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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. constată că se poate garanta competitivitatea sectorului turismului în Europa doar prin 
utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile; solicită statelor membre și Comisiei să 
încurajeze sectorul turismului să adopte strategii privind eficiența energetică și 
introducerea energiilor regenerabile; salută lansarea de către Comisie a unei platforme 
„TIC și turismul”, care ar putea servi ca un catalizator pentru întreprinderile din sectorul 
turistic, în special pentru IMM-uri, în momentul dezvoltării unor instrumente și servicii 
noi și inovatoare; consideră că o piață unică pentru serviciile online va crește 
competitivitatea industriei turistice în Europa, precum și că TIC ar trebui să contribuie la 
gestionarea durabilă, ținând seama, de asemenea, de strategia UE în domeniul climei și 
respectând nevoile speciale ale regiunilor rurale, muntoase și de coastă; consideră că, prin 
intermediul Comisiei, ar trebui să se asigure o mai bună coordonare prin TIC a tuturor 
activităților turistice, dat fiind că turiștii achiziționează din ce în ce mai multe servicii 
turistice prin platforme electronice și motoare de căutare pe internet neeuropene; 
consideră că Comisia ar trebui să garanteze existența unei concurențe echitabile și legale 
în domeniu;

2. consideră că experiențele, competențele și cele mai bune practici din sectorul turismului ar 
trebui împărtășite și încurajează, prin urmare, o abordare de „specializare inteligentă”, 
conform căreia regiunile s-ar concentra asupra domeniilor în care beneficiază de avantaje 
și în care pot să atingă un nivel de excelență; solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze și să extindă în continuare programele de schimb ale Comisiei, cum ar fi 
Leonardo, care sunt adaptate la nevoile și cerințele din sector; subliniază importanța unei 
forțe de muncă cu înaltă calificare și solicită o formare profesională mai intensă în 
sectorul turismului; invită Comisia să instituie o unitate specială pentru dezvoltarea 
turismului pentru a propune programe universitare și de formare specializate în domeniul 
turismului european durabil; subliniază importanța unor proceduri rapide de recunoaștere 
reciprocă a diplomelor și calificărilor în sectorul turismului în toată Europa, în 
conformitate cu normele și standardele europene și naționale;

3. consideră că o mai bună utilizare a produselor și serviciilor inovatoare în sectorul turistic 
va prezenta avantaje pentru caracterul durabil al acestuia; solicită includerea turismului 
inovator și ecologic ca problematică orizontală în programul pentru inovație și 
competitivitate (PIC); subliniază nevoia stringentă ca turismul european să devină din ce 
în ce mai responsabil și mai durabil pentru a respecta mediul, culturile locale și 
populațiile; încurajează, prin urmare, inițiativele Comisiei în domeniul durabilității, cum 
ar fi dezvoltarea unor indicatori de gestiune durabilă, carta turismului durabil și 
responsabil, ținând seama de recomandările politice ale Grupului internațional de lucru 
pentru dezvoltarea turismului durabil din cadrul procesului de la Marrakech; de asemenea, 
încurajează sinergiile de acțiune cu parteneriatul global pentru turismul durabil, precum și 
o strategie pentru turismul marin și de coastă durabil, subliniind faptul că o durabilitate 
crescută înseamnă o calitate crescută și clienți mai mulțumiți; solicită adoptarea unei 
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abordări mai holistice în domeniu și, în special, ia act de posibilul impact negativ pe care 
l-ar avea asupra mediului proiectele imobiliare speculative din regiunile turistice;

4. subliniază faptul că, în vederea generării unui grad mai ridicat de încredere în mediul 
digital și pentru ca sectorul turistic european să poată profita de toate oportunitățile care îi 
sunt oferite de acest mediu, toți europenii trebuie să fie informați cu privire la drepturile și 
obligațiile lor digitale fundamentale prin intermediul unei carte europene a drepturilor 
cetățenilor și consumatorilor în mediul digital care să consolideze și să actualizeze acquis-
ul comunitar, dacă este cazul; consideră că această cartă ar trebui să consolideze acquis-ul 
comunitar și să includă, în special, drepturile utilizatorilor privind protecția vieții private, 
drepturile utilizatorilor vulnerabili și drepturile utilizatorilor privind conținutul digital;

