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INTRODUCERE

Agendei UE pentru turism vor fi sprijinite de
Comitetul consultativ pentru turism. De
asemenea,
Comisia
va
informa
în
permanență Consiliul, prin intermediul
Grupului de lucru pentru turism, cu privire la
progresele înregistrate în ceea ce privește
punerea în aplicare în comun a căii de
tranziție pentru turism. Forumul industrial
supraveghează căile de tranziție ale tuturor
ecosistemelor industriale și va fi, la rândul
său, informat cu regularitate cu privire la
progresele înregistrate în ceea ce privește
calea de tranziție pentru turism.

La 10 martie 2020, Comisia a adoptat o nouă
strategie industrială. Scopul era să se ajute
industria UE să impulsioneze transformarea
verde și transformarea digitală și să se
stimuleze competitivitatea la nivel mondial și
autonomia strategică deschisă a UE1. Ținând
cont de experiența pandemiei de COVID-19,
actualizarea strategiei industriale a UE2 a
evidențiat necesitatea de a se accelera și mai
mult tranziția verde și tranziția digitală și de
a se spori reziliența ecosistemelor industriale
ale UE. În acest scop, Comisia a propus
lansarea unor căi de tranziție create în
comun cu părțile interesate, ca proces
esențial derulat în colaborare pentru a
contribui la transformarea ecosistemelor
industriale. Întrucât a fost cel mai grav
afectat de pandemie și se confruntă cu
provocări majore pentru realizarea dublei
tranziții, ecosistemul turistic a fost primul
ecosistem industrial în care a fost lansat un
proces de creare în comun pentru
dezvoltarea unei căi de tranziție.

Procesul de creare în comun a
căii de tranziție pentru turism
Procesul de creare în comun a căii de
tranziție pentru turism a fost lansat la
21 iunie 2021,
odată
cu
publicarea
documentului de lucru al serviciilor Comisiei
SWD (2021) 164 final referitor la posibile
scenarii de tranziție. În același timp, Comisia
a publicat o consultare specifică a părților
interesate pentru a colecta observații și
contribuții la întrebările din documentul de
lucru al serviciilor Comisiei. În cadrul
sondajului online s-au primit răspunsuri din
partea a aproape 200 de părți interesate din
24 de state membre ale UE, plus Norvegia și
Regatul Unit4.

Scopul prezentului raport este de a descrie
măsurile și realizările necesare pentru
accelerarea tranziției verzi și a tranziției
digitale și pentru sporirea rezilienței
ecosistemului turistic. Obiectivul este de a
încuraja și de a invita toate grupurile și toate
părțile interesate din ecosistemul turistic să
se implice și să joace un rol în inițiativă.
Activitatea de pregătire a căii s-a bazat pe o
abordare de colaborare, care a implicat toate
grupurile de părți interesate. Acțiunile
viitoare ar trebui să se sprijine de asemenea
pe o colaborare activă și productivă similară.
După publicarea prezentului raport, Comisia
va invita părțile interesate din domeniul
turismului să își prezinte angajamentele față
de calea de tranziție pentru turism și va
stabili procese de colaborare pentru punerea
în aplicare în comun și monitorizarea
activității. Monitorizarea căii de tranziție va fi
facilitată de o platformă de colaborare online
a părților interesate, care urmează să fie
instituită până la sfârșitul anului 2022.

Răspunsurile la sondajul realizat în rândul
părților interesate au fost analizate împreună
cu scenariile din documentul de lucru al
serviciilor Comisiei și au fost utilizate pentru
structurarea discuțiilor din cadrul atelierelor
cu părțile interesate5. Au fost organizate, de
asemenea, reuniuni și ateliere cu experți din
statele membre. Toate aceste reuniuni și
ateliere au oferit contribuții la procesul de
creare în comun și la raportul final privind
consultarea părților interesate6. Raportul
privind consultarea părților interesate a
furnizat principalele componente pentru
pregătirea prezentului raport de politică.
În prezentul raport sunt propuse domeniile
în care părțile interesate ar trebui să ia
măsuri, adesea în colaborare, în vederea
accelerării dublei tranziții și în vederea
promovării unei mai mari reziliențe în
ecosistemul turistic. Măsurile ar trebui să
producă efecte pozitive pentru părțile
interesate și să aducă beneficii întregului
ecosistem turistic. Sunt prevăzute mai multe
tipuri de măsuri care trebuie luate de diferite
grupuri de părți interesate, cu etape specifice

Calea de tranziție pentru turism este un
răspuns și la invitația pe care Consiliul
European a adresat-o în concluziile sale din
27 mai 20213 Comisiei și statelor membre ca
acestea, „în colaborare cu părțile interesate
relevante, să elaboreze o agendă europeană
pentru turism 2030-2050”. Măsurile luate ca
urmare a inițiativelor statelor membre și a

Strategia industrială pentru Europa | Comisia Europeană
(europa.eu).
2
COM(2021) 350 final.
3
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8881-2021INIT/ro/pdf.

Compilația răspunsurilor la consultarea specifică a părților
interesate.
5
Rezumatul atelierelor.
6
Raportul privind consultarea părților interesate.
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sau un ciclu de îmbunătățire continuă.
Publicul cititor poate consulta raportul
privind consultarea părților interesate pentru
alte informații și opțiuni în principalele
domenii stabilite în cadrul temelor de acțiune
ale căii de tranziție. Procesul general de
creare în comun este rezumat în anexa 2.

activitatea în domeniul cazării (14 %) sau al
restaurantelor (61 %)10.
Conform metodologiei prezentate în Raportul
anual privind piața unică din 202111,
ecosistemul turistic include, integral sau
parțial, activitățile economice enumerate în
tabelul 1. În coloana „Cotă” din tabelul 1 se
indică în ce proporție fac parte din
ecosistemul turistic diferitele activități
enumerate după codul NACE.

Forumul industrial sprijină Comisia în
urmărirea punerii în aplicare a strategiei
industriale din martie 2020 și a actualizării
strategiei industriale din mai 2021. Forumul
are, așadar, un rol important în dezvoltarea
căilor de tranziție. În cadrul său a fost creat
un grup operativ special având ca sarcină
sprijinirea Comisiei în acest proces de creare
în comun: Grupul operativ 2 – Sprijin pentru
dezvoltarea de căi de tranziție. Primul
obiectiv de atins de către acest grup operativ
este elaborarea unui plan pentru toate căile
de tranziție. Acest obiectiv de atins a fost
elaborat în paralel cu prezentul raport, iar
proiectul său final a fost utilizat ca referință
la elaborarea prezentului raport. În anexa 3
sunt ilustrate modulele preluate din proiectul
de plan final și utilizate pentru crearea
actualei structuri a documentului.

Tabelul 1: Ecosistemul turistic, astfel cum
este definit de DG GROW în Raportul anual
privind piața unică
NACE
(Rev.
2)
H49
H50
H51
I
N79

Turismul ca ecosistem industrial
N82

Ecosistemul turistic al UE este foarte divers
și complex, acoperind lanțuri valorice
globalizate și interconectate. Potrivit unor
surse neoficiale, în 2019, turismul a generat
9,5 % din PIB-ul total al UE și a asigurat 22,6
milioane de locuri de muncă în UE7. Din
datele Eurostat reiese că, în 2019, raportul
dintre încasările din turismul internațional și
PIB a fost de peste 12 % în unele state
membre ale UE (Croația, Cipru și Malta)8. Din
3,2 milioane de întreprinderi din domeniul
turismului, 99,8 % erau microîntreprinderi
sau întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)9.

R90R92

R93

Întregul
ecosistem
turistic
cuprinde
întreprinderi care își desfășoară activitatea în
mai multe sectoare, cum ar fi restaurantele,
furnizarea de informații și servicii online
(birouri de turism, platforme digitale,
furnizori de tehnologii de voiaj), agențiile de
voiaj și agențiile de turism organizatoare,
furnizorii de servicii de cazare, organizațiile
de gestionare a destinațiilor turistice,
atracțiile turistice și transportul de persoane
(de
exemplu,
companii
aeriene
și
aeroporturi, trenuri și croaziere). În 2018,
peste trei din patru întreprinderi din industria
turismului
din
UE-27
își
desfășurau

Descriere

Cotă

Transporturi terestre și
transporturi prin
conducte
Transporturi pe apă
Transporturi aeriene
Hoteluri și restaurante
Activități ale agențiilor
turistice și ale turoperatorilor; alte
servicii de rezervare și
asistență turistică
Activități de secretariat,
servicii suport și alte
activități de servicii
prestate în principal
întreprinderilor
Activități de creație și
interpretare artistică;
activități ale
bibliotecilor, arhivelor,
muzeelor și alte
activități culturale;
activități de jocuri de
noroc și pariuri
Activități sportive,
recreative și distractive

0,45
0,22
0,91
1
1

1

0,66

1

Impactul pandemiei de COVID19 asupra turismului
Ecosistemul turistic s-a numărat printre
ecosistemele cel mai grav afectate de criza
provocată de pandemia de COVID-19. În
primăvara anului 2020, zeci de mii de
consumatori au fost afectați de anularea
zborurilor și a pachetelor de servicii de
călătorie,
iar
numărul
de
litigii

Industria turismului – analiză economică – Statistici explicate
(europa.eu).
11
SWD(2021) 351 final, Raportul anual privind piața unică din
2021.
10

7

Date furnizate de Consiliul mondial al călătoriilor și turismului
(WTTC) în rapoartele sale privind impactul economic al
călătoriilor și al turismului.
8
Statistici referitoare la turism – Statistici explicate (europa.eu).
9 Eurostat – Statistici structurale referitoare la întreprinderi.
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Structura prezentului raport

transfrontaliere în materie de consum din
aceste domenii a crescut semnificativ12. Ca
răspuns, Comisia, asistată de Rețeaua
Centrelor Europene ale Consumatorilor, a
elaborat sfaturi și informații privind anulările
de cazări, de închirieri de autovehicule și de
evenimente
rezervate
ca
servicii
individuale13.
S-au
oferit
îndrumări
organismelor de soluționare alternativă a
litigiilor, care s-au confruntat cu o creștere a
cererii de ajutor din partea consumatorilor și
a comercianților pentru găsirea unor soluții
amiabile pe cale extrajudiciară.

După cum s-a explicat mai sus, prezentul
raport este structurat după planul elaborat
de Grupul operativ 2 din cadrul Forumului
industrial, care se ocupă de căile de tranziție.
Planul și prezentul raport se bazează pe o
abordare modulară, în cadrul căreia fiecare
modul corespunde unui aspect esențial al
dublei tranziții și al trecerii dorite la o mai
mare reziliență. Grupul operativ a identificat
șapte astfel de module: competitivitatea
durabilă, reglementarea și guvernanța
publică, cercetarea și dezvoltarea, tehnicile
și soluțiile tehnologice, infrastructura,
competențele,
dimensiunea
socială,
investițiile și finanțarea. La conceperea căilor
de tranziție, fiecare dintre aceste module ar
trebui să fie luat în considerare din
perspectiva tranziției verzi (a durabilității
mediului și a neutralității climatice), a
tranziției digitale și a trecerii la o mai mare
reziliență.

Confruntate cu o scădere de aproximativ
70 % a veniturilor în 202014 și cu
amenințarea pierderii a până la 11 milioane
de locuri de muncă în UE15, serviciile de
turism au înregistrat, la începutul anului
2021, cel mai scăzut indicator de încredere a
întreprinderilor. Cu toate acestea, turismul sa redresat semnificativ în sezonul turistic de
vară, care reprezintă, de obicei, o treime din
cifra de afaceri a întreprinderilor din
domeniul turismului. Vara anului 2021 a fost
semnificativ mai bună decât cea a anului
2020, dar cifra de afaceri a rămas sub
nivelurile din 2019 și a înregistrat o pondere
ridicată a rezervărilor de ultim moment.
Certificatul digital al UE privind COVID16 a
contribuit în mare măsură la această
relansare a turismului în vara anului 2021.

Anexa 3 la prezentul raport ilustrează
corespondența dintre modulele planului și
structura
prezentului
raport.
După
introducere, raportul cuprinde o trecere în
revistă a cadrelor de politică și de
guvernanță și a necesității de revizuire a
acestora din perspectiva turismului. În
secțiunile referitoare la tranziția verde, la
tranziția digitală și la reziliență sunt abordate
mai multe module, iar într-o secțiune
ulterioară, referitoare la finanțare și investiții
se oferă o imagine de ansamblu asupra
finanțării
dublei
tranziții
și
asupra
consolidării rezilienței pe termen lung. În
ultima secțiune a raportului sunt prezentate
planurile de sprijinire și monitorizare a
tranziției, prin implicarea părților interesate
într-un proces activ de punere în aplicare în
comun și prin monitorizarea în colaborare a
măsurilor stabilite în calea de tranziție.

După cum reiese din figura 1, indicatorul de
încredere a întreprinderilor din sectorul
turismului s-a redresat momentan în 2021,
urcând, în clasamentul tuturor ecosistemelor
industriale, de pe ultimul loc până pe al
doilea loc în noiembrie 2021, în ciuda noului
val al pandemiei cu care se confrunta
Europa. Cu toate acestea, apariția variantei
foarte infecțioase a SARS-CoV-2, Omicron, a
obligat multe țări să reintroducă restricții în
sectorul hotelier și cultural și să impună mai
multe
cerințe
de
testare
călătorilor
transfrontalieri. Indicatorul de încredere a
întreprinderilor din ecosistemul turistic a
scăzut din nou, revenind la nivelul înregistrat
în mai 2021. Principalul motiv al acestei
scăderi a fost înrăutățirea perspectivelor în
materie de cerere de servicii turistice.
Aceste fluctuații rapide ale indicatorului de
încredere a întreprinderilor confirmă faptul
că turismul este foarte sensibil la valurile
pandemiei și la măsurile aferente.

ECC-Net și Covid-19.
Întrebări și răspunsuri privind anularea cazării, a închirierilor
auto și a evenimentelor rezervate pe cont propriu, în contextul
COVID-19.
14 OMT (2020), World Tourism Barometer (Barometrul turismului
mondial), vol. 18, nr. 6, octombrie 2020.
12

15

Behavioural changes in tourism in times of Covid-19
(Schimbări comportamentale în turism în perioada pandemiei de
COVID-19), Oficiul pentru Publicații al UE (europa.eu).
16
Certificatul digital al UE privind COVID | Comisia Europeană
(europa.eu).
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Figura 1: Indicatorul de încredere a întreprinderilor din ecosistemele industriale – turismul
este marcat cu o linie roșie (calculat de DG GROW.A1 pe baza datelor provenite din
Programul armonizat comun al UE de sondaje privind activitățile economice și consumatorii)
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Reglementarea și guvernanța publică

REGLEMENTAREA ȘI
GUVERNANȚA PUBLICĂ

bazele unor norme și reglementări menite să
protejeze drepturile fundamentale ale
consumatorilor, să creeze un cadru de
transparență și asumare a răspunderii
pentru platformele online și să stimuleze
inovarea, competitivitatea și creșterea
economică pe piața unică. Prin Actul
legislativ privind piețele digitale23 se
urmărește asigurarea unui mediu de afaceri
echitabil pentru platformele online atât de
mari dimensiuni, cât și de dimensiuni mai
mici pe piețele digitale. În vederea
îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru
persoanele care lucrează prin intermediul
platformelor digitale de muncă (de exemplu,
în transportul de persoane și platformele de
livrare a alimentelor), Comisia a propus24 un
set de măsuri, printre care și o directivă
privind îmbunătățirea condițiilor de muncă
pentru lucrul pe platforme, adoptată în
decembrie 202125.

Factorii și barierele de
reglementare
Societatea și economia sunt tot mai
digitalizate, ceea ce înseamnă că sunt
necesare
modificări
în
materie
de
reglementare pentru a se asigura servicii
turistice echitabile, sigure și reușite, care să
satisfacă cererea într-un mod durabil. În
contribuțiile primite în urma consultării
părților interesate se recunoștea că, pentru
a se sprijini dubla tranziție și un ecosistem
turistic rezilient, este necesar să se aibă în
vedere modificarea cadrelor legislative în
mai multe aspecte.

Tranziția digitală

Servicii de închiriere pe termen scurt. În
strategia pentru IMM-uri26, Comisia a
anunțat că va analiza posibilitatea de
elaborare a unui cadru pentru serviciile de
închiriere de locuințe pe termen scurt, în
vederea consolidării turismului în UE.
Comisia a publicat o consultare online cu
privire
la
această
inițiativă
în
septembrie 202127.
Inițiativa
privind
închirierea pe termen scurt va spori
transparența și, împreună cu Actul legislativ
privind serviciile digitale28, Actul legislativ
privind piețele digitale29 și alte acte
legislative relevante, va sprijini mediul de
reglementare din ecosistemul turistic. Prin
îmbunătățirea posibilităților de monitorizare
a furnizării de servicii de închiriere pe termen
scurt de către gazde, o inițiativă legislativă
ar
putea
contribui
la
asigurarea
transparenței și la îmbunătățirea accesului
pe piață al gazdelor. Ar trebui să se evite
totuși ca prin inițiativă să se impună o
sarcină excesivă IMM-urilor care gestionează
aceste închirieri sau care oferă platforme
online.

Accesul la date, atât la date publice, cât și la
date private, este tot mai important pentru
ca furnizorii de servicii din domeniul
turismului să adopte tehnologii inovatoare și
să dezvolte servicii eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor și inovatoare.
Strategia
europeană
privind
datele17,
crearea de spații ale datelor cu sprijin din
programul Europa digitală18, Legea privind
guvernanța datelor19 și Legea privind
datele20 vor crea un cadru pentru
îmbunătățirea partajării și a reutilizării
datelor, ceea ce va aduce beneficii sectorului
turismului.
Platformele de servicii de intermediere online
sunt tot mai răspândite în ecosistemul
turistic. Ca urmare a avântului înregistrat de
economia platformelor, Comisia a propus noi
norme pentru platformele digitale. Prin
Regulamentul
privind
relațiile
dintre
platforme și întreprinderi21 se urmărește
sporirea echității și a transparenței și
îmbunătățirea mijloacelor de rezolvare a
problemelor pe care le pot întâlni
întreprinderile când oferă servicii prin
intermediul platformelor digitale. Prin Actul
legislativ privind serviciile digitale22 se pun

Tema 130: Măsuri echitabile pentru
închirierile pe termen scurt

Strategia europeană privind datele | Comisia Europeană
(europa.eu).
18
A se vedea programul Europa digitală, programul de lucru
2021-2022, Acțiuni pregătitoare pentru spațiul datelor privind
turismul (DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-TOURISM).
19
Legea privind guvernanța datelor | Conturarea viitorului digital
al Europei (europa.eu).
20
Legea privind datele: întreprinderile și cetățenii în favoarea
unei economii echitabile a datelor | Conturarea viitorului digital al
Europei (europa.eu).
21
EUR-Lex - 32019R1150 - RO - EUR-Lex (europa.eu).
22
Pachetul Actului legislativ privind serviciile digitale |
Conturarea viitorului digital al Europei (europa.eu).

Actul legislativ privind piețele digitale: garantarea unor piețe
digitale echitabile și deschise | Comisia Europeană (europa.eu).
24
Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme
(europa.eu).
25
COM(2021) 762 final.
26
COM(2020) 103 final.
27
Servicii turistice – inițiativa privind închirierile pe termen scurt
(europa.eu).
28
Pachetul Actului legislativ privind serviciile digitale |
Conturarea viitorului digital al Europei (europa.eu).
29
Actul legislativ privind piețele digitale: garantarea unor piețe
digitale echitabile și deschise | Comisia Europeană (europa.eu).
30
Propunerile de actori și realizări ale acțiunilor din cadrul
diferitelor teme sunt rezumate în anexa 1.

17

23
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Consolidarea cadrului UE pentru
închirierile pe termen scurt în
vederea sporirii transparenței și a
îmbunătățirii accesului pe piață



Punerea în aplicare, în materie de
închirieri pe termen scurt, a unor
politici care să sprijine serviciile de
închiriere pe termen scurt echilibrate,
echitabile și transparente

pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55”33,
în care prevede în ce mod intenționează să
realizeze neutralitatea climatică în UE până
în 2050 și să reducă emisiile de gaze cu efect
de seră cu cel puțin 55 % până în 2030,
comparativ cu 1990. În pachet se propune
revizuirea majorității actelor legislative ale
UE referitoare la climă și energie, inclusiv a
sistemului
UE
de
comercializare
a
certificatelor de emisii, a Regulamentului
privind partajarea eforturilor și a actelor
legislative privind energia din surse
regenerabile
și
eficiența
energetică,
transporturile
și
utilizarea
terenurilor.
Pachetul stabilește la nivel practic modurile
în care Comisia intenționează să atingă
obiectivele UE prevăzute în materie de climă
în Pactul verde european, în conformitate cu
principiul de „a nu aduce prejudicii
semnificative”34. Negocierile și deciziile
colegiuitorilor cu privire la aceste propuneri
legislative vor avea un impact major asupra
tranziției verzi a serviciilor și activităților
turistice.

Emiterea de bilete multimodale. Prin
digitalizarea ecosistemului turistic, găsirea și
rezervarea de bilete de călătorie online devin
tot mai ușoare. Acest lucru nu este ușor însă
dacă deplasarea „de la poartă la poartă”
presupune un transport multimodal, de
exemplu transport aerian, transport feroviar
și transport local. Pentru a-i ajuta pe călători
să planifice și să cumpere călătorii în care
sunt combinate diferite mijloace de transport
sau care implică operatori diferiți, Comisia a
anunțat, în Strategia pentru o mobilitate
sustenabilă și inteligentă, o inițiativă care să
permită depășirea provocărilor de piață
existente în furnizarea serviciilor digitale de
mobilitate. Comisia a publicat o consultare
publică
referitoare
la
inițiativă
în
decembrie 202131.

La 14 decembrie 2021, Comisia a adoptat,
de asemenea, o propunere de recomandare
a Consiliului privind asigurarea unei tranziții
echitabile către neutralitatea climatică,
pentru a oferi statelor membre orientări cu
privire la elaborarea, punerea în aplicare și
evaluarea politicilor de însoțire necesare
pentru exploatarea pe deplin a potențialului
de creare de locuri de muncă al tranziției
verzi și pentru atenuarea concomitentă a
posibilelor efecte negative35. Propunerea
include trimiteri la căile de tranziție și la rolul
și
implicarea
partenerilor
sociali
în
conceperea și punerea în aplicare a
respectivelor căi.

Tema 2: Sprijinul de reglementare
pentru călătoriile multimodale


Consolidarea
cadrului
UE
pentru
facilitarea
planificării
călătoriilor
multimodale și a emiterii de bilete
multimodale prin intermediul serviciilor
digitale

Tranziția verde pentru organizațiile de turism
din sectorul public și privat va fi condusă de
următoarele inițiative legislative36:

Tranziția verde
În urma consultării părților interesate s-au
evidențiat legăturile inerente dintre un
turism care respectă în mai mare măsură
mediul și punerea în aplicare a mai multor
inițiative legislative în curs referitoare la
protecția mediului și la neutralitatea
climatică.



propunerea unor obiective obligatorii ale
UE de refacere a naturii37, astfel cum au
fost anunțate în Strategia UE privind
biodiversitatea pentru 203038;



propunerea unor obiective obligatorii de
reducere a risipei alimentare în întreaga
UE39, astfel cum s-a anunțat în Strategia
„De la fermă la consumator”40;

La 14 iulie 2021, Comisia a adoptat o serie
de
propuneri
legislative32,
în
cadrul

Comisia vrea să afle puncte de vedere asupra unei noi
inițiative de facilitare a planificării călătoriilor și emiterii de bilete
de călătorie (europa.eu).
32
Punerea în aplicare a Pactului verde european (europa.eu).
33
COM(2021) 550 final.
34
Do no significant harm. Technical guidance by the
Commission (europa.eu) (Principiul de „a nu aduce prejudicii
semnificative” – Ghid tehnic elaborat de Comisie).

COM(2021) 801 final și SWD(2021) 452 final.
Lista nu este exhaustivă.
37
Obiectivele UE de refacere a naturii (europa.eu).
38
Strategia în domeniul biodiversității pentru 2030 (europa.eu).
39
Măsurarea risipei alimentare (europa.eu).
40
Strategia „De la fermă la consumator” (europa.eu).

