadru european pentru cercetare. În acest context, în cadrul
financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, Programul privind piața unică
a urmat programului CIP, iar programul Orizont Europa a urmat programului Orizont
2020.
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 la care se iau deciziile privind politica în
domeniul turismului. Prin comunicările sale din 27 noiembrie 1996 (COM(1996)0547)
și din 26 mai 1999 (COM(1999)0262), Comisia a anunțat și a instituit o campanie a
UE pentru combaterea turismului sexual în care sunt implicați copii (în ce privește
prevenirea și infracțiunile, a se vedea mai jos).
3. Alte măsuri specifice
Mai recent, UE a decis să desemneze anul 2018 Anul turistic UE-China. China este
una dintre cele mai mari și mai dinamice piețe-sursă pentru UE. Această inițiativă are
drept scop promovarea destinațiilor mai puțin cunoscute, îmbunătățirea experiențelor
turistice și de călătorie, promovarea cooperării economice și încurajarea progreselor
în ceea ce privește facilitarea eliberării vizelor și legăturile aeriene.
De asemenea, Comisia Europeană a organizat o Conferință privind turismul
(Showcase Conference on Tourism) la Bruxelles, la 19 martie 2019.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://ecty2018.org/
https://europa.eu/newsroom/events/showcase-conference-tourism_en
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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 implicarea copiilor, Parlamentul solicitase statelor membre să
adopte norme extrateritoriale obligatorii care să facă posibilă anchetarea, urmărirea
în instanță și pedepsirea persoanelor care, pe perioada șederii în străinătate, au
comis fapte ilegale ce implică exploatarea sexuală a 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, turismul sexual cu copii constituie o infracțiune pe teritoriul întregii
Uniuni Europene; în special, articolul 21 din respectiva directivă 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 și la inițiativele Comisiei în domeniul
turismului, cele mai remarcabile fiind rezoluția sa din 8 septembrie 2005 referitoare
la noile perspective și noile provocări pentru turismul sustenabil 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 problema impactului politicii privind
vizele asupra turismului și a sprijinit promovarea destinațiilor turistice europene.
De asemenea, Parlamentul a sugerat crearea unei etichete a patrimoniului european
și a unei piste pentru 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, la 27 septembrie 2011,
Parlamentul a adoptat o rezoluție pe baza unui raport din proprie inițiativă referitoare
la „Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial”. Sprijinind strategia politică
a Comisiei, bazată pe 21 de acțiuni, Parlamentul a intenționat să relanseze un
turism competitiv, modern, de înaltă calitate, sustenabil și accesibil tuturor, bazat pe
dimensiunea multiculturală a Europei. Deputații în Parlamentul European au subliniat
importanța măsurilor adoptate în alte sectoare, care pot avea un impact decisiv asupra
sectorului turismului, precum ocuparea forței de muncă, impozitarea și drepturile
consumatorilor.
Apelul Parlamentului pentru instituirea unui program specific pentru turism în cadrul
CFM 2014-2020 a fost, cu toate acestea, respins de Consiliu. De asemenea, în
decembrie 2014, Comisia a fost nevoită să retragă o recomandare referitoare la o serie
de principii europene neobligatorii cu privire la calitatea serviciilor turistice, pe care o

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52000IP0052(01)&qid=1639042180871
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0468_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1539684029442&uri=CELEX:52011IP0407
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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 din 27 septembrie 2011 și punctul 53 din rezoluția
din 29 octombrie 2015 referitoare la noile provocări și concepte pentru promovarea
turismului în Europa.
La 27 octombrie 2015, Parlamentul a adoptat în a doua lectură o rezoluție legislativă
în vederea adoptării unei noi directive de consolidare a protecției călătorilor care
achiziționează pachete de servicii de călătorie și de abrogare a Directivei 90/314/
CEE (P8_TA(2015)0366). La 29 octombrie 2015, Parlamentul a adoptat o rezoluție
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. Parlamentul invită, de asemenea, Comisia să
prezinte o nouă strategie pentru turism, care să înlocuiască sau să actualizeze
comunicarea din 30 iunie 2010 intitulată „Europa, destinația turistică favorită la nivel
mondial” și solicită crearea unei linii bugetare pentru turism în viitorul cadru financiar
multianual. De asemenea, încurajează puterea executivă europeană ca, în cooperare
cu Comisia europeană a turismului, să mențină poziția de lider a Europei în sectorul
turismului, eventual prin crearea unei mărci intitulate „Destinația Europa 2020”.
Intergrupul pentru turism al Parlamentului European, Comisia sa pentru transport
și turism și Grupul său operativ pentru turism (TTF) poartă ocazional discuții cu
reprezentanții organismelor de turism internaționale. În cadrul reuniunii cu secretarul
general al Organizației Mondiale a Turismului a ONU (OMT ONU) din februarie
2018, Parlamentul și OMT ONU au semnat un memorandum de cooperare axat pe
promovarea turismului sustenabil în toată Europa. Grupul operativ pentru turism a
solicitat, de asemenea, o politică în domeniul turismului mai coerentă și a ridicat
problema unei linii bugetare a UE separate pentru turism. În rezoluția sa din
29 octombrie 2015, Parlamentul a încurajat Comisia să continue să consolideze
promovarea poziției fruntașe a Europei în topul destinațiilor turistice. În plus, a
subliniat importanța mărcii turistice europene și a solicitat intensificarea cooperării cu
organismele internaționale. Recent, Parlamentul European a publicat un studiu intitulat
„European tourism: recent developments and future challenges” (Turismul european:
evoluții recente și viitoare provocări).

