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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 

evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 

simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 

proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 

final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 

lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 

tehnice în cauză. 

 

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 

dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 

ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 

modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 

caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 

semnalate prin simbolul [...]. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

referitor la statisticile europene privind turismul 

(COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2010)0117), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C7-0085/2010), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7-0329/2010), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Orice evaluare a competitivității 

industriei Uniunii Europene a turismului, 

care ocupă un loc important în economia 

statelor membre, dat fiind faptul că 

activitățile turistice reprezintă o importantă 

sursă potențială de locuri de muncă, 

necesită cunoștințe solide privind volumul 

turismului, caracteristicile acestuia, profilul 

turiștilor și cheltuielile legate de turism. 

(2) Orice evaluare a competitivității 

industriei Uniunii Europene a turismului, 

care ocupă un loc important în economia 

statelor membre, dat fiind faptul că 

activitățile turistice reprezintă o importantă 

sursă potențială de locuri de muncă, 

necesită cunoștințe solide privind volumul 

turismului, caracteristicile acestuia, profilul 

turiștilor, cheltuielile legate de turism, 



 

PE445.969v02-00 6/25 RR\839821RO.doc 

RO 

precum și beneficiile pentru economiile 

naționale ale statelor membre. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Pentru a evalua importanța 

macroeconomică a turismului în 

economiile europene pe baza cadrului, 

acceptat la nivel internațional, al 

contabilității satelit în turism, este necesară 

îmbunătățirea disponibilității, a 

caracterului complet și cuprinzător al 

statisticilor turistice de bază, pentru a fi 

utilizate la elaborarea acestei contabilități 

și, dacă se consideră necesar de către 

Comisie, pentru a servi la pregătirea unei 

propuneri legislative ulterioare privind 

transmiterea de tabele armonizate pentru 

stabilirea de conturi satelit în turism, ceea 

ce implică o actualizare a dispozițiilor 

prevăzute în prezent în Directiva 95/57/CE. 

(6) Pentru a evalua importanța 

macroeconomică a turismului în 

economiile europene pe baza cadrului, 

acceptat la nivel internațional, al 

contabilității satelit în turism, indicând 

efectele acestuia asupra economiei și a 

locurilor de muncă, este necesară 

îmbunătățirea disponibilității, a 

caracterului complet și cuprinzător al 

statisticilor turistice de bază, pentru a fi 

utilizate la elaborarea acestei contabilități 

și, dacă se consideră necesar de către 

Comisie, pentru a servi la pregătirea unei 

propuneri legislative ulterioare privind 

transmiterea de tabele armonizate pentru 

stabilirea de conturi satelit în turism, ceea 

ce implică o actualizare a dispozițiilor 

prevăzute în prezent în Directiva 95/57/CE. 

Justificare 

Este important să se asigure faptul că întocmirea datelor privind turismul contribuie la o mai 

bună înțelegere a implicațiilor socio-economice ale acestui sector. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 7a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Pentru a putea identifica participarea 

persoanelor în vârstă și a altor pensionari, 

a tinerilor, a persoanelor cu dizabilități și 

a familiilor cu dificultăți în programele 

dezvoltate de Uniune în domeniul 
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turismului social, Comisia ar trebui să 

colecteze date statistice privind turismul 

social; acest lucru va permite Comisiei și 

statelor membre să ia, pe baza 

fluctuațiilor acestor date, măsurile 

necesare pentru îmbunătățirea 

participării la turism a categoriilor de 

persoane menționate mai sus. 

Justificare 

Statisticile sociale privind turismul ar trebui să facă parte din statisticile europene privind 

turismul, ele fiind necesare pentru evaluarea și dezvoltarea programelor de turism pentru 

categoriile de persoane incluse în turismul social. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 10a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) La elaborarea statisticilor europene 

în temeiul prezentului regulament, 

autoritățile de statistică naționale și de la 

nivelul Uniunii ar trebui să furnizeze 

statistici privind fondurile utilizate de 

către fiecare stat membru în relație cu 

sectorul turismului, evidențiind, în 

special, utilizarea de fonduri europene. 