31

35
36
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Reglementarea și guvernanța publică



punerea în aplicare a Directivei (UE)
2019/90441, referitoare la produsele din
plastic de unică folosință, luarea de
măsuri pentru ca în 2030 toate
ambalajele din plastic să fie reutilizabile
sau reciclabile, propunerea de măsuri de
restricționare
a
particulelor
de
microplastic adăugate în mod intenționat
și de măsuri privind eliberarea în mod
neintenționat
a
particulelor
de
microplastic, astfel cum se prevede în
Planul de acțiune privind economia
circulară42;



îndeplinirea obiectivelor referitoare la
colectare și tratare din Directiva privind
tratarea apelor urbane reziduale43,
ținându-se seama de revizuirea în curs a
directivei;



propunerea de norme armonizate privind
utilizarea și furnizarea de combustibili de
aviație durabili44;



propunerea de norme pentru utilizarea
de combustibili din surse regenerabile și
cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
transportul maritim45;



stimularea unei rețele TEN-T inteligente
și durabile cu servicii de transport
feroviar de călători pe distanțe lungi, de
noapte și transfrontaliere46;



revizuirea Directivei privind performanța
energetică a clădirilor47 prin includerea
cerinței de emisii zero pentru toate
clădirile noi începând din 2030 și pentru
clădirile publice noi începând din 2027;



modificarea Directivei privind energia din
surse regenerabile pentru mărirea la
40 % a obiectivului actual de 32 % în
ceea ce privește proporția de surse
regenerabile de energie din mixul
general al UE până în 203048;



revizuirea Directivei privind eficiența
energetică49 pentru mărirea de aproape
două ori a obligațiilor anuale ale țărilor
UE de economisire a energiei în perioada
2024-2030;



revizuirea
Regulamentului
(UE)
2019/631 referitor la standardele de
performanță privind emisiile de CO2
pentru autoturisme și camionete50.

Reziliența
Criza provocată de pandemia de COVID-19 a
scos la iveală vulnerabilități ale cadrului de
reglementare actual în ceea ce privește
răspunsul la evenimente neprevăzute care
au ca rezultat anulări în masă ale serviciilor
rezervate de pasageri și de cumpărători de
pachete de servicii de călătorie. Au ieșit la
iveală vulnerabilități și în ceea ce privește
capacitatea de adaptarea la cerințele
suplimentare impuse din motive de sănătate
publică (de exemplu, verificarea rezultatelor
testelor, diverse certificate), ceea ce a pus la
încercare
„călătoriile
fără
perturbări”,
considerate înainte o certitudine în UE. Alte
nevoi de reglementare se referă la
instrumentele
disponibile
pentru
monitorizarea ecosistemului și a progreselor
înregistrate de acesta în direcția dublei
tranziții și a rezilienței pe termen lung.
Directiva privind pachetele de servicii de
călătorie51 – Directiva (UE) 2015/2302 – și
Regulamentul
privind
drepturile
pasagerilor52 au un rol esențial în asigurarea
protecției juridice a călătorilor. În timpul
pandemiei de COVID-19 însă, un număr
considerabil de pasageri și de cumpărători de
pachete de servicii de călătorie ale căror
rezervări au fost anulate nu au primit prompt
rambursări în conformitate cu aceste norme.
Această situație a indicat că numeroase
întreprinderi din sectorul călătoriilor se
confruntă cu probleme de lichiditate și că
există probleme când în lanțurile de plăți și
de rambursare sunt implicate mai multe
întreprinderi53. De exemplu, organizatorii de
pachete de servicii de călătorie au fost
obligați să ramburseze plățile efectuate în
avans indiferent dacă dețineau încă banii sau
dacă primiseră rambursări de la furnizorii de
servicii, de exemplu, de la o companie
aeriană. În schimb, unii pasageri nu au
primit rambursarea biletului din partea
agenției de voiaj (online), chiar dacă aceasta

41

49

Directiva (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor
produse din plastic asupra mediului.
42
COM(2020) 98 final.
43
Directiva 91/271/CEE a Consiliului privind tratarea apelor
urbane reziduale.
44
COM(2021) 561 final 2021/0205(COD).
45
COM(2021) 562 final.
46
Mobilitate eficientă și verde (europa.eu).
47
COM(2021) 802 final.
48
Comisia prezintă revizuirea Directivei privind energia din surse
regenerabile | Comisia Europeană (europa.eu).

COM(2021) 558 final.
COM(2021) 556 final.
51
Directiva privind pachetele de servicii de călătorie | Comisia
Europeană (europa.eu).
52
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme
comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor
în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii
prelungite a zborurilor.
53
COM(2021) 90 final.
50
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din urmă încasase deja suma în chestiune de
la transportatori.

o previzibilitate suplimentară atât pentru
sectorul turismului, cât și pentru călători.

În cadrul Strategiei pentru o mobilitate
sustenabilă și inteligentă54 și al noii agende
privind consumatorii55, Comisia va revizui
cadrul de reglementare privind drepturile
pasagerilor și pachetele de servicii de
călătorie, pentru a asigura reziliența acestuia
la perturbări de amploare ale călătoriilor și
pentru a îmbunătăți coerența acestuia.
Comisia va evalua, de asemenea, opțiunile
pentru o protecție adecvată a pasagerilor și
a cumpărătorilor de pachete de servicii de
călătorie împotriva riscului unei crize a
lichidității. Comisia va evalua, de asemenea,
opțiunile de protecție a pasagerilor în cazul
insolvenței transportatorilor și de clarificare
a modului în care cumpărătorii de pachete de
servicii de călătorie sunt protejați, în cazul
insolvenței furnizorilor, în ceea ce privește
rambursarea plăților efectuate în avans.

În Regulamentul (UE) nr. 692/2011 privind
statisticile referitoare la turism58 se descrie
în ce mod ar trebui să contribuie statele
membre la colectarea armonizată a datelor
referitoare la turism. Din discuțiile cu părțile
interesate a reieșit limpede că există o
nevoie de îmbunătățire a amplorii statisticilor
referitoare la turism: de la statistici de bază
referitoare la călătorii și nopți de cazare până
la date referitoare la impactul social, de
mediu și economic al turismului. În acest
sens va fi nevoie, cel mai probabil, să se
revizuiască temeiul juridic pentru colectarea
armonizată a datelor, avându-se în vedere,
de
exemplu,
integrarea
activităților
desfășurate în prezent de Eurostat și statele
membre pentru dezvoltarea de conturi satelit
privind turismul59, abordările inovatoare ale
surselor de date statistice60, utilizarea în
continuare a abordărilor internaționale în
materie de statistici referitoare la turism61 și
dezvoltarea unor indicatori specifici pentru
măsurarea aspectelor ecologice, digitale și
socioeconomice ale turismului. Astfel de
indicatori sunt în curs de elaborare în cadrul
inițiativei Tabloului de bord al UE privind
turismul, astfel cum a solicitat Consiliul în
mai 202162. Eurostat și autoritățile naționale
de statistică au demarat, în noiembrie 2021,
discuții despre revizuirea Regulamentului
privind statisticile referitoare la turism, în
cadrul reuniunii anuale a grupului lor de lucru
pentru statistici referitoare la turism.

În ceea ce privește companiile aeriene și
aeroporturile, Comisia a adoptat norme de
reducere a obligațiilor de utilizare a sloturilor
orare, care au fost prelungite între timp până
în sezonul de vară 202256, pentru a se face
față situației de reducere temporară a
traficului aerian în aeroporturi. În locul
cerinței normale de utilizare a cel puțin 80 %
dintr-o serie de sloturi orare, companiile
aeriene vor trebui să utilizeze doar 64 %
pentru a-și păstra drepturile istorice asupra
sloturilor respective în timpul actualei
pandemii de COVID-19.

Tema 3: Îmbunătățirea statisticilor și
a indicatorilor pentru turism

În decembrie 2021, Comisia a propus57
adoptarea de noi norme prin care spațiul
Schengen fără controale la frontierele
interne să devină mai rezilient și mai pregătit
pentru crizele viitoare. Prin această
actualizare se urmărește să se asigure că
reintroducerea controalelor la frontierele
interne de către statele membre rămâne o
măsură de ultimă instanță. Prin noile norme
se introduc și instrumente comune pentru
gestionarea mai eficientă a frontierelor
externe în cazul unei crize de sănătate
publică,
valorificându-se
învățămintele
desprinse în urma pandemiei de COVID-19 și
asigurându-se astfel o mai bună guvernanță
a frontierelor externe și interne ale Uniunii și



Revizuirea normelor armonizate de
colectare a datelor privind statisticile
referitoare la turism, în vederea
includerii de elemente privind
durabilitatea economică, socială și de
mediu



Îmbunătățirea accesului la date
pentru producerea de statistici
oficiale



Includerea unor indicatori-cheie de
durabilitate la nivelul destinației în

Tourism Satellite Accounts in Europe – 2019 edition Products Statistical reports - Eurostat (europa.eu) (Conturile
satelit privind turismul din Europa, ediția 2019, raport statistic).
60
Eurostat (2017), Tourism statistics: early adopters of big data?
(Statisticile referitoare la turism: utilizatoare precoce ale
volumelor mari de date?).
61
Statistici ale OMT – Sistemul ONU | OMT.
62
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8881-2021INIT/ro/pdf.

54

59

COM(2020) 789 final.
COM(2020) 696 final.
56
Aviație: prelungirea normelor de reducere a obligațiilor de
utilizare a sloturilor orare pentru companiile aeriene (europa.eu).
57
COM(2021) 891 final.
58
Regulamentul (UE) nr. 692/2011 privind statisticile europene
referitoare la turism.
55
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cadrul armonizat de colectare a
datelor privind turismul


Punerea în aplicare a Tabloului de
bord al UE privind turismul, în
vederea sprijinirii monitorizării
aspectelor de mediu, digitale și
socioeconomice ale turismului la
nivelul UE, la nivel național și la nivel
regional

În funcție de modul în care este gestionat
turismul în statele membre și în regiuni,
organismele responsabile cu elaborarea
strategiilor în domeniul turismului pot fi
organisme de nivel național, regional sau
local. În zonele transfrontaliere, cum ar fi
comunitățile de coastă, ar putea fi benefic să
se elaboreze o strategie cuprinzătoare la
nivel de bazin maritim sau la nivel
macroregional, care să fie aliniată la
inițiativele existente, ceea ce ar sprijini
coordonarea și colaborarea transfrontalieră a
părților interesate. Ar putea fi oportun ca
regiunile
UE,
cum
ar
fi
regiunile
ultraperiferice64, să dezvolte o astfel de
cooperare în materie de strategii de turism
durabil împreună cu țările și teritoriile terțe
aflate în imediata lor apropiere geografică.
Pentru dezvoltarea unui turism inteligent și
durabil pot fi utile și strategiile de
specializare inteligentă65.

Strategiile pentru un turism
inteligent și durabil
Părțile interesate au confirmat că tranziția
verde și tranziția digitală pentru realizarea
unei mari reziliențe în turism la nivel național
și regional ar trebui să fie ghidate de strategii
cuprinzătoare în domeniul turismului. Aceste
strategii ar trebui să se bazeze pe principii de
dezvoltare durabilă, care să țină seama de
durabilitatea economică, de mediu și socială.
Este necesară, de asemenea, o guvernanță
eficace și bazată pe colaborare, care să țină
seama de contribuțiile și punctele de vedere
ale tuturor grupurilor de părți interesate. În
strategiile din domeniul turismului ar trebui
să
se
acorde
o
atenție
deosebită
următoarelor:


punerea în aplicare a regulamentelor
menționate mai sus (în ceea ce privește
obiectivele lor de mediu, digitalizarea,
colectarea datelor și monitorizarea);



abordarea provocărilor specifice ale
destinațiilor
turistice
(nevoile
de
atenuare a schimbărilor climatice și de
adaptare la acestea63, infrastructura
necesară
pentru
îmbunătățirea
durabilității,
presiunile
asupra
biodiversității, resursele de apă sau
poluarea);



punctele forte specifice ale destinațiilor
turistice în ceea ce privește resursele
naturale,
patrimoniul
cultural
și
potențialul de a oferi clienților experiențe
unice și autentice;



incluziunea și accesibilitatea, inclusiv
pentru persoanele cu handicap;

sprijinirea IMM-urilor și a industriilor
culturale și creative în rolul esențial pe
care îl au acestea în ecosistemul turistic,
în ceea ce privește asistența tehnică și
finanțarea necesară pentru îndeplinirea
obiectivelor strategiei.

Din discuțiile purtate cu ocazia reuniunii
ministeriale
de
informare
din
16 noiembrie 202166 a reieșit că multe state
membre au elaborat deja sau sunt pe
punctul de a elabora noi strategii în domeniul
turismului, în care sunt incluse tipurile de
acțiuni și obiective discutate în cursul
procesului de consultare a părților interesate
cu privire la calea de tranziție. Astfel de
exemple pot constitui o sursă de bune
practici pe care alte țări și regiuni se pot baza
la elaborarea sau actualizarea strategiilor lor
specifice.
Tema 4: Elaborarea de strategii
cuprinzătoare în domeniul turismului
sau actualizarea celor existente


Pentru acțiunile de adaptare la schimbările climatice în
sectorul turismului, a se vedea secțiunea 2.7 din Study on
adaptation modelling – Comprehensive desk review: climate
adaptation models and tools (Studiu despre modelarea adaptării
– Verificare documentară cuprinzătoare: modele și instrumente
de adaptare la schimbările climatice).
64
Regiunile ultraperiferice ale UE, astfel cum sunt definite la
articolul 349 din TFUE, sunt nouă regiuni ale UE situate în

Elaborarea unor strategii naționale
sau regionale cuprinzătoare, în care
să se țină seama de durabilitatea
economică, de mediu și socială a
turismului

Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Caraibi și America Latină.
TFUE prevede măsuri ale UE adaptate pentru sprijinirea acestor
regiuni.
65
Platforma de specializare inteligentă (europa.eu).
66
Reuniunea informală a miniștrilor turismului și al 20-lea Forum
european al turismului – Președinția slovenă a Consiliului UE,
2021 (europa.eu).

63
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Îndrumări și schimb de bune practici
pentru elaborarea de strategii la nivel
național, regional și local

Tema 5: Guvernanța bazată pe
colaborare a destinațiilor turistice

Guvernanța bazată pe
colaborare a destinațiilor
turistice
Pentru a deveni specifice și utilizabile,
strategiile naționale sau regionale în
domeniul
turismului
trebuie
să
fie
completate cu planuri de lucru elaborate și
adaptate la nivel local. În funcție de
destinația turistică vizată, responsabilitatea
pentru elaborarea sau gestionarea planului
de lucru poate reveni autorității locale sau
organizației de gestionare a destinației
turistice. Întrucât pentru sprijinirea activității
părților interesate din domeniul turismului
sunt necesare competențele și resursele
ambelor, cea mai bună soluție ar fi să se
asigure
că
acestea
pregătesc
și
monitorizează împreună strategia și planul
de lucru pentru turismul local.
Din consultarea părților interesate a reieșit
că este important ca toate părțile interesate
să colaboreze, pentru a se asigura un turism
durabil care să genereze efecte nete pozitive
pentru comunitățile vizitate din jurul
destinației turistice. Această colaborare ar
trebui să includă organizațiile din sectorul
public și privat, producătorii locali și serviciile
locale, sectoarele și industriile culturale și
creative, autoritățile locale, organizațiile de
gestionare a turismului, asociațiile locale și
rezidenții. Vizitatorii ar trebui, la rândul lor,
să își poată aduce contribuția, ceea ce ar
ajuta la îmbunătățirea experienței lor,
ținându-se seama în același timp de nevoile
și interesele comunității vizitate. Această
activitate în colaborare ar trebui să sprijine
spațiile
și
serviciile
publice
locale,
marketingul turistic și conceperea de servicii
turistice, precum și mecanismele de
monitorizare a impactului turismului la nivel
local.
Unele dintre cele mai bune practici colectate
cu ocazia competițiilor „Capitala europeană a
turismului inteligent” sunt caracterizate de o
abordare bazată pe colaborare și pe o
guvernanță favorabilă incluziunii, în cadrul
căreia
organizațiile
de
gestionare
a
destinațiilor
turistice
preiau
sarcini
strategice, iar comunitatea și autoritățile
locale sunt implicate în procesul decizional.
Acestea sunt exemple de practici demne de
urmat de alte organizații de gestionare a
destinațiilor turistice din întreaga UE.
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Stabilirea unor modele de gestionare
a destinației turistice care să se
bazeze pe colaborare și să fie
sprijinite de date



Acordarea de premii pentru
gestionarea inteligentă a destinațiilor
(Capitale ale turismului inteligent)



Studierea și schimbul de bune
practici privind gestionarea
destinațiilor turistice

Tranziția verde și tranziția digitală

capacitarea consumatorilor să facă
alegeri durabile și pentru servicii turistice
inovatoare bazate pe date;

TRANZIȚIA VERDE ȘI
TRANZIȚIA DIGITALĂ


„sectorul sănătății”, pentru asigurarea
accesului la asistență medicală în cazul
persoanelor care călătoresc în afara
reședinței permanente;



„sectorul mobilității, transporturilor și
autovehiculelor”, pentru dezvoltarea
unei mobilități durabile pentru călători și
vizitatori (pentru reducerea emisiilor
generate
de
aeronave,
nave
de
croazieră,
feriboturi,
autocare,
autoturisme închiriate etc.);



„sectorul proximității, al economiei
sociale și al securității civile”, pentru
serviciile bazate pe platforme, de
exemplu pentru furnizarea de servicii
locale în materie de transport, în
domeniul culinar și în materie de
experiențe turistice culturale și active
pentru vizitatori (și rezidenți);



„comerțul cu amănuntul”, pentru a oferi
mai multe oportunități de cumpărături
durabile și de calitate pentru vizitatori (și
rezidenți) și pentru a contribui la
mijloacele
de
subzistență
și
la
atractivitatea zonelor turistice.

Sinergiile cu alte ecosisteme
Legăturile dintre alte ecosisteme industriale
pot atât să contribuie la dubla tranziție și la
reziliența ecosistemului turistic, cât și să le
împiedice67.
Caracterul
transversal
al
turismului ar trebui recunoscut prin
adoptarea unei abordări la nivelul întregii
administrații, ceea ce necesită o coordonare
între nivelul local, nivelul regional, nivelul
național și nivelul UE. Părțile interesate au
semnalat, în cadrul dublei tranziții, mai
multe domenii de acțiune în care există
legături cu obiectivele și acțiunile din
ecosistemele industriale conexe și care
sprijină
competitivitatea
ecosistemului
turistic al UE.
Următoarele ecosisteme au un impact direct
asupra capacității ecosistemului turistic de a
deveni mai verde, mai digital și mai rezilient:


„industria aerospațială”, pentru serviciile
și aplicațiile bazate pe date satelitare,
pentru promovarea durabilității, a
înverzirii și a digitalizării sectorului
turistic (de exemplu, instrumente de
monitorizare a fluxurilor turistice, de
mobilitate durabilă sau de prognoză și
gestionare a fenomenelor meteorologice
extreme);



„sectorul
agroalimentar”,
pentru
îmbunătățirea sistemelor și serviciilor
alimentare,
pentru
lanțuri
de
aprovizionare locale fiabile și pentru
reducerea risipei alimentare în sectorul
ospitalității;



„sectorul
construcțiilor”,
pentru
construirea de infrastructuri turistice mai
durabile și mai reziliente și pentru
renovarea în acest sens a celor
existente;



„industriile culturale și creative”, pentru
dezvoltarea unui turism inovator, bazat
pe patrimoniul cultural, tradiții, arte și
experiențe culturale autentice;



„industriile digitale”, pentru dezvoltarea
de procese digitalizate, pentru utilizarea
IA și a noilor tehnologii, pentru

Ecosistemul turistic are un impact direct asupra sănătății altor
câteva ecosisteme și invers (de exemplu, impactul închiderii
„industriei ospitalității” asupra ecosistemului „agroalimentar” sau
impactul restricțiilor de călătorie asupra producătorilor de
67

Satisfacerea cererii pentru un
turism mai durabil
Competitivitatea industriei turismului din UE
va depinde în mare măsură de capacitatea sa
de a satisface nevoia de mai multă
durabilitate și cererea clienților în acest sens.
Dintr-un sondaj Eurobarometru realizat în
octombrie 202168 a reieșit că 82 % dintre
europeni sunt dispuși să își schimbe
obiceiurile de călătorie cu practici mai
durabile, cum ar fi consumul de produse de
proveniență locală, reducerea deșeurilor și a
consumului de apă, efectuarea de călătorii în
afara sezonului sau în destinații mai puțin
vizitate și alegerea mijloacelor de transport
în funcție de impactul ecologic al acestora.
La alegerea destinațiilor, europenii sunt
interesați în principal de natură (41 %) și
cultură (42 %), iar o treime dintre ei ar fi
dispuși să plătească mai mult pentru a
sprijini natura locală și comunitățile locale.
Din alte sondaje reiese, de asemenea, că
65 % dintre călători ar fi interesați să

aeronave). A se vedea tabelul 1 pentru sectoarele economice
partajate cu alte ecosisteme.
68
Atitudinile europenilor față de turism – noiembrie 2021 –
sondaj Eurobarometru (europa.eu).
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participe la experiențe autentice legate de
cultura locală69 (durabilitate socială).
În mai multe strategii de politică se acordă
atenție obiectivelor din Pactul verde
european70, care ar trebui să fie respectat și
de ecosistemul turistic. Aceste strategii oferă
obiective-cheie de tranziție pentru turism și
se reflectă în așteptările clienților atenți la
durabilitate. Printre principalele strategii și
obiectivele aferente se numără:




Companiile de transport de persoane
(transport aerian71, pe apă și terestru) ar
trebui să reducă emisiile de gaze cu efect
de seră (GES) în concordanță cu
obiectivele Legii europene a climei72,
pentru a deveni neutre din punct de
vedere climatic până în 205073.
Orașele și regiunile ar trebui să dezvolte
o mobilitate durabilă pentru a deveni
neutre din punct de vedere climatic,
inclusiv prin utilizarea datelor și
aplicațiilor satelitare ale UE, prin planuri
de mobilitate durabilă și prin dublarea
traficului feroviar de mare viteză până în
2030, în conformitate cu Strategia
pentru o mobilitate sustenabilă și
inteligentă74 și cu misiunea UE „Orașe
inteligente și neutre din punctul de
vedere al impactului asupra climei”75.



Clădirile trebuie să devină mai eficiente
din punct de vedere energetic și al
utilizării resurselor, iar sprijinul energetic
trebuie să se îndrepte către surse
regenerabile durabile de energie, în
conformitate cu strategia privind valul de
renovări și cu planul de acțiune al
acesteia76.



Sectorul ospitalității și toate serviciile
turistice ar trebui să depună eforturi în
direcția unor modele circulare și să își
reducă
amprenta
de
mediu,
în
concordanță cu Planul de acțiune privind
economia circulară77 și cu Planul de
acțiune privind reducerea la zero a
poluării78. Printre obiective se numără
reducerea la jumătate a cantității de
deșeuri reziduale (nereciclate) până în

69

Booking.com (2021), Sustainable Travel report (Raport privind
călătoriile durabile).
70
Pactul verde european | Comisia Europeană (europa.eu).
71
Sectorul european al aviației sprijină reducerea emisiilor de
CO2 generate de aviație și creșterea durabilității zborurilor prin
angajamentele Destination 2050.
72
Legea europeană a climei (europa.eu).
73
Punerea în aplicare a Pactului verde european (europa.eu).
74
Strategia pentru mobilitate (europa.eu).
75
Misiunea UE „Orașe inteligente și neutre din punctul de
vedere al impactului asupra climei” | Comisia Europeană
(europa.eu).

2030, reducerea deșeurilor alimentare, a
materialelor plastice de unică folosință, a
poluanților atmosferici și a poluării apei
și utilizarea mai eficientă a apei.


Este necesar ca apa să fie utilizată cu mai
multă eficiență, promovându-se în acest
scop recurgerea pe scară mai largă la
planuri de gestionare a secetei, precum
și la gestionarea durabilă a solurilor și la
utilizarea durabilă a terenurilor, în
concordanță
cu
Strategia
privind
adaptare la schimbările climatice79.



Consumatorilor trebuie să li se ofere
posibilitatea de a face alegeri în
cunoștință de cauză, prin intermediul
unor informații mai transparente cu
privire la durabilitatea și amprenta de
mediu a destinațiilor/serviciilor turistice,
în concordanță cu Planul de acțiune
privind economia circulară.