MĂSURILE LUATE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19

Europa este cea mai căutată destinație turistică din lume. Sectorul turismului este o
parte esențială a economiei UE și generează 10 % din PIB, de aceea UE este hotărâtă
să insufle o nouă viață acestui sector.
Impactul crizei sanitare mondiale este din ce în ce mai clar, preconizându-se că,
până în 2023, creșterea sectorului european al turismului va rămâne sub nivelurile
din 2019. În primele patru luni ale anului, Europa a înregistrat o scădere dramatică,
cu 44 %, a numărului de turiști internaționali în raport cu aceeași perioadă a anului
2019 – o scădere care reflectă performanța globală. Pierderile de locuri de muncă în
domeniul turismului în 2020, în Europa, au fost la o scară enormă, fiind cifrate la între
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14,2 milioane și 29,5 milioane. Incertitudinea continuă să persiste, iar durata restricțiilor
impuse din cauza pandemiei va fi decisivă pentru stabilirea pierderilor suferite de
sector.
Comisia a recurs la diverse instrumente de reacție rapidă: o propunere de suspendare
a normelor care obligă companiile aeriene să își utilizeze sloturile orare alocate pe
aeroporturile din UE (COM(2020)111); orientări privind drepturile pasagerilor în UE
(C(2020)1830) și controalele la frontieră (C(2020)1753) și asistență pentru repatrierea
călătorilor din UE în timpul restricțiilor de deplasare din perioada martie-mai 2020.
În mai 2020, Comisia a prezentat comunicarea sa intitulată „Turism și transport
în 2020 și ulterior” (COM(2020)550), care conține orientări și recomandări pentru
reintroducerea în siguranță a liberei circulații fără restricții și redeschiderea frontierelor
interne, reluarea, în condiții de siguranță, a serviciilor de transport, de conectivitate și de
turism, în special în domeniul ospitalității, soluționarea crizei de lichidități și restabilirea
încrederii consumatorilor, și a emis recomandări privind voucherele. Parlamentul, la
rândul său, a avut dezbateri privind pandemia de COVID-19 în cadrul ședințelor
sale plenare din 10 martie, 26 martie și 17 iunie 2020. În timpul ședinței plenare
extraordinare din 26 martie 2020, Parlamentul a adoptat poziția sa referitoare la trei
propuneri legislative: lansarea Inițiativei pentru investiții în răspunsul la coronavirus
(P9_TA(2020)0042); extinderea Fondului de solidaritate al UE pentru a acoperi
urgențele din domeniul sănătății publice (P9_TA(2020)0043) și suspendarea temporară
a normelor privind sloturile orare pe aeroporturi (a se vedea COM(2020)0111 de mai
sus și P9_TA(2020)0041). În plus, la ședința sa plenară din 19 iunie 2020, Parlamentul
a adoptat o rezoluție referitoare la turism și transport în 2020 și ulterior, în care solicita
să se acorde rapid sprijin pe termen scurt și pe termen lung sectoarelor transporturilor
și turismului cu scopul de a asigura supraviețuirea și competitivitatea acestora și a
subliniat că această criză constituie o oportunitate istorică de a moderniza turismul
în Uniunea Europeană, astfel încât să devină mai sustenabil și mai accesibil pentru
persoanele cu handicap.
În martie 2021, Parlamentul a adoptat raportul său din proprie inițiativă intitulat
„Instituirea unei strategii a UE pentru turismul durabil” (P9_TA(2021)0109), în care
Parlamentul invită statele membre să pună în aplicare fără întârziere criterii comune
și coordonate pentru călătoriile în condiții de siguranță. Aceasta include un certificat
comun de vaccinare și un sistem de recunoaștere reciprocă a procedurilor de vaccinare
în scopuri medicale, facilitând în același timp introducerea formularului UE de localizare
a pasagerilor, în format digital, acolo unde este posibil, cu respectarea deplină a
normelor privind protecția datelor.
Statele membre sunt invitate să instituie un protocol comun și nediscriminatoriu al UE
privind siguranța sanitară pentru testarea înainte de plecare, care ar trebui să fie fiabil
și accesibil și să includă tehnologii de testare rapidă, teste PCR și altele. Parlamentul
regretă, de asemenea, lipsa unei asistențe bugetare și financiare suficiente și invită
statele membre să stabilească temporar cote reduse de TVA pentru serviciile de
călătorie și turism, însoțite de un pachet special de stimulente pentru microîntreprinderi
și IMM-uri pentru perioada 2020-2024.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0111&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6842-2020-INIT/en/pdf%20/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0550
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0042_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0043_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2020)0111
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020IP0169
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_RO.html
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La 17 martie 2021, Comisia a prezentat o comunicare intitulată „O cale comună către
o redeschidere sigură și susținută” (COM(2021)0129), precum și o propunere de
regulament privind un cadru privind eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor
interoperabile privind vaccinarea, testarea și redresarea în vederea facilitării liberei
circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (Certificatul verde digital) (COM(2021)0130)
și un cadru similar aplicabil resortisanților țărilor terțe care au reședința legală pe
teritoriul statelor membre (COM(2021)0140).
Certificatul digital al UE privind COVID este acceptat în toate statele membre,
contribuind la asigurarea dreptului la liberă circulație pentru toți rezidenții UE.

Davide Pernice
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021DC0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021PC0140
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