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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european
(2010/2206(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Orientări de bază privind viabilitatea 
turismului european” (COM(2003)0716),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O nouă politică a UE în domeniul 
turismului: consolidarea parteneriatului pentru turism în Europa” (COM(2006)0134),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Agenda pentru un turism european 
durabil și competitiv” („Agenda 21”) (COM (2007)0621),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa, destinația turistică favorită la 
nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european” (COM(2010)0352),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
referitor la statisticile europene privind turismul (COM(2010)0117),

– având în vedere Concluziile Consiliului din 12 octombrie 2010 privind „Europa, destinația 
turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european” 
(14944/10),

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 22 decembrie 19861 privind „siguranța 
hotelurilor existente împotriva incendiilor” (86/666/CEE),

– având în vedere Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 19902 privind pachetele 
de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite,

– având în vedere Directiva 2006/123/CE3 a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne,

– având în vedere Directiva 2009/47/CE4 a Consiliului din 5 mai 2009 de modificare a 
Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată,

– având în vedere Decizia Comisiei din 9 iulie 20095 de stabilire a criteriilor ecologice de 
acordare a etichetei ecologice comunitare pentru servicii de cazare pentru turiști 

                                               
1 JO L 384, 31.12.1986, p. 60-68.  
2 JO L 158, 23.6.1990, p. 59-64. 
3 JO L 376, 27.12.2006, p. 36-68 
4 JO L 116, 9.5.2009, p. 18 
5 JO L 198, 30.7.2009, p. 57-79.
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(2009/578/CE),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/20101 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 septembrie 20052 privind noi perspective și provocări 
ale turismului european durabil,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 noiembrie 20073 referitoare la o nouă politică a UE în 
domeniul turismului: consolidarea parteneriatului pentru turism în Europa,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 20084 referitoare la impactul turismului în 
regiunile de coastă - aspecte ale dezvoltării regionale,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei privind 
piața internă și protecția consumatorilor, al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
al Comisiei pentru dezvoltare regională, al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
și al Comisiei pentru cultură și educație (A7-0000/2011),

A. întrucât sectorul turismului reprezintă 10 % din PIB și acoperă 12 % din numărul total al 
locurilor de muncă, fiind format în cea mai mare parte din microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și mijlocii și are un rol cheie pentru dezvoltarea economică și coeziunea 
UE, precum și în atingerea obiectivelor strategiei „Europa 2020”;

B. întrucât Uniunea Europeană reprezintă prima destinație turistică din lume pentru sosiri 
internaționale și este necesară consolidarea acestei poziții prin abordarea provocărilor 
generate, pe de o parte, de creșterea concurenței la nivel mondial și o piață a cererii în 
continuă schimbare, iar pe de altă parte, de necesitatea de a garanta o mai mare 
sustenabilitate;

C. întrucât turismul contribuie la promovarea Europei și a patrimoniului său cultural și 
lingvistic, respectând diversitatea, la afirmarea valorilor comune și la consolidarea 
sentimentului de identitate, apartenență și cetățenie europeană;

D. întrucât Tratatul de la Lisabona (articolul 195) conferă UE o competență specifică în 
privința turismului, aceasta putând susține și completa acțiunile statelor membre;

E. întrucât pe baza acestei noi competențe este necesară elaborarea unei strategii europene 
integrate, cu obiective clare și ambițioase, respectând pe deplin principiul subsidiarității;

F. întrucât politica comunitară în domeniul turismului necesită resurse adecvate în cadrul 
programării financiare UE 2014-2020,

                                               
1 JO L 027 30.1.2010, p. 1 s
2 JO C 193E, 17.8.2006, p. 325.
3 JO C 297E, 20.11.2008, p. 184.
4 Texte adoptate, P6_TA(2008)0597.
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1. salută strategia politică prezentată de Comisie, care definește 21 de acțiuni specifice
pentru relansarea sectorului; consideră că acest text, împreună cu planul său de punere în 
aplicare, reprezintă un punct de plecare concret pentru dezvoltarea unei politici europene 
pentru un turism competitiv, modern, de calitate, sustenabil și accesibil tuturor; 

2. consideră că este necesară o strategie europeană pentru turism bazată, pe de o parte, pe un 
pachet de măsuri specifice destinate exclusiv industriei turismului și, pe de altă parte, pe o 
evaluare punctuală a impactului măsurilor referitoare la celelalte sectoare asupra 
turismului;