Actorii din domeniul turismului costier și
maritim ar trebui să dezvolte un turism
durabil în concordanță cu noua abordare
pentru economia albastră durabilă în
UE80, cu strategia europeană pentru
stimularea creșterii economice și crearea
de locuri de muncă în turismul maritim și
costier81 și cu misiunea UE privind
„refacerea oceanelor și a apelor noastre
până în 2030”82.

Provocările specifice din ecosistemul turistic
sunt legate de obiectivele de reducere a
materialelor de unică folosință și a
deșeurilor, de utilizare mai eficientă a apei și
de îmbunătățire a salubrității, asigurându-se
în același timp sănătatea și siguranța
vizitatorilor.
Tema 6: Mobilitatea durabilă

76



Elaborarea, de către companiile de
transport de persoane, a unor planuri
de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră (GES) în concordanță
cu obiectivele Legii climei



Includerea perspectivei vizitatorilor în
planurile de mobilitate durabilă ale

COM(2020) 662 final, SWD(2020) 550 final.
Planul de acțiune privind economia circulară (europa.eu).
78
Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării
(europa.eu).
79
COM(2021) 82 final.
80
Economia albastră durabilă (europa.eu).
81
COM(2014) 86 final.
82
Misiunea UE privind refacerea oceanelor și a apelor noastre |
Comisia Europeană (europa.eu).
77
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orașelor și regiunilor, chiar și în cazul
destinațiilor mai mici


Sporirea atractivității căilor ferate
pentru vizitatori

Tema 7: Circularitatea serviciilor
turistice

Tema 8: Tranziția verde a companiilor
și IMM-urilor din domeniul turismului





Înregistrarea în EMAS a companiilor,
inclusiv a IMM-urilor, din domeniul
turismului



Depunerea, de către unitățile de
cazare turistică, inclusiv IMM-uri, de
cereri pentru obținerea etichetei
ecologice a UE, a altor etichete
ecologice EN ISO 14024 de tip I sau
a unor etichete voluntare echivalente,
care sunt independente, bazate pe
criterii multiple și verificate de părți
terțe



Utilizarea, de către operatorii din
domeniul turismului, a criteriilor
relevante ale UE privind achizițiile
publice verzi, când este cazul



Programe de consolidare a
capacităților și asistență tehnică și
financiară pentru IMM-uri, pentru ca
acestea să adopte practici și sisteme
care respectă mediul

Dezvoltarea utilizării de ingrediente
procurate la nivel local și
caracterizate de o amprentă de
mediu scăzută, pentru reducerea
impactului serviciilor de alimentație
asupra mediului



Reducerea risipei alimentare în
industria ospitalității



Reducerea și separarea deșeurilor
generale rezultate din serviciile
turistice



Utilizarea mai eficientă a apei,
reducerea stresului hidric și a poluării
apei și îmbunătățirea salubrității

În ecosistemul turistic, acțiunile întreprinse
pentru atingerea acestor obiective ar trebui
sprijinite atât la nivel național, cât și la nivel
regional și pot fi încurajate prin utilizarea
instrumentelor
existente
ale
UE.
Întreprinderile din domeniul turismului,
inclusiv IMM-urile, pot adera la sistemul UE
de management de mediu și audit (EMAS) 83
pentru a-și evalua, raporta și îmbunătăți
performanța de mediu în mod sistematic și
transparent. Unitățile de cazare turistică,
inclusiv IMM-urile, pot să depună cereri
pentru obținerea etichetei ecologice a UE84,
a etichetei Uniunii Europene de excelență în
domeniul mediului, a altei etichete ecologice
EN ISO 14024 de tip I sau a unor etichete
voluntare
echivalente,
care
sunt
independente, bazate pe criterii multiple și
verificate de părți terțe.
Operatorii din sectorul turismului ar trebui,
de asemenea, să promoveze utilizarea
criteriilor UE privind achizițiile publice
verzi85,
care
acoperă
serviciile
de
alimentație, transportul rutier și spațiile
publice. Dezvoltarea în continuare a unor

83

astfel de criterii ar putea extinde sprijinul
achizițiilor publice pentru practicile verzi. Cu
toate acestea, IMM-urile vor trebui să își
consolideze capacitățile și să fie sprijinite
prin asistență tehnică, ghiduri de bune
practici și finanțare pentru a îndeplini aceste
cerințe.

https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/EMAScasestudy-tourism-V3.pdf.
84
În prezent, criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE
sunt disponibile numai pentru unitățile de cazare turistică. Cu
ocazia următoarei revizuiri a criteriilor de acordare a etichetei

Digitalizarea serviciilor turistice
Prin digitalizarea economiei și a societății în
sens mai larg și prin crearea mai multor
posibilități de generare și colectare de date
și de servicii de date se vor oferi ocazii de
transformare a serviciilor turistice. Acestea
se pot orienta spre furnizarea unor servicii
mai durabile și inovatoare, care să ofere
experiențe personalizate de lungă durată și
îmbogățite din punct de vedere tehnologic.
Schimbul de date (inclusiv de date satelitare)
între sectorul public și cel privat poate
contribui la crearea unor servicii turistice
inovatoare de sprijinire a durabilității (de
exemplu, a mobilității turistice și a
transportului turiștilor), de gestionare a
fluxurilor turistice pe bază de date în timp
real (de exemplu, gestionarea mulțimilor la
atracțiile turistice), de stimulare a cererii

ecologice a UE, va fi evaluată posibilitatea de a se include în
domeniul de aplicare al acestor criterii și alte servicii turistice.
85
Criteriile UE pentru achizițiile publice verzi – Mediu – Comisia
Europeană (europa.eu).
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turistice și de corelare mai eficace a ofertei
cu cererea (de exemplu, în cazul turismului
excesiv) sau la crearea unor servicii de
generare de date și statistici care să fie luate
în considerare la elaborarea politicilor și în
procesul decizional.

Tema 9: Serviciile turistice bazate pe
date

Un
factor-cheie
pentru
stimularea
competitivității și a inovării în domeniul
serviciilor turistice este o utilizare mai bună
și inovatoare a datelor. În prezent,
rezervările turistice și datele legate de
căutări sunt, în cea mai mare parte,
controlate de platforme multinaționale, iar
accesul întreprinderilor care furnizează
aceste servicii turistice (și al autorităților
publice) la astfel de date este limitat sau
inexistent. Aceste întreprinderi ar putea
utiliza datele respective pentru a anticipa
cererea pentru serviciile lor, pentru a analiza
profilurile clienților și tendințele comerciale
și, în cele din urmă, pentru a le oferi clienților
experiențe mai plăcute.
Crearea de parteneriate public-privat ar
putea fi importantă pentru facilitarea unor
noi tipuri de acorduri privind schimbul de
date și pentru crearea de noi platforme.
Schimbul de date între actorii privați și
autoritățile
publice
poate
sprijini
îmbunătățirea procesului decizional86, iar
părțile interesate au sugerat că un schimb
mai bun de date între sectorul public și cel
privat ar putea, de asemenea, să mărească
în mod considerabil competitivitatea și
reziliența destinațiilor turistice și a IMMurilor turistice din zona respectivă. În acest
scop trebuie să se creeze practici de schimb
de date și modele de acorduri care să
respecte normele necesare în materie de
confidențialitate și interesele comerciale
legitime ale fiecărui partener. Este necesar
ca aceste practici să fie aliniate la Legea
privind datele87, care urmează să fie
adoptată.
Din punct de vedere tehnologic, este posibil,
de asemenea, să se creeze servicii și
platforme în care proprietatea să fie
partajată, nu în mâinile câtorva. Sunt
necesare acțiuni pentru dezvoltarea și
consolidarea inițiativelor privind serviciile
turistice în care datele să fie deținute de
comunitate, precum în cazul cooperativelor
de platforme.

A se vedea, de exemplu, acordul dintre platforme și Eurostat
privind schimbul de date referitoare la cazarea pe termen scurt.
87
Legea privind datele: întreprinderile și cetățenii în favoarea
unei economii echitabile a datelor | Conturarea viitorului digital al
Europei (europa.eu).
86



Cooperarea părților interesate pentru
a conveni asupra unor practici
comune (a unui cod de conduită) și
pentru a partaja în mod activ date
legate de turism într-un spațiu
european al datelor privind turismul



Recurgerea într-o mai mare măsură
la partajarea de date pentru
dezvoltarea de servicii turistice
personalizate și gestionarea
destinațiilor turistice, monitorizarea
acestora și furnizarea de servicii,
inclusiv crearea de noi platforme în
rândul IMM-urilor



Utilizarea inteligenței artificiale și a
inovării bazate pe date, cum ar fi
gemenii digitali ai orașelor pentru
planificarea predictivă în vederea
satisfacerii cu precizie a cererii și în
vederea măririi eficienței serviciilor
din punctul de vedere al utilizării
resurselor

În general, tranziția digitală ar trebui să
contribuie și la sporirea vizibilității și a
accesibilității
online
a
informațiilor
referitoare la oferta de turism durabil din UE.
Din sondajul Eurobarometru 49988 a reieșit
că sursele de informații digitale joacă un rol
important în deciziile luate de oameni în
materie de călătorii și turism. Cu toate
acestea, peste o treime din respondenții
sondajului Eurobarometru au declarat că le
este greu să găsească informații de încredere
cu privire la durabilitatea ofertei turistice.
Pentru sprijinirea turismului durabil și a
satisfacerii eficiente a cererii crescânde, este
important
să
se
îmbunătățească
disponibilitatea online a unor informații de
încredere, inclusiv prin stabilirea de comun
acord a unor mecanisme de validare și a unor
elemente de informații esențiale care să fie
publicate.
Informațiile referitoare la drepturile pe care
le au consumatorii când călătoresc în
interiorul și în afara granițelor UE pot spori
încrederea turiștilor. Centrul European al
Consumatorilor oferă consiliere și asistență
în acest domeniu, fiind activ în principal în
sectoare legate de turism, cum ar fi
transportul aerian de persoane și pachetele

Atitudinile europenilor față de turism – noiembrie 2021 –
sondaj Eurobarometru.
88
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de servicii de călătorie89. Prin cadrul de
reglementare aplicabil pentru soluționarea
alternativă a litigiilor se asigură, de
asemenea, că turiștii din UE au acces la
metode de soluționare a litigiilor eficiente din
punctul de vedere al costurilor și cu o calitate
asigurată, dacă se confruntă în timpul
călătoriei cu o problemă legată de drepturile
lor în calitate de consumatori90.
Tema 10: Îmbunătățirea
disponibilității informațiilor online
referitoare la oferta turistică


Îmbunătățirea disponibilității online a
unor informații validate referitoare la
oferte turistice durabile, accesibile sau
specifice



Dezvoltarea de parteneriate cu
portalurile online și cu platformele de
rezervare pentru asigurarea unei mai
mari vizibilități a furnizorilor de servicii
de cazare certificate



Asigurarea disponibilității informațiilor
referitoare la drepturile consumatorilor
și la mecanismele de soluționare a
litigiilor pentru turiști prin intermediul
canalelor digitale ale Rețelei Centrelor
Europene ale Consumatorilor

substanțial de coordonare pentru stabilirea
unor obiective și căi de schimbare comune.
În viitor, comunitățile locale ar putea deveni
un actor-cheie în tranziția spre un turism
durabil, prin abordări ale economiei sociale.
Acest lucru ar putea avea loc, de exemplu,
prin cooperative la nivelul comunității sau
prin alte forme de IMM-uri în care actorii
locali din lanțul de aprovizionare turistic să
fie implicați în proprietatea asupra activelor
comune (promovarea destinațiilor turistice,
coordonarea facilităților turistice, proiectarea
în comun și guvernanța sistemelor de
rezervare online).
În cursul procesului de creare în comun a
unei căi de tranziție pentru turism, părțile
interesate
au
subliniat
că
microîntreprinderile și IMM-urile se confruntă
cu mai multe provocări92 în ceea ce privește
implicarea în dubla tranziție, inclusiv cu o
lipsă de cunoștințe cu privire la bunele
practici existente și cu o lipsă de acces la
instrumentele de punere în aplicare a
acestora.
Tema 11: Accesul ușor la bune
practici, învățarea reciprocă și
colaborarea în rețea pentru IMM-uri


Rolul-cheie al IMM-urilor
În UE, majoritatea furnizorilor de servicii din
destinațiile turistice sunt micii proprietari
locali. Microîntreprinderile și întreprinderile
mici generează aproximativ 64 % din
valoarea adăugată a ecosistemului turistic și
angajează 84 % dintre lucrătorii acestuia91.
Proporția
microîntreprinderilor
și
a
întreprinderilor mici este deosebit de ridicată
în sectorul ospitalității (hoteluri, baruri și
restaurante), mulți proprietari operând în
mod independent sau sub franciza unor
grupuri mari. Același lucru este valabil
pentru agențiile de voiaj și autocare, deși
într-o măsură mai mică. Dată fiind
fragmentarea
acestor
lanțuri
de
aprovizionare, este necesar un grad

Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net).
Metode alternative de soluționare a litigiilor în materie de
consum.
91
SWD(2021) 351 final, p. 177.
92
Printre acestea se numără creșterea gradului de îndatorare,
accesul la finanțare, disponibilitatea personalului, competențele
și informarea cu privire la oportunitățile relevante. Toate aceste
aspecte sunt abordate în secțiunile de mai jos ale prezentului
raport.
89
90

Crearea unei platforme de colaborare
pentru IMM-urile din domeniul
turismului și destinațiile turistice,
care să sprijine accesul acestora la
informații, instrumente specifice și
bune practici, precum și oportunități
de schimb de cunoștințe utile pentru
implicarea lor în dubla tranziție

Cercetarea, inovarea și
tehnologia
Turismul circular
În cadrul consultării părților interesate s-a
recunoscut necesitatea ca cercetarea și
inovarea să stimuleze mai multe aspecte ale
economiei turismului circular: dezvoltarea de
tehnologii, modele de guvernanță, practici
transferabile inovatoare și proiecte-pilot la
scară largă. Deși operatorii din turism nu
investesc de obicei în activități de cercetare
și inovare din alte sectoare conexe 93, nevoile

93

De exemplu, în Tabloul de bord al UE din 2021 privind
investițiile în cercetare și dezvoltare, TUI, cu investiții de
18,7 milioane EUR în 2020, se situează pe locul 587 în
clasamentul celor mai mari 1 000 de investitori în cercetare și
dezvoltare din UE. A se vedea
https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2021-eu-industrial-rdinvestment-scoreboard.
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specifice de cercetare și inovare depășesc
cadrul turismului. Ele vizează, printre altele:


dezvoltarea de combustibili durabili și
tehnologii de transport durabile;



procese și instrumente de reducere a
risipei alimentare;



practici/tehnologii de utilizare eficientă a
resurselor de apă (de exemplu,
reutilizarea apei);



eficiența energetică și utilizarea eficientă
a resurselor;



servicii de alimentație și de ospitalitate
circulare;



reducerea
materialelor
de
unică
folosință, protejând în același timp
sănătatea și siguranța vizitatorilor;



modele de inovare și guvernanță socială
pentru lanțuri de aprovizionare locale
fiabile, inclusiv proiecte locale de energie
din surse regenerabile;



tehnologii de construcție cu un consum
redus sau zero de energie;



noi materiale de ambalare și



dezvoltarea de noi modele de turism
durabil.

UE poate acorda sprijin și pentru inițiative de
cercetare și inovare, proiecte-pilot regionale
și modelele de colaborare și de gestionare în
cadrul politicii de coeziune99 și al politicii
agricole (Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală, FEADR100), inclusiv pentru
inițiative
de
cooperare
regională
transfrontalieră.
Atât părțile interesate din sectorul public, cât
și cele din sectorul privat sunt încurajate să
dezvolte consorții de proiecte europene în
vederea abordării nevoilor de cercetare și
inovare pentru un turism mai circular. Zonele
izolate, cum ar fi insulele, ar putea oferi
ocazia de experimentare a unor abordări
complet circulare și care respectă mediul,
sub forma unor proiecte-pilot pentru
rezidenți și vizitatori. Un alt obiectiv ar trebui
să fie utilizarea cu prioritate a surselor locale
de energie din surse regenerabile în mixul
energetic. Prin realizarea de investiții în
proiecte locale de energie din surse
regenerabile, zonele turistice cu o cerere
sezonieră ridicată pot să mărească gradul de
circularitate și de securitate energetică și să
genereze venituri secundare pe tot parcursul
anului101.
Tema 12: Proiectele generale și pilot
de cercetare și inovare în domeniul
turismului circular și care respectă
mediul


misiunea „Orașe inteligente și neutre din
punctul de vedere al impactului asupra
climei”95;

Implicarea părților interesate din
domeniul turismului în activități de
cooperare dintre sectorul public și cel
privat în vederea pregătirii, pentru
cererile de fonduri, a unor propuneri
de cercetare în care să fie incluse și
proiecte generale și pilot de cercetare
și inovare legate de turismul circular



Dezvoltarea de modele și de practici
transferabile pentru un turism durabil



clusterul „Climă, energie și mobilitate”96;





clusterul
„Alimente,
bioeconomie,
resurse naturale, agricultură și mediu”97;



clusterul
„Cultură,
creativitate
societate favorabilă incluziunii”98.

Stabilirea unor proiecte-pilot pe scară
largă în domeniul turismului durabil,
de exemplu pe insule și în regiunile
îndepărtate, inclusiv în regiunile
ultraperiferice

Instrumentele de finanțare ale programului
Orizont Europa94 oferă sprijin pentru aceste
domenii în cadrul următoarelor cereri de
propuneri:


și

Orizont Europa | Comisia Europeană (europa.eu).
Misiunea UE „Orașe inteligente și neutre din punctul de
vedere al impactului asupra climei” | Comisia Europeană
(europa.eu).
96
Clusterul 5: climă, energie și mobilitate | Comisia Europeană
(europa.eu).
97
Clusterul 6: alimente, bioeconomie, resurse naturale,
agricultură și mediu | Comisia Europeană (europa.eu).
94
95

Clusterul 2: cultură, creativitate și societate favorabilă
incluziunii | Comisia Europeană (europa.eu).
99
Politica de coeziune 2021-2027 – Politica regională – Comisia
Europeană (europa.eu).
100
Fondurile politicii agricole comune | Comisia Europeană
(europa.eu).
101
JRC, „Turismul, cererea de energie și pandemia de COVID19”, JRC128377, în curs de elaborare.
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Măsurarea și reducerea amprentei
de mediu
În Pactul verde european se face apel la o
metodă standard de justificare a mențiunilor
„ecologic” și, conform Planului de acțiune
privind economia circulară, „Comisia va
propune, de asemenea, ca întreprinderile să
își justifice mențiunile «ecologic» utilizând
metode referitoare la amprenta de mediu a
produselor și a organizațiilor.” Acest
instrument se află în prezent în faza de
tranziție102, întrucât sunt în curs de elaborare
norme sectoriale specifice în colaborare cu
părțile interesate industriale. Aceste metode
au fost deja aplicate, de exemplu, la
obținerea de angajamente privind consumul
verde103 și la dezvoltarea unui calculator al
amprentei de mediu a consumatorilor104.
Orice organizație poate utiliza în prezent
această metodologie. Cu toate acestea,
pentru a se putea compara datele din cadrul
unui sector sau al unei categorii de produse
cu privire la performanțe „medii”, „scăzute”
sau „bune”, este necesar să se colecteze
date cuprinzătoare pe ramuri de activitate și
să se definească norme privind categoriile
sectoriale. Sunt necesare activități de
cercetare și inovare, pentru a contribui la
elaborarea de norme privind categoriile
sectoriale pentru anumite produse și servicii
turistice
în
mod
transparent
și
nediscriminatoriu (de exemplu, luându-se în
considerare faptul că destinațiile periferice
trebuie să importe produse). Sunt necesare,
de asemenea, instrumente și tehnologii,
pentru ca IMM-urile să poată aplica mai ușor
metoda referitoare la amprenta de mediu.
Metodologia ar deveni astfel accesibilă
acestora și ar facilita colectarea de date
referitoare la calcularea amprentei de mediu,
în vederea monitorizării evoluțiilor din sector
în ceea ce privește durabilitatea.
Tema 13: Promovarea utilizării
metodei referitoare la amprenta de
mediu a produselor și a metodei
referitoare la amprenta de mediu a
organizațiilor și promovarea
elaborării de norme privind
categoriile sectoriale pentru
ecosistemul turistic


Sprijinirea adoptării metodei
referitoare la amprenta de mediu a
produselor/a metodei referitoare la
amprenta de mediu a organizațiilor în
industriile turismului pentru

Faza de tranziție a amprentei de mediu – Mediu – Comisia
Europeană (europa.eu).
102

colectarea de date de referință pentru
elaborarea de norme privind
categoriile sectoriale


Elaborarea de norme privind
categoriile pentru produsele și
serviciile turistice tipice, ținându-se
seama de diferitele contexte turistice
(de exemplu, locuri îndepărtate)



Dezvoltarea de instrumente pentru
sprijinirea companiilor de turism în
activitatea de evaluare a produselor
și serviciilor lor cu ajutorul metodei
referitoare la amprenta de mediu a
produselor/a metodei referitoare la
amprenta de mediu a organizațiilor

Cercetarea și inovarea în materie
de tehnologii și de servicii digitale
Operatorii
din
domeniul
turismului
generează în mod continuu date în urma
tranzacțiilor de plată, a achiziționării de
bilete de transport, a participării la
evenimente, a vizitării atracțiilor culturale și
a utilizării funcției de localizare din
dispozitivele mobile. Se creează astfel o
multitudine de date care, în deplină
conformitate cu legislația privind protecția
vieții private și a datelor cu caracter personal
și
cu
drepturile
fundamentale
ale
utilizatorilor, ar putea fi folosite pentru o mai
bună corelare a cererii turistice cu oferta
turistică și pentru conceperea de noi tipuri de
servicii. Specificațiile tehnice interoperabile
pentru partajarea de date referitoare la
turism ar putea facilita, de asemenea,
partajarea de date cu ecosistemul mobilității,
al sectorului agroalimentar și al industriilor
culturale și creative, de exemplu. Turismul ar
trebui să valorifice învățămintele desprinse
din evoluțiile altor ecosisteme. Cercetarea și
inovarea sunt necesare pentru sprijinirea
evoluțiilor tehnice în materie de partajare de
date, acorduri de guvernanță a datelor și
aspecte tehnice de interoperabilitate.
Dezvoltarea unui limbaj comun și a unui
cadru de guvernanță comun pentru utilizarea
datelor este un domeniu prioritar pentru
tranziția digitală a turismului. Spațiul datelor
privind turismul ar trebui să asigure
interoperabilitatea pentru toți operatorii și
pentru utilizatorii și furnizorii din alte spații
ale datelor (de exemplu, al datelor privind

Inițiativa Angajamentul privind consumul verde | Comisia
Europeană (europa.eu).
104
Calculatorul amprentei de mediu a consumatorilor.
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mobilitatea105,
al
datelor
privind
agricultura106, al datelor privind sănătatea107
și al datelor digitale pentru patrimoniul
cultural) pentru a face parte efectiv din
economia europeană a datelor. Centrul de
sprijin pentru partajarea de date108 sprijină
dezvoltarea unor cadre comune pentru toate
spațiile sectoriale ale datelor. Inițiativa
Europa interoperabilă109, Legea privind
Europa interoperabilă, în curs de elaborare,
și mecanismele de interoperabilitate minimă
care sunt dezvoltate de și pentru orașe în
cadrul mișcării living-in.eu pot oferi un sprijin
important pentru spațiile datelor. Ca toate
spațiile datelor, spațiul datelor privind
turismul trebuie, la rândul său, să fie pe
deplin compatibil cu Legea privind datele110.

conservarea resurselor naturale și culturale
aflate în pericol, permițând în același timp
vizitatorilor să aibă experiențe aproape
reale. Realitatea hibridă și augmentată poate

În cadrul programului Europa digitală a fost
lansată o cerere de propuneri de activități
pregătitoare111 în vederea creării unui spațiu
al datelor privind turismul. În aceeași cerere
de propuneri este vizată pregătirea altor
spații ale datelor, care sunt, de asemenea,
relevante pentru ecosistemul turistic.

