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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil
(2020/2038(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 195,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la transport și turism în 2020 
și ulterior1, 

– având în vedere adoptarea comunicării intitulate „Turism și transport în 2020 și ulterior” 
[COM (2020)0550] și a pachetului privind turismul și transportul, la 13 mai 2020, 

– având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2019 referitoare la impactul negativ al 
falimentului companiei Thomas Cook asupra turismului în UE2;

– având în vedere concluziile Consiliului din 27 mai 2019 privind competitivitatea 
sectorului turismului ca motor al creșterii economice durabile, al creării de locuri de 
muncă și al coeziunii sociale în UE în următorul deceniu,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar 
multianual 2021-2027 - poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord3, 

– având în vedere adoptarea comunicării intitulate „Un parteneriat strategic consolidat și 
reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE” [COM(2017)0623] în octombrie 2017,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 octombrie 2015 referitoare la noile provocări și 
concepte pentru promovarea turismului în Europa (2014/2241(INI)4, 

– 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 Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la Europa, destinația 
turistică favorită la nivel mondial - un nou cadru politic pentru turismul european5, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie europeană pentru 
stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în turismul maritim și 
costier” (COM(2014)0086),

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și 
incluziunea persoanelor cu handicap și Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0169.
2 Texte adoptate, P9_TA(2019)0047.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
4 Texte adoptate, P8_TA(2015)0391.
5 JO C 56 E, 26.2.2013, p. 41.
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cu handicap6, 

– având în vedere raportul Comisiei Europene din 11 iunie 2020 privind economia albastră 
în Uniune, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 18 septembrie 2020, intitulat „Către 
un turism mai durabil pentru orașele și regiunile UE”, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social privind turismul și transportul în 
2020 și ulterior, 

– având în vedere avizele comisiilor CULT și AGRI,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A9-0000/2020),

A. întrucât turismul este o activitate economică transversală care are un impact major asupra 
creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a dezvoltării sociale și durabile a 
regiunilor;

B. întrucât 22,6 milioane de persoane sunt angajate în sectorul turismului, ceea ce reprezintă 
11,2% din totalul locurilor de muncă din UE, și întrucât acest sector a contribuit la PIB-
ul UE cu 9,5% în 2019; 

C. întrucât lanțul valoric al turismului este complex, fiind format din patru elemente cheie, 
respectiv transporturile, cazarea, experiența și intermedierea și întrucât succesul acestui 
sector este determinat de nivelul de influență dintre acestea; 

D. întrucât, în 2018, 51,7% dintre unitățile de cazare turistică din UE se aflau în zone de 
coastă; 

E. întrucât sectorul turismului și al transporturilor a fost printre cele mai afectate de COVID-
19; întrucât cel puțin 6 milioane de locuri de muncă sunt în pericol în UE;

F. întrucât articolul 195 din TFUE prevede că Uniunea trebuie să coordoneze și să 
completeze acțiunea statelor membre în domeniul turismului;

G. întrucât situația călătoriilor nu a fost coordonată în Uniune, măsurile fiind diferite, atât la 
nivel național, cât și la nivel regional;

H. întrucât sectorul se angajează să accelereze și să implementeze măsuri și acțiuni care să 
asigure o mai mare sustenabilitate și să contribuie la atingerea obiectivelor de reducere a 
amprentei ecologice;

Redresarea: planuri de răspuns la efectele COVID-19 

1. invită statele membre să aplice fără întârziere criterii comune privind călătoriile, în special 
formulare de localizare, să garanteze interoperabilitatea platformelor de localizare și 

6 JO C 131 E, 8.5.2013, p. 9.
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criterii privind nodurile de transport; invită Centrul European de Prevenire și Control al 
Bolilor să publice în timp util harta țărilor și regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient;

2. îndeamnă statele membre să implementeze testarea la plecare, pentru a evita perioadele 
de carantină;

3. salută portalul „Re-open EU” și îndeamnă statele membre să transmită săptămânal 
informații Comisiei privind aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții privind libera 
circulație;