3. subliniază necesitatea unei colaborări strânse, pe de o parte, între autoritățile europene, 
naționale, regionale și locale și, pe de altă parte, între instituții în general și părțile 
implicate din acest sector; reamintește competența directă în domeniul turismului a multor 
regiuni europene și importanța acestora în ceea ce privește punerea în aplicare a 
proiectelor și a acțiunilor concrete; recomandă o participare directă și eficientă a 
regiunilor în cadrul propunerilor comunitare viitoare referitoare la turism și o coordonare 
interregională pentru promovarea acestora;

Turism competitiv, modern și de calitate

4. consideră că turismul trebuie să fie considerat ca fiind o parte integrantă a politicii 
industriale europene și subliniază că relansarea turismului reprezintă un stimulent esențial 
pentru ocuparea forței de muncă în statele membre;

5. este de acord cu propunerea Comisiei de a dezvolta împreună cu statele membre și cu 
agențiile naționale de turism o „Marcă Europa”, în scopul de a promova Europa în lume 
ca destinație turistică unitară, respectând în același timp diversitatea teritorială;

6. salută inițiativa privind „Marca patrimoniului european”, ca instrument pentru 
valorificarea anumitor situri care reprezintă istoria integrării europene; insistă asupra 
necesității de a coordona această inițiativă cu siturile recunoscute de UNESCO pentru a nu 
se crea o suprapunere fără nicio valoare adăugată;

7. subliniază importanța colaborării, inclusiv prin parteneriate, cu țările din afara Europei, în 
special cu țările BRIC, care reprezintă o piață cu milioane de noi turiști potențiali;

8. consideră că, în condițiile respectării dreptului și obligației UE de a controla accesul în 
interiorul granițelor sale, este oportună în acest scop sensibilizarea instituțiilor europene și 
a statelor membre în scopul coordonării și simplificării procedurilor de acordare a vizelor 
turistice, evaluând posibilitatea constituirii unor secții consulare comune la nivelul UE, 
care să garanteze aplicarea punctuală a procedurilor menționate mai sus și reducerea 
costurilor administrative;

9. invită Comisia să evalueze măsurile alternative de simplificare a procedurii de acordare a 
vizelor turistice, ca de exemplu „viza turistică de grup” pentru grupurile organizate; 

10. solicită statelor membre, pe fondul diferitelor situații de urgență care reprezintă un risc 
pentru turistul aflat în străinătate, să evalueze oportunitatea codificării unei proceduri 
uniforme pentru emiterea de comunicate privind destinațiile turistice „nerecomandate”, 
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prin crearea unui cod european unic de gravitate a pericolului asociat acestora, permițând 
în cazurile cele mai grave accesul operatorilor la procedura de ajutor comunitar, în 
limitele disponibilității fondurilor europene;

11. subliniază necesitatea favorizării dezvoltării tehnologice a IMM-urilor, pentru a 
eficientiza comercializarea produselor și promovarea destinațiilor; solicită Comisiei să 
creeze o platformă „TIC și Turism”, lansând un proiect-pilot specific până la sfârșitul lui 
2011, pentru a stimula participarea microîntreprinderilor și a IMM-urilor la „Digital 
Supply Chain” (lanțul de distribuție digital), de exemplu, cu experiențe din alte sectoare, 
precum cel al textilelor, transporturilor și logisticii și industriei auto;

12. invită Comisia să evalueze, în strânsă colaborare cu operatorii din sector, moduri 
inovatoare de promovare a pachetelor turistice ad hoc într-o manieră europeană, cu ocazia 
marilor evenimente internaționale pe care le va găzdui Europa în următorii ani (de 
exemplu, Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra, Expoziția universală din 2015 de la 
Milano și altele) pentru a promova „destinația Europa” în întreaga sa bogăție;

13. consideră că este necesară dezvoltarea potențialului portalului „visiteurope.com”, 
promovat de CET (Comisia europeană a turismului), în scopul de a optimiza ușurința 
utilizării și accesibilitatea deplină (prin prezența textelor în toate limbile oficiale ale UE și
în principalele limbi din afara UE, prin utilizarea unor formate accesibile pentru
persoanele cu dizabilități senzoriale) și de a-l transforma într-o adevărată platformă a 
turismului european, cu un acces ușor la portalurile de turism naționale, regionale și locale
ale statelor membre individuale;

14. invită Comisia să evalueze împreună cu celelalte state membre oportunitatea creării unui 
„Card european al turistului”, în scopul de a atrage loialitatea turistului care călătorește în 
Europa dintr-unul dintre statele membre sau din terțe state, prin furnizarea de informații, 
facilități și servicii specifice;