Justificare 

Turismul joacă un rol important în ceea ce privește coeziunea socială și economică. Având în 

vedere că statele membre utilizează în mod diferit fondurile UE pentru turism, datele 

statistice vor ajuta la realizarea unei comparații între rezultatele obținute la nivelul 

diferitelor state membre, precum și între cele mai bune practici. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Ar trebui conferite atribuții Comisiei (15) Ar trebui conferite competențe 
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pentru a adopta acte delegate în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în 

scopul adaptării definițiilor, ale subiectelor 

abordate și ale caracteristicilor 

informațiilor solicitate, ale domeniului 

luat în considerare și ale termenelor de 

transmitere a datelor. 

Comisiei pentru a adopta acte delegate în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în 

scopul adaptării definițiilor, anexelor și 

termenelor de transmitere a datelor. Este 

deosebit de important ca Comisia să 

organizeze consultări corespunzătoare pe 

parcursul activităților sale pregătitoare, 

inclusiv la nivel de experți. 

Justificare 

Delegarea de competențe către Comisie privind adoptarea de acte delegate ar trebui să se 

limiteze la elemente neesențiale din regulament. Subiectele abordate, informațiile solicitate și 

domeniul luat în considerare ar trebui să facă obiectul procedurii legislative ordinare.  

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ma (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ma) „vizite de o zi” înseamnă vizite 

realizate de persoane care călătoresc în 

afara mediului lor obișnuit în intervalul 

unei singure zi în scopuri turistice și/sau 

de recreere. 

Justificare 

În scopul analizării diferitelor tipuri de călătorii pentru a putea elabora, în mod corect, 

politici și strategii antreprenoriale în acest sector, este necesar să se facă o distincție 

statistică între persoanele care călătoresc în calitate de turiști în adevăratul sens al 

cuvântului și persoanele care se deplasează dintr-un loc în altul în intervalul unei singure zi, 

pentru diverse motive, în special în regiunile transfrontaliere. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 9, în scopul 

(2) Comisia poate adopta prin acte 

delegate, în conformitate cu articolul 9 și 

cu respectarea condițiilor menționate la 
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adaptării definițiilor de la alineatul (1). articolul 10 și la articolul 11, modificări 

privind definițiile de la alineatul (1) în 

vederea alinierii acestora la 

recomandările internaționale. Atunci 

când adoptă aceste acte delegate, Comisia 

hotărăște în conformitate cu dispozițiile 

prezentului regulament. 

Justificare 

Posibilitatea de a modifica definițiile prin acte delegate ar trebui limitată. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) turism național, în privința cererii 

turistice, care se referă la caracteristicile 

vizitelor de o zi pentru variabilele, 

periodicitatea și defalcările care sunt 

stabilite de către Comisie prin acte 

delegate. Aceste acte delegate sunt 

adoptate în conformitate cu articolul 9. 

(d) turism național, în privința cererii 

turistice, care se referă la caracteristicile 

vizitelor de o zi pentru variabilele, 

periodicitatea și defalcările care sunt 

prevăzute în secțiunea 3 din anexa II. 

Justificare 

Tipul datelor care trebuie furnizate de statele membre privind vizitele de o zi ar trebui 

stabilit, la fel ca și pentru toate celelalte categorii, în anexa la regulament și nu ar trebui să 

fie definit prin comitologie. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 9, în scopul 

adaptării subiectelor abordate și ale 

caracteristicilor informațiilor solicitate, 

precum și a conținutului anexelor. 

(2) Pentru a ține seama de situația 

economică și socială, Comisia poate 

adopta prin acte delegate, în conformitate 

cu articolul 9 și cu respectarea condițiilor 

menționate la articolul 10 și la articolul 

11, modificări privind anexele la 

prezentul regulament. Atunci când adoptă 
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aceste acte delegate, Comisia hotărăște în 

conformitate cu dispozițiile prezentului 

regulament.  