4. invită Comisia și statele membre să aplice statelor terțe cadrul de culori și criterii comune 
în ceea ce privește călătoriile neesențiale, prin recunoașterea reciprocă a măsurilor de 
protecție împotriva COVID-19, în special în sectorul aviației și al croazierelor;  

5. îndeamnă Comisia să implementeze sigiliul UE de certificare sanitară, ca marcă 
europeană de siguranță sanitară; 

6. invită Comisia să formuleze recomandări privind procedurile post-vaccinare și să 
analizeze necesitatea unui pașaport digital de sănătate în Uniune; 

7. regretă că Next Generation EU nu prevede finanțarea directă pentru sectorul turismului 
și invită statele membre să o includă în planurile lor de redresare și în inițiativa React-
EU; 

8. invită Comisia să implementeze acțiunea pregătitoare privind mecanismul de gestionare 
a crizelor din sectorul turismului, pentru a răspunde crizelor viitoare;  

Recentrarea: politica de guvernanță în cadrul Uniunii

9. invită Comisia să instituie un nou model de guvernanță între instituții și să consolideze 
structura organizatorică, financiară și de resurse umane a Unității pentru turism din cadrul 
DG GROW, pentru a aplica o abordare integrată și eficientă a turismului;

10. regretă că CFM 2021-2027 nu include o rubrică specifică pentru turismul sustenabil, ca 
un angajament de a pune în aplicare politica europeană în domeniul turismului adoptată 
de Parlamentul European; 

11. îndeamnă Comisia să instituie un mecanism european de monitorizare a implementării 
sprijinului pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii în ceea ce 
privește lichiditatea, acordarea de împrumuturi și transparența; 

12. invită Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la stadiul de dezvoltare a 
proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare, astfel încât comisia parlamentară competentă 
să rămână implicată în acest proces;  

13. felicită Comisia pentru organizarea Convenției turismului din 2020 și îi solicită să 
prezinte tot în acest an un plan de acțiune și să elaboreze în timp util o nouă strategie 
pentru turism, care să o înlocuiască pe cea din 2010;
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14. îndeamnă Comisia să includă în ghidul privind sprijinul financiar un link către un punct 
național de contact care să faciliteze accesul la informații pentru microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii;

15. îndeamnă Comisia să înființeze o Agenție Europeană pentru Turism; 

Consolidarea: tranziția către un turism sustenabil, responsabil și inteligent

16. constată că turismul sustenabil ar trebui să țină seama de efectele economice, sociale și 
de mediu actuale și viitoare, ca răspuns la nevoile vizitatorilor, ale sectorului industrial, 
ale mediului și ale comunităților locale7; 

17. îndeamnă Comisia să pună în practică Sistemul european de indicatori turistici, cu o 
structură de guvernanță permanentă, și să îl implementeze la destinații, cu indicatori 
statici și date în timp real pentru gestionarea și evaluarea performanței acestora, în 
parteneriat cu regiunile; 

18. îndeamnă Comisia să analizeze obstacolele care stau în calea etichetei ecologice și să 
extindă aplicarea acesteia la alte servicii turistice, împreună cu EMAS pentru turism, și 
să creeze mecanisme de sprijin pentru implementarea acestor certificări;

19. felicită Comisia pentru înființarea Grupului pentru un turism sustenabil8 și solicită 
reluarea activității acestuia și revizuirea Cartei europene din 2012 pentru un turism 
sustenabil și responsabil, cu scopul de a stimula participarea și aplicarea bunelor practici; 

20. reamintește că lipsa de parametri privind efectele turismului asupra sustenabilității 
împiedică actorii publici și privați să ia decizii; invită Eurostat să creeze un criteriu de 
referință pentru colectarea datelor privind sustenabilitatea, supraexploatarea și 
subexploatarea turistică și solicită actualizarea Regulamentul (UE) nr. 692/2011; 

21. regretă faptul că Comisia nu a inclus turismul în strategia europeană privind datele și îi 
solicită să integreze turismul în cadrul de guvernanță a spațiilor comune de date, 
permițând întreprinderilor din domeniul turismului să se angajeze pe deplin în domeniul 
inovării și al digitalizării; 