15. invită Comisia să definească o „marcă europeană a turismului de calitate”, definind criterii 
comune minime de calitate; consideră că trebuie să se realizeze acest lucru prin 
coordonarea experienței deja acumulate de către statele membre și de către asociațiile din 
domeniu, în scopul de a crea o marcă-umbrelă, complementară mărcilor naționale și
recunoscută pe baza unei acreditări voluntare („opt-in”);

16. consideră că, pentru a evita riscul confuziei în rândul consumatorilor și sarcinile excesive 
pentru întreprinderi, este necesară limitarea numărului de mărci, pentru ca acestea să fie 
mai ușor de recunoscut; în acest scop, invită Comisia să evalueze în viitor posibilitatea 
unei integrări treptate într-o marcă unică a „mărcii europene a calității” și a „etichetei 
ecologice europene – marcă a calității ecologice pentru serviciile turistice”;

17. solicită Comisiei să promoveze o inițiativă concretă care vizează armonizarea progresivă a
sistemelor de clasificare a hotelurilor, prin identificarea unor criterii minime comune, 
ținând cont de experiențele pozitive deja puse în aplicare de către asociațiile din domeniu
și în strânsă colaborare cu organismele de standardizare;

18. subliniază că este foarte important să se acorde atenție problemei siguranței în hoteluri, în 
special în ceea ce privește normele de prevenire și stingere a incendiilor; în acest scop, 
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consideră că ar trebui stimulată aderarea voluntară la metoda BMS (sistemul de gestiune 
centralizată a clădirilor), promovat de HOTREC, respectând reglementările naționale 
aflate în vigoare, în conformitate cu recomandările Consiliului din 1986; subliniază, de 
asemenea, că este important să se ia întotdeauna în considerare nevoile persoanelor cu 
dizabilități și ale persoanelor cu mobilitate redusă;

19. consideră că este oportun ca Comisia, în colaborare cu reprezentanții sectorului, să 
realizeze o inventariere a competențelor existente („Tourism Skill Competence 
Framework”), pentru a dispune de un punct de plecare pe baza căruia să acționeze concret 
pentru a realiza contactul dintre cerere și ofertă pe piață;

20. invită Comisia, în colaborare cu statele membre, să pună în valoare și să promoveze 
mijloacele de formare profesională și universitară existente în sectorul turismului, să 
organizeze rețele și să stimuleze formarea unor rețele noi, în strânsă legătură cu mediul de 
cercetare și de afaceri;

21. consideră că programele comunitare precum „Erasmus pentru tinerii întreprinzători” și 
„Leonardo da Vinci” reprezintă programe unice pentru dobândirea competențelor 
profesionale și formative și trebuie, prin urmare, să fie dezvoltate și promovate în 
continuare;

22. solicită îmbunătățirea recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale în industria 
turismului, pentru a permite celor care lucrează deja în sector și celor care intenționează să 
lucreze să aibă acces la oportunități profesionale mai bune;

23. evidențiază legătura strânsă dintre turism și transporturi și solicită Comisiei și statelor 
membre să depună toate eforturile pentru modernizarea infrastructurii, stimularea
comodalității și adoptarea de măsuri adecvate cu privire la gestionarea fluxurilor turistice, 
în special în perioadele de vârf de sezon și în cazul diferitelor situații de urgență;

24. solicită Comisiei să stimuleze utilizarea mijloacelor de transport sustenabile și să acorde 
mai multă atenție legăturilor de transport cu insulele, zonele rurale și de munte și, în 
general, cu destinațiile mai puțin accesibile;

25. subliniază necesitatea promovării sistemelor de vânzare electronică a biletelor pentru 
diferite mijloace de transport, stimulând astfel intermodalitatea sistemului;

26. salută legislația europeană privind drepturile pasagerilor, în special ale celor cu mobilitate 
redusă, recomandând să se adopte pe termen mediu reglementări unice pentru diferitele 
modalități de transport;

Turism durabil și diversificat

27. salută dorința Comisiei de a diversifica oferta turistică și subliniază în special importanța
colaborării aflate deja în curs de desfășurare cu Consiliul Europei pentru promovarea 
turismului cultural, istoric, religios și de mediu, prin intermediul unor itinerarii tematice, 
care nu numai că pun în valoare rădăcinile culturale și istorice și tradițiile continentului 
nostru, ci contribuie, de asemenea, la dezvoltarea turismului alternativ, accesibil tuturor și 
durabil; consideră că utilizarea unor mijloace de transport durabile, care includ bicicleta, 



PE450.742v01-00 8/15 PR\834392RO.doc

RO

trebuie să fie promovată în legătură cu diferitele itinerarii;