îmbunătăți experiențele vizitatorilor prin
intensificarea interacțiunii și extinderea
participării la serviciile turistice (de exemplu,
oamenii care interacționează din casele lor
cu
vizitatorul
unui
muzeu
sau
cu
participantul la un eveniment prin mediul
virtual) sau prin reconstruirea digitală a
siturilor istorice. Tehnologia poate contribui
chiar la simularea evoluțiilor viitoare ale
siturilor naturale și culturale. Acestea pot fi
utilizate pentru implicarea clienților în
experiența turistică înainte și după călătorie,
prelungind perioada de utilizare a serviciului.
În corelație cu obiectivul de digitalizare a
bunurilor de patrimoniu cultural, astfel cum
este prevăzut în spațiul european al datelor
pentru patrimoniul cultural112, activitățile de
cercetare și inovare din acest domeniu ar
putea oferi noi forme inovatoare, durabile și
accesibile de servicii turistice. Furnizorii de
servicii turistice ar putea dezvolta abordări
inovatoare de utilizare a gemenilor digitali ai
orașelor, ceea ce va face posibilă următoarea
etapă a orașelor și comunităților inteligente
și durabile113.

Tema 14: Implementarea tehnică a
spațiului datelor privind turismul


Desfășurarea, de către părțile
interesate, a unor acțiuni
pregătitoare pentru spațiul datelor
privind turismul

În vederea unei utilizări eficace a datelor
partajate, sunt necesare activități de
cercetare și inovare în cadrul cărora să fie
dezvoltate și testate instrumente, practici și
tehnologii de gestionare a destinațiilor
turistice, care să fie bazate pe date, să
stimuleze durabilitatea destinațiilor turistice
și să reducă supraaglomerarea siturilor și a
serviciilor.
Se
vor
îmbunătăți
astfel
experiențele turiștilor și ale rezidenților. În
plus, industriile culturale și creative
(dominate de IMM-uri) ar trebui să joace un
rol mai important, putând fi implicate în
crearea de noi piețe și de servicii orientate
către durabilitate.

Tema 15: Cercetarea și inovarea
pentru instrumente și servicii digitale
în turism


Modele și mecanisme de gestionare
bazată pe date a destinațiilor turistice



Furnizarea de servicii turistice
inovatoare prin tehnologii avansate
(realitate virtuală, realitate
augmentată, IA) și prin digitalizarea
patrimoniului cultural

Activitățile de cercetare și inovare și
tehnologiile din aceste domenii pot fi
dezvoltate prin proiecte desfășurate în cadrul
Orizont Europa – clusterele „Dezvoltarea

Serviciile de realitate virtuală și augmentată
oferă noi modalități de contribuție la

Atelier privind un spațiu european comun al datelor privind
mobilitatea | Conturarea viitorului digital al Europei (europa.eu).
106
Sesiunea de informare privind un spațiu european comun al
datelor privind agricultura | Conturarea viitorului digital al Europei
(europa.eu).
107
Spațiul european al datelor privind sănătatea (europa.eu).
108
Pagina principală | Centrul de sprijin pentru partajarea de
date (eudatasharing.eu).
109
Interoperabilitatea și cooperarea în UE | Joinup (europa.eu).
105

Legea privind datele: întreprinderile și cetățenii în favoarea
unei economii echitabile a datelor | Conturarea viitorului digital al
Europei (europa.eu).
111
Căutare de finanțare și cereri de oferte (europa.eu).
112
În Recomandarea (UE) 2021/1970 a Comisiei se recomandă
ca, până în 2030, statele membre să digitalizeze în 3D tot
patrimoniul cultural aflat în pericol și 50 % dintre cele mai vizitate
fizic monumente, clădiri și situri culturale și de patrimoniu.
113
Gemenii digitali ai orașelor: ctitorirea orașelor de mâine |
Conturarea viitorului digital al Europei (europa.eu).
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digitală, industria și spațiul”114 și „Cultură,
creativitate
și
societate
favorabilă
incluziunii”115 –, al EIT, al programului
Europa digitală, al programului „Europa
creativă” și al programelor de sprijin
naționale și regionale. În plus, schimbul de
bune practici între statele membre poate
mobiliza și mai mult finanțarea publică și
cooperarea regională în vederea stimulării
investițiilor în cercetare și inovare și a
adoptării de noi tehnologii în industria
turismului.

Barierele din calea adoptării de
noi soluții
Informații privind proiectele finanțate de UE
și rezultatele acestora pot fi găsite pe
platforma Comisiei privind oportunitățile de
finanțare și rezultatele proiectelor116, pe siteul serviciilor CORDIS privind proiectele de
cercetare și inovare117 și pe platformele
Kohesio118 și Keep.eu119 pentru proiectele
finanțate în cadrul politicii de coeziune.
Rezultatele nu sunt întotdeauna bine
cunoscute sau partajate cu alți utilizatori, din
cauza unei difuzări ineficace, a lipsei de
transferabilitate, a costurilor ridicate sau a
lipsei de competențe, cunoștințe și interes
din partea potențialilor utilizatori. Se
preconizează că, pe măsură ce părțile
interesate
din
domeniul
turismului
conștientizează tranziția verde și tranziția
digitală, interesul în experimentarea și
adoptarea de noi soluții va fi ridicat. Pentru
sprijinirea inovării în turism este important,
așadar, ca soluțiile existente și practicile
transferabile să fie aduse în atenția
publicului. Va fi de asemenea important să
se investească în competențe și în
consolidarea capacităților pentru IMM-uri și
organizațiile de gestionare a destinațiilor
turistice.
Nivelul scăzut de competențe digitale în
rândul IMM-urilor reprezintă o barieră
specifică în calea adoptării de noi soluții
digitale. Competențele și infrastructura
necesare pentru evaluarea și integrarea
instrumentelor digitale în serviciile turistice
sunt importante nu doar pentru marketing,
ci și pentru sporirea eficienței și durabilității
proceselor lor și pentru dezvoltarea de
servicii inovatoare și îmbunătățite pentru

Clusterul 4: dezvoltarea digitală, industria și spațiul | Comisia
Europeană (europa.eu).
115
Clusterul 2: cultură, creativitate și societate favorabilă
incluziunii | Comisia Europeană (europa.eu).
116
Proiecte și rezultate (europa.eu).
117
CORDIS | Comisia Europeană (europa.eu).
118
Kohesio.
119
Proiecte, parteneri și programe de cooperare transfrontalieră
Interreg, Interreg-IPA, IEV și IPA-IPA cu țările din Uniunea
Europeană (keep.eu).
114

satisfacerea unei cereri în schimbare. Va fi
important
să
se
stimuleze
aceste
competențe și să se adopte instrumente
digitale pentru a face față noilor tendințe (de
exemplu, realitatea virtuală, volume mari de
date, tehnologia blockchain, nomazii digitali)
și așteptărilor în schimbare ale clienților.
IMM-urile din UE care își desfășoară
activitatea în domeniul turismului prezintă,
în general, un grad scăzut de digitalizare și
duc lipsă, de obicei, de competențe, de
finanțare, de infrastructură, precum și de
mentorat și de sprijin în materie de
politici120. Din datele Eurostat reiese că, în
domeniul serviciilor de cazare și al
restaurantelor, mai mulți indicatori ai
economiei și societății digitale sunt deosebit
de scăzuți, cum ar fi utilizarea platformelor
de comunicare socială și a publicității pe
internet (59 % în 2019121) sau facturile
electronice în gestionarea lanțului de
aprovizionare (27 % în 2020122). Busola
pentru dimensiunea digitală pentru 2030
stabilește obiective pentru transformarea
digitală a Europei, cu accent pe patru
aspecte-cheie: competențe, infrastructuri,
întreprinderi și administrații publice (servicii
publice)123. Toate aceste aspecte sunt
relevante pentru IMM-urile din sectorul
turismului.
Unele părți interesate au sugerat că un
obstacol important în calea adoptării de noi
practici de către IMM-urile din domeniul
turismului este lipsa unor exemple specifice
de modalități de a face acest lucru și a
posibilităților de a face schimb de cunoștințe
practice cu omologii lor. Rezultă că este
necesar să se ofere mecanisme de sprijin mai
eficace și posibilități de învățare reciprocă
între IMM-urile din aceeași destinație
turistică sau din diferite destinații, precum și
între
organizațiile
de
gestionare
a
destinațiilor turistice.
Tema 16: Sprijinul pentru
digitalizarea IMM-urilor din domeniul
turismului și a destinațiilor turistice


Sensibilizarea IMM-urilor din
domeniul turismului cu privire la
beneficiile digitalizării și la
programele de digitalizare europene,

120

Dredge et al. (2019), Digitalisation in Tourism (Digitalizarea în
turism).
121
Datele Eurostat: utilizarea oricăror platforme de comunicare
socială pentru publicitatea pe internet.
122

Datele Eurostat: întreprinderile care trimit facturi electronice
adecvate pentru prelucrarea automată.
123
Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030 |
Comisia Europeană (europa.eu).
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naționale și regionale existente
pentru IMM-uri


Elaborarea unui inventar consultabil
al instrumentelor și practicilor digitale
transferabile existente pentru IMMuri și destinații turistice



Crearea unei comunități de practică și
a unui set comun de instrumente
pentru gestionarea bazată pe date a
destinațiilor turistice

20
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Nevoile în materie de
infrastructură pentru realizarea
dublei tranziții
Infrastructura
durabilă

de

mobilitate

Modurile durabile de mobilitate multimodală
și activă din orașe și regiuni pot contribui în
mod semnificativ la tranziția verde în turism,
dar necesită actualizări ale infrastructurilor
de transport. Într-un studiu de evaluare a
nevoilor de planuri de mobilitate urbană
durabilă, care a fost realizat în 2017, s-a
arătat că, în medie, doar 37 % dintre orașele
respondente puseseră în aplicare un plan de
mobilitate urbană durabilă, acest indicator
variind considerabil de la o țară la alta: de la
78 % în Franța la 6 % în Grecia124. Comisia
contribuie la aceste planuri prin furnizarea
unor indicatori de mobilitate urbană
durabilă125 și a unui instrument de
autoevaluare care ajută orașele să ia primele
măsuri126. În aceste planuri ar trebui să fie
luate în considerare și integrate atât
contribuțiile
rezidenților,
cât
și
ale
vizitatorilor, pentru a se contribui la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
în destinațiile turistice.
Destinațiile turistice din regiuni periferice,
zone rurale și insule, inclusiv din regiunile
ultraperiferice ale UE, se confruntă cu
provocări specifice legate de opțiunile de
călătorie pe care le au vizitatorii. În unele
cazuri,
îmbunătățirea
infrastructurilor
feroviare electrificate, a planificării timpului
de legătură și a nodurilor de transport
multimodal poate duce la îmbunătățirea
opțiunilor de călătorit durabil pentru călători
și la facilitarea călătoriilor în întreaga UE
grație unei infrastructuri de transport
moderne, sigure și durabile. Astfel se poate
mări accesibilitatea regiunilor ultraperiferice,
a zonelor îndepărtate și periferice și a
insulelor pentru turismul intraeuropean și
internațional și se poate consolida coeziunea
teritorială. În acest scop ar trebui să se
acorde o atenție deosebită legăturilor
transfrontaliere care nu există încă și
finalizării acestora. Cu toate acestea, unele
destinații turistice vor depinde întotdeauna
de transportul aerian și maritim pentru
satisfacerea nevoilor de conectivitate.
Provocarea pentru călătoritul durabil ar
trebui să fie abordată și prin opțiunile locale
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de călătorie disponibile la destinație. În ceea
ce privește destinațiile, nevoile în materie de
infrastructură de mobilitate sunt legate, de
exemplu, de infrastructurile de mobilitate
lentă (zone de biciclete, zone pietonale și
zone verzi), precum și de infrastructura de
reîncărcare pentru vehiculele electrice,
infrastructura pentru trotinete electrice,
biciclete etc. Utilizarea unor astfel de
oportunități de mobilitate activă împreună cu
opțiunile de transport public ar trebui
încurajată atât în rândul rezidenților, cât și al
vizitatorilor.

Renovarea și proiectarea pentru
sporirea eficienței energetice,
pentru utilizarea mai eficientă a
resurselor și pentru sporirea
accesibilității și a rezilienței
Utilizarea
clădirilor,
luate
împreună,
reprezintă în UE 40 % din consumul de
energie și 36 % din emisiile de gaze cu efect
de seră. Aceste cifre se referă la utilizarea și
exploatarea clădirilor, inclusiv la emisiile
indirecte din sectorul energiei electrice și al
energiei termice, nu la ciclul lor complet de
viață.
Conform
estimărilor,
carbonul
încorporat în construcții reprezintă circa
10 % din emisiile anuale totale de gaze cu
efect de seră la nivel mondial127.
Strategia privind valul de renovări128 conține
un plan de acțiune cu măsuri specifice de
reglementare, finanțare și facilitare pentru
stimularea renovării clădirilor, în vederea
utilizării mai eficiente a energiei și a
resurselor
în
domeniul
construcțiilor.
Obiectivul este de a se mări de cel puțin două
ori rata anuală a reabilitării energetice a
clădirilor până în 2030 și de a se încuraja
renovările extinse și eficace care sporesc
semnificativ eficiența energetică.
Comisia a lansat noul Bauhaus european129,
care reunește părți interesate și se bazează
pe durabilitate, cu un accent special pe
circularitate, estetică și incluziune socială.
Cerințele de accesibilitate din Actul european
privind accesibilitatea130 pot contribui la
îmbunătățirea accesibilității și a incluziunii
clădirii. În ghidul referitor la planurile de
redresare și reziliență, renovarea clădirilor a
fost identificată drept o prioritate pentru
planurile naționale de redresare în cadrul
inițiativei emblematice a UE „Renovare”131.

Noul Bauhaus european: frumos, durabil, împreună
(europa.eu).
130
Directiva (UE) 2019/882 privind cerințele de accesibilitate
aplicabile produselor și serviciilor.
131
SWD(2021) 12 final.
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În cazul clădirilor care au legătură cu
turismul (de exemplu, hoteluri, gări,
aeroporturi, unități de cazare și restaurante)
ar trebui, de asemenea, să se dea curs
apelului de dublare a ratei anuale de
renovare, pentru ca aceste clădiri să devină
exemple demne de urmat. În domeniul
turismului, renovările ar trebui să servească
și la mărirea gradului de accesibilitate,
atractivitate și funcționalitate a spațiului,
astfel încât să se respecte posibile măsuri
excepționale legate de siguranță și sănătate,
precum cele necesare în timpul pandemiei de
COVID-19. În plus, toate clădirile noi din
domeniul turismului ar trebui să respecte
propunerea de directivă privind performanța
energetică a clădirilor132, care conține cerința
de emisii zero pentru toate clădirile noi
începând din 2030 și pentru clădirile publice
noi începând chiar din 2027. În plus, în
această propunere sunt incluse pentru prima
dată conceptele de circularitate și ciclu de
viață. Până în 2030 și, respectiv, 2027, toate
clădirile noi și, respectiv, clădirile mari ar
trebui să își evalueze și să raporteze emisiile
de carbon de-a lungul întregului ciclu de
viață, pe baza metodologiei cadrului
„Level(s)” al UE133.

Infrastructura digitală
Din consultarea părților interesate a reieșit
că lipsa unei bune conectivități digitale este
o problemă principală în ceea ce privește
realizarea de progrese în tranziția digitală a
turismului, în special în zonele rurale. În
analiza actuală efectuată de Centrul Comun
de Cercetare pentru Tabloul de bord al UE
privind turismul se arată că viteza medie a
internetului diferă semnificativ de la o
regiune NUTS 3 la alta134. Această situație
are un impact direct asupra capacității
respectivelor destinații de a furniza servicii
turistice îmbunătățite digital sau de a găzdui
vizitatori care au nevoie de conexiuni la
internet fiabile și rapide (de exemplu,
nomazii digitali care lucrează de la distanță).
Îndeplinirea obiectivului de acoperire 5G în
toată Europa până în 2030, astfel cum este
prevăzut în Busola pentru dimensiunea
digitală135, va fi foarte importantă pentru
realizarea
transformării
digitale
a
ecosistemului turistic.
Este de asemenea posibil ca IMM-urile din
domeniul turismului să nu dispună de
infrastructura digitală de bază necesară
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pentru a implementa mai multe procese de
afaceri digitale sau pentru a avea în vedere
dezvoltarea de servicii turistice digitale.
Deși, în prezent, majoritatea întreprinderilor
au acces la internet, acestea nu utilizează
neapărat tehnologia în procesele lor de lucru
sau în interacțiunile lor cu clienții. Ele ar
trebui să primească sprijin pentru a investi în
programe
informatice
utile
pentru
gestionarea afacerilor, pentru marketing și
pentru interacțiunea cu clienții, astfel încât
să poată participa la transformarea digitală.

Nevoile în materie de
competențe
Competențele verzi. Actorii din domeniul
turismului au nevoie de competențe pentru a
înțelege elementele durabilității mediului.
Aceste competențe îi pot ajuta să
îndeplinească noile cerințe de politică și să
recunoască în ce mod abordarea provocărilor
legate de durabilitate ar putea să ofere și noi
oportunități de afaceri, într-un context în
care clienții sunt tot mai atenți cu mediul.
Actorii din domeniul turismului au nevoie, de
asemenea, de competențe pentru a pune în
aplicare măsuri de utilizare eficientă a
energiei și a resurselor, precum și pentru a
ști cum să utilizeze sursele regenerabile de
energie la fața locului. Locurile de muncă din
acest context sunt locale, deci nu pot fi
delocalizate, iar
competențele trebuie
dezvoltate la nivel local.
Comisia a publicat o propunere de
recomandare a Consiliului privind învățarea
pentru durabilitatea mediului136, împreună
cu un cadru european de competențe în
materie de durabilitate137. Acestea ar putea
ghida elementele-cheie și pentru dezvoltarea
unor abordări de formare a competențelor
verzi specifice turismului.
Competențele
digitale.
Competențele
pentru utilizarea și integrarea strategică a
instrumentelor digitale în procesele de lucru
pot facilita dezvoltarea și introducerea unor
servicii mai eficace și de mai bună calitate
pentru satisfacerea cererii și a așteptărilor în
schimbare ale clienților. Actorii din domeniul
turismului au nevoie de competențe digitale
atât de bază, cât și avansate. Pentru
competențele digitale specifice turismului ar
putea fi dezvoltate abordări pe baza Cadrului
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Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030 |
Comisia Europeană (europa.eu).
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Învățarea pentru durabilitatea mediului | Spațiul european al
educației (europa.eu).
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Registrul publicațiilor JRC – GreenComp, Cadrul european de
competențe în materie de durabilitate (europa.eu).
22

Tranziția verde și tranziția digitală

european al competențelor digitale138, care
oferă îndrumări cu privire la diferitele
elemente de inclus pentru diferitele tipuri de
obiective în materie de competențe.
Dezvoltarea competențelor și a locurilor de
muncă pentru dubla tranziție joacă un rol
esențial în reziliența pe termen lung a
ecosistemului turistic. Aceste aspecte sunt
abordate mai amănunțit în secțiunile
„Competențele și forța de muncă” și
„Dimensiunea socială” din prezentul raport.

Cadrul european al competențelor digitale pentru cetățeni
|Platforma științifică a UE (europa.eu).
138
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REZILIENȚA
Europa ca destinație
competitivă la nivel mondial
În 2019, Uniunea Europeană a fost, la nivel
mondial, destinația a jumătate dintre turiștii
internaționali,
patru
state
membre
numărându-se printre primele 10 destinații
de vacanță din lume139. În 2019, turiștii
internaționali care s-au cazat în unități
turistice au reprezentat 41 % din totalul
persoanelor care au călătorit în UE: 23 % din
UE și 18 % din afara UE140. Accelerarea
dublei tranziții în UE îi poate oferi acesteia un
avantaj esențial pentru a ocupa o poziție de
frunte în oferta de turism axat pe natură, de
experiențe culturale unice și de rezervări și
planuri de călătorie facilitate prin mijloace
digitale.
Călătoriile în UE sunt facilitate de politica
comună
a
vizelor,
care
permite
resortisanților a 102 țări din afara UE să
acceseze spațiul Schengen fără frontiere cu
o singură viză sau chiar fără viză, în cazul
resortisanților a 60 de țări141. Pentru
stimularea competitivității UE, este esențial
ca aceasta să rămână în fruntea tranziției
digitale în ceea ce privește facilitarea
călătoriilor atât pentru vizitatorii din UE, cât
și pentru cei din afara UE. În acest scop,
Comisia intenționează să prezinte în 2023 o
propunere
de
regulament
privind
digitalizarea documentelor de călătorie și
facilitarea călătoriilor, care va accelera
procesele de trecere a frontierei142.
Tema 17: Călătorii transfrontaliere
fără perturbări


Digitalizarea procedurilor de acordare
a vizelor Schengen pentru
resortisanții țărilor terțe



Digitalizarea documentelor de
călătorie pentru cetățenii UE în
vederea îmbunătățirii și accelerării
proceselor la frontieră
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Reziliența la perturbări
Refacerea încrederii întreprinderilor din
sectorul turismului, în creștere față de poziția
cea mai de jos (a se vedea figura 1), ocupată
în
2021,
demonstrează
reziliența
ecosistemului, ilustrând totodată necesitatea
de a se desprinde învățăminte. În sezonul de
vară 2021 s-a observat o redresare parțială
a cererii din partea călătorilor europeni. În
august 2021, zborurile au revenit la 71 % din
nivelurile din 2019 în toată Europa, cu o
cerere de zboruri interne mai mare decât
cererea de zboruri internaționale, deși cu
diferențe mari între țări143.
Deși nu se preconizează că până în 2024 se
va putea reveni la nivelurile anterioare crizei
pentru călătorii internaționali din afara
Europei144, destinațiile din UE ar trebui să fie
în măsură să compenseze parțial această
lipsă cu cererea din interiorul UE. Din datele
culese de Eurostat de la platforme a reieșit
că turismul intern a fost, în general, mult mai
rezistent la șoc145. În țările în care ponderea
turiștilor interni în 2019 era deja ridicată (în
comparație cu ponderea turiștilor din UE sau
din lume), impactul crizei provocate de
pandemia de COVID-19 a fost mult mai
scăzut, iar numărul oaspeților chiar a crescut
în 2020 în unele zone. Conform unui sondaj
Eurobarometru din octombrie 2021146, o
treime din cetățenii UE se așteaptă să
călătorească mai mult în propria țară,
considerând aceste lucru un impact pe
termen lung al pandemiei de COVID-19.
Sectorul închirierilor pe termen scurt s-a
dovedit, de asemenea, deosebit de rezilient.
Datorită flexibilității sectorului147 și structurii
pieței, închirierile pe termen scurt pot juca
un rol important în prezenta transformare a
ecosistemului turistic și în satisfacerea
cererilor în schimbare. Închirierile pe termen
scurt pot contribui la satisfacerea cererii
turistice în destinații mai puțin cunoscute și
la satisfacerea cererii de cazare a turiștilor în
perioadele de vârf, în cazul în care sectorul

Cazare de scurtă durată oferită prin intermediul platformelor
online ale economiei colaborative – Impactul pandemiei de
COVID-19 – Statistici explicate (europa.eu).
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John W. Byers. The rise of the sharing economy: Estimating the
impact of Airbnb on the hotel industry (Avântul economiei
colaborative: estimarea impactului Airbnb asupra industriei
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de cazare tradițional dispune de o ofertă
limitată. Pentru închirierile pe termen scurt
au apărut noi utilizări și ca urmare a trecerii
de la închirierea în scopuri turistice la
închirierea în scopuri de (tele)muncă sau a
trecerii de la orașe la zonele rurale148.

răspuns mai bun la viitoare
evenimente excepționale

Certificatul digital al UE privind COVID 149 a
contribuit în mare măsură la relansarea
turismului în vara anului 2021. Dintre
rezidenții din UE care au participat la sondaj,
65 % au declarat că certificatul digital al UE
privind COVID a fost cel mai sigur mijloc de
facilitare a călătoriilor în Europa în cursul
pandemiei150. Certificatul a devenit un
standard mondial: în decembrie 2021, peste
80 de țări erau conectate la sistemul
certificatului digital al UE privind COVID sau
depuseseră cereri de conectare la acesta.
Abordările armonizate privind călătoriile sunt
sprijinite și prin intermediul „Formularului
digital al UE de localizare a pasagerilor”,
creat în iunie 2021151.

Din sondajul Eurobarometru 499 a reieșit că
49 % dintre cetățenii UE se așteaptă să
acorde mai multă atenție măsurilor de
sănătate și siguranță pe termen lung ca
urmare a pandemiei de COVID-19. Rezultă
că sunt necesare servicii și structuri turistice
care să asigure siguranța vizitatorilor. La
inițiativa Comisiei, CEN, organizația de
standardizare europeană, a elaborat pentru
unitățile turistice un protocol de siguranță și
o marcă europeană de siguranță privind
COVID-19 în domeniul turismului152. Afișarea
acestei mărci sau a unui alt certificat
național/regional de sănătate și siguranță
poate spori încrederea clienților și poate
asigura sănătatea și siguranța atât a
lucrătorilor din turism, cât și a clienților
acestora,
chiar
și
în
circumstanțe
excepționale.