22. constată că activitatea turistică este strâns legată de mobilitate și că statele membre ar 
trebui, cu ajutorul sprijinului financiar al Uniunii, să investească în tranziția către 
combustibili mai ecologici și în platforme care să asigure interoperabilitatea și 
intermodalitatea sistemului de emitere a biletelor;

23. solicită Comisiei să prezinte rezultatele proiectului-pilot „Destinații inteligente” și liniile 
de acțiune pentru punerea în practică a acestuia; 

24. invită statele membre și Comisia să transforme Capitala europeană a turismului inteligent 
într-un proiect permanent cu criterii mai complete și mai echitabile;

7 UNWTO and UNEP (2005) Making tourism more sustainable – A guide for policy makers
8 Tourism Sustainability Group (TSG) 
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25. felicită Comisia pentru cele 14 acțiuni ale strategiei pentru turismul maritim și costier și 
o invită să prezinte concluzii care să permită direcționarea finanțării către infrastructură 
(porturi și porturi de agrement), sprijin logistic și operațional pentru aceasta și utilizarea 
energiei din surse regenerabile; 

Regândirea: proiectarea sectorului turismului în viitor 

26. îndeamnă Comisia să prezinte în 2020 o analiză pentru fiecare țară privind ajutorul de stat 
solicitat pentru turism și finanțarea din partea Uniunii utilizată pentru a combate efectele 
COVID-19, printre altele, precum și aplicabilitatea programului SURE;

27. invită Comisia, împreună cu Banca Europeană de Investiții, să creeze un sprijin specific 
pentru proiectele de decarbonizare și de digitalizare a turismului, precum și condiții de 
acces la InvestEU pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, pentru a 
permite dobândirea de noi competențe și crearea mai multor locuri de muncă; 

28. invită Comisia, împreună cu statele membre, să sprijine tranziția către o experiență 
neîntreruptă („seamless”) în diferitele moduri de transport, conform celor mai bune 
practici existente;

29. invită Comisia să pună în aplicare vizele electronice, precum și vizele de circuit și alte 
măsuri care să permită intrarea în Uniune a vizitatorilor legitimi;  

30. consideră că promovarea mărcii europene în țările terțe ar trebui să se concentreze pe 
diversificarea ofertei de patrimoniu cultural și natural, gastronomie și sănătate al Uniunii 
în cooperare cu destinațiile și operatorii turistici;  

31. invită Comisia să revizuiască Directiva privind pachetele de servicii de călătorie și 
Regulamentul privind drepturile pasagerilor din transportul aerian pentru a face față 
efectelor crizei recente și a preveni situațiile viitoare de incertitudine juridică;

32. invită Comisia să instituie programe de alfabetizare a personalului de conducere 
superioară din microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, oferind competențele 
necesare pentru optimizarea potențialului acestora de generare de bogăție;  

33. solicită statelor membre să depună eforturi pentru a implementa cardul european pentru 
dizabilitate și să adopte norme legislative pentru a permite turismul accesibil pentru toți;

34. invită Comisia să țină seama de regiunile ultraperiferice în formularea și impactul 
legislației în contextul politicii în domeniul turismului;

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

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, articolul 195 din TFUE recunoaște pentru 
prima dată importanța turismului în cadrul instituțional al Uniunii. Astfel, Uniunea completează 
acțiunea statelor membre prin promovarea competitivității întreprinderilor din sectorul 
turismului.

Datorită acestor prevederi, Uniunea poate acționa la nivel european pentru a răspunde 
provocărilor comune ale industriei, a asigura crearea și adaptarea unui mediu de afaceri care să 
permită dezvoltarea economică și socială a destinațiilor, luând în considerare și respectând pe 
deplin principiul subsidiarității și competența statelor membre.  

Cu toate acestea, pandemia de COVID-19 și criza provocată de aceasta au demonstrat că este 
urgent să se ia mai multe măsuri la nivel european și să se interpreteze și să se aplice articolul 
195 din TFUE într-un mod mai cuprinzător. 