5. consideră că o mai bună coordonare a cercetării și dezvoltării în domeniul turismului va 
prezenta avantaje pentru durabilitatea sectorului turistic; solicită, prin urmare, Comisiei să 
creeze un observator virtual al turismului care s-ar afla în legătură nu numai cu institutele 
de cercetare, ci și cu întreprinderile și autoritățile publice, în vederea îmbunătățirii 
studiilor de piață prin folosirea unor sisteme de informații competitive, furnizarea de 
informații prospective privind evoluția cererii și a ofertei către întreprinderi și organele 
publice, precum și prin favorizarea unei mai bune poziționări strategice a întreprinderilor 
și a sectorului public;

6. ia act de faptul că turismul este un sector care depinde în foarte mare măsură de climă, 
aceasta definind durata și calitatea sezoanelor turistice, care contribuie, în același timp, la 
schimbările climatice prin emisiile de gaze cu efect de seră generate, în principal, de 
transportul și cazarea turiștilor; atrage atenția asupra faptului că sectorul poate juca un rol 
important pentru realizarea obiectivelor Uniunii prin intermediul unei politici energetice 
axate pe clădiri; solicită statelor membre și Comisiei să încurajeze sectorul turismului să 
adopte strategii privind eficiența energetică și introducerea energiilor regenerabile;

7. insistă asupra faptului că activitățile legate de turism, aplicate în mod durabil, trebuie să 
constituie, pentru economiile locale, în special pentru regiunile defavorizate, o sursă de 
venituri pe termen lung, trebuie să ajute la promovarea unor locuri de muncă stabile, care 
respectă drepturile lucrătorilor, și trebuie să sprijine alte activități economice din amonte 
și din aval, protejând și consolidând, în același timp, patrimoniul cultural, istoric, peisajer 
și de mediu;

8. consideră că sectorul turismului ar trebui să contribuie la dezvoltarea industriei regionale 
asociate, generând dezvoltare economică și locuri de muncă pe plan regional și subliniază 
necesitatea de a adopta o abordare orizontală cu privire la sector în cadrul politicilor și a 
fondurilor comunitare, cum ar fi prin crearea unui program comunitar specific, care să 
completeze măsurile întreprinse de statelor membre, pentru a promova sectorul și a 
încuraja sinergiile dintre diferiții agenți economici și sociali implicați;

9. subliniază necesitatea de a diversifica portofoliul de servicii turistice în Europa și 
subliniază faptul că ajustarea la factorii sezonieri este determinantă pentru 
competitivitatea sectorului turistic european; solicită intensificarea cooperării dintre 
statele membre în ceea ce privește promovarea UE ca destinație turistică dar subliniază, de 
asemenea, rolul autorităților locale; solicită crearea unei strategii și campanii europene de 
comunicare în UE și la nivel mondial pentru a garanta faptul că Europa rămâne prima 
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destinație turistică la nivel mondial pe baza bogatului său patrimoniu natural, cultural și 
istoric; consideră că ar trebui să se reducă birocrația și sarcinile administrative pentru 
serviciile din sectorul turistic, atât pentru client, cât și pentru întreprinderi, recunoscând 
faptul că înalta calitatea se plătește;

10. recunoaște că există distanțe lungi în cadrul UE, mai ales între statele membre periferice 
din nord și din sud și subliniază, în consecință, importanța traficului aerian atât pentru 
turismul din interiorul Uniunii, cât și pentru turismul provenit din țări terțe; solicită, prin 
urmare, Comisiei să evite instituirea unor constrângeri legislative excesive pentru 
companiile aeriene europene, care nu ar face decât să sporească dificultățile acestora în 
contextul concurenței mondiale;

11. ia act de faptul că, din cauza schimbărilor climatice prevăzute în cursul anilor următori, 
sunt anticipate schimbări importante la nivelul mediului, precum creșterea nivelului 
mărilor, creșterea temperaturii și agravarea fenomenelor de secetă, iar turismul va fi 
principalul sector afectat de schimbările climatice în regiunea mediteraneeană;

12. ia act de necesitatea de a acorda o atenție mai mare diversificării turismului și importanței 
crescute a turismului specializat cum ar fi turismul de afaceri, turismul pentru 
cumpărături, turismul de patrimoniu, turismul social, ecoturismul și turismul sportiv și 
solicită măsuri care să sprijine mai bine promovarea turismului european în aceste 
domenii în contextul concurenței globale;