Justificare 

Delegarea de competențe către Comisie privind adoptarea de acte delegate ar trebui să se 

limiteze la elemente neesențiale din regulament. Subiectele abordate și informațiile solicitate 

ar trebui să facă obiectul procedurii legislative ordinare. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 9, în scopul 

stabilirii domeniului luat în considerare 

în privința cerințelor stabilite la articolul 

3 alineatul (1) litera (d) în ceea ce privește 

datele referitoare la caracteristicile 

vizitelor de o zi. 

(5) Domeniul luat în considerare în 

privința cerințelor stabilite la articolul 3 

alineatul (1) litera (d) în ceea ce privește 

datele referitoare la caracteristicile 

vizitelor de o zi va fi reprezentat de toate 

vizitele de o zi efectuate de populația 

rezidentă în afara mediului obișnuit, cu 

excepția cazului în care se prevede altfel 

în secțiunea 3 din anexa II. 

Justificare 

Domeniul luat în considerare în privința vizitelor de o zi ar trebui stabilit în prezentul 

regulament și nu ar trebui definit prin comitologie. Se propune o nouă secțiune 3 a anexei II 

printr-un amendament separat.  

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 9, în scopul 

adaptării domeniului luat în considerare 

în privința cerințelor stabilite la articolul 

3 alineatul (1). 

eliminat 
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Justificare 

Domeniul luat în considerare ar trebui stabilit în prezentul regulament și nu ar trebui definit 

prin comitologie. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 4a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4a  

 Studii-pilot 

 (1) Comisia elaborează un program 

conform căruia statele membre realizează 

studii-pilot pentru dezvoltarea de conturi 

satelit în turism care să indice efectele 

turismului asupra economiei și a locurilor 

de muncă. 

 (2) Rezultatele studiilor-pilot sunt 

evaluate și publicate de către Comisie, 

acestea trebuind să compare beneficiile 

disponibilității datelor cu costul colectării 

și cu sarcina de răspuns. 

 (3) Dacă aceste rezultate arată că trebuie 

realizate tabele armonizate pentru 

stabilirea de conturi satelit în turism, 

Comisia ia măsurile necesare, printre 

care prezentarea unei propuneri 

legislative, pentru a aborda în mod 

corespunzător această chestiune. 

 (4) Comisia elaborează un program 

conform căruia statele membre pot 

realiza, în mod voluntar, studii-pilot în 

vederea dezvoltării unui sistem de 

elaborare a datelor care să indice efectele 

turismului asupra mediului. 

Justificare 

Prezentul articol introduce prevederi cu privire la viitoarea creare a conturilor-satelit în 

turism prin care va fi posibilă compararea corectă a turismului cu alte sectoare în ceea ce 

privește efectele sale asupra economiei și a locurilor de muncă. De asemenea, prevede 

studii-pilot în privința evaluării impactului turismului asupra mediului. 
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Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 5a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5a 

 Raport de evaluare 

 În termen de cinci ani de la data intrării 

în vigoare și ulterior o dată la cinci ani, 

Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport de 

evaluare privind statisticile elaborate în 

temeiul prezentului regulament și 

relevanța acestora. 

Justificare 

Ar trebui prezentate în mod regulat rapoarte cu privire la punerea în aplicare a 

regulamentului. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 9, în scopul 

adaptării termenelor de transmitere 

stabilite la alineatul (4). 

(5) Pentru a ține seama de situația 

economică și socială, Comisia poate 

adopta prin acte delegate, în conformitate 

cu articolul 9 și cu respectarea condițiilor 

menționate la articolul 10 și la articolul 

11, modificări privind termenele de 

transmitere stabilite la alineatul (4). Atunci 

când adoptă aceste acte delegate, Comisia 

hotărăște în conformitate cu dispozițiile 

prezentului regulament. 

Justificare 

Prin acest amendament se aliniază textul la cel privind delegarea de competențe stabilit în 

mod provizoriu de comun acord de către instituții. 
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Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Pentru toate datele solicitate prin 

prezentul regulament, prima perioadă de 

referință începe la 1 ianuarie a anului 

calendaristic consecutiv anului în care 

prezentul regulament intră în vigoare. 