Pentru redresare și competitivitate este
esențial ca în interiorul UE să existe norme
comune sau coordonate în materie de
călătorii și ca informațiile referitoare la
norme să fie clare și la zi. Trebuie să
continuăm să învățăm din pandemia de
COVID-19 pentru a institui structurile,
procedurile și normele corecte, astfel încât să
putem
face
față
rapid
viitoarelor
circumstanțe excepționale, cu o perturbare
minimă a călătoriilor și a turismului.

Următoarele inițiative fiscale, anunțate în
Planul de acțiune pentru o fiscalitate
echitabilă și simplificată153 (și anume
impozitarea
transportului
de
călători,
revizuirea regimului de TVA pentru agențiile
de turism și normele în materie de TVA
pentru era digitală – care implică servicii
furnizate prin intermediul platformelor
digitale) pot avea un efect pozitiv asupra
tranziției verzi și a tranziției digitale și asupra
rezilienței ecosistemului turistic.

Tema 18: Gestionarea coordonată și
informații actualizate privind
călătoriile

Regiunile rurale și regiunile
îndepărtate



Punerea în aplicare și extinderea
cadrului certificatului digital al UE
privind COVID în funcție de necesități



Furnizarea, de către statele membre
ale UE, de informații la zi cu privire la
normele lor de călătorie, prin
intermediul „Re-Open EU”



Desprinderea de învățăminte din
pandemia de COVID-19 pentru un

În viziunea pentru zonele rurale în
perspectiva anului 2040 se evidențiază
potențialul și importanța acestor zone pentru
identitatea europeană154. Zonele rurale le
pot oferi vizitatorilor experiențe unice de
natură și cultură, dar, în același timp, se pot
confrunta cu limitări problematice în ceea ce
privește
legăturile
de
transport
sau
conectivitatea
digitală.
Zonele
rurale
reprezentau 83 % din suprafața UE în
2018155; ele pot suferi de pe urma unor
fluctuații sezoniere puternice în turism156,
devenind vulnerabile la perturbările fluxurilor

Conform datelor Airbnb, numărul de rezervări în zonele rurale
a crescut cu 40 % în 2020 față de 2019. A se vedea Airbnb fait
un meilleur chiffre d'affaires qu'avant la pandémie et signe le
meilleur trimestre de son histoire (lefigaro.fr)
149
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turistice tipice. Cele mai îndepărtate părți ale
UE – regiunile ultraperiferice – sunt foarte
dependente de turism, acesta reprezentând
o proporție deosebit de ridicată în economia
lor (până la 35 % din PIB). Regiunile
ultraperiferice suferă de pe urma fluctuațiilor
sezoniere și sunt total dependente de
legăturile aeriene (care sunt limitate).
Potrivit unui studiu recent referitor la
pandemia de COVID-19 în regiunile
ultraperiferice, numărul de turiști a scăzut cu
aproximativ 70 % în 2020 în aceste regiuni,
iar activitatea turistică a scăzut cu până la
90 %157.
În rundele de consultare a părților interesate
au fost evidențiate circumstanțele specifice
ale insulelor și ale regiunilor periferice, cum
ar fi regiunile ultraperiferice, în ceea ce
privește
tranziția
verde,
întrucât
conectivitatea poate depinde în mare măsură
de transportul aerian și de importurile de
alimente sau de energie, de exemplu. UE
poate stimula reziliența pe termen lung a
regiunilor
îndepărtate
prin
strategii
cuprinzătoare privind turismul inteligent și
durabil, bazate pe punctele forte unice ale
regiunii, pe o segmentare bine planificată a
pieței și pe diversificarea serviciilor turistice
în funcție de diferite baze de clienți, și prin
luarea în considerare a bunăstării localnicilor
la furnizarea de servicii pentru turiști.

Clima în schimbare
De asemenea, regiunile îndepărtate și
ultraperiferice se confruntă deseori cu
provocări și dezastre naturale legate de
schimbările climatice, astfel cum s-a
subliniat în Strategia privind adaptarea la
schimbările climatice159. Este necesar ca
aceste regiuni să evalueze în mod activ
măsurile de adaptare la schimbările climatice
și de conservare a biodiversității, dezvoltând
în același timp activități economice și
protejându-și patrimoniul cultural pentru a
răspunde cerințelor tranziției digitale și
tranziției verzi.
Cu toate acestea, clima în schimbare nu
afectează doar zonele îndepărtate, ci are
impact pretutindeni. Efectele sale (de
exemplu,
caniculele,
precipitațiile
abundente, creșterea nivelului apei) sunt
resimțite
puternic
în
orașele
mari,
afectându-le ca destinații turistice. Prin
urmare, măsurile de atenuare a schimbărilor
climatice și de adaptare la acestea ar trebui
să fie întotdeauna incluse în strategiile
privind turismul inteligent și durabil la nivel
național, regional și local. Destinațiile
turistice pot participa la colaborări în cadrul
misiunii „Adaptarea la schimbările climatice”,
conform programului Orizont Europa.

Utilizarea centrelor culturale, cum ar fi
muzeele, teatrele, bibliotecile și siturile
arheologice, va fi, alături de integrarea
politicilor europene și regionale în domeniul
turismului, a siturilor UNESCO, a parcurilor
arheologice, marine și naturale, a satelor și
a turismului balnear, fundamentală pentru
sporirea atractivității turismului. În acest
scop, este esențial să se dezvolte și să se
pună în aplicare strategii de turism inteligent
și durabil la nivelul potrivit, astfel încât să se
pună în evidență specialitățile identității
locale, prin încurajarea promovării și calității
artizanatului, în special în regiunile care își
pun în valoare gastronomia, cunoștințele
locale și tradițiile. De exemplu, turismul ar
putea fi un factor economic cheie pentru
tranziția verde în regiunile miniere, având ca
nouă temă centrală ecologia și bazându-se
pe resursele naturale și culturale ale acestor
regiuni158.
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Studiu referitor la impactul pandemiei de COVID-19 asupra
regiunilor ultraperiferice – Raport final, octombrie 2021
(europa.eu).
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A se vedea exemplul regiunilor miniere din România care
adoptă noul pact verde al Europei: Romania’s coal-black

heartland embraces Europe's Green New Deal (Regiunile negre
ca cărbunele ale României adoptă noul Pact verde european |
Euronews.
159
COM(2021) 82.
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Infrastructura
Nevoile în materie de infrastructură
identificate de părțile interesate în cursul
procesului de creare în comun au fost
abordate într-o secțiune anterioară a
prezentului raport. Nevoile identificate aveau
legătură cu depășirea barierelor din calea
tranziției verzi și a tranziției digitale
(asigurarea unei infrastructuri digitale
suficiente, sporirea eficienței energetice a
atracțiilor turistice și a infrastructurii de
călătorie, reducerea amprentei de mediu a
turismului), ceea ce este esențial și pentru
durabilitatea pe termen lung a serviciilor
turistice mai verzi și mai digitale. Clădirile noi
ar trebui să fie proiectate astfel încât să
poată găzdui grupuri diferite de potențiali
clienți, inclusiv persoane cu handicap sau cu
mobilitate limitată, iar infrastructura actuală
de călătorie și turism ar trebui renovată în
același scop, conform principiilor noului
Bauhaus european. Pandemia de COVID-19
a arătat că este important ca serviciile de
călătorie și turism să poată fi ajustate din
motive de sănătate și igienă, ceea ce ar
trebui să fie luat în considerare la renovarea
clădirilor existente și la proiectarea de noi
structuri.

al călătoriilor (de exemplu, extinderea
sezonului turistic pentru a se evita
perioadele de vârf sezoniere ale cererii de
energie). Proiectele de producere a energiei
din surse regenerabile pot contribui apoi cu
energie curată la mixul energetic local,
reducând amprenta de mediu a turismului și
generând în același timp un venit pasiv
pentru comunitățile locale pe tot parcursul
anului. În sfârșit, lucrările de modernizare în
materie de eficiență energetică vor reduce
cererea generală de energie, contribuind la
mărirea durabilității industriei.
Astfel, investițiile în crearea de infrastructuri
energetice noi și în îmbunătățirea celor
existente, cu accent pe producția locală de
energie din surse regenerabile și pe eficiența
energetică, sunt utile atât din punct de
vedere financiar, cât și ecologic pentru
industria turismului. Întrucât industria
turismului din UE este formată din
2,3 milioane de întreprinderi, în special mici
și mijlocii, acestea ar putea constitui coloana
vertebrală
a
proiectelor
destinate
îmbunătățirii
durabile
a
infrastructurii
energetice.

Infrastructura energetică
Amprenta de carbon a turismului se situează,
conform diferitelor estimări, între 5 și 10 %
din emisiile globale. Parțial responsabile
pentru aceste valori sunt nevoile în materie
de energie ale destinațiilor turistice (de
exemplu, în sectorul călătoriilor și sectorul
ospitalității). În plus, economiile îndepărtate
și insulare dependente de turism se
confruntă adesea cu insecuritatea energetică
și cu o cerere sezonieră extrem de volatilă de
energie, fiind expuse volatilității prețurilor
combustibililor fosili transportați, dat fiind că
sectorul energetic din aceste regiuni se
bazează, de obicei, pe centrale locale de
producere a energiei pe bază de combustibili
fosili și/sau pe interconexiuni.
Această
situație
scoate
în
evidență
necesitatea
modernizării
infrastructurii
energetice pe baza surselor regenerabile de
energie pentru a răspunde nevoilor de
durabilitate și nevoilor comunităților locale
din destinațiile turistice. Lucrările de aducere
la zi a infrastructurii rețelei ar putea
determina o creștere a proporției de surse
regenerabile locale prin interconexiuni cu
rețelele continentale, prin sisteme de
generare hibridă sau prin integrarea stocării
în vederea măririi capacității de transport
generale a sistemului. Din punctul de vedere
al cererii, ar fi important să se reorganizeze
structura sectorului ospitalității, al cazării și
27
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Competențele și forța de muncă
În 2017, peste 20 % dintre persoanele
angajate în sectorul cazării și în alte câteva
sectoare turistice aveau un nivel scăzut de
calificare160. Dintr-o analiză realizată de
Cedefop pe baza anunțurilor de locuri de
muncă din turism reiese că cererea de forță
de muncă era variată: de la ocupații cu un
nivel elementar de calificare la ocupații cu
înaltă calificare161. Din anunțurile de locuri de
muncă a reieșit că exista o cerere de
competențe non-tehnice (muncă în echipă,
comunicare, adaptabilitate), de competențe
în domeniul TIC și de competențe legate de
afaceri
(administrare,
contabilitate,
planificare a bugetului sau marketing).
Pentru a face față provocărilor dublei tranziții
și pentru a furniza servicii turistice durabile,
toți lucrătorii trebuie să își dezvolte
competențe verzi și digitale, astfel cum se
descrie
în
secțiunile
anterioare
ale
prezentului raport, în plus față de calificările
și competențele lor profesionale sau în cadrul
acestora. Pentru a se asigura că turismul din
UE, în special IMM-urile din domeniul
turismului,
rămân
competitive
și
își
consolidează reziliența, este important ca
lucrătorii să își dezvolte, de asemenea,
competențe de strategie și inovare.
Competențele
antreprenoriale.
Dezvoltarea
capacității
antreprenoriale
(marketing,
planificare
a
bugetului,
adaptabilitate,
inovare)
poate
ajuta
întreprinderile din domeniul turismului și
proprietarii de IMM-uri să își dezvolte mai
bine segmentele de piață și să analizeze
contextul cultural, economic, de mediu și
social al afacerii lor și opțiunile de dezvoltare
a unor planuri de afaceri durabile și
reziliente. Cadrul european al competențelor
antreprenoriale162 oferă orientări cu privire la
modul de structurare a competențelor
necesare pentru transformarea ideilor în
valoare și ar putea fi utilizat ca bază pentru
abordările de formare specifice turismului.
Competențele
de
guvernanță
și
strategie.
Din
consultarea
părților
interesate a reieșit că ar trebui îmbunătățite
competențele strategice și administrative nu
doar în rândul IMM-urilor și în întregul sector
al turismului, ci și la nivelul elaborării
politicilor și al gestionării destinațiilor
turistice. Ar trebui să existe, pentru
autoritățile naționale și regionale și pentru
toate nivelurile organizațiilor de gestionare a
destinațiilor
turistice,
oportunități
de

Industria turismului – Ocuparea forței de muncă – Statistici
explicate (europa.eu).
161
Cedefop (2020), Dezvoltarea competențelor și tendințele din
sectorul turismului.
160

sensibilizare și de învățare cu privire la
durabilitatea, digitalizarea și guvernanța
strategică în colaborare a ecosistemelor
turistice.

Tema 19: Sensibilizarea cu privire la
nevoile în materie de competențe
pentru dubla tranziție în turism


Pregătirea de materiale informative
privind nevoile în materie de
competențe ale diferitelor tipuri de
actori din domeniul turismului (în
cadrul activităților derulate în
contextul Pactului UE privind
competențele din sectorul turismului)

Schimbarea mentalității
Din sondajul Eurobarometru 499163 reiese că
82 % dintre cetățenii UE sunt dispuși să își
schimbe comportamentul în favoarea unor
practici mai durabile. Una din trei persoane
este dispusă să plătească mai mult pentru
astfel de schimbări. Cu toate acestea, există
diferențe în funcție de țară, grupa de vârstă
și nivelul de instruire, de unde rezultă că ar
fi benefic să se organizeze campanii de
sensibilizare cu privire la avantajele și
oportunitățile turismului durabil.
Din datele sondajului Eurobarometru 499 a
reieșit, de asemenea, că aproape o treime
(32 %) dintre respondenții cu un nivel scăzut
de instruire (care au părăsit școala la vârsta
de 15 ani sau înainte) au declarat că „nu știu”
dacă, în legătură cu elementele întrebării
referitoare la durabilitate, informațiile de
încredere sunt ușor sau greu de găsit. În
rândul respondenților care și-au finalizat
studiile la vârsta de 20 de ani sau după,
această proporție este mai scăzută, și anume
18 %, dar tot este considerabilă. Faptul că
acești respondenți nu știu dacă astfel de
informații sunt sau nu ușor de găsit
înseamnă că nu au încercat să le caute.
Această constatare subliniază și mai mult
nevoia de a se îmbunătăți campaniile de
sensibilizare cu privire la durabilitate și la
recunoașterea serviciilor turistice care
respectă mediul. De exemplu, în noua

EntreComp: Cadrul european de competențe antreprenoriale
|Platforma științifică a UE (europa.eu).
163
Atitudinile europenilor față de turism – noiembrie 2021 –
sondaj Eurobarometru (europa.eu).
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agendă privind consumatorii164 sunt propuse
măsuri
de
îmbunătățire
a
adoptării
sistemului UE de etichetare ecologică și a
sensibilizării cu privire la acesta prin
desfășurarea de campanii de comunicare și
dezvoltarea de parteneriate cu părțile
interesate, în vederea promovării etichetei
ecologice a UE și pe platformele online.
Părțile interesate au subliniat că s-ar putea
ca microîntreprinderile și IMM-urile să fie
oarecum refractare la schimbarea unor
modele care au funcționat bine până la
pandemia de COVID-19. De exemplu,
18,9 % dintre IMM-uri nu consideră că
utilizarea
tehnologiilor
digitale
este
necesară165. Este nevoie, la nivel local și
regional, de acțiuni de comunicare cu
microîntreprinderile și IMM-urile din sectorul
turismului, prin care acestea să fie informate
și îndrumate cu privire la beneficiile trecerii
la servicii care respectă în mai mare măsură
mediul și facilitate prin mijloace digitale, ca
răspuns la nevoile în schimbare ale turiștilor
și localnicilor.
În discuțiile purtate cu părțile interesate s-a
identificat, de asemenea, nevoia de
schimbare a mentalităților în ceea ce
privește
rolul
organizației
locale
de
gestionare a destinației turistice – dacă
aceasta ar trebui să aibă ca rol-cheie doar
marketingul serviciilor destinației sau și
sprijinirea dezvoltării și a tranziției acestora.
Această întrebare-cheie trebuie luată în
considerare când se clarifică abordările și
resursele pentru destinația turistică în cauză.
Strategiile naționale și regionale de turism ar
trebui să ofere îndrumări cu privire la
modelele de gestionare a destinațiilor
turistice și la interacțiunile dintre organizația
de marketing/gestionare a destinației,
autoritățile locale și toți operatorii din
ecosistemul turistic, inclusiv rezidenții.
Întrucât exemplele bune sunt importante
pentru sprijinirea schimbării și a inovării, ar
putea fi benefic să se creeze legături între
destinațiile de calitate, cărora li s-au acordat
premii pentru aspecte relevante pentru
tranziția verde, tranziția digitală și reziliența
în turism. De exemplu, câștigătorii premiilor
anuale „Capitala europeană a turismului
inteligent”166,
„Capitala
europeană
a
culturii”167, „Capitala europeană verde”168,
„Capitala europeană a inovării”169, „EU
Access City”170 și „Patrimoniul european”171
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COM(2020) 696 final.
Raportul anual referitor la IMM-uri pentru 2020/2021, p. 71.
166
O inițiativă a UE pentru recompensarea turismului inovator și
inteligent în orașele europene (europa.eu)
167
Capitalele europene ale culturii | Cultură și creativitate
(europa.eu).
165

ar putea avea schimburi foarte productive,
care ar putea oferi altor orașe exemple
excelente și bune practici de urmat.
Tema 20: Sensibilizarea cu privire la
schimbările din cererea turistică și la
oportunitățile dublei tranziții pentru
turism


Campanie de difuzare a informațiilor
despre calea de tranziție pentru
turism către autoritățile destinațiilor
turistice, organizațiile de gestionare a
turismului și IMM-uri, în vederea
promovării relevanței acțiunilor
legate de dubla tranziție și de
reziliență



Activități de sensibilizare pentru
mărirea gradului de adoptare și a
vizibilității instrumentelor de
durabilitate, precum și a cererii de
opțiuni durabile din partea
consumatorilor



Sprijinirea creării de rețele și a
schimbului de bune practici de către
orașele premiate din Europa în ceea
ce privește turismul inteligent,
cultura, durabilitatea, inovarea,
accesibilitatea și patrimoniul
european

Noi profiluri de competențe și
abordări în materie de formare
Pentru satisfacerea nevoilor în materie de
competențe ale forței de muncă din domeniul
turismului, în politica generală și în
programele instituțiilor de educație și
formare profesională trebuie incluse noi
profiluri
de
competențe
recunoscute.
Acestea ar trebui să se bazeze pe structurile
de EFP existente în statele membre și să
implice actorii actuali din domeniu, cum ar fi
autoritățile din domeniul educației, partenerii
sociali
și
instituțiile
de
învățământ
profesional și de învățământ superior. Cu
privire la nevoile în materie de competențe
ar trebui să fie consultat și sectorul privat.
Programul Erasmus+ sprijină deja și ar putea
promova în mai mare măsură parteneriatele
dintre
universități
și
instituțiile
de

Capitala europeană verde (europa.eu).
Premiile „Capitala europeană a inovării” (europa.eu).
170
Premiul „Access City” – Ocuparea forței de muncă, afaceri
sociale și incluziune – Comisia Europeană (europa.eu).
171
Pagina principală – Premiile pentru patrimoniul
cultural/Premiile „Europa Nostra”.
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învățământ profesional din întreaga UE, în
vederea elaborării unor programe de
învățământ pe tema turismului, prin care să
fie abordate noile nevoi în materie de
competențe. Programul promovează, de
asemenea, mobilitatea studenților și a
personalului, ceea ce poate consolida
capacitățile instituțiilor de învățământ 172.
Tema 21: Implicarea organizațiilor
educaționale
în
dezvoltarea
și
reînnoirea educației în domeniul
turismului


Încorporarea de noi profiluri de
competențe în politica și programele
de educație și formare profesională,
prin intermediul cooperării dintre
autoritățile din domeniul educației,
partenerii sociali și instituțiile de
învățământ profesional și de
învățământ superior



Dezvoltarea de programe de
învățământ pe tema turismului prin
parteneriate de cooperare cu sprijinul
acțiunii-cheie 2 din cadrul
programului Erasmus+



Dezvoltarea competențelor și a
capacităților personalului didactic și
ale studenților din domeniul
turismului prin intermediul
oportunităților de mobilitate
Erasmus+ pentru învățământul
profesional și învățământul superior

ianuarie 2022175, iar invitația de aderare va
rămâne deschisă și pentru alte întreprinderi
și parteneriate. Acest pact va asigura un
sprijin, un leadership și o monitorizare
comune pentru dezvoltarea de competențe
în domeniul turismului în rândul părților
interesate din domeniul turismului din UE,
subliniind
nevoia
de
recalificare
și
perfecționare a forței de muncă din sectorul
turismului pentru dubla tranziție și cererea
turistică în schimbare.
În prezent, mai multe sectoare ale
turismului, în special industria ospitalității,
duc lipsă de lucrători calificați. Sunt necesare
abordări de formare noi, eficace și favorabile
incluziunii, care să contribuie la integrarea
rapidă a noii forțe de muncă pe piața muncii,
beneficiind de oportunități de formare
combinate cu sarcini de muncă efective.
Există potențialul să se atragă noi lucrători
din rândul persoanelor care părăsesc
sectoarele cu emisii ridicate de dioxid de
carbon. Recalificarea acestor lucrători ar
trebui să fie o prioritate, pentru a se evita
pierderea generală a locurilor de muncă și
pentru a se aduce beneficii sectorului
turismului. Este de asemenea necesar să se
acorde
o
atenție
deosebită
formării
specializate de experți în turism și personal
de conducere de nivel mediu și superior în
acest sector.
Tema 22: Pactul privind
competențele din sectorul turismului

Recalificarea și perfecționarea
forței de muncă
În
contextul
Pactului
UE
privind
competențele173, Comisia invită organizațiile
din sectorul public și sectorul privat să își
unească forțele și să ia măsuri pentru
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor din
domeniul turismului din UE. În 2021 au fost
invitate să adere la Pactul privind
competențele
din
sectorul
turismului
întreprinderi, angajați, autorități naționale,
regionale și locale, parteneri sociali,
organizații interprofesionale și sectoriale,
furnizori de educație și formare, camere de
comerț și servicii de ocupare a forței de
muncă174. Pactul a fost lansat, alături de un
acord
privind
obiective
comune,
în

Oportunități în cadrul Erasmus+ | Erasmus+ (europa.eu).
Pactul privind competențele – Ocuparea forței de muncă,
afaceri sociale și incluziune – Comisia Europeană (europa.eu).
174
Invitație de aderare la Pactul privind competențele din
sectorul turismului – NTG.