28. consideră că Comisia și Consiliul Europei trebuie să sprijine în continuare dezvoltarea 
itinerariilor concepute pentru a pune în valoare identitatea europeană prin intermediul 
unor rute specifice care să facă legătura între reperele-simbol ale Europei, și anume 
catedralele, castelele, universitățile și așezările industriale;

29. subliniază importanța rețelelor, precum NECSTouR și EDEN pentru schimbul de bune 
practici între regiunile europene și promovarea destinațiilor durabile; insistă, printre altele, 
asupra necesității creării unui sistem de indicatori comuni pentru gestionarea durabilă a 
destinațiilor, în strânsă colaborare cu „Turism Sustainability Group” (TSG) și cu 
autoritățile locale și regionale;

30. consideră că turismul rural și agroturismul trebuie să fie sprijinite în mod adecvat, drept 
sectoare care îmbunătățesc calitatea vieții, contribuie la diversificarea economiei zonelor 
rurale și creează o legătură directă cu promovarea produselor alimentare tradiționale, 
ecologice și naturale; constată că este important să se asigure deplina accesibilitate a 
rețelei și a infrastructurii informatice în aceste domenii;

31. evidențiază că turismul pentru natură contribuie la dezvoltarea durabilă a sectorului și 
consideră că este important să ne concentrăm asupra parcurilor naționale și ariilor 
protejate, pentru a le face mai accesibile turiștilor, inclusiv prin dezvoltarea unor itinerarii 
transnaționale, respectând în același timp patrimoniul natural;

32. invită Comisia să promoveze o inițiativă comunitară orizontală privind impactul 
turismului asupra mediului, în special în ceea ce privește ciclul deșeurilor, conservarea 
energiei și a apei, implicând diverse sectoare, în special cel agroalimentar, pentru a 
disemina informații și materiale utile și pentru a sensibiliza opinia publică;

33. subliniază necesitatea, în cadrul unei strategii pentru turismul de coastă, marin și pe 
insule, de a se investi resurse adecvate pentru a proteja linia de coastă europeană 
împotriva eroziunii, pentru a proteja patrimoniul natural și fauna sălbatică și pentru a 
îmbunătăți calitatea, în scopul de a dezvolta turismul balnear și subacvatic durabil și de 
calitate;

34. reiterează importanța turismului balnear ca particularitate pentru anumite regiuni de coastă 
ale Europei și invită Comisia să adopte, în conformitate cu dreptul comunitar, măsuri de 
protecție a investițiilor realizate de către operatori pentru modernizarea instalațiilor și 
implementarea sistemului de gestionare a calității serviciilor oferite clienților și să 
evalueze posibilitatea unei derogări specifice de la Directiva 2006/123/CE;

35. invită Comisia și statele membre, în cadrul unei politici maritime integrate (PMI), să 
susțină dezvoltarea infrastructurii portuare, esențială pentru turismul de croazieră, care 
reprezintă un sector în creștere, în ciuda crizei recente, și pentru turismul de agrement 
nautic;

36. ia act de creșterea continuă a turismului de sănătate și în special a turismului termal; 
constatând că există mai multe norme comunitare privind aspecte legate de turismul 
termal, invită Comisia să ia în considerare posibilitatea de a prezenta o propunere 
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legislativă unică privind turismul termal, pentru a oferi o structură organică și 
reglementată sectorului și pentru a stimula astfel competitivitatea; subliniază importanța 
noilor norme privind acordarea asistenței medicale transfrontaliere, în vederea stimulării 
în continuare a turismului de sănătate;

37. reamintește că un turism responsabil din punct de vedere etic este un obiectiv vital; salută 
conținutul codului de etică al Organizației Mondiale a Turismului (OMT) și speră ca 
acesta să fie ușor acceptat de Comisie și de statele membre; în acest sens, salută 
propunerea Comisiei de a extinde jurisdicția națională a statelor membre în cazul actelor 
de abuz sexual asupra copiilor comise în străinătate, pedepsind astfel, de fapt, turismul 
sexual;

Turism pentru toți

38. încurajează Comisia să promoveze prelungirea progresivă a sezoanelor ofertei turistice, 
dezvoltând în continuare, pe baza rezultatelor pozitive obținute până în prezent, acțiunea 
pregătitoare „Calypso”; invită Comisia să continue în direcția dezvoltării unui program de 
schimb, pentru a permite unor categorii specifice de persoane, începând cu cele mai 
defavorizate, să aibă acces la turism, mai ales la cel extrasezonier, inclusiv la nivel 
transnațional;

39. subliniază, în cadrul unei noi strategii europene cu privire la dizabilități, importanța luării 
în considerare a accesibilității persoanelor cu dizabilități, nu numai cu privire la mijloacele 
de transport, ci și la cazare, restaurație și la serviciile turistice în general;