(6) Pentru toate datele solicitate prin 

prezentul regulament, prima perioadă de 

referință începe la 1 ianuarie a anului 

calendaristic consecutiv anului în care 

prezentul regulament intră în vigoare. În 

cazul în care se realizează o revizuire a 

procedurii legislative, aceasta trebuie 

finalizată până la data de 30 septembrie a 

anului intrării în vigoare. În cazul în care 

o revizuire a regulamentului este 

finalizată după data de 30 septembrie, 

prima perioadă de referință se amână cu 

un an. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Competențele de a adopta actele 

delegate menționate la articolul 2 alineatul 

(2), articolul 3 alineatul (1) litera (d) și 

alineatul (2), articolul 4 alineatele (5) și 

(6) și articolul 7 alineatul (5) sunt conferite 

Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată. 

(9) Competența de a adopta actele delegate 

menționate la articolul 2 alineatul (2), la 

articolul 3 alineatul (2) și la articolul 7 

alineatul (5) este conferită Comisiei pentru 

o perioadă de cinci ani începând din …*. 

Comisia prezintă un raport privind 

competența delegată respectivă cel târziu 

cu șase luni înainte de încheierea 

perioadei de cinci ani. Delegarea de 

competențe se reînnoiește automat pentru 

perioade de timp identice, cu excepția 

cazului în care Parlamentul European 

sau Consiliul o revocă, în conformitate cu 

articolul 10. 

 ___________ 

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a 

prezentei directive. 
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Justificare 

Prin acest amendament se aliniază textul la cel privind delegarea de competențe stabilit în 

mod provizoriu de comun acord de către instituții. De asemenea, delegarea de competențe ar 

trebui să se facă pentru o perioadă de timp limitată (fiind reînnoită automat dacă nu este 

revocată). 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Delegarea competențelor menționate la 

articolul (2) alineatul (2), articolul (3) 

alineatul (1) litera (d) și alineatul (2), 

articolul 4 alineatele (5) și (6) și articolul 

7 alineatul (5) poate fi revocată de către 

Parlamentul European sau de către 

Consiliu. 

(1) Delegarea competențelor menționate la 

articolul 2 alineatul (2), la articolul 3 

alineatul (2) și la articolul 7 alineatul (5) 

poate fi revocată în orice moment de către 

Parlamentul European sau de către 

Consiliu. 

Justificare 

Prin acest amendament se aliniază textul la cel privind delegarea de competențe stabilit în 

mod provizoriu de comun acord de către instituții. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Instituția care a inițiat o procedură 

internă pentru a lua o decizie cu privire la 

revocarea delegării competențelor 

informează celălalt legislator și Comisia 

cel târziu cu o lună înainte de luarea 

deciziei finale, precizând competențele 

delegate care ar putea face obiectul 

revocării, precum și motivul acesteia. 

(2) Instituția care a inițiat o procedură 

internă pentru a decide dacă intenționează 

să revoce delegarea de competențe face 

eforturi să informeze cealaltă instituție și 

Comisia în timp util înainte de luarea 

deciziei finale, precizând competențele 

delegate care ar putea face obiectul unei 

revocări, precum și posibilele motive ale 

acesteia. 
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Justificare 

Prin acest amendament se aliniază textul la cel privind delegarea de competențe stabilit în 

mod provizoriu de comun acord de către instituții. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Parlamentul European sau Consiliul 

poate obiecta cu privire la actul delegat 

într-o perioadă de două luni de la data 

notificării. La inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului, această 

perioadă este prelungită cu o lună. 

(1) Parlamentul European sau Consiliul 

poate obiecta cu privire la actul delegat 

într-o perioadă de două luni de la data 

notificării. La inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului, această 

perioadă este prelungită cu două luni. 

Justificare 

Prin acest amendament se aliniază textul la cel privind delegarea de competențe stabilit în 

mod provizoriu de comun acord de către instituții. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Dacă, la expirarea perioadei 

respective, nici Parlamentul European, nici 

Consiliul nu a obiectat cu privire la actul 

delegat sau dacă, înainte de data 

respectivă, atât Parlamentul European, 

cât și Consiliul au informat Comisia că au 

decis să nu aducă obiecții, actul delegat 
intră în vigoare la data menționată în 

dispoziții. 

