
CM\1221347RO.docx PE663.055v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

21.12.2020

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0322/2020, adresată de P.O.S., de cetățenie spaniolă, privind 
turismul durabil

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că turismul durabil este definit drept un turism care respectă atât populația 
locală, cât și patrimoniul cultural și mediul. Prin urmare, este de dorit să se concilieze 
dezvoltarea economică cu bunăstarea socială și cu protecția patrimoniului natural și cultural, 
acordând o atenție deosebită îngrijirii mediului. Europa este destinația turistică mondială prin 
excelență și ar putea fi un lider mondial în domeniul turismului durabil de calitate. El solicită 
promovarea unei politici comune a UE care să încurajeze turismul durabil în toate țările UE, 
prin elaborarea unei strategii comune privind turismul durabil.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iunie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații [articolul 227 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 decembrie 2020

Observațiile Comisiei 

Petiția, care face referire la numeroasele beneficii economice, sociale și de mediu ale dezvoltării 
turismului durabil, solicită o strategie comună a UE privind turismul durabil.

Comisia reamintește că, în conformitate cu competențele conferite Uniunii prin Tratatul de la 
Lisabona [articolul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitor la 
principii și articolul 195 din TFUE privind politica în domeniul turismului], UE sprijină, 
coordonează și completează acțiunile statelor membre în domeniul turismului. De la 
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comunicarea1 Comisiei din 30 iunie 2010 intitulată „Europa, destinația turistică favorită la nivel 
mondial - un nou cadru politic pentru turismul european”, au fost puse în aplicare acțiuni 
concrete de promovare a dezvoltării turismului durabil, responsabil și de înaltă calitate în UE. 

Odată cu lansarea Pactului verde european2, au fost stabilite noi obiective și acțiuni concrete 
pentru industrie, inclusiv pentru turism, astfel încât Europa să devină neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050. Printre inițiativele cele mai relevante pentru turism (furnizori de servicii 
și destinații), Comisia evidențiază Strategia industrială pentru Europa3, noul Plan de acțiune 
pentru economia circulară4, Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 20305 și inițiativa 
„Valul de renovări”6. Aceste strategii completează alte inițiative actuale, cum ar fi eticheta 
ecologică a UE pentru facilitățile de cazare turistică7 sau Sistemul european de indicatori 
turistici pentru gestionarea durabilă a destinațiilor8.

Criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19 a paralizat în mare măsură turismul 
european. În paralel cu eforturile urgente de a salva întreprinderile și locurile de muncă din 
sectorul turismului, UE urmărește să relanseze turismul european bazându-se pe un model mai 
rezilient, mai durabil și mai inovator. Această relansare va avea ca element central 
transformarea ecologică și digitală. Tranziția sectorului turismului și a destinațiilor turistice 
poate fi sprijinită în cadrul instrumentului Next Generation EU9 și al cadrului financiar pe 
termen lung al UE10. 

În acest context, comunicarea Comisiei privind turismul și transportul11 din mai 2020 a 
subliniat principalele obiective strategice pentru un ecosistem turistic european durabil. În plus, 
cu ocazia Convenției europene în domeniul turismului12, care a avut loc în octombrie 2020, 
Comisia a inițiat un dialog cu statele membre, industria și toate părțile interesate relevante din 
domeniul turismului cu privire la foaia de parcurs către o Agendă europeană pentru turism 2050.

Concluzie

În urma dialogului inițiat cu sectorul turismului, cu statele membre și cu alte părți interesate și 
pe baza informațiilor adunate și a obiectivelor comune identificate, Comisia analizează ce 
acțiuni sunt necesare în viitor și pune accentul, în contextul Agendei europene pentru turism 
2050, pe promovarea transformării durabile a ecosistemului turistic european. 

1 COM(2010)0352.
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3 COM(2020)0102. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-
2020_en.pdf 
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_420 
5 COM(2020)0380. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380 
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7 https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/tourist_accommodation_factsheet.pdf 
8 https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_ro 
9 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#nextgenerationeu 
10 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_ro 
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12 http://www.tourism-convention.eu/ 
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