Sectorul turismului și al călătoriilor a înregistrat o scădere dramatică de 92% a rezervărilor între 
lunile ianuarie și august, în comparație cu anul precedent, cu pierderi de 85% pentru spațiile de 
cazare, restaurantele, operatorii de turism și transportul feroviar de călători pe distanțe lungi și 
de 90% pentru companiile aeriene și croaziere. În prezent, 6 milioane de locuri de muncă sunt 
în pericol în Uniune, potrivit scenariilor celor mai moderate.     

În 2020, numărul de turiști internaționali care au vizitat Europa, prima destinație turistică a 
lumii, a fost cu 66% mai mic în prima jumătate a anului și cu 97% mai mic în al doilea semestru. 
Întrucât 22,6 milioane de persoane erau angajate în sectorul turismului în 2019, ceea ce 
reprezintă 11,2% din totalul locurilor de muncă din Uniune, și întrucât acest sector a contribuit 
cu 9,5% la PIB-ul Uniunii, s-a constatat că această scădere bruscă s-a datorat, parțial, lipsei de 
coordonare dintre statele membre în ceea ce privește călătoriile. Lipsa unor criterii comune și 
măsurile naționale și regionale diferite aplicate de administrațiile din fiecare stat membru și din 
regiunile ultraperiferice a creat confuzie și neîncredere în rândul călătorilor. 

Luând în considerare contextul internațional și impactul sever al crizei actuale asupra sectorului 
turismului și călătoriilor, prezentul raport din proprie inițiativă urmărește să se axeze pe patru 
orientări care să permită: (1) redresarea sectorului, cu planuri de răspuns în caz de pandemie 
(2) recentrarea politicii de guvernanță în cadrul Uniunii (3) consolidarea inițiativelor din sector 
pentru un turism sustenabil, responsabil și inteligent (4) proiectarea viitorului sectorului și a 
schimbărilor care vor avea loc în ceea ce privește cererea și care ar putea necesita adaptarea 
ofertei.  
 
Uniunea are nevoie de un cadru comun pentru călătoriile esențiale și neesențiale, cu criterii 
clare și transparente, astfel încât călătorii să ia decizii în cunoștință de cauză, permițând 
sectorului să se adapteze și să aplice măsuri sanitare conforme. Sunt necesare criterii comune 
pentru identificarea zonelor de risc și aplicarea codului de culori propus de Comisie, pentru 
testarea la plecare, în scopul de a evita carantina, pentru folosirea măștilor, pentru 
standardizarea formularelor de localizare la toate modurile de transport și partajarea acestora 
cu țările de destinație, reducând posibilele sarcini birocratice. În același timp, în cazul unei 
evoluții negative a condițiilor epidemiologice, impunerea unor noi restricții nu trebui să se 
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aplice călătorilor aflați deja la destinație. Recunoașterea acestor criterii la nivelul Uniunii este 
esențială pentru deschiderea către țări terțe prin intermediul recunoașterii reciproce, în special 
în sectorul aviației și al croazierelor. În acest scop, ar fi esențial să se creeze un sigiliu de 
certificare sanitară al destinației UE, luând ca exemplu de bune practici succesele din statele 
membre, în vederea recunoașterii în țările din afara UE, cu accent pe calitate și criterii sanitare 
mai stricte.

Lipsa finanțării directe pentru turism în propunerile Uniunii este o lacună care a rămas 
necompletată în actualul cadru financiar și un angajament care nu a fost îndeplinit de la ultima 
legislatură. Ar fi esențial și corect ca această finanțare să fie pusă la dispoziția unui sector care 
a asigurat o creștere și o dezvoltare atât de importante pentru economia europeană și care 
traversează o criză gravă, cu caracteristici și efecte globale. Aceasta este o șansă pe care 
Uniunea o poate rata dacă nu creează o politică europeană în domeniul turismului, cu fonduri 
care să sprijine în mod direct întreprinderile, asociațiile și oamenii. Uniunea lasă statele membre 
să decidă în ce măsură să sprijine acest sector, prin intermediul NextGenerationEU, React-EU, 
SURE și al altor surse de finanțare existente, atunci când ar putea conduce prin puterea 
exemplului. Prin urmare, Comisia este invitată, împreună cu Comisia TRAN și cu Grupul 
operativ pentru turism, să utilizeze proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare ca sursă 
complementară de sprijin. Pentru a se asigura că finanțarea ajunge la întreprinderi, raportoarea 
consideră că este important să se instituie un mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului. În paralel, raportoarea consideră că este esențial ca, în parteneriat cu 
Comisia, Banca Europeană de Investiții să creeze proiecte specifice și condiții de acces la 
InvestEU pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. 