40. invită Comisia și statele membre, cu ocazia Anului european al voluntariatului (2011), să 
promoveze participarea tinerilor voluntari la programele de recuperare, conservare și 
administrare a siturilor istorice/naturale protejate, în scopul sporirii accesibilității pentru 
turiști;

Turism și resurse

41. invită Comisia să coordoneze și să confere vizibilitate instrumentelor financiare existente 
pentru consolidarea competitivității turismului de care dispun diversele direcții generale și 
să verifice utilizarea punctuală a acestora, în special în ceea ce privește FEDR, FEADR și 
FSE;

42. încurajează, de asemenea, statele membre și autoritățile locale și regionale să profite pe 
deplin de instrumentele de formare profesională oferite de FSE și de alte instrumente 
comunitare, naționale, regionale și locale; consideră că este esențială sensibilizarea
statelor membre și autorităților pentru a dezvolta cereri de oferte dedicate turismului pe 
baza priorităților stabilite prin fondurile structurale;

43. solicită crearea unui program specific pentru turism, în cadrul perspectivelor financiare 
2014-2020, cu referire în special la IMM-uri, încurajând parteneriatele între întreprinderi 
pentru proiecte paneuropene în acest sector;

44. insistă asupra necesității de a asigura o continuitate în susținerea proiectelor-pilot în 
sectorul turismului după 2011 și, eventual, de a lua în considerare noi proiecte cu scopul 
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de a contribui la punerea în aplicare a noii strategii; 

Alte aspecte importante pentru sectorul turismului

45. solicită Comisiei să prezinte până în luna septembrie 2011 o propunere legislativă de 
revizuire a Directivei 90/314/CEE privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și 
circuite, pentru a garanta un cadru normativ clar consumatorilor și întreprinderilor în 
situații obișnuite și, în special, în situații extraordinare, datorate fenomenelor naturale;

46. evidențiază oportunitatea unei armonizări treptate a TVA în domeniul turismului între 
statele membre, drept condiție necesară pentru o concurență transparentă între 
întreprinderile de turism din cadrul UE și țările terțe; salută, în acest context, discuția 
inițiată odată cu publicarea Cărții verzi privind viitorul TVA;

47. invită Consiliul UE să accelereze adoptarea propunerii de directivă privind modernizarea 
regimului special al TVA (TOMS - „Regimul special pentru agențiile de turism”), prin 
includerea unui mecanism voluntar („opt-in”), capabil să elimine distorsionarea 
concurenței între operatorii din sector în ceea ce privește transpunerile naționale 
neomogene, care au în prezent consecințe grave;

48. consideră că este necesară crearea unui grup de lucru operativ tehnic specific activității de 
turism la nivelul Parlamentului European, cu scopul de a monitoriza punerea în aplicare a 
acțiunilor propuse de Comisie și a indicațiilor Parlamentului European;

49. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Turismul este a treia activitate socioeconomică a UE, reprezintă 10 % din PIB și acoperă 
12 % din numărul total al locurilor de muncă, fiind un sector de o importanță crucială, 
deoarece, pe lângă faptul că urmărește integrarea și dezvoltarea regiunilor mai puțin 
dezvoltate, reușește să îmbine creșterea, dezvoltarea durabilă și etica în țările Uniunii. Este, de 
asemenea, un instrument esențial pentru consolidarea, diseminarea și promovarea imaginii 
noastre în lume. 

Turismul a fost mereu luat în considerare în cadrul politicilor comunitare. În mod special, 
începând cu luna decembrie 2009 până astăzi, instituțiile europene au urmat o nouă foaie de 
parcurs, pentru a îndeplini noile prerogative conferite prin Tratatul de la Lisabona, care 
prevede că este de competența UE să completeze și să coordoneze acțiunile statelor membre 
în domeniul turismului. Menționăm Declarația de la Madrid din aprilie 2010, ocazie cu care 
statele membre și-au exprimat dorința de a pune în aplicare măsuri specifice, însă și să 
promoveze valori, precum etica și protecția mediului și culturii și durabilitatea economică a 
sectorului; Comunicarea Comisiei din iunie 2010 cu cele 21 de acțiuni; concluziile Consiliului 
Competitivitate din octombrie 2010, în care statele membre recunosc importanța turismului 
pentru economie și prin care și-au luat angajamente privind dezvoltarea sectorului; Forumul 
european pentru turism desfășurat în Malta în luna noiembrie, în cadrul căruia Comisia a 
prezentat un proiect de plan de punere în aplicare și, printr-un dialog constructiv între instituții 
și operatori, s-a încercat stabilirea unor priorități între cele 21 de acțiuni propuse în 
comunicare; și, în cele din urmă, acestor pași li se adaugă raportul din proprie inițiativă al 
Parlamentului European. 