(2) În cazul în care nici Parlamentul 

European, nici Consiliul nu formulează, 

până la expirarea perioadei menționate la 

alineatul (1), obiecțiuni la actul delegat, 

acesta se publică în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene și intră în vigoare la 

data menționată în cuprinsul său. 
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 Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene și poate intra 

în vigoare înainte de expirarea perioadei 

respective dacă atât Parlamentul 

European, cât și Consiliul au informat 

Comisia cu privire la intenția lor de a nu 

formula obiecțiuni. 

Justificare 

Prin acest amendament se aliniază textul la cel privind delegarea de competențe stabilit în 

mod provizoriu de comun acord de către instituții. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Dacă Parlamentul European sau 

Consiliul obiectează cu privire la actul 

delegat adoptat, acesta nu intră în vigoare. 

Instituția care obiectează menționează 

motivele pentru face acest lucru cu privire 

la actul delegat. 

(3) În cazul în care Parlamentul European 

sau Consiliul formulează obiecțiuni la actul 

delegat în termenul menționat la alineatul 

(1), acesta nu intră în vigoare. Instituția 

care obiectează menționează motivele 

pentru care face acest lucru cu privire la 

actul delegat. 

Justificare 

Prin acest amendament se aliniază textul la cel privind delegarea de competențe stabilit în 

mod provizoriu de comun acord de către instituții. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Anexa II – secțiunea 2 – punctul 5 – literele a-d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Privat/personal: divertisment, recreare 

și concediu 

 

(b) Privat/personal: 

vizitarea rudelor și prietenilor 

(a) Privat/personal; 

(c) Privat/personal: altele (de exemplu, 

pelerinaj, tratament medical) 
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(d) Profesional/afaceri  (b) Profesional/afaceri. 

Justificare 

Se justifică doar menționarea categoriilor privat/personal și profesional/afaceri; altfel, nu 

este posibilă clasificarea cu exactitate a diferitelor tipuri de turism. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Anexa II – secțiunea 2 – punctul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Mijloace de transport principale 8. Mijloc de transport pentru deplasarea la 

și de la destinația turistică, precum și 

mobilitatea pe perioada șederii: 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Anexa II – secțiunea 2 – punctul 8 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Transport aerian (linie aeriană sau alte 

servicii aeriene) 

 

(a) Transport aerian (servicii de zbor - 

regulate sau pe bază de charter - sau alte 

servicii aeriene); 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Anexa II – secțiunea 2 – punctul 8 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) bicicletă (în combinație, sau nu, cu 

alt mijloc de transport; particulară sau 

închiriată); 

Justificare 

Datele furnizate de către statele membre ar trebui să țină seama de importanța tot mai mare 

a turismului cu bicicleta și ar trebui să permită realizarea unor comparații intraeuropene 

privind impactul pe care acest sector al turismului îl are asupra mediului, precum și privind 

efectele sale economice la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii. 
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Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Anexa II – secțiunea 2 – punctul 9 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) Posibilități de acces pentru 

persoanele cu mobilitate redusă (PMR), 

inclusiv pentru persoanele în scaune 

rulante. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Anexa II – secțiunea 2 – punctul 17a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 17a. Cheltuielile 

turistului 

individual în 

timpul călătoriei, 

legate de masă 

 Anuală 

Justificare 

Cheltuielile în restaurante sau localuri similare sunt mult mai frecvente în timpul vacanțelor. 

Aceste cheltuieli reprezintă un element important al cheltuielilor totale ale turiștilor și ar 

trebui incluse în lista variabilelor colectate, precum și în anexa privind vizitele de o zi. 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Anexa II - secțiunea 3a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Secțiunea 3a 