Este, de asemenea, momentul să pregătim sectorul pentru perioada post-vaccinare și, de aceea, 
raportoarea recomandă Comisiei să analizeze posibilitatea de a crea un pașaport digital sanitar 
al Uniunii, pe baza diferitelor studii ale WTTC. Este esențial, de asemenea, ca Uniunea să fie 
pregătită pentru crizele viitoare și, de aceea, este urgent să fie sprijinită implementarea 
mecanismului de gestionare a crizelor în Uniune propus de Parlamentul European. 

Având în vedere caracterul orizontal al turismului și al călătoriilor, structura instituțională de 
guvernanță a Uniunii ar trebui să fie consolidată. Trebuie promovate sinergiile și o structură de 
comunicare regulată între instituțiile europene, sprijinite de structura organizațională a Unității 
pentru turism, cu resurse umane și financiare mărite. În paralel, este fundamental să existe o 
coordonare interservicii în cadrul Comisiei, pentru a ține cont de dimensiunea transversală a 
acestui sector în diferitele inițiative. Este timpul să se înființeze o agenție europeană pentru 
turism, care să sprijine sectorul, atât ca observator pentru analiza datelor, cât și în ceea ce 
privește gestionarea și aplicarea normelor.

Pentru a se asigura că sectorul este inclus în tranziția ecologică și digitală, trebuie să se pună 
din nou în practică inițiative pe care Comisia Europeană le-a sprijinit financiar în trecut, dar 
care nu s-au bucurat de continuitatea necesară. Sistemul european de indicatori turistici (ETIS) 
ar trebui să aibă o structură permanentă, susținută financiar de Comisia Europeană, cu sprijin 
pentru destinații, cu monitorizare și control externe. Grupul pentru un turism sustenabil ar trebui 
să își reia activitatea pentru a pune în practică noua guvernanță a ETIS, să găsească modalități 
de promovare a acestuia și a altor certificate create și emise de Uniune, cum ar fi eticheta 
ecologică, a cărei sferă de aplicare ar trebui extinsă la alte servicii și produse. Ca modalitate de 
implicare a sectorului, raportoarea consideră că este important să se actualizeze și să se 
promoveze Carta europeană pentru turism sustenabil și responsabil din 2012. 
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Pentru ca această tranziție dublă să fie eficientă, este necesar să se colecteze, analizeze și să se 
înțeleagă datele; de aceea, raportoarea consideră că este important ca Eurostat să stabilească un 
criteriu de referință pentru a cunoaște cu precizie impactul turismului asupra sustenabilității, în 
ceea ce privește supraexploatarea și subexploatarea turistică și, dacă este necesar, să se 
actualizeze Regulamentul privind statisticile europene referitoare la turism ținând cont de „big 
data”. Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii trebuie să aibă acces la analiza 
inteligentă a datelor, prin urmare, turismul ar trebui să facă parte din cadrul de guvernanță a 
spațiilor comune de date, contrar propunerii Comisiei. Turismul viitorului depinde de acest 
acces la date, care nu poate fi realizat decât ca cluster integrat. Pentru a evalua inovarea și 
digitalizarea sectorului, este utilă implementarea acțiunii pregătitoare „Destinații inteligente” și 
transformarea Capitalei europene a turismului inteligent într-un proiect permanent al Uniunii, 
cu criterii mai complete și mai corecte pentru includerea mai multor destinații europene.

