
 
COVID-19: Sprijinul UE pentru sectorul turismului
 

Turismul se numără printre sectoarele cele mai afectate de pandemia de COVID-19. Cum
protejează UE companiile, lucrătorii și pasagerii?
 
Restricțiile de călătorie impuse în contextul pandemiei de COVID-19 au decimat sectorul
turismului, un actor major în economia UE. Se preconizează că veniturile vor scădea cu 50 % în
cazul hotelurilor și al restaurantelor, cu 70 % în cazul operatorilor și agențiilor de turism și cu 90
% în cazul operatorilor de croaziere și al companiilor aeriene. Europa reprezintă jumătate din
destinațiile turistice la nivel mondial, iar situația este deosebit de dificilă pentru țările dependente
de turism ca Spania, Italia, Franța și Grecia.
 
La 19 iunie, Parlamentul a votat o rezoluție referitoare la transporturi și turism în 2020, solicitând
acțiuni suplimentare pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii afectate de criză și o linie
bugetară dedicată sprijinirii sectorului. Deputații au declarat că această criză ar trebui
considerată o oportunitate de modernizare a turismului în UE, făcându-l mai ecologic și mai
responsabil din punct de vedere social.
 
Potrivit Organizației Mondiale a Turismului a Națiunilor Unite, la 18 mai, 100 % din destinațiile
turistice de pe glob introduseseră restricții temporare de călătorie ca răspuns la pandemie, 75 %
dintre acestea interzicând complet turismul internațional. Între timp, statele membre ale UE au
început cu precauție să reducă restricțiile.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tourism-in-quarantine_N01-PUB-200506-TOUR_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200615IPR81232/parlamentul-solicita-masuri-suplimentare-pentru-a-salva-turismul-in-ue
https://www.unwto.org/


Numeroși turiști au avut dificultăți în a se întoarce acasă, în timp ce companiile din sector se
confruntă cu probleme grave de lichidități, din cauza numărului foarte mic de rezervări noi și al
numărului mare de cereri de rambursare ca urmare a anulărilor. Companiile aeriene, în special,
sunt supuse unei presiuni fără precedent.
 

Susținerea sectorului turismului în timpul crizei 
Companiile și lucrătorii din sectorul turismului beneficiază deja de măsuri ale UE adoptate ca
răspuns la criza provocată de pandemia de COVID-19, inclusiv sprijin sub formă de lichidități,
relaxări fiscale și o relaxare a normelor privind ajutoarele de stat, precum și de suspendarea
temporară a normelor UE privind sloturile orare, pentru a se evita zborurile cu aeronavele goale.
 
Pentru a-i proteja pe pasageri, Uniunea Europeană a actualizat orientările privind drepturile
pasagerilor și Directiva privind pachetele de servicii de călătorie. UE a facilitat, de asemenea,
repatrierea a zeci de mii de cetățeni europeni rămași blocați în străinătate, prin intermediul
Mecanismului de protecție civilă al UE. Măsurile UE de sprijinire a sectorului turismului
completează și întăresc măsurile adoptate la nivel național.
 
 
Aflați mai multe despre ce face UE pentru a combate coronavirusul
 

22,6 de milioane
de persoane lucrează în sectorul turismului din UE

Sectorul turismului din UE în câteva cifre:
• contribuie cu 9,5 % din PIB-ul UE

• reprezintă 11,2 % din locurile de muncă din UE

• has almost 3 million businesses, 90% of which are SMEs
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97117/covid-19-meps-extend-relief-measures-for-the-transport-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97117/covid-19-meps-extend-relief-measures-for-the-transport-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200323STO75616/coronavirus-drepturile-pasagerilor
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200323STO75616/coronavirus-drepturile-pasagerilor
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200327STO76004/10-lucruri-pe-care-le-face-ue-pentru-a-lupta-impotriva-coronavirusului


INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Briefing PE: COVID-19 și sectorul turismului
Comunicat de presă al PE: Transporturi - mai mult sprijin și o mai bună coordonare sunt
esențiale pentru a depăși criza provocată de pandemia de COVID-19 (28.4.2020)
Comunicat de presă al PE: COVID-19 - Salvați cultura și valorile europene, i-au cerut deputații
europeni Comisiei (4.5.2020)
Consiliul UE: Reuniunea miniștrilor turismului (20.5.2020)
Comisia Europeană: pagină web cu sfaturi de călătorie și informații despre măsurile adoptate
la granițe
Comisia Europeană: pagină web dedicată turismului
Eurostat: statistici privind turismul în 2020
Fișă informativă a PE: turismul
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA(2020)649368_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200425IPR77903/transport-more-support-better-coordination-vital-to-overcome-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200425IPR77903/transport-more-support-better-coordination-vital-to-overcome-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200502IPR78302
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200502IPR78302
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2020/05/20/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation_ro
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_ro
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/126/tourism