13. reamintește impactul extraordinar pe care l-a avut erupția vulcanului Eyjafjallajökull din 
aprilie 2010 asupra serviciilor aeriene și asupra industriei, care au suferit pierderi enorme 
de-a lungul a mai multe săptămâni, și subliniază cât este de important ca UE și sistemul 
european de gestionare a traficului european (ATM) să ia decizii rapide în situații similare 
pentru a asigura condițiile necesare pentru un trafic aerian corect și fluid;

14. consideră, având în vedere faptul că societatea îmbătrânește, că turismul medical și de 
wellness are cel mai mare potențial de a cunoaște o creștere semnificativă în viitor; este de 
opinie că un sistem european certificat de standarde și controale de calitate în acest 
domeniu, precum un sistem al crucii albastre pentru instituțiile medicale sau de wellness, 
de exemplu în hoteluri care oferă tratamente de sănătate cum ar fi controalele de sănătate, 
ar îmbunătăți semnificativ competitivitatea turismului medical european; în acest context, 
propune derularea de activități de hidroterapie vizând transformarea acestora într-o 
specialitate europeană;

15. subliniază că rolul autorităților locale și al întreprinderilor, în special al IMM-urilor, ar 
trebui recunoscut pe scară largă în cadrul procesului de elaborare a politicii europene a 
turismului; este de opinie că cadrul legislativ și fiscal ar trebui să fie mai favorabil acestor 
întreprinderi și să țină seama de nevoile specifice ale întreprinderilor și lucrătorilor din 
sectorul turistic, cum ar fi programul de muncă flexibil care respectă, în același timp, 
drepturile lucrătorilor;

16. subliniază faptul că regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări (TTPM) 
sunt, prin amplasarea lor geografică, vitrine ale Uniunii Europene în lume și răspund 
perfect anumitor opțiuni propuse de Comisia Europeană, în special în ceea ce privește 
dezvoltarea unui turism în extrasezon pentru cetățenii UE; subliniază că regiunile 
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ultraperiferice oferă, în aceeași măsură, țărilor din apropiere, cum ar fi Statele Unite ale 
Americii, Canada și țările din grupul BRIC, în special Brazilia, oportunitatea de a 
descoperi trăsăturile turismului de pe teritoriul european, caracterizat prin securitatea 
deplasărilor, infrastructuri sanitare și calitatea cazării și a gastronomiei;

17. reamintește că este vorba despre un sector care generează peste 5 % din PIB-ul Uniunii 
Europene și consideră, prin urmare, că este obligatoriu să se analizeze mai îndeaproape 
impactul legislației comunitare asupra sectorului turismului;

18. consideră că ar trebui armonizate normele privind clasificarea structurilor de cazare 
potrivit unor modele și criterii de evaluare comune pentru întreaga Europă;

19. solicită Comisiei să creeze un cadru legislativ european privind securitatea și 
accesibilitatea serviciilor turistice; ia act de legăturile puternice dintre dezvoltarea 
turismului și infrastructura de transport; ia act de faptul că o treime dintre plângerile 
consumatorilor din sistemul SOLVIT privesc drepturile pasagerilor; prin urmare, 
îndeamnă Comisia să îmbunătățească punerea în aplicare a acestor drepturi; regretă în 
special faptul că accidentele rutiere reprezintă cauza cea mai frecventă a deceselor în 
rândul călătorilor; solicită, prin urmare, armonizarea regulilor traficului rutier și a 
standardelor de siguranță, de exemplu armonizarea regulilor de circulație pentru traficul în 
sensul giratoriu;

20. sugerează luarea în considerare a posibilității de a crea o organizație euro-mediteraneeană 
pentru cooperare și dezvoltare în domeniul turistic cu scopul de a transforma Marea 
Mediterană într-un spațiu statistic unitar, a realiza analize pentru ghidarea întreprinderilor 
și a autorităților publice în procesul decizional, a promova destinațiile și a crea rețele de 
centre de formare în meseriile din domeniul turismului;

21. solicită Comisiei și statelor membre să utilizeze în mod eficient fondurile europene 
destinate turismului atât pentru a asigura crearea de noi locuri de muncă, cât și pentru 
creșterea competitivității IMM-urilor din domeniul turismului.
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