Este important să se promoveze mobilitatea, interoperabilitatea și sistemul de emitere a 
biletelor, precum și să se îmbunătățească infrastructura feroviară, pistele ciclabile etc., 
permițând promovarea turismului intern și transfrontalier. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm 
că interzicerea unui mod de transport în detrimentul altuia nu este o soluție, în special pentru 
multe regiuni și state periferice din Uniune.    
 
Turismul de coastă, maritim și nautic este important în Uniune prin dimensiunea sa maritimă. 
În 2018, 51,7% dintre unitățile de cazare turistică din Uniune erau situate în zone de coastă, de 
aceea acest sector trebuie observat cu mai mare atenție, fiind necesar să se reevalueze cele 14 
acțiuni strategice ale Uniunii pentru turismul costier și maritim, ghidul de finanțare pentru 
viitorul CFM și finanțarea existentă pentru tranziția verde și tranziția digitală. Cadrul de 
referință pentru actualizarea acestor 14 acțiuni ar trebui să fie constituit de inițiativele aflate 
deja în curs de elaborare, cum ar fi CV-ul comun pentru comandanții de nave, manualul de bune 
practici pentru navele de croazieră (acțiuni pregătitoare ale Parlamentului), normele în materie 
de TVA aplicabile ambarcațiunilor și zonelor de ancoraj și inițiativele de combatere a 
caracterului sezonier.     

Biodiversitatea și zonele marine protejate sunt centre de cercetare prin excelență, de aceea ar 
trebui promovat turismul științific în regiunile care prezintă cel mai mare interes pentru 
comunitatea științifică internațională. Este esențial să se identifice tendințele referitoare la 
profesiile viitorului în sectorul turismului, formând și adaptând activitățile tradiționale, 
investind în formarea și alfabetizarea personalului de conducere din microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii, oferindu-le resurse pentru a-și optimiza potențialul de generare de 
bogăție.

În prezent este imperativ să se proiecteze viitorul sectorului turismului. Evaluarea tendințelor 
și dinamicii cererii, a opțiunilor consumatorilor călători, tranziția către modele care promovează 
o economie mai curată ar trebui să fie prioritățile Uniunii pentru următorul deceniu. Turismul 
și călătoriile ar trebui să facă parte din realizarea obiectivului de neutralitate climatică până în 
2050, iar toate eforturile în acest sens ar trebui să fie canalizate și stimulate financiar. Crearea 
de rețele între regiuni, operatori și actori publici și privați este esențială pentru identificarea de 
soluții la probleme comune. Este fundamental să se ia în considerare defalcarea sprijinului în 
funcție de ponderea sectorului industrial în PIB, precum și faptul că regiunile ultraperiferice 
europene au constrângeri permanente și insurmontabile care trebuie luate în seamă.
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Dorim o modernizare a legislației adaptate la crize viitoare și cu soluții mai bine direcționate, 
pentru a garanta un echilibru între drepturile consumatorilor și sustenabilitatea întreprinderilor.

Inovarea este un imperativ global, de aceea raportoarea solicită să fie create oportunități care 
să permite călătorilor să se bucure de o experiență fără întreruperi („seamless”) încă din 
momentul alegerii, la achiziție, în diferitele moduri de transport și, de asemenea, la destinație. 

Considerăm că este necesară o viză electronică europeană, precum și că este urgent să se 
analizeze posibilitatea de a discuta cu privire la viza de circuit, prezentată de Comisia 
Europeană în trecut. 

Avem nevoie, înainte de toate, de voință politică și de viziune strategică asupra viitorului 
sectorului turismului și al călătoriilor. 

Raportoarea consideră că este fundamental să se prezinte până la sfârșitul anului un plan de 
acțiune cu ținte și obiective concrete și să se elaboreze o strategie europeană pentru turism, care 
să creeze soluții comune pentru a asigura dezvoltarea socială și economică a diferitelor regiuni 
și destinații turistice europene. 

Este esențial să se pună în evidență potențialul enorm al turismului în ceea ce privește 
respectarea valorilor, tradițiilor și culturii celorlalți și, astfel, acesta să constituie un pilon care 
să garanteze stabilitatea și pacea între popoare, ca și Uniunea Europeană.   