 Vizitele de o zi 

 A. Variabile de transmis 

 1) Numărul de vizite de o zi efectuate de 

populația rezidentă în vârstă de cel puțin 

15 ani în afara mediului obișnuit. 
 2) Cheltuielile aferente vizitelor de o zi 

efectuate de populația rezidentă în vârstă 

de cel puțin 15 ani în afara mediului 
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obișnuit, raportând separat: transportul, 

cumpărăturile, restaurantele, altele. 
 B. Defalcare 

 1) Variabila menționată la titlul A punctul 

1 este defalcată (clasificată în mod 

încrucișat) în: 
 - țara de destinație pentru vizitele de o zi: 

interne, externe (raportând separat cel 

puțin toate țările vecine și de destinație 

care fac obiectul a 90% din numărul total 

de vizite de o zi externe); 
 - scopul vizitelor de o zi: privat, 

profesional; 
 - doar în cazul vizitelor de o zi cu scop 

privat, sexul vizitatorului: masculin, 

feminin; 
 - doar în cazul vizitelor de o zi cu scop 

privat, grupa de vârstă a vizitatorului: 

15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 sau 

mai mult. 
 2) Variabilele enumerate la titlul A 

punctul 2 sunt defalcate în: 

 - țara de destinație pentru vizitele de o zi: 

interne, externe (raportând separat cel 

puțin toate țările vecine și de destinație 

care fac obiectul a 90% din numărul total 

de vizite de o zi externe); 
 - scopul vizitelor de o zi: privat, 

profesional. 
 C. Periodicitate 

 1) Variabilele și defalcările enumerate la 

titlul A punctul 1 și la titlul B punctul 1 

sunt transmise anual, raportându-se 

separat cele patru trimestre ale anului 

calendaristic anterior. 
 2) Variabilele și defalcările enumerate la 

titlul A punctul 2 și la titlul B punctul 2 

sunt transmise o dată la trei ani, 

raportându-se separat cele patru trimestre 

ale anului calendaristic anterior. Primul 

an de referință este al treilea an 

calendaristic următor anului intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 
 D. Formatul de transmitere a rezultatelor 

 1) Numărul vizitelor de o zi (variabile și 

defalcări conform definițiilor de la titlul A 

punctul 1 și titlul B punctul 1)  
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Destinație  
Scop 

profesional 
Scop privat 

  Total  Masculin  Feminin 

    <15  
15-

24 
25-

34 
35-

44 
45-

54 
55-

64 

65 

sau 

mai 

mult <15  
15-

24 
25-

34 
35-

44 
45-

54 
55-

64 

65 sau 

mai 

mult 

Interne                               
Externe de la 

1 la n                               
Alte vizite 

externe                               
 

 

 Fiecare poziție din tabel se referă la 

numărul vizitelor de o zi efectuate de 

rezidenți cu vârsta de cel puțin 15 ani în 

timpul perioadei de referință. 

 Categoria tipărită cu caractere cursive, și 

anume „mai puțin de 15”, este opțională. 

 Rândul „Externe de la 1 la n” trebuie 

înlocuit cu n rânduri pentru a respecta 

cerințele privind numărul de destinații 

externe care trebuie raportate separat 

conform definiției de la titlul B. 

 Se transmit tabele separate pentru fiecare 

trimestru al anului de referință. 

 2) Cheltuielile aferente vizitelor de o zi 

(variabile și defalcări conform definițiilor 

de la titlul A punctul 2 și titlul B punctul 

2) 

 

 

Destinație  Scop profesional 
Scop privat 

  

Numărul 

vizitelor 

de o zi Total cheltuieli 

Numărul 

vizitelor 

de o zi Total cheltuieli 

    Transport 
Cumpărăt

uri 
Restaurant

e Altele   Transport 
Cumpărăt

uri 
Restaurant

e Altele 

Interne                     

Externe de la 1 

la n                     
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Alte vizite 

externe                     

 

 

 Rândul „Externe de la 1 la n” trebuie 

înlocuit cu n rânduri pentru a respecta 

cerințele privind numărul de destinații 

externe care trebuie raportate separat 

conform definiției de la titlul B. 

 Se transmit tabele separate pentru fiecare 

trimestru al anului de referință. 