Crearea de parteneriate naționale,
regionale și locale în materie de
competențe în principalele regiuni
turistice ale UE



Implicarea companiilor de turism, a
furnizorilor de educație, a sindicatelor
și a altor organizații în vederea
asumării unor obiective de formare
stabilite de comun acord pentru forța
lor de muncă



Organizarea de cursuri de formare
rapidă, programe de ucenicie și
modele mixte pentru șomeri și
persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă

172
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173

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25214&langId=en
.
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Sprijinirea IMM-urilor în materie de
competențe
Parteneriatele de competențe, încheiate de
părțile interesate din domeniul turismului în
cadrul Pactului privind competențele, vor
oferi oportunități de formare pentru lucrătorii
din întregul ecosistem turistic, inclusiv
pentru lucrătorii sau administratorii IMMurilor. Printre alte surse de sprijin în materie
de competențe se numără:


Erasmus pentru tinerii antreprenori176,
un program de schimb transfrontalier
care oferă antreprenorilor noi sau
aspiranți șansa de a învăța de la
antreprenorii cu experiență care conduc
mici companii în alte țări. Acest program
poate constitui o sursă de experiențe de
învățare și inovare atât pentru noul
antreprenor, cât și pentru antreprenorul
cu experiență al IMM-ului gazdă;



platforma UE pentru competențe și locuri
de muncă digitale, care oferă informații,
resurse și oportunități de formare legate
de competențele digitale, în colaborare
cu 25 de coaliții naționale pentru
competențe digitale177;



Alianța „Next Tourism Generation”, care
oferă resurse legate de competențele
digitale, sociale și verzi în turism178;



Academia OMT, care oferă informații
despre cursuri, webinare și resurse în
domeniul
turismului,
destinate
profesioniștilor și persoanelor care
doresc să devină profesioniste179.
Tema 23: Ghișeul unic al
oportunităților de învățare pentru
IMM-urile din domeniul turismului


Asigurarea unui punct de acces
digital ușor de utilizat pentru IMMurile din domeniul turismului, prin
care acestea să găsească resurse de
învățare autonomă cu/fără plată și
anunțuri la zi despre viitoare
evenimente de formare organizate de
diferiți furnizori

Programul european de schimb pentru întreprinderi –
Erasmus pentru tineri antreprenori (erasmus-entrepreneurs.eu).
177
Oferte de formare I Platforma pentru competențe și locuri de
muncă digitale (europa.eu).
178
Resources HUB – NTG (nexttourismgeneration.eu).
179
Academia OMT | OMT.
180
Industria turismului – Ocuparea forței de muncă – Statistici
explicate (europa.eu).
176

Asigurarea unui spațiu online în care
IMM-urile din domeniul turismului să
se poată conecta pentru a face
schimb de învățăminte

Dimensiunea socială
Echitatea și atractivitatea locurilor
de muncă din turism
În ecosistemul turistic sunt angajate mai
multe femei decât bărbați, cele mai mari
proporții observându-se în sectorul cazării, în
agențiile de voiaj și agențiile de turism
organizatoare. În 2017, 13 % dintre
persoanele angajate în turism erau lucrători
tineri180. Câștigurile salariale orare și
costurile orare ale forței de muncă sunt
semnificativ mai mici în sectorul turismului
decât în economia totală, iar în acest sector
se observă o proporție relativ ridicată de
contracte temporare și o vechime în muncă
mai scăzută181. Femeile din sectorul
turismului câștigă cu aproximativ 15 % mai
puțin decât bărbații182. La nivel mondial,
femeile
continuă
să
fie
substanțial
subreprezentate în funcțiile de conducere și
reprezintă doar 21 % din membrii consiliilor
de administrație ale întreprinderilor din
sectorul turismului183.
Una dintre principalele provocări pentru
redresarea și reziliența turismului este lipsa
forței de muncă. Ca urmare a măsurilor de
limitare a mișcării persoanelor și a
oportunităților reduse de muncă, numeroși
lucrători
din
sectorul
cazării,
al
restaurantelor și al activităților agențiilor de
voiaj s-au îndreptat spre alte sectoare.
Pentru atragerea și păstrarea unei forțe
calificate de muncă și pentru relansarea
turismului UE cu o reziliență sporită pe
termen lung, va fi esențial să se dezvolte
parcursuri profesionale atractive cu locuri de
muncă stabile și de calitate și să se asigure
salarii echitabile și condiții bune de muncă
prin negocieri colective.
Tema 24: Echitatea și egalitatea la
locurile de muncă din sectorul
turismului


Oferirea, de către companiile de
turism, a unor locuri de muncă
stabile și decente, cu salarii echitabile

Industria turismului – Ocuparea forței de muncă – Statistici
explicate (europa.eu).
182
OMT (2019), Global report on Women in Tourism (Raport
global privind femeile în sectorul turismului).
183
Turism |Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între
Femei și Bărbați (europa.eu).
181
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și egale, asigurări sociale complete,
respectarea drepturilor lucrătorilor de
a se organiza și de a negocia colectiv,
contracte de muncă și egalitate de
gen


Aplicarea, de către organizațiile
publice de turism, a unor practici
echitabile de ocupare a forței de
muncă care să servească drept
exemplu



Efectuarea, de către autoritățile
competente, a unor inspecții și
controale privind condițiile de muncă
din sector

Economia
socială,
desfășurată
prin
intermediul
platformelor
digitale
colaborative, joacă un rol tot mai important
în ecosistemul turistic. Platformele pot să
faciliteze accesul la oportunități de angajare
în condiții flexibile, dar și să creeze situații de
muncă precare. O persoană poate practic să
lucreze ca angajat al platformei, fără a
beneficia însă de un statut profesional oficial
sau de protecție socială legată de locul de
muncă în chestiune184. Astfel de riscuri
există, de exemplu, pentru lucrătorii din
cadrul serviciilor de transport de persoane,
al serviciilor de livrare de alimente și al
serviciilor de experiențe locale, care sunt
oferite prin intermediul platformelor, cum ar
fi vizitele ghidate, experiențele culinare
oferite la domiciliu sau cursurile culturale de
gătit sau de dans. În măsurile publicate de
Comisie pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă pentru lucrul pe platforme185, în
orientările elaborate cu privire la contractele
colective de muncă, în care sunt abordate și
condițiile de muncă ale persoanelor care
desfășoară o activitate independentă fără
angajați186, și în Planul de acțiune pentru
economia socială187 sunt tratate mai multe
aspecte importante pentru persoanele care
lucrează în turism.

184

Accesibilitatea pentru persoanele
cu handicap
În UE există aproximativ 87 de milioane de
persoane cu o anumită formă de handicap188,
iar 20,6 % din populația UE avea în 2020
vârsta de 65 de ani sau mai mult189. Având
în vedere că populația UE îmbătrânește,
persoanele de peste 65 de ani reprezintă o
bază importantă de consumatori pentru
turism, vizite și călătorii cu familia și
prietenii. În 2019, turiștii în vârstă de peste
55 de ani reprezentau deja 41 % din totalul
nopților de cazare în scopuri turistice190. În
plus, după cum s-a subliniat în Convenția
Națiunilor
Unite
privind
drepturile
persoanelor cu handicap191 (la care UE și
toate statele membre sunt părți) și în
Strategia privind drepturile persoanelor cu
handicap 2021-2030192, persoanele cu
handicap au dreptul la acces egal la turism
(călătorii, ospitalitate, activități culturale).
Turismul accesibil și favorabil incluziunii este
esențial pentru ajutarea tuturor persoanelor
să participe pe deplin în societate. Prin
urmare, este important să se asigure
furnizarea unor structuri turistice accesibile
în toate destinațiile și să se ofere informații
clare și accesibile cu privire la acestea pentru
călătorii care își planifică și rezervă sejururi
și activități. Potrivit studiului Eurobarometru
499 din 2021, 39 % dintre cetățenii UE au
considerat
că
informațiile
privind
accesibilitatea serviciilor turistice sunt destul
de greu sau foarte greu de găsit, iar această
proporție a fost mai mare în rândul
persoanelor în vârstă.
Dintre persoanele în vârstă de peste 65 de
ani care nu au efectuat călătorii cu înnoptare,
47 % au declarat că unul dintre principalele
motive este sănătatea193. Anumite nevoi în
materie de sănătate au fost menționate și în
consultările cu părțile interesate ca factor
care limitează posibilitatea cetățenilor de a
călători și de a se bucura de turism.
Dezvoltarea unor structuri de cazare
adaptate ar putea oferi un avantaj
competitiv având în vedere aceste piețe
specifice, permițând în același timp unor
grupuri mai largi de persoane să se bucure
de vizite în diferite zone și de experiențe
culturale. Pe lângă siguranța și structurile

188
Hauben, Lenaerts & Wayaert (2020), The platform economy
https://www.disability-europe.net/downloads/1046-ede-task-2and precarious work (Economia platformelor și munca precară),
1-statistical-indicators-tables-eu-silc-2018.
189
Raport privind studiul efectuat pentru Comisia EMPL a
Structura și îmbătrânirea populației – Statistici explicate
Parlamentului European.
(europa.eu).
185
190
Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme
Tendințele turistice și îmbătrânirea – Statistici explicate
(europa.eu).
(europa.eu).
186
191
Orientările privind contractele colective de muncă ale
Articolul 30 – Participarea la viața culturală, la activități
persoanelor care desfășoară activități independente fără angajați recreative, de agrement și sportive | Organizația Națiunilor Unite.
192
(europa.eu).
COM(2021) 101 final.
187
193
Planul de acțiune pentru stimularea economiei sociale și
Tendințele turistice și îmbătrânirea – Statistici explicate
crearea de locuri de muncă (europa.eu).
(europa.eu).
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legate de sănătate care sunt oferite de
unitățile turistice, călătorii care au nevoie de
asistență medicală în străinătate ar trebui să
aibă acces, când călătoresc, la serviciile de
care au nevoie. Această nevoie va crește mai
mult, deoarece persoanele în vârstă
reprezintă o proporție din ce în ce mai mare
de călători. Prin utilizarea și dezvoltarea în
mai mare măsură a serviciilor electronice
transfrontaliere de sănătate, cum ar fi
prescripțiile
electronice
și
dosarele
electronice de sănătate ale pacienților, s-ar
putea facilita dezvoltarea turismului în UE
pentru persoanele care au nevoie de
asistență medicală în străinătate.
Cererea sporită de servicii turistice ecologice
determină și o nevoie sporită de sprijinire a
unor servicii și infrastructuri mai accesibile
pentru turismul în natură. Dezvoltarea unor
soluții accesibile de realitate virtuală și
realitate augmentată poate oferi modalități
alternative de accesare a siturilor naturale și
culturale. În același timp, ar trebui să se
acorde atenție persoanelor cu handicap în
procesul de punere în aplicare a tranziției
digitale în domeniul marketingului turistic, al
partajării de informații, al serviciilor de
rezervare și al furnizării de experiențe
turistice.
Tema 25: Sporirea accesibilității
serviciilor turistice


Sensibilizarea cu privire la importanța
accesibilității în turism



Îmbunătățirea ofertei și a vizibilității
serviciilor turistice accesibile



Aplicarea normelor UE privind
achizițiile publice accesibile

Accesul pentru toată lumea
Conform statisticilor Eurostat din 2019,
35 % dintre rezidenții UE în vârstă de 15 ani
sau mai mult nu au efectuat călătorii cu
înnoptare194. Dacă se iau în considerare
toate tipurile de călătorii, inclusiv călătoriile
de o zi, din sondajul Eurobarometru 499 din
2021 a reieșit că 11 % dintre cetățenii UE nu
au călătorit „niciodată” și 9 % au călătorit
doar o dată la câțiva ani înainte de pandemia
de COVID-19195. Prin turism nu ar trebui să
se înțeleagă numai călătoriile cu înnoptare,
ci și călătoriile de o zi. Călătoriile cu
înnoptare pot fi mai dificile pentru

Tendințele turistice și îmbătrânirea – Statistici explicate
(europa.eu).
194

persoanele cu limitări economice, afecțiuni
de sănătate sau anumite griji familiale.
Proporția persoanelor în vârstă care nu
efectuează călătorii cu înnoptare a fost mai
mare decât cea a persoanelor mai tinere, iar
52 % dintre persoanele care nu efectuează
călătorii cu înnoptare au menționat ca motiv
aspectul financiar.
Accesul la turism pentru toată lumea ar
putea fi stimulat prin crearea unor posibilități
de cazare și călătorie în afara sezonului și la
prețuri moderate pentru șomeri, pensionari
și persoane cu venituri scăzute. Există însă și
factori, cum ar fi vacanțele școlare, care pot
restrânge perioadele în care familiile pot
călători. În destinațiile turistice ar trebui să
se asigure diverse servicii pentru persoanele
cu mijloace economice diferite, pentru a se
spori accesul la călătorii pentru toate tipurile
de persoane și familii, pe tot parcursul
anului. Furnizorii de servicii ar trebui, de
asemenea, să asigure diversitatea prețurilor
în oferta lor turistică care respectă mediul,
astfel încât toată lumea să poată participa și
la tranziția verde a turismului.
Pe lângă nevoile de accesibilitate legate de
handicap, de motive de sănătate sau de
mijloace economice, destinațiile turistice ar
trebui să ofere servicii și un nivel suficient de
siguranță pentru clienții de diferite religii sau
orientări sexuale, pentru familii sau
persoane care călătoresc singure etc. Prin
luarea în considerare a diverse grupuri de
clienți se poate contribui la competitivitatea
și reziliența destinației turistice, în special
dacă informațiile despre aceste oportunități
sunt comunicate clar clienților online, pentru
ca aceștia să țină seama de ele când planifică
și rezervă servicii. De aceste servicii ar putea
beneficia și grupurile de clienți din destinația
locală, în contextele caracterizate tot mai
mult de multiculturalitate și diversitate din
întreaga UE.

Bunăstarea rezidenților
Turismul poate oferi un important sprijin
economic destinațiilor urbane și rurale și
IMM-urilor acestora. În același timp, este
important să se asigure că turismul nu
dăunează naturii, mediului local sau
bunăstării sociale și culturale a localnicilor.
Serviciile turistice nu ar trebui să fie dirijate
și furnizate vizitatorilor în moduri care riscă
să dăuneze mediului, culturii sau populației
locale. Cauzarea de daune ar reduce
autenticitatea culturală și de mediu a

Atitudinile europenilor față de turism – noiembrie 2021 –
sondaj Eurobarometru (europa.eu).
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destinației turistice și, astfel, atractivitatea
acesteia pe termen lung.

Turismul durabil pentru generația
mai tânără

Factorii-cheie
care
pot
avea
efecte
dăunătoare asupra durabilității sociale a
destinațiilor locale sunt impactul direct
negativ perceput al vizitatorilor (aglomerare,
neplăceri, creșterea cantității de deșeuri,
daunele aduse naturii sau clădirilor) și
impactul indirect (prețuri mai mari pentru
servicii, modificarea piețelor locuințelor,
gentrificarea și accesul la spațiile comerciale
din centrele orașelor). Din consultarea
părților interesate a reieșit faptul că
bunăstarea rezidenților este un aspect
esențial pentru durabilitatea pe termen lung
a turismului. Din acest motiv, organizația de
gestionare a turismului la nivelul destinației
ar trebui să includă rezidenții în planificarea
și monitorizarea activităților turistice și a
impactului acestora.

În vederea unei duble tranziții orientate spre
viitor și caracterizate de o reziliență pe
termen lung, este esențial să se asigure că
turiștii viitoarei generații împărtășesc valorile
și obiectivele tranziției pe termen lung, atât
în calitate de furnizori, cât și de consumatori
de turism. În acest sens, în cadrul educației
de bază ar trebui să se promoveze un
comportament
durabil,
prin
soluții
educaționale inovatoare, cum ar fi cele
dezvoltate de Coaliția „Educație pentru
climă”197, și conform cadrului european de
competențe în materie de durabilitate198.
Tinerii ar trebui, de asemenea, să învețe să
devină consumatori, lucrători și cetățeni
competenți din punct de vedere digital,
dobândind competențele digitale necesare
conform Cadrului european al competențelor
digitale199.

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a
arătat că se pot obține modele de afaceri mai
reziliente prin furnizarea de servicii care
aduc beneficii atât localnicilor, cât și
vizitatorilor. În acest mod, schimbările
bruște ale fluxurilor de vizitatori nu
paralizează economia locală. În raportul
referitor la călătoriile durabile, realizat de
Booking.com, se precizează că 73 % dintre
călători doresc să aibă experiențe autentice
reprezentative pentru cultura locală196.
Dezvoltarea unor servicii de interes pentru
localnici oferă locuri de întâlnire naturale
între rezidenți și vizitatori în cadrul unor
atracții și practici culturale locale autentice.
Tema 26: Servicii turistice pentru
vizitatori și rezidenți deopotrivă


Diversificarea și dezvoltarea
serviciilor turistice, astfel încât
acestea să fie atât în beneficiul
rezidenților, cât și al vizitatorilor



Luarea în considerare a diferitelor
tipuri de clienți, cum ar fi familiile,
persoanele care călătoresc singure
sau persoanele cu diferite orientări
religioase, spirituale sau sexuale

Este de asemenea important să se
promoveze și să se sprijine interesul tinerilor
din UE de a călători și de a învăța despre
istoria și cultura Europei prin experiențe și
schimburi personale concrete. Anul 2022 va
fi Anul european al tineretului. În cursul
anului vor fi evidențiate opțiunile tinerilor de
a călători în întreaga Europă, cu sprijinul
inițiativei DiscoverEU și al Portalului
european pentru tineret200. În ansamblu,
până la 700 000 de tineri vor primi finanțare
prin DiscoverEU201 în perioada 2021-2027,
pentru a călători cu trenul și a afla despre
bogăția și diversitatea naturii, culturii și
oamenilor Europei.

196

Booking.com (2021) Sustainable Travel Report (Raport
privind călătoriile durabile).
197
Coaliția „Educație pentru climă” |Coaliția „Educație pentru
climă” (europa.eu).
198
GreenComp: Cadrul european de competențe în materie de
durabilitate |Platforma științifică a UE (europa.eu).

200

Portalul european pentru tineret | Portalul european pentru
tineret (europa.eu).
201
DiscoverEU | Portalul european pentru tineret (europa.eu).
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INVESTIȚIILE ȘI
FINANȚAREA
Atât finanțarea publică, cât și cea privată
joacă un rol esențial în ecosistemul turistic,
iar parteneriatele public-privat sunt factori
importanți ai tranziției verzi și ai tranziției
digitale. Ele joacă un rol important în
facilitarea și sprijinirea unor practici mai
ecologice, în facilitarea partajării de date și a
inovării digitale și în sprijinirea activităților
de cercetare și inovare și de dezvoltare a
competențelor în toate sectoarele și pentru
toți actorii implicați în ecosistemul turistic.

Investițiile private și împrumuturile
Investițiile private joacă un rol esențial în
ecosistemul
turistic.
Restricțiile
și
impedimentele de călătorie, precum și
multiplele măsuri de limitare a mișcării
persoanelor aplicate începând din martie
2020 au redus considerabil capacitatea
ecosistemului turistic al UE de a investi în
dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare
mai reziliente și a unor noi servicii (de
exemplu, turismul lent, decarbonizat).
Deficitul de investiții estimat pentru perioada
2020-2021 este de 161 de miliarde EUR (cea
mai mare nevoie de investiții din cadrul
tuturor ecosistemelor)202. Consiliul Mondial
al Turismului și Călătoriilor estimează că,
numai în 2020, investițiile de capital în
sectorul călătoriilor și turismului au scăzut cu
29,7 %203.
Majoritatea sectoarelor din ecosistemul
turistic au fost nevoite să își realoce bugetul
de investiții și să împrumute bani pentru a
acoperi costurile fixe în timpul pandemiei.
Acest nivel ridicat de îndatorare complică și
mai mult refinanțarea și atragerea de
lichidități pentru investiții pe termen mediu.
Singura excepție majoră o reprezintă
investițiile de capital legate de cazare. Spre
deosebire de alte sectoare, cum ar fi
companiile aeriene sau croazierele, în care
activele se depreciază destul de rapid,
sectorul ospitalității reușește în continuare

202

SWD(2020) 98 final, p. 41.
„De la 986 de miliarde USD în 2019 din totalul investițiilor
mondiale la 693 de miliarde USD”, WTTC, Investing in travel &
tourism, septembrie 2021, p. 2.
204
Potrivit raportului din 17 noiembrie 2021 intitulat „Europe
Hotel Construction Pipeline Trend” (Tendințe privind rezerva de
proiecte de construcții de hoteluri în Europa) și elaborat de
Lodging Econometrics, la sfârșitul T3 2021, unitățile hoteliere
aflate în construcție scăzuseră cu 6 % la nivel de proiecte (870
de proiecte) și cu 5 % la nivel de camere (144 463 de camere)
față de aceeași perioadă din anul precedent. Lucrările de
construcție programate să înceapă în următoarele 12 luni
scăzuseră cu 7 % la nivel de proiecte și cu 5 % la nivel de
camere față de aceeași perioadă din anul precedent. Numărul
203

să
strângă
fonduri
pentru
investiții
imobiliare. Nivelurile investițiilor, în special
ale
investițiilor
străine
directe,
se
redresează,
multe
dintre
proiectele
anterioare pandemiei de COVID-19 fiind
reluate, în ciuda unor probleme care
afectează lanțurile de aprovizionare din
sectorul construcțiilor204.
Comisia sprijină investițiile în activități
durabile prin intermediul unui sistem comun
de clasificare a activităților economice
durabile – „taxonomia UE” –, în conformitate
cu Planul de acțiune privind finanțarea
creșterii durabile205. Banca Europeană de
Investiții acordă împrumuturi, de exemplu,
hotelurilor,
sectorului
ospitalității,
infrastructurii
culturale,
parcurilor
de
distracții și infrastructurilor de transport206.
Sprijinul oferit vizează în special eficiența
energetică și reabilitarea urbană.

Barierele din calea investițiilor
În ciuda diverselor mecanisme de sprijin207,
criza cauzată de pandemia de COVID-19 a
avut un efect grav asupra lichidității
companiilor de turism, ca urmare a măsurilor
de limitare a mișcării persoanelor, a
închiderii serviciilor și a numărului mai mic
de clienți. Această lipsă de lichidități și
datoriile acumulate pot constitui obstacole în
calea realizării de investiții private în
măsurile necesare pentru dubla tranziție, în
special de către întreprinderile mai mici.
Climatul investițional este afectat, de
asemenea, de diverse incertitudini în materie
de reglementare și de piață.
Contribuția necesară a călătoriilor și a
turismului la Legea climei și la obiectivele
pentru 2050 privind neutralitatea emisiilor
de dioxid de carbon înseamnă schimbări
probabile în ceea ce privește obligațiile
publice, cum ar fi autorizațiile de mediu, și
stimulentele (de exemplu, încetarea scutirii
de la impozitarea energiei pentru zborurile
intra-UE). Investitorii se confruntă, de
asemenea, cu volatilitatea pe termen scurt a
cererii (care prezintă creșteri și scăderi

de unități hoteliere aflate în primele faze de proiectare a crescut
însă cu 15 % la nivel de proiecte și cu 22 % la nivel de camere
față de aceeași perioadă din anul precedent.
205
Strategia reînnoită privind finanțarea durabilă și punerea în
aplicare a Planului de acțiune privind finanțarea creșterii durabile
| Comisia Europeană (europa.eu).
206
https://www.eib.org/en/products/index.htm;
https://www.eib.org/en/projects/sectors/transport/index.htm.
207
SURE, CRII+, REACT-EU și Cadrul temporar pentru măsuri
de ajutor de stat, care a fost prelungit până în iunie 2022. S-a
furnizat și sprijin indirect, de exemplu prin modificări ale
legislației UE în vederea reducerii temporare a obligațiilor în
sectorul aviației.
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Tabelul 2 – Programele de finanțare ale UE relevante pentru turism
Programele de finanțare ale UE 2021-2027 incluse în Ghidul privind
finanțarea UE pentru turism

CFM

1 Mecanismul de redresare și reziliență
2 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune
3 Fondul social european (FSE+)
4 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
5 Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA)
6 Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)

Total în
NGEU miliarde
EUR*
723,8
723,8
274,0

274,0
99,3
87,4

99,3
8,1

95,5

6,1

6,1

5,4

7 Orizont Europa

86,1

8 Programul Europa creativă

5,4
5,4

95,5

1,8

9 Erasmus+

2,5

24,6

10 Fondul pentru o tranziție justă

8,5

11 Programul Europa digitală

7,6

12 Programul privind piața unică

4,2

13 Fondul InvestEU

3,1

14 REACT-EU

26,5
10,9

19,3
7,6
4,2

6,1

10,3

50,6

50,6

15 Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

1,5

Buget total în miliarde EUR*

1 422,2

* toa te s umel e s unt rotunji te; pentru a numi te progra me, total ul cupri nde ș i s upl i mentări ul teri oa re
Sursă:

DG EMPL (2021) – Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

bruște în contextul pandemiei de COVID-19
și al restricțiilor de călătorie ad-hoc) și cu
dificultăți în anticiparea schimbărilor pe
termen lung, cum ar fi ponderea viitoare a
turismului ecologic.

programelor existente ale UE, DG GROW
publică un ghid privind finanțarea din partea
UE pentru turism. Ghidul respectiv conține
exemple de proiecte care au primit finanțare
în cadrul diferitelor programe.

În ultimul rând, investițiile străine directe
tind să se concentreze numai asupra câtorva
sectoare, cum ar fi tehnologia serviciilor de
călătorie și a altor servicii turistice, hotelurile
și închirierea de autoturisme pe termen
scurt. 208

Sprijinul tehnic oferit de UE
pentru transformarea
ecosistemului turistic

Sursele UE de finanțare a
turismului
Există în total 15 programe diferite de
finanțare ale UE prin care se oferă sprijin
unui număr ridicat de sectoare turistice și de
operatori din domeniul turismului. Aceste
programe oferă împreună un sprijin mai
cuprinzător la nivelul UE decât ar fi posibil în
cadrul unui singur program de finanțare
specific turismului. Tabelul 2 conține o listă a
acestor 15 programe ale UE.