Comunicarea Comisiei Europene
Prin comunicarea din luna iunie, Comisia Europeană, prin intermediul noilor priorități 
conturate în strategia „Europa 2020”, dorește să stimuleze o abordare coordonată și să 
definească un cadru de acțiune pentru consolidarea competitivității și capacității de creștere 
economică durabilă în sectorul turismului (obiective stabilite și descrise la articolul 195 din 
TFUE). 
Se poate evidenția un cadru de acțiune format din patru axe: în primul rând, Comisia 
consideră că este esențială stimularea competitivității sectorului prin promovarea diversificării 
ofertei, sprijinirea inovării, consolidarea competențelor profesionale și, în cele din urmă, 
încurajarea prelungirii sezoanelor. În al doilea rând, UE are drept obiectiv promovarea 
turismului sustenabil, responsabil și de calitate, prin facilitarea unei bune coordonări a 
întreprinderilor prin constituirea de mărci europene (Marca Europa, eticheta ecologică
europeană, marca „Turism de calitate”) sau promovând proiecte, precum EDEN sau rețele 
precum NECSTouR. Pe de altă parte, se dorește consolidarea imaginii internaționale a UE ca 
un ansamblu de destinații unitare și coordonate. În cele din urmă, cunoscând faptul că politica 
în domeniul turismului este definită prin caracterul său transversal, se dorește sporirea la 
maximum a potențialului politicilor și instrumentelor financiare disponibile, pentru a se putea 
sprijini competitivitatea sectorului.

Raportul din proprie inițiativă – poziția raportorului
Raportorul consideră că dezbaterea privind raportul din proprie inițiativă al Parlamentului ar 
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trebui să aibă un scop dublu: pe de o parte, să analizeze cu atenție cele 21 de acțiuni propuse 
de către Comisie și planul de punere în aplicare prezentat în Malta, punând accent pe 
identificarea acțiunilor prioritare și pe punerea în practică a acestora, iar pe de altă parte, să 
stimuleze Comisia și statele membre să abordeze cu termene clare și cu soluții eficiente alte 
întrebări deschise, a căror soluționare este esențială pentru ca Europa să își mențină poziția de 
primă destinație turistică în lume.
Printre acțiunile propuse de către Comisie, raportorul consideră că este prioritară abordarea 
câtorva, care sunt în mod special conforme cu perspectivele strategiei „Europa 2020”:

Formarea profesională
Raportorul este de acord cu accentul puternic pus pe aspectul formării și calificării 
profesionale. Cu ajutorul capitalului uman și al formării, nu numai a persoanelor care intră în 
contact direct cu clientul, ci mai ales a persoanelor noi din organele de conducere, din 
administrație și a celor cu spirit antreprenorial, vom putea face față provocării unei politici 
industriale eficiente a turismului. În acest sens, este fundamentală punerea în valoare și 
promovarea experiențelor de formare profesională și universitară existente, crearea unei rețele 
între acestea și stimularea unora noi, în strânsă legătură cu mediul de afaceri. Raportorul 
consideră că este necesară o inventariere a capacitaților existente în sector, pentru a înțelege 
modul în care putem să acționăm concret în domeniul de formării turistice. Programe precum 
„Erasmus pentru tinerii întreprinzători” sunt, de asemenea, esențiale pentru a asigura 
dezvoltarea de noi competențe profesionale în rândul tinerilor, competențe și calificări care 
trebuie să fie recunoscute în mod corespunzător între statele membre. 

Inovare și TIC 
Raportorul este convins că trebuie să se investească masiv în inovare și TIC, elemente 
esențiale pentru sporirea competitivității întreprinderilor noastre de turism, și să se răspundă 
nu numai unui grup de clienți din ce în ce mai orientați spre utilizarea internetului și a noilor 
tehnologii, ci și întreprinderilor turistice, care reprezintă astăzi din ce în ce mai mult primul 
destinatar al produselor turistice online. În acest sens, propunerea privind dezvoltarea unei 
platforme europene este o provocare care nu poate fi ignorată. Un aspect important este, de 
asemenea, garantarea accesului deplin la internet pretutindeni în Uniunea Europeană, chiar și 
în teritoriile cele mai defavorizate. Raportorul propune Comisiei să lanseze un proiect-pilot 
pentru a încuraja participarea microîntreprinderilor și a IMM-urilor la „Digital Supply Chain”, 
cu scopul de a permite acestor întreprinderi să aibă acces la noi tehnologii avansate pentru a 
asigura creșterea competitivității. 