Justificare 

În această secțiune sunt stabilite datele care trebuie furnizate de statele membre cu privire la 

vizitele de o zi. Aceasta a făcut parte din proiectul anterior al Comisiei, dar a fost eliminată 

ulterior, deoarece Comisia a decis că ar prefera să stabilească aceste prevederi prin acte 

delegate.  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Context 

 

Turismul reprezintă o activitate economică importantă în UE, având un potențial ridicat de a 

contribui la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și la creșterea economică și de a 

avea un rol important în integrarea socio-economică în zonele rurale, periferice și mai puțin 

dezvoltate, precum și în zone cu o bogată moștenire industrială. Statisticile din acest domeniu 

nu sunt folosite doar pentru a monitoriza politicile specifice turismului, ci joacă, totodată, un 

rol în contextul mai larg al politicii regionale și al dezvoltării durabile. În UE, Directiva 

95/57/CE privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului organizează sistemul 

statisticilor în domeniul turismului. Eurostat publică aceste statistici care sunt colectate și 

compilate de autoritățile naționale de statistică.    

 

În ultimele decenii, importanța turismului pentru întreprinderile din Europa și pentru cetățenii 

europeni a crescut într-un ritm constant. Având în vedere cele aproximativ 1,8 milioane de 

întreprinderi, în principal IMM-uri, în care lucrează 5,2% din întreaga forță de muncă 

(aproximativ 9,7 milioane de locuri de muncă), se estimează că sectorul european al 

turismului generează peste 5% din PIB-ul UE. Prin urmare, turismul este pe locul trei în topul 

celor mai importante activități socio-economice din UE. În plus, Uniunea Europeană este în 

continuare destinația turistică numărul 1 în lume, în anul 2008 înregistrându-se 370 de 

milioane de sosiri de turiști internaționali sau 40% din sosirile la nivel mondial1.  

 

În recenta sa Comunicare (COM(2010)352), Comisia intenționează să definească un nou 

cadru de politici pentru turismul din Europa, bazându-se pe noile competențe introduse de 

Tratatul de la Lisabona. În document sunt abordate principalele provocări cu care se confruntă 

acest sector, precum concurența globală din ce în ce mai mare, tendințele demografice, 

schimbările climatice și constrângerile de mediu, repartiția sezonieră a deplasărilor turistice și 

utilizarea din ce în ce mai frecventă a noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor de 

către clienți. Obiectivul general al acestei comunicări este consolidarea sectorului turismului 

din UE prin măsuri coordonate la nivelul UE care să vină în completarea inițiativelor statelor 

membre. Pentru a pune cu succes în aplicare noul cadru de politici, factorii de decizie politică 

de la toate nivelurile de guvernare trebuie să ia decizii în reală cunoștință de cauză, având la 

bază date statistice fiabile și comparabile.  

 

Propunerea Comisiei 

 

Scopul acestei propuneri de regulament îl reprezintă actualizarea și optimizarea cadrului 

juridic pentru statisticile europene privind turismul. Sistemul actual de statistici în domeniul 

turismului este stabilit de Directiva 95/57/CE a Consiliului, potrivit căreia guvernele naționale 

ale statelor membre ale UE trebuie să furnizeze în mod regulat o serie de date referitoare la 

capacitatea și la gradul de ocupare ale unităților de cazare și la cererea turistică.     

 

Cu toate acestea, de la intrarea în vigoare a directivei, atât sectorul turismului, cât și cererea 

turistică au trecut prin modificări semnificative. Prin urmare, părțile interesate, precum și 

                                                 
1 Barometrul OMT al turismului mondial, volumul 8, ianuarie 2010.  
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Comisia și Parlamentul, au subliniat în repetate rânduri necesitatea actualizării cadrului 

juridic. Reflectând aceste modificări, propunerea revizuiește o serie de variabile și ține seama 

de fenomene recente precum numărul mai mare de călătorii de scurtă durată sau utilizarea 

internetului pentru rezervarea călătoriilor. În plus, propunerea armonizează variabilele și 

conceptele și are ca scop îmbunătățirea exhaustivității statisticilor din sectorul turismului, de 

exemplu prin acoperirea tuturor unităților de cazare închiriate și prin includerea statisticilor 

privind vizitatorii de o zi și pe cei care nu pleacă în concediu.  