Comisia sprijină statele membre, la cerere,
în elaborarea și punerea în aplicare a
reformelor pentru un turism durabil, rezilient
și digital prin intermediul instrumentului de
sprijin tehnic. În 2022, instrumentul de
sprijin tehnic va sprijini mai multe state
membre în promovarea unei mai bune
guvernanțe a datelor, în dezvoltarea de
instrumente pentru înverzirea și digitalizarea
industriei turismului și în îmbunătățirea
gestionării destinațiilor turistice.

Pentru a ajuta părțile interesate din domeniul
turismului să găsească finanțare în cadrul

208

UNWTO (2020), Enabling Frameworks for Tourism
Investment - Drivers and Challenges shaping Investments in
Tourism (Cadre facilitatoare pentru investiții în turism - vectori și
provocări care conturează investițiile în turism), p. 19 și
următoarele. În mod tradițional, astfel de investiții sunt mult mai

limitate în ceea ce privește infrastructurile de transport (căi
ferate, aeroporturi etc., în care investitorii nu pot dobândi dreptul
de proprietate sau o influență semnificativă) și în sectoarele mai
puțin lucrative.
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Programele gestionate la nivel
național și regional
Prin fondurile politicii de coeziune209,
regiunile și orașele din Uniunea Europeană
sunt ajutate să acorde sprijin pentru crearea
de locuri de muncă, competitivitatea
întreprinderilor,
creșterea
economică,
dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității
vieții cetățenilor. Acest sprijin este acordat
prin metoda gestiunii partajate, în cadrul
căreia statele membre și autoritățile
regionale și locale sunt responsabile cu
punerea în aplicare a fondurilor, stabilind
priorități pe baza nevoilor identificate și în
condițiile stabilite. Autoritățile naționale,
regionale și locale au astfel posibilitatea să
instituie mecanisme care să răspundă
nevoilor specifice ale zonei în chestiune, cu
finanțare din bugetul UE, alături de finanțare
națională și privată.
În perioada de programare 2021-2027,
fondurile politicii de coeziune, în special
Fondul european de dezvoltare regională,
continuă să fie disponibile pentru o
multitudine de investiții care corespund
obiectivelor
de
politică,
în
vederea
consolidării fundației unui ecosistem turistic
mai rezilient și mai durabil. De exemplu,
fondul promovează investițiile în soluții
digitale, în utilizarea optimă și durabilă a
resurselor de mediu, în diversificarea ofertei
turistice și în cooperarea transfrontalieră în
domeniul turismului durabil. Recent a fost
adăugat un nou obiectiv specific în cadrul
Fondului european de dezvoltare regională.
Scopul este să se promoveze turismul durabil
pentru consolidarea dezvoltării economice, a
incluziunii sociale și a inovării sociale,
recunoscând potențialul de transformare pe
care îl are sectorul turismului în ceea ce
privește
abordarea
provocărilor
socioeconomice și luând în considerare
transformarea verde, transformarea digitală
și nevoile în materie de reziliență în zona
vizată. Pentru turismul durabil există sprijin
și în cadrul strategiilor integrate de
dezvoltare locală, în funcție de nevoile și
potențialul zonelor în chestiune.
Pentru operatorii și IMM-urile din domeniul
turismului există sprijin și în cadrul planurilor
naționale de redresare și reziliență, sub
formă de sprijin specific pentru tranziția
verde și tranziția digitală pentru IMM-uri. În

plus, 16 planuri naționale conțin elemente
specifice legate de turism. Peste jumătate
din investițiile planificate (56 %) vizează
consolidarea rezilienței și a competitivității
ecosistemului turistic, o treime (32 %) din
investiții vor fi alocate pentru sporirea
durabilității,
iar
12 %
vor
sprijini
digitalizarea. În plus, de măsurile privind
învățarea
pe
tot
parcursul
vieții,
învățământul profesional și recalificarea
forței
de
muncă
vor
beneficia
și
întreprinderile din domeniul turismului și
forța de muncă a acestora.
În cadrul Programului privind piața unică,
Comisia, împreună cu statele membre,
cofinanțează Rețeaua Centrelor Europene ale
Consumatorilor210, care le oferă turiștilor
consiliere și asistență cu privire la drepturile
pe care le au aceștia în calitate de
consumatori atunci când călătoresc peste
granițe în UE.

Mecanismele de sprijin axate pe
IMM-uri
În cadrul Programului privind piața unică,
Comisia sprijină acțiuni specifice pentru
IMM-uri, în cadrul pilonului destinat IMMurilor.
Cererile
anuale
de
proiecte
organizează sprijin tematic pentru IMM-uri în
diferite state membre, cuprinzând atât
sprijin financiar direct, cât și asistență
tehnică. Măsurile lansate în 2021 pentru
sprijinirea digitalizării IMM-urilor211 și alte
măsuri care urmează să fie lansate în 2022
vor contribui la promovarea redresării în
urma
pandemiei
de
COVID-19
prin
stimularea creșterii în turismul durabil212,
inclusiv prin implicarea în sisteme de mediu
și prin evaluări ale amprentei de mediu a
produselor.
Pe lângă programele de finanțare, alte
mecanisme de sprijin pentru IMM-uri și
întreprinderi aduc beneficii și celor care
lucrează în turism. Aceste resurse pot fi ușor
accesate de toți și oferă consiliere directă și
oportunități de intrare în contact cu omologi
și experți:


Rețeaua întreprinderilor europene
(EEN)213 oferă sprijin tuturor IMM-urilor
în ceea ce privește inovarea, drepturile
de
proprietate
intelectuală
și
digitalizarea. Începând cu 2022, rețeaua

Politica de coeziune 2021-2027 – Politica regională – Comisia 212 Redresarea în urma pandemiei de COVID-19 prin intermediul
Europeană (europa.eu).
unei creșteri a turismului durabil și prin sprijinirea IMM-urilor
210
Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) | (SMP-COSME-2021-TOURSME) (europa.eu).
213
Comisia Europeană (europa.eu).
Rețeaua întreprinderilor europene (europa.eu).
209

211

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_pro
g/cosme/wp-call/call-fiche_cos-tourinn-2020-3-04_en.pdf.
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dispune, de asemenea, de consilieri în
materie de durabilitate. Prin intermediul
EEN, IMM-urile din domeniul turismului
pot să găsească puncte de contact
locale, care pot să ofere consiliere și să
pună la dispoziție linkuri către experți și
resurse.




Platforma de cooperare a clusterelor
europene214 oferă sprijin clusterelor
industriale și include mai multe clustere
legate de turism. Platforma oferă
instrumente
pentru
găsirea
de
parteneriate de sprijin la nivel regional,
național și european.

Acceleratorul Consiliului European
pentru Inovare (CEI)216 oferă sprijin
financiar, îndrumare, mentorat și acces
investitorilor, întreprinderilor mari și
IMM-urilor.



În pagina Accesul la finanțarea
oferită de UE217 de pe portalul
YourEurope, IMM-urile sunt ajutate să
găsească informații despre împrumuturi
și capitaluri de risc sprijinite de Uniunea
Europeană.

Pagina principală | Platforma de cooperare a clusterelor
europene.
215
Centrele europene de inovare digitală | Conturarea viitorului
digital al Europei (europa.eu).

Fondul european de investiții218
sprijină
IMM-urile
europene
prin
îmbunătățirea accesului acestora la
finanțare printr-o gamă largă de
intermediari financiari selectați.

Tema 27: Sprijinirea vizibilității
oportunităților de finanțare pentru
actorii din domeniul turismului

Centrele
europene
de
inovare
digitală215 oferă servicii de inovare, cum
ar fi consiliere în materie de finanțare,
formare și dezvoltare a competențelor,
care sunt necesare pentru succesul
transformării digitale și al inovării
digitale.



214





Consolidarea „Ghidului privind
finanțarea din partea UE pentru
turism” prin furnizarea de informații
despre proiectele finanțate recent și
viitoarele cereri de propuneri



Punerea la dispoziție a unui ghișeu
unic care să stabilească legături cu
principalele resurse de sprijin pentru
IMM-urile din domeniul turismului și
cu posibilitățile de finanțare existente
la nivel european, național și regional



Asigurarea unei comunicări eficace cu
privire la sprijinul direct pentru IMMuri acordat în cadrul acțiunilor
COSME/Programului privind piața
unică din statele membre

216

Acceleratorul CEI (europa.eu).
Accesul la finanțare – Your Europe (europa.eu).
218
https://www.eif.org.
217
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MONITORIZAREA ȘI
PUNEREA ÎN APLICARE ÎN
COMUN



Lansarea unui proces de punere
în aplicare în comun
Procesul de creare în comun cu părțile
interesate a arătat cât de relevant este să se
colaboreze pentru sprijinirea tranziției verzi
și a tranziției digitale, pentru redresare în
urma pandemiei și pentru sporirea rezilienței
și a durabilității pe termen lung a
ecosistemului. Cooperarea nu trebuie să
înceteze odată cu publicarea căii de tranziție.
Ea ar trebui să continue cu un proces de
punere în aplicare în comun, în cadrul căruia
asumarea în comun a responsabilității (sub
formă de angajamente și promisiuni) să fie
însoțită de structuri și de procese
participative pentru integrarea sprijinului
continuu și a evaluării periodice a măsurilor
și obiectivelor de tranziție.
Procesul de punere în aplicare în comun va
începe prin aducerea căii de tranziție pentru
turism în atenția tuturor părților implicate în
ecosistemul turistic și prin încurajarea
acestora să își prezinte angajamentele de a
pune în aplicare în comun calea de tranziție
pentru turism.




Părțile interesate vor fi invitate să își
prezinte angajamentele garantând că
vor acționa în privința măsurilor și/sau a
obiectivelor specifice stabilite în cadrul
căii de tranziție. Aceste angajamente și
acțiunile întreprinse pe baza lor în fiecare
an
vor
fi
publicate
online.
Se
preconizează că angajamentele vor
include obiective măsurabile, urmând ca
cele
asumate
în
materie
de
înverzire/durabilitate să fie validate de
părți terțe și să se sprijine pe EMAS, pe
eticheta ecologică a UE sau pe metoda
referitoare la amprenta de mediu a
produselor/a organizațiilor.
Părțile interesate vor fi invitate să își
exprime interesul de a participa la
grupuri operative pentru a sprijini și a
urmări progresele înregistrate în ceea ce
privește
dimensiunile-cheie
(dimensiunea
verde,
dimensiunea
digitală, reziliența) ale căii de tranziție.

Pagina principală | Declarația de la Glasgow privind
alimentația și clima (glasgowdeclaration.org).
220
Pagina principală | Rețeaua „O singură planetă”.
221
Pagina principală (destination2050.eu).
219

Părțile interesate vor fi invitate, de
asemenea, să profite de sinergiile dintre
obiectivele căii de tranziție pentru turism
și inițiativele internaționale, cum ar fi
Declarația de la Glasgow219, rețeaua „O
singură
planetă”220,
„Destination
221
2050” , Pactul privind competențele
din sectorul turismului222 și alte inițiative
internaționale și europene, când își
planifică angajamentele, obiectivele și
evaluarea progreselor.

Implicarea și sprijinul statelor
membre
Statele membre ale UE au participat la toate
etapele procesului de creare în comun,
inclusiv prin reuniuni de consultare specifice.
Este de o importanță majoră ca ele să
susțină tranziția, în vederea orientării și a
furnizării sprijinului la nivel regional și local,
ținându-se seama de nevoile specifice ale
fiecărei zone vizate.
Comisia va continua să colaboreze cu
experții din statele membre cu scopul de a
conveni asupra unui set de măsuri și a unui
plan de lucru multianual, pe baza acțiunilor
prezentate în cadrul căii de tranziție.

Coordonarea diferitelor politici
Astfel cum se descrie în prezentul document,
ecosistemul turistic este interconectat cu alte
câteva ecosisteme și cu politicile acestora.
Din acest motiv, este important să se asigure
că în procesul de punere în aplicare în comun
a căii de tranziție pentru turism se ține
seama de progresele înregistrate în alte
ecosisteme și de evoluțiile din cadrul altor
politici ale UE. DG GROW va ajuta la
coordonarea cu alte departamente ale
Comisiei pentru a se asigura că în procesul
de punere în aplicare în comun se ține seama
de progresele înregistrate în alte ecosisteme
și de evoluțiile din cadrul altor politici ale UE.
Părțile interesate au subliniat că și ele
consideră că este necesară o coordonare a
politicilor la nivelul statelor membre. O astfel
de coordonare este puternic încurajată,
astfel încât Grupul de lucru pentru turism din
cadrul Consiliului ar putea avea în vedere
reuniuni comune de coordonare cu alte
grupuri de lucru, dacă se identifică nevoi
specifice.

222

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25214&langId=en
.
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Asistența tehnică furnizată prin
intermediul unei platforme
online colaborative
După cum s-a recunoscut în mai multe
secțiuni ale prezentului raport și în măsurile
conexe, este nevoie de o platformă tehnică
care să constituie un punct central de sprijin
pentru părțile interesate. Lansarea unei
astfel de platforme va fi o sarcină esențială
pentru DG GROW în 2022. Această platformă
va sprijini mai multe dintre măsurile
identificate în cadrul căii de tranziție și va
oferi părților interesate un spațiu în care să
comunice unele cu altele, în mod atât
structurat, cât și nestructurat, și să poată
învăța unele de la altele.
Platforma tehnică va oferi un sprijin esențial
pentru procesul de punere în aplicare în
comun a căii de tranziție. Ea va pune la
dispoziția grupurilor operative resurse și un
spațiu de lucru, va găzdui discuții structurate
între părțile interesate, va permite schimbul
de informații și sprijinul reciproc pentru
măsuri specifice și va oferi o funcție de
sondaj pentru părțile interesate cu privire la
provocările și realizările lor în efectuarea
tranziției.

depunerea de mai multe ori a acelorași
eforturi.

Evaluarea și urmărirea
progreselor înregistrate de-a
lungul căii
Monitorizarea căii de tranziție ar trebui să fie
un proces derulat în colaborare și corelat cu
sprijinul pentru punerea în aplicare în
comun. Abordarea specifică va fi discutată și
convenită cu părțile interesate care participă
la punerea în aplicare în comun, dar în planul
inițial se prevede:


invitarea părților interesate să formeze
trei grupuri operative: Tranziția verde,
Tranziția digitală și Reziliența. Măsurile
stabilite în cadrul căii de tranziție vor fi
apoi alocate acestor grupuri operative în
vederea urmăririi și orientării lor. Aceste
grupuri operative își vor autoorganiza
activitatea și, cu sprijinul Comisiei, vor
pregăti în fiecare an un rezumat al
progreselor înregistrate în acțiunile
specifice căii de tranziție pentru turism;



efectuarea unui sondaj anual în rândul
părților interesate care și-au asumat
angajamente specifice de punere în
aplicare a unor măsuri și obiective
specifice căii de tranziție pentru turism.
Stadiul actualizat al angajamentelor ar
urma să fie publicat online pe platforma
de colaborare, în vederea informării și a
încurajării altor părți interesate.



Organizarea,
pentru
toate
părțile
interesate care participă la punerea în
aplicare în comun a căii de tranziție, a
unei reuniuni plenare anuale (în format
hibrid) pentru pregătirea unor concluzii
anuale privind progresele înregistrate în
calea de tranziție pentru turism. Această
reuniune ar cuprinde o prezentare,
efectuată de cele trei grupuri operative,
a evaluării progreselor înregistrate în
cursul anului și purtarea de discuții pe
marginea
respectivei
evaluări,
un
rezumat al rezultatelor sondajului
privind progresele înregistrate în ceea ce
privește angajamentele și o actualizare
anuală a indicatorilor referitori la
dimensiunea verde, dimensiunea digitală
și dimensiunea de reziliență din Tabloul
de bord al UE privind turismul.

Platforma ar urma să conțină, de asemenea,
linkuri către observatoare și bune practici în
domenii relevante pentru acțiunile de
tranziție către un turism mai verde, mai
digital și mai rezilient, cum ar fi:


Eltis, Observatorul mobilității urbane:
https://www.eltis.org/;



Platforma părților interesate privind
economia
circulară:
https://circulareconomy.europa.eu/platf
orm/;



Platforma UE de prevenire a pierderilor și
risipei
alimentare:
https://ec.europa.eu/food/safety/food_
waste/eu-food-loss-waste-preventionhub/;



bunele practici ale capitalelor turismului
inteligent:
https://smart-tourismcapital.ec.europa.eu/best-practices_en;



portalul
de
afaceri
în
domeniul
turismului:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/to
urism/business-portal_en.

Prin asigurarea unor bune legături cu forurile
existente, procesul de punere în aplicare în
comun a căii de tranziție va asigura în mod
corespunzător optimizarea resurselor, fără

Pe lângă activitatea continuă de punere în
aplicare în comun, de sprijin și de
monitorizare desfășurată de grupurile
operative și de părțile interesate active cu
sprijinul Comisiei, progresele ar putea fi
evaluate cu ajutorul unor studii specifice de
evaluare a situației, care urmează să fie
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lansate în 2023, 2025 și 2030, sub
îndrumarea grupurilor operative. Aceste
studii vor conține o analiză structurată a
tuturor măsurilor și recomandări, în cazul în
care se identifică vreo nevoie de revizuire a
măsurilor, a obiectivelor sau a mecanismelor
de sprijin.
Măsurile luate ca urmare a inițiativelor
statelor membre și a Agendei UE pentru
turism ar fi sprijinite de Comitetul consultativ
pentru turism. De asemenea, Comisia va
informa în permanență Grupul de lucru
pentru turism din cadrul Consiliului cu privire
la progresele înregistrate în ceea ce privește
punerea în aplicare în comun a căii de
tranziție pentru turism. Forumul industrial
supraveghează căile de tranziție ale tuturor
ecosistemelor industriale și ar fi, de
asemenea, informat cu regularitate cu
privire la progresele înregistrate în ceea ce
privește calea de tranziție pentru turism.

Figura 2: Platforma colaborativă pentru punerea în aplicare în comun a căii de tranziție pentru
turism

Împreună pentru turismul din UE
Platformă de colaborare
Resurse de învățare

DG GROW

PROMISIUNI ȘI
ANGAJAMENTE

RESURSE ȘI CONEXIUNI

Oportunități de
finanțare
Bune practici

Platforme relevante
și comunități de
practică

State membre

DIMENSIUNEA
DIGITALĂ

REZILIENȚA

DIMENSIUNE
A VERDE

Date despre turism; gestionarea destinațiilor turistice;
ecoturismul

Actualizări lunare ale
bunelor practici
Discuții pentru găsirea de soluții la probleme
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ANEXA 1 – TABELUL ACȚIUNILOR, ACTORILOR ȘI REALIZĂRILOR
Temă

Acțiuni

Actori-cheie

Realizări

Sursă

Autoritățile naționale, regionale
și locale
Comisia Europeană

O piață înfloritoare și
transparentă a închirierilor pe
termen scurt în UE, crearea de
oportunități și aducerea unei
contribuții la ecosistemul turistic
într-un mod pe deplin durabil

Raportul de
consultare223
–
Secțiunea 1.3

REGLEMENTAREA ȘI GUVERNANȚA PUBLICĂ
Tema 1: Măsuri
echitabile pentru
închirierile pe termen
scurt

Consolidarea cadrului UE pentru închirierile pe
termen scurt în vederea sporirii transparenței și
a îmbunătățirii accesului pe piață
Punerea în aplicare, în materie de închirieri pe
termen scurt, a unor politici care să sprijine
serviciile de închiriere pe termen scurt
echilibrate, echitabile și transparente

Tema 2: Sprijinul de
reglementare pentru
călătoriile
multimodale

Consolidarea cadrului UE pentru facilitarea
planificării călătoriilor multimodale și a emiterii
de bilete multimodale prin intermediul serviciilor
digitale

Comisia Europeană
Autoritățile naționale, regionale
și locale
Industria turismului

Sporirea posibilităților
vizitatorilor de a-și rezerva
deplasări „de la ușă la ușă” atât
către destinațiile urbane, cât și
către cele rurale din UE

Raportul de
consultare –
secțiunea 2.1

Tema 3:
Îmbunătățirea
statisticilor și a
indicatorilor pentru
turism

Revizuirea normelor armonizate de colectare a
datelor privind statisticile referitoare la turism, în
vederea includerii de elemente privind
durabilitatea economică, socială și de mediu

Sistemul Statistic European
(SSE)
Comisia Europeană
Industria turismului
Autoritățile regionale și locale
Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice

Revizuirea cadrului UE pentru
statisticile privind turismul, prin
includerea, până în 2030, a unor
indicatori referitori la impactul
economic, de mediu și social al
turismului

Raportul de
consultare –
secțiunile 1.2
și 1.4
Consultarea
statelor
membre

Îmbunătățirea accesului la date pentru
producerea de statistici oficiale

Utilizarea, la efectuarea
statisticilor oficiale, și a datelor
colectate în mod privat, în
conformitate cu normele de
protecție a datelor și cu

Includerea unor indicatori-cheie de durabilitate
la nivelul destinației în cadrul armonizat de
colectare a datelor privind turismul
Punerea în aplicare a Tabloului de bord al UE
privind turismul, în vederea sprijinirii

223

Raportul privind consultarea părților interesate.
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Anexa 1: Tabelul acțiunilor, actorilor și realizărilor

Temă

Acțiuni

Actori-cheie

monitorizării aspectelor de mediu, digitale și
socioeconomice ale turismului

Realizări

Sursă

interesele comerciale legitime

Publicarea și utilizarea Tabloului
de bord al UE privind turismul
Tema 4: Elaborarea
de strategii
cuprinzătoare în
domeniul turismului
sau actualizarea
celor existente

Tema 5: Guvernanța
bazată pe colaborare
a destinațiilor
turistice

Elaborarea unor strategii naționale sau regionale
cuprinzătoare, în care să se țină seama de
durabilitatea economică, de mediu și socială a
turismului

Autoritățile naționale, regionale
și locale
Industria turismului
Comisia Europeană

Îndrumări și schimb de bune practici pentru
elaborarea de strategii la nivel național, regional
și local
Stabilirea unor modele de gestionare a
destinației turistice care să se bazeze pe
colaborare și să fie sprijinite de date
Acordarea de premii pentru gestionarea
inteligentă a destinațiilor (Capitala turismului
inteligent)

Elaborarea, până în 2025, a
unor strategii cuprinzătoare în
domeniul turismului în toate
statele membre sau în
principalele regiuni turistice ale
acestora

Raportul de
consultare –
secțiunile 1.1
și 1.4
Consultarea
statelor
membre

Evenimente și resurse pentru
schimbul de bune practici
Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice
Autoritățile regionale și locale
Industria turismului
Comisia Europeană
Turiștii

Studierea și schimbul de bune practici privind
gestionarea destinațiilor turistice

Sprijinirea, de către toate
organizațiile de marketing și
gestionare a destinațiilor
turistice care beneficiază de
finanțare publică, a guvernanței
bazate pe colaborare, care
include părți interesate publice
și private, rezidenți, precum și
vizitatori
Rezultatele și recomandările
unui studiu privind modelele de
management ale organizațiilor
de marketing și gestionare a
destinațiilor turistice din UE

TRANZIȚIA VERDE ȘI TRANZIȚIA DIGITALĂ
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Raportul de
consultare –
secțiunea 1.4

Calea de tranziție pentru turism

Temă

Acțiuni

Actori-cheie

Realizări

Sursă

Tema 6: Mobilitatea
durabilă

Elaborarea, de către companiile de transport de
persoane, a unor planuri de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră (GES) în concordanță
cu obiectivele Legii climei

Industria turismului
Autoritățile naționale, regionale
și locale
Turiștii224

Angajamente și planuri de
acțiune ale companiilor de
transport de persoane

Raportul de
consultare –
secțiunea 2.1

Planuri de mobilitate urbană
durabilă, care includ perspectiva
vizitatorilor

Includerea perspectivei vizitatorilor în planurile
de mobilitate durabilă ale orașelor și regiunilor,
chiar și în cazul destinațiilor mai mici

Dublarea, până în 2030, a
traficului feroviar de mare viteză

Sporirea atractivității căilor ferate pentru
vizitatori
Tema 7:
Circularitatea
serviciilor turistice

Dezvoltarea utilizării de ingrediente procurate la
nivel local și caracterizate de o amprentă de
mediu scăzută, pentru reducerea impactului
serviciilor de alimentație asupra mediului
Reducerea risipei alimentare în industria
ospitalității