Vize turistice
Problema vizelor, cu referire în special la țările BRIC, este o problemă centrală a turismului în 
Europa, în special pentru milioanele de potențiali vizitatori noi din terțe țări. Raportorul speră 
că dreptul legitim/datoria Europei de a controla accesul pe teritoriul propriu nu va afecta 
ulterior atractivitatea destinațiilor noastre turistice și consideră oportună sensibilizarea 
instituțiilor și statelor membre, în scopul de a coordona și de a simplifica procedurile de 
acordare a vizelor turistice, luând în considerare, de asemenea, posibilitatea de a înființa secții 
consulare comune pentru diminuarea diferențelor birocratice și a costurilor administrative. 

Mărci europene 
În ceea ce privește mărcile, raportorul consideră, în primul rând, că trebuie să se găsească un 
echilibru netrivial între cerințele aparent contradictorii și, în al doilea rând, trebuie să se evite 
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o proliferare excesivă a mărcilor, care în cele din urmă ar pune în încurcătură consumatorii. 
În cazul „brandului Europa”, este important să se păstreze cerința de a promova Europa ca o 
destinație unitară cu scopul de a pune în valoare caracteristicile specifice ale zonelor. 
În cazul „Mărcii patrimoniului european”, trebuie lansat un dialog constructiv cu alte 
organizații internaționale, precum UNESCO, pentru a evita o duplicare a mărcilor 
patrimoniului. 
În cazul „Mărcii calității” însă ne confruntăm, pe de o parte, cu necesitatea introducerii de 
criterii de calitate comune minime pentru a susține competitivitatea întreprinderilor noastre, 
iar pe de altă parte, trebuie să atingem acest obiectiv pe o piață care nu este pe deplin 
armonizată, în cadrul căreia există încă reglementări și regimuri fiscale diferite. Raportorul 
sprijină ideea unei mărci-umbrelă complementare, care să completeze mărcile naționale și 
regionale, recunoscute pe baza unei acreditări voluntare („opt-in”). În plus, raportorul este 
convins că, pentru a evita confuzia în rândul consumatorilor, este de dorit pe termen lung să 
ne gândim la o integrare treptată într-o singură marcă, între marca europeană a calității și 
eticheta ecologică europeană, marca calității ecologice pentru serviciile de cazare pentru 
turiști. În cazul sistemelor de clasificare hotelieră, raportorul consideră că este necesară o 
armonizare treptată prin criterii comune minime, care trebuie să fie stabilite în strânsă 
colaborare cu operatorii sectorului și cu organismele de standardizare. 

Turism și transporturi
Raportorul subliniază importanța transporturilor pentru mobilitatea turiștilor și recomandă o 
modernizare a infrastructurii, utilizarea unor mijloace de transport mai durabile, legături cu 
destinațiile mai puțin accesibile și punerea accentului pe legislația privind drepturile 
pasagerilor. 

Vizibilitatea Europei
Raportorul prezintă, de asemenea, în mod aprofundat problema durabilității într-o serie de 
teme importante, cum ar fi depășirea repartiției sezoniere prea rigide, dezvoltarea unei oferte 
turistice diversificate, durabile și accesibile tuturor, consolidarea experienței în privința 
itinerariilor turistice culturale și religioase, precum și a rețelelor NECSTouR și EDEN, 
punerea în valoare a marilor evenimente europene, drept ocazii pentru promovarea 
„destinației Europa”. În acest scop, raportorul consideră că site-ul „www.visiteurope.com”, 
promovat de către Comisia europeană a turismului, îmbunătățit și devenit mai interactiv prin 
prezența textelor în toate limbile oficiale ale UE și în principalele limbi din afara UE și prin 
folosirea unor formate accesibile pentru persoanele cu dizabilități senzoriale, poate deveni o 
platformă reală a turismului, care gestionează o rețea de platforme de turism naționale, 
regionale și locale, și permite promovarea Europei atât pentru turiștii interni, cât pentru turiștii 
din țări terțe. Portalul poate face legătura cu itinerariile turistice și cu pachetele turistice, 
pentru ca acestea să devină mai atractive și mai accesibile pentru potențialii vizitatori. 

Raportorul evidențiază importanța anumitor tipuri de turism, cum ar fi turismul rural și 
agroturismul, turismul în natură, turismul de coastă și turismul balnear, turismul de croazieră, 
turismul termal și de sănătate și turismul etic. 

Turism pentru toți
Raportorul subliniază importanța abordării repartiției sezoniere din ce în ce mai strictă a 
turismului și consideră că acțiunea pregătitoare Calypso poate fi una dintre soluții. Calypso a 
avut rezultate pozitive până în prezent, iar Comisia ar trebui să dezvolte în continuare acțiunea 
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pregătitoare în perspectivă transnațională, care să permită și anumitor categorii de persoane, 
tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități și familiilor nevoiașe să aibă acces la turism, în 
special în afara sezonului. 

Raportorul este, de asemenea, convins că tinerii reprezintă un potențial semnificativ pentru 
dezvoltarea turismului și ne invită să profităm pe deplin de 2011, Anul european al 
voluntariatului, pentru a promova participarea tinerilor voluntari la programele de recuperare, 
de conservare și de custodie a siturilor istorice/naturale protejate, cu scopul de a favoriza 
accesibilitatea pentru turiști. 

Turism și resurse
Raportorul este convins că o politică nouă și ambițioasă privind turismul nu este posibilă fără 
o finanțare și resurse umane adecvate.  Acesta este un aspect delicat, în special în acest stadiu 
al istoriei UE, care nu poate fi însă neglijat. 

Raportorul consideră că ar trebui să urmărim concomitent două linii: pe de o parte, 
coordonarea mai bună și sporirea vizibilității pentru sursele de finanțare existente aflate la 
dispoziția diverselor direcții generale, în cadrul fondurilor structurale, sensibilizând 
autoritățile naționale, regionale și locale pentru a dezvolta cereri de oferte dedicate turismului 
pe baza orientărilor stabilite de diferitele fonduri, iar pe de altă parte, introducerea în 
perspectivele financiare 2014-2020 a unui program specific pentru turism, cu liniile bugetare 
aferente, în special cu referire la IMM-uri și la crearea de parteneriate între întreprinderi, 
pentru a realiza proiecte paneuropene în cadrul sectorului. Raportorul consideră, de asemenea, 
că este necesară rearanjarea competențelor și consolidarea structurii Comisiei dedicate 
turismului, având în vedere noile competențe conferite de Tratatul de la Lisabona și nevoia de 
resurse umane care decurge din acestea. 

Alte probleme prioritare
Raportorul consideră că este necesar să se stimuleze dezbaterile asupra unor probleme 
importante pentru sectorul turismului, care necesită acțiuni bine gândite. 
În special, consideră că este prioritară o revizuire a Directivei privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, vacanțe și circuite, care datează din 1990 și care acum nu mai reflectă 
comportamentul consumatorilor într-o societate în schimbare. Raportorul speră ca Comisia să 
poată prezenta o propunere legislativă de revizuire a directivei până în luna septembrie 2011, 
în scopul de a asigura un cadru de reglementare mai clar și mai sigur consumatorilor și 
întreprinderilor din sectorul turismului. 

O altă temă centrală pentru raportor este cea a TVA-ului în sectorul turismului. Potrivit 
raportorului, o armonizare progresivă a TVA-ului pentru turism reprezintă o condiție necesară 
pentru a asigura o concurență transparentă și o bază de plecare egalitară între întreprinderile 
de turism. Acordul la care s-a ajuns în Consiliul ECOFIN din martie 2009 cu privire la textul 
Directivei 2009/47/CE stabilește o bază permanentă, și anume posibilitatea ca statele membre 
individuale să adopte o cotă de TVA redusă pentru o serie de activități calificate drept „labour 
intensive” (bazate pe forță de muncă), printre care se află și serviciile de restaurant: pas 
înainte foarte important, însă încă există prea multe diferențe care duc la denaturări ale 
concurenței între statele membre. 

Modernizarea regimului special de TVA (TOMS - „Regimul special pentru agențiile de 
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turism”) pentru agențiile de turism și operatorii de turism este o altă problemă care merită o 
atenție specială. Raportorul invită Consiliul să accelereze adoptarea acestei directive, care să 
prevadă includerea unui mecanism de „opt-in”, capabil să elimine distorsionarea concurenței 
între categoriile de operatori care în prezent sunt afectați grav de transpunerile naționale 
neomogene. 

În ultimul rând, raportorul este convins că este important să se monitorizeze îndeaproape 
acțiunile propuse de Comisie și propunerile avansate de către Parlamentul European și să se 
verifice în mod punctual punerea în aplicare a acestor propuneri. În acest scop, lansează ideea 
formării unui grup de lucru operativ la nivelul PE, cu tehnicieni specializați din sectorul 
turismului, care să permită garantarea continuității acțiunilor propuse și concretizarea noii 
strategii politice pentru turismul Uniunii Europene. 