 

În ceea ce privește informațiile de colectat din gospodării sau de la turiști, eficiența culegerii 

datelor ar urma să fie monitorizată prin introducerea de întrebări rotative pentru variabile care 

sunt estimate a fi de o natură mai structurală și prin introducerea transmiterii de microdate 

pentru statisticile privind călătoriile turistice. Se urmărește ca responsabilii cu elaborarea 

datelor la nivel național să facă schimb de statistici „în oglindă” pe baza unei elaborări 

armonizate și să ajungă la o convergență a conceptelor, a definițiilor și a formatelor de 

raportare privind datele transmise. În general, scopul propunerii este de a asigura faptul că 

statisticile europene în domeniul turismului sunt în continuare relevante și că oferă o bază 

solidă pentru luarea deciziilor în cadrul politicii privind turismul.  

 

Evaluarea raportorului 

 

Raportorul recunoaște rolul major al statisticilor în dezvoltarea unor politici mai eficiente în 

domeniul turismului la nivel european, național, regional și local. De asemenea, statisticile în 

domeniul turismului constituie un instrument util de susținere a procesului de luare a 

deciziilor în domeniul afacerilor și în sectorul privat. Prin urmare, raportorul susține 

obiectivul propunerii de regulament de stabilire a unui cadru comun pentru producerea 

sistematică a statisticilor europene privind turismul, prin colectarea, elaborarea, prelucrarea și 

transmiterea, de către statele membre, de statistici europene armonizate privind cererea și 

oferta turistice. Odată adoptată, propunerea probabil că va crește promptitudinea și va 

îmbunătăți comparabilitatea și exhaustivitatea statisticilor transmise, precum și eficiența 

prelucrării de date, inclusiv validarea acestora. În plus, este nevoie să se adapteze cadrul 

juridic astfel încât să reflecte tendințele recente din sectorul turismului, prin introducerea unor 

noi variabile, de exemplu cu privire la vizitele de o zi. 

 

Cu toate acestea, chiar dacă raportorul salută, în general, propunerea, acesta este foarte 

îngrijorat cu privire la ampla delegare de competențe pe care aceasta o prevede. Într-adevăr, 

propunerea ar permite Comisiei să modifice elemente esențiale ale propunerii, precum 

definițiile, subiectele abordate și caracteristicile informațiilor solicitate, prin adoptarea de acte 

delegate. În plus, anumite dispoziții-cheie privind informațiile solicitate cu privire la vizitele 

de o zi ar fi stabilite mai întâi prin acte delegate. Raportorul consideră că elementele esențiale 

respective din regulament trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare și propune, 

prin urmare, o serie de amendamente care să limiteze delegarea de competențe către Comisie.     

 

În al doilea rând, propunerea nu prevede, din păcate, introducerea conturilor-satelit în turism 

(CST). Ar fi însă esențială dezvoltarea progresivă a unor sisteme integrate de statistici în 

domeniul turismului și a unor indicatori socio-economici pentru a prezenta o imagine globală 

a sectorului turismului și pentru a înțelege mai bine dimensiunea și valoarea acestuia în 

comparație cu alte sectoare, precum și impactul său asupra economiei și a locurilor de muncă.     

Prin urmare, raportorul propune introducerea unei dispoziții prin care se solicită statelor 
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membre să efectueze studii-pilot privind CST. Acestea ar trebui să fie ulterior evaluate de 

Comisie. Dacă rezultatele arată că este necesar să se elaboreze tabele armonizate pentru CST, 

Comisia ar trebui să prezinte ulterior o propunere legislativă. În cele din urmă, în vederea 

consolidării bazei de cunoștințe pentru promovarea turismului durabil, se propune elaborarea 

de către Comisie a unui program pentru studiile-pilot ce urmează a fi efectuate de statele 

membre în mod voluntar în vederea dezvoltării unui sistem de elaborare a datelor care indică 

impactul turismului asupra mediului. 

 

Concluzie 

 

Raportorul se așteaptă să existe o convergență semnificativă a intereselor Parlamentului și 

Consiliului în ceea ce privește atât limitarea actelor delegate, cât și introducerea treptată a 

CST. Prin urmare, acesta consideră că este oportun să se analizeze care sunt posibilitățile de a 

se ajunge la un acord prealabil cu Consiliul cu privire la acest dosar important.   
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