Industria turismului
Autoritățile naționale, regionale
și locale
Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice
Turiștii225

Reducerea, până în 2030, a
deșeurilor alimentare de către
organizațiile din domeniul
turismului/ospitalității, conform
obiectivelor stabilite la nivelul
UE

Raportul de
consultare –
secțiunile 2.3
și 2.4

Reducerea la jumătate, până în
2030, a cantității de deșeuri
nereciclate

Reducerea și separarea deșeurilor generale
rezultate din serviciile turistice

Premierea, în 2024, a orașelor
care au raportat înregistrarea
celor mai mari progrese în
perioada 2021-2023 în ceea ce
privește reducerea poluării
aerului, a apei și a solului

Utilizarea mai eficientă a apei, reducerea
stresului hidric și a poluării apei și îmbunătățirea
salubrității

Din sondajul Eurobarometru 499 a reieșit că o proporție semnificativă (36 %) dintre cetățenii UE sunt dispuși să își schimbe obiceiurile de călătorie, pentru a fi mai durabile, prin alegerea mijlocului de transport în
funcție de impactul ecologic.
225
Din sondajul Eurobarometru 499 a reieșit că o proporție semnificativă (55 %) din cetățenii UE sunt pregătiți să își schimbe obiceiurile de călătorie, pentru a fi mai durabile, prin consumarea mai multor produse de
proveniență locală.
224
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Anexa 1: Tabelul acțiunilor, actorilor și realizărilor

Temă

Acțiuni

Actori-cheie

Realizări

Sursă

Tema 8: Tranziția
verde a companiilor
și IMM-urilor din
domeniul turismului

Înregistrarea în EMAS a companiilor, inclusiv a
IMM-urilor, din domeniul turismului

IMM-urile, industria turismului
Autoritățile naționale, regionale
și locale
Comisia Europeană
Turiști226

Creșterea numărului de
organizații de turism înregistrate
în EMAS

Raportul de
consultare –
secțiunile
2.1, 2.2, 2.3,
2.4 și 2.5

Depunerea, de către unitățile de cazare turistică,
inclusiv IMM-uri, de cereri pentru obținerea
etichetei ecologice a UE, a altor etichete
ecologice EN ISO 14024 de tip I sau a unor
etichete voluntare echivalente, care sunt
independente, bazate pe criterii multiple și
verificate de părți terțe
Utilizarea, de către operatorii din domeniul
turismului, a criteriilor relevante ale UE privind
achizițiile publice verzi, când este cazul

Creșterea numărului de servicii
turistice care dețin eticheta
ecologică a UE sau a numărului
de unități de cazare premiate cu
alte etichete ecologice EN ISO
14024 de tip I sau etichete
voluntare echivalente, care sunt
independente, bazate pe criterii
multiple și verificate de părți
terțe
Utilizarea sporită a criteriilor
relevante ale UE privind
achizițiile publice verzi la
cumpărarea de servicii din
ecosistemul turistic

Programe de consolidare a capacităților și
asistență tehnică și financiară pentru IMM-uri,
pentru ca acestea să adopte practici și sisteme
care respectă mediul

Implicarea sporită a IMM-urilor
în sistemele de certificare
ecologică

Tema 9: Serviciile
turistice bazate pe
date

Cooperarea părților interesate pentru a conveni
asupra unor practici comune (a unui cod de
conduită) și pentru a partaja în mod activ date
legate de turism într-un spațiu european al
datelor privind turismul

Industria turismului, IMM-urile
Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice
Turiștii

Stabilirea de către părțile
interesate, până în 2022, a
Codului de conduită pentru
partajarea de date

Raportul de
consultare –
secțiunile 3.1
și 3.4

Din sondajul Eurobarometru 499 a reieșit că o proporție semnificativă (48 %) din cetățenii UE sunt dispuși să își schimbe obiceiurile de călătorie, pentru a fi mai durabile, prin reducerea deșeurilor produse în
timpul vacanței. Ar fi dispuși să își diminueze consumul de apă în timpul vacanței 35 % și, tot 35 %, să plătească mai mult pentru protejarea mediului natural.
226
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Calea de tranziție pentru turism

Temă

Acțiuni

Actori-cheie

Recurgerea într-o mai mare măsură la
partajarea de date în serviciile turistice
personalizate și gestionarea destinațiilor
turistice, monitorizarea acestora și furnizarea de
servicii, inclusiv crearea de noi platforme în
rândul IMM-urilor

Realizări

Sursă

Mărirea ofertei de servicii
turistice personalizate și
adoptarea pe scară mai largă a
unor instrumente de gestionare
bazată pe date a destinațiilor
turistice

Utilizarea inteligenței artificiale și a inovării
bazate pe date, cum ar fi gemenii digitali ai
orașelor pentru planificarea predictivă în vederea
satisfacerii cu precizie a cererii și în vederea
măririi eficienței serviciilor din punctul de vedere
al utilizării resurselor
Tema 10:
Îmbunătățirea
disponibilității
informațiilor online
referitoare la oferta
turistică

Îmbunătățirea disponibilității online a unor
informații validate referitoare la oferte turistice
durabile, accesibile sau specifice
Dezvoltarea de parteneriate cu portalurile online
și cu platformele de rezervare pentru asigurarea
unei mai mari vizibilități a furnizorilor de servicii
de cazare certificate

Industria turismului, IMM-urile
Rețeaua Centrelor Europene ale
Consumatorilor
Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice

Îmbunătățirea percepțiilor
cetățenilor UE asupra
disponibilității unor informații de
încredere despre serviciile și
caracteristicile turistice

Raportul de
consultare –
secțiunea 3.2

Comisia Europeană
IMM-uri, industria turismului
Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice

Lansarea unei platforme, până
în 2023

Raportul de
consultare –
mai multe
secțiuni

Asigurarea disponibilității informațiilor
referitoare la drepturile consumatorilor și la
mecanismele de soluționare a litigiilor pentru
turiști prin intermediul canalelor digitale ale
Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor
Tema 11: Accesul
ușor la bune practici,
învățarea reciprocă
și colaborarea în
rețea pentru IMM-uri

Crearea unei platforme de colaborare pentru
IMM-urile din domeniul turismului și destinațiile
turistice, care să sprijine accesul acestora la
informații, instrumente specifice și bune practici,
precum și oportunități de schimb de cunoștințe
utile pentru implicarea lor în dubla tranziție
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Anexa 1: Tabelul acțiunilor, actorilor și realizărilor

Temă

Acțiuni

Actori-cheie

Realizări

Sursă

Tema 12: Proiectele
generale și pilot de
cercetare și inovare
în domeniul
turismului circular și
care respectă mediul

Implicarea părților interesate din domeniul
turismului în activități de cooperare dintre
sectorul public și cel privat în vederea pregătirii,
pentru cererile de fonduri, a unor propuneri de
cercetare în care să fie incluse și proiecte
generale și pilot de cercetare și inovare legate
de turismul circular

Organizații de turism publice și
private
Universități și institute de
cercetare
Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice
Autoritățile naționale, regionale
și locale

Modele validate și transferabile
de turism circular și care
respectă mediul pentru diferite
niveluri de punere în aplicare

Raportul de
consultare –
capitolul 2

Industria turismului
Universitățile și institutele de
cercetare
Comisia Europeană

Existența unor criterii de
referință comune în materie de
mediu pentru principalele
produse și servicii turistice și
utilizarea respectivelor criterii de
către organizații publice și
private

Raportul de
consultare –
secțiunea 2.5

Dezvoltarea de modele și de practici
transferabile pentru un turism durabil
Stabilirea unor proiecte-pilot pe scară largă în
domeniul turismului durabil, de exemplu pe
insule și în regiunile îndepărtate, inclusiv în
regiunile ultraperiferice
Tema 13:
Promovarea utilizării
metodei referitoare
la amprenta de
mediu a produselor
și a metodei
referitoare la
amprenta de mediu a
organizațiilor și
promovarea
elaborării de norme
privind categoriile
sectoriale pentru
ecosistemul turistic

Sprijinirea adoptării metodei referitoare la
amprenta de mediu a produselor/a metodei
referitoare la amprenta de mediu a organizațiilor
în industriile turismului pentru colectarea date
de referință pentru elaborarea de norme privind
categoriile sectoriale
Elaborarea de norme privind categoriile pentru
produsele și serviciile turistice tipice, ținându-se
seama de diferitele contexte turistice (de
exemplu, locuri îndepărtate)
Dezvoltarea de instrumente pentru sprijinirea
companiilor de turism în activitatea de evaluare
a produselor și serviciilor lor cu ajutorul metodei
referitoare la amprenta de mediu a produselor/a
metodei referitoare la amprenta de mediu a
organizațiilor
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Calea de tranziție pentru turism

Temă

Acțiuni

Actori-cheie

Realizări

Sursă

Tema 14:
Implementarea
tehnică a spațiului
datelor privind
turismul

Desfășurarea, de către părțile interesate, a unor
acțiuni pregătitoare pentru spațiul datelor
privind turismul, avându-se în vedere
interoperabilitatea cu toate spațiile europene ale
datelor și alinierea la Legea privind datele

Industria turismului
Universități și institute de
cercetare

Rezultatele acțiunii de
coordonare și sprijin care
urmează să fie lansată în 2022
în cadrul programului Europa
digitală

Raportul de
consultare –
secțiunea 3.1

Tema 15: Cercetarea
și inovarea pentru
instrumente și
servicii digitale în
turism

Modele și mecanisme de gestionare bazată pe
date a destinațiilor turistice

Industria turismului
Universitățile și institutele de
cercetare
Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice

Soluții de gestionare locală
bazată pe date a destinației
turistice pentru monitorizarea
intensității turistice și a
bunăstării

Raportul de
consultare –
secțiunile 3.3
și 3.4

Tema 16: Sprijinul
pentru digitalizarea
IMM-urilor din
domeniul turismului
și a destinațiilor
turistice

Furnizarea de servicii turistice inovatoare prin
tehnologii avansate (realitate virtuală, realitate
augmentată, IA) și prin digitalizarea
patrimoniului cultural

Sensibilizarea IMM-urilor din domeniul turismului
cu privire la beneficiile digitalizării și la
programele de digitalizare europene, naționale și
regionale existente pentru IMM-uri
Elaborarea unui inventar consultabil al
instrumentelor și practicilor digitale transferabile
existente pentru IMM-uri și destinații turistice

Servicii-pilot pentru
îmbunătățirea experiențelor
turistice prin realitatea extinsă și
augmentată, volume mari de
date și IA
IMM-urile, industria turismului
Autoritățile naționale, regionale
și locale
Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice
Comisia Europeană

Atingerea, până în 2030, a unui
nivel de bază de intensitate
digitală în 90 % dintre IMM-urile
din domeniul turismului și
participarea în lanțul valoric
digital al turismului
Publicarea, până în 2023, a unui
inventar online al instrumentelor
și practicilor transferabile

Crearea unei comunități de practică și a unui set
comun de instrumente pentru gestionarea
bazată pe date a destinațiilor turistice

Crearea, până în 2023, a unei
comunități de practici și a unui
set de instrumente pentru
gestionarea datelor în
destinațiile turistice

48

Raportul de
consultare –
secțiunile
3.3, 3.4 și
3.5

Anexa 1: Tabelul acțiunilor, actorilor și realizărilor

Temă

Acțiuni

Actori-cheie

Realizări

Sursă

Digitalizarea procedurilor de acordare a vizelor
Schengen pentru resortisanții țărilor terțe

Comisia Europeană
Statele membre

Prezentarea a două propuneri de
către Comisie: (i) o propunere
de regulament privind
digitalizarea procedurii de
acordare a vizelor, în 2022 și
(ii) o propunere de regulament
privind digitalizarea
documentelor de călătorie și
facilitarea călătoriilor, în 2023

Consultarea
statelor
membre

Statele membre
Comisia Europeană

Funcționarea efectivă la zi a
cadrului certificatului digital al
UE privind COVID

Consultarea
statelor
membre

REZILIENȚA
Tema 17: Călătoriile
transfrontaliere fără
perturbări

Digitalizarea documentelor de călătorie pentru
cetățenii UE în vederea îmbunătățirii și
accelerării proceselor la frontieră

Tema 18:
Gestionarea
coordonată și
informații actualizate
privind călătoriile

Punerea în aplicare și extinderea cadrului
certificatului digital al UE privind COVID în
funcție de necesități
Furnizarea, de către statele membre ale UE, de
informații la zi cu privire la normele lor de
călătorie, prin intermediul „Re-Open EU”

Actualizarea „Re-Open EU”
Rezultatele studiilor efectuate
până în 2023 cu privire la
învățămintele desprinse în urma
pandemiei de COVID-19

Desprinderea de învățăminte din pandemia de
COVID-19 pentru un răspuns mai bun la viitoare
evenimente excepționale
Tema 19:
Sensibilizarea cu
privire la nevoile în
materie de
competențe pentru
dubla tranziție în
turism

Pregătirea de materiale informative privind
nevoile în materie de competențe ale diferitelor
tipuri de actori din domeniul turismului

Parteneriatul pentru turism din
cadrul Pactului UE privind
competențele

Publicarea, în 2022, a unei
broșuri informative

Raportul de
consultare –
secțiunea 5.1

Tema 20:
Sensibilizarea cu
privire la schimbările
din cererea turistică

Campanie de difuzare a informațiilor despre
calea de tranziție pentru turism către autoritățile
destinațiilor turistice, organizațiile de gestionare
a turismului și IMM-uri, în vederea promovării

Comisia Europeană
Autoritățile naționale și regionale

Desfășurarea, în 2022, a unor
activități de difuzare de

Raportul de
consultare –
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Calea de tranziție pentru turism

Temă

Acțiuni

Actori-cheie

Realizări

Sursă

și la oportunitățile
dublei tranziții
pentru turism

relevanței acțiunilor legate de dubla tranziție și
de reziliență

Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice

informații despre calea de
tranziție pentru turism

mai multe
secțiuni

Activități de sensibilizare pentru mărirea
gradului de adoptare și a vizibilității
instrumentelor de durabilitate, precum și a
cererii de opțiuni durabile din partea
consumatorilor

Încorporarea de informații
despre sistemele și etichetele de
durabilitate în campaniile
turistice sprijinite de UE
Schimburi de bune practici și
evenimente de promovare între
orașele premiate

Sprijinirea creării de rețele și a schimbului de
bune practici de către orașele premiate din
Europa în ceea ce privește turismul inteligent,
cultura, durabilitatea, inovarea, accesibilitatea și
patrimoniul european
Tema 21: Implicarea
organizațiilor
educaționale în
dezvoltarea și
reînnoirea educației
în domeniul
turismului

Încorporarea de noi profiluri de competențe în
politica și programele de educație și formare
profesională, prin intermediul cooperării dintre
autoritățile din domeniul educației, partenerii
sociali și instituțiile de învățământ profesional și
de învățământ superior

Instituțiile de învățământ
profesional și învățământ
superior
Parteneriatul pentru turism din
cadrul Pactului UE privind
competențele

Dezvoltarea de programe de învățământ pe
tema turismului prin parteneriate de cooperare
cu sprijinul acțiunii-cheie 2 din cadrul
programului Erasmus+
Dezvoltarea competențelor și a capacităților
personalului didactic și ale studenților din
domeniul turismului prin intermediul
oportunităților de mobilitate Erasmus+ pentru
învățământul profesional și învățământul
superior
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Includerea de noi profiluri de
competențe în programele de
educație și formare profesională
Crearea de parteneriate
Erasmus+ pentru mobilitate și
dezvoltare de capacități în
educația turistică

Raportul de
consultare –
secțiunea 5.1
Consultarea
statelor
membre

Anexa 1: Tabelul acțiunilor, actorilor și realizărilor

Temă

Acțiuni

Actori-cheie

Realizări

Sursă

Tema 22: Pactul
privind competențele
din sectorul
turismului

Crearea de parteneriate naționale, regionale și
locale în materie de competențe în principalele
regiuni turistice ale UE

Autoritățile naționale, regionale
și locale
Industria turismului
Partenerii sociali (sectoriali)
Instituțiile de educație și formare

Crearea de parteneriate
regionale și naționale în materie
de competențe în toate statele
membre

Raportul de
consultare –
secțiunea 5.1

Implicarea companiilor de turism, a furnizorilor
de educație, a sindicatelor și a altor organizații
în vederea asumării unor obiective de formare
stabilite de comun acord pentru forța lor de
muncă

Formarea, până în 2030, a 80 %
din forța de muncă din domeniul
turismului

Organizarea de cursuri de formare rapidă,
programe de ucenicie și modele mixte pentru
șomeri și persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă
Tema 23: Ghișeul
unic al
oportunităților de
învățare pentru IMMurile din domeniul
turismului

Asigurarea unui punct de acces digital ușor de
utilizat pentru IMM-urile din domeniul turismului,
prin care acestea să găsească resurse de
învățare autonomă cu/fără plată și anunțuri la zi
despre viitoare evenimente de formare
organizate de diferiți furnizori

Parteneriatul pentru turism din
cadrul Pactului UE privind
competențele
Comisia Europeană

Sprijinul oferit prin intermediul
platformei de colaborare a
părților interesate, care urmează
să fie lansată până în 2023

Raportul de
consultare –
secțiunea 5.1

Industria turismului
Organizații publice de turism
Consiliile de lucru,
reprezentanțele lucrătorilor

Raportarea de abordări pentru
sprijinirea egalității de gen, a
salariilor echitabile și a
condițiilor de muncă echitabile în
turism, în concordanță cu
obligațiile de raportare de
informații privind durabilitatea
socială și de mediu

Raportul de
consultare –
secțiunea 4.2

Asigurarea unui spațiu online în care IMM-urile
din domeniul turismului să se poată conecta
pentru a face schimb de învățăminte
Tema 24: Echitatea și
egalitatea în locurile
de muncă din
sectorul turismului

Oferirea, de către companiile de turism, a unor
locuri de muncă stabile și decente, cu salarii
echitabile și egale, asigurări sociale complete,
respectarea drepturilor lucrătorilor de a se
organiza și de a negocia colectiv, contracte de
muncă și egalitate de gen
Aplicarea, de către organizațiile publice de
turism, a unor practici echitabile de ocupare a
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Temă

Acțiuni

Actori-cheie

Realizări

Sursă

Autoritățile naționale, regionale
și locale
Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice
Industria turismului, IMM-urile
Organizațiile persoanelor cu
handicap

Mărirea ofertei de informații
despre serviciile turistice
accesibile și a posibilității de
accesare online a acestora

Raportul de
consultare –
secțiunea 4.1

IMM-urile, industria turismului
Organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice
Turiștii și rezidenții

Mărirea numărului și a tipurilor
de oferte turistice, prin care se
sprijină și legăturile dintre
rezidenți și vizitatori, precum și
experiențele turistice autentice
legate de cultura locală

Raportul de
consultare –
secțiunile 1.4
și 4.1

Comisia Europeană
Autoritățile naționale și regionale

Sprijinirea acestora prin
intermediul platformei de
colaborare a părților interesate,
care urmează să fie lansată
până în 2023

Raportul de
consultare –
mai multe
secțiuni;
consultarea
statelor
membre

forței de muncă care să servească drept
exemplu
Efectuarea, de către autoritățile competente, a
unor inspecții și controale privind condițiile de
muncă din sector
Tema 25: Extinderea
accesibilității
serviciilor turistice

Sensibilizarea cu privire la importanța
accesibilității în turism
Îmbunătățirea ofertei și a vizibilității serviciilor
turistice accesibile
Aplicarea normelor UE privind achizițiile publice
accesibile

Tema 26: Serviciile
turistice pentru
vizitatori și rezidenți
deopotrivă

Diversificarea și dezvoltarea serviciilor turistice,
astfel încât acestea să fie atât în beneficiul
rezidenților, cât și al vizitatorilor
Luarea în considerare a diferitelor tipuri de
clienți, cum ar fi familiile, persoanele care
călătoresc singure sau persoanele cu diferite
orientări religioase, spirituale sau sexuale

FINANȚAREA
Tema 27: Sprijinirea
vizibilității
oportunităților de
finanțare pentru
actorii din domeniul
turismului

Consolidarea „Ghidului privind finanțarea din
partea UE pentru turism” prin furnizarea de
informații despre proiectele finanțate recent și
viitoarele cereri de propuneri
Punerea la dispoziție a unui ghișeu unic care să
stabilească legături cu principalele resurse de
sprijin și posibilități de finanțare pentru IMM-
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Anexa 1: Tabelul acțiunilor, actorilor și realizărilor

Temă

Acțiuni

Actori-cheie

urile din domeniul turismului la nivel european,
național și regional
Asigurarea unei comunicări eficace cu privire la
sprijinul direct pentru IMM-uri acordat în cadrul
acțiunilor COSME din statele membre
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Realizări

Sursă

Calea de tranziție pentru turism

ANEXA 2 – ELEMENTELE PROCESULUI DE CREARE ÎN COMUN A
CĂII DE TRANZIȚIE PENTRU TURISM

Elementul
procesului

Document de
lucru al serviciilor
Comisiei referitor
la scenarii

Punerea în aplicare și calendarul căii de tranziție pentru turism
21 iunie 2021: SWD(2021) 164 final
Obiectiv: evidențierea evoluțiilor recente, a viziunii asupra tranziției și a
scenariilor de elemente ale tranziției
Principalele elemente de bază: discuțiile purtate anterior cu părțile
interesate, rezultatele Convenției privind turismul din 2020, documentele
de politică recente cu relevanță pentru ecosistemul turistic, feedbackul
altor servicii ale Comisiei
21 iunie 2021-15 septembrie 2021 prin intermediul instrumentului de
sondaj al UE
 182 de răspunsuri primite online, 10 prin e-mail, respondenți din 24 de
state membre, reprezentând organizații publice și private, inclusiv
state membre și administrații publice

Consultare online
specifică a
Compilația rezultatelor, publicată pe site-ul DG GROW
părților
interesate
 5-8 octombrie: 12 ateliere, în total 115 participanți
 21-22 octombrie: 3 reuniuni, în total 90 de participanți
 15 decembrie 2021: reuniune finală de feedback, 129 de participanți
Întâlniri cu
părțile interesate

Întâlniri cu
statele membre

Consultări
interservicii în
cadrul Comisiei
Europene

Forumul
industrial

Rezumatul atelierului, publicat pe site-ul DG GROW
Raportul privind consultarea părților interesate, publicat pe site-ul
DG GROW
 2 reuniuni al Comitetului consultativ pentru turism cu experți din
statele membre: 22 iunie, 13 octombrie
 2 reuniuni de lucru cu participarea Comitetului consultativ pentru
turism și a grupului de lucru al Consiliului: 10 noiembrie,
3 decembrie 2021
 4 reuniuni cu grupul de lucru privind turismul din cadrul Consiliului:
9 iulie, 20 octombrie, 10 noiembrie, 3 decembrie
 Conferință ministerială informală: 16 noiembrie 2021
De două ori pe marginea documentului de lucru al serviciilor Comisiei:
consultare informală: 1-3 iunie; consultare formală: 9-15 iunie 2021
De două ori pe marginea rezultatelor consultării părților interesate:
consultare informală: 26-28 octombrie; consultare informală:
26 noiembrie-7 decembrie 2021
O dată pe marginea raportului de politică: consultare formală: 1727 ianuarie 2022
 Consultarea Grupului operativ 2 din cadrul Forumului industrial pe
marginea raportului privind rezultatele consultării părților interesate:
decembrie 2021
 Consultarea Grupului operativ 2 din cadrul Forumului industrial pe
marginea raportului privind calea de tranziție pentru turism:
ianuarie 2022
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Raportul de
politică al
DG GROW

Matricea planului Forumului industrial și întrebările utilizate ca bază
pentru orientarea structurii și conținutului raportului privind calea de
tranziție
Raportul politic din ianuarie 2022 – de publicat pe site-ul DG GROW și pe
site-ul Oficiului pentru Publicații, cu un identificator de publicare al OP
Obiectiv: descrierea elementelor-cheie, a factorilor favorizanți și a
interconexiunilor pentru facilitarea dublei tranziții și sporirea rezilienței
ecosistemului turistic
Principalele elemente de bază: rezultatele rundelor de consultare a
părților interesate, ale reuniunilor cu statele membre și ale consultărilor
interservicii
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Distribuția organizațiilor respondente în cadrul consultării online specifice a părților
interesate
Destination
Local administration;
Management
4
Regional Organisation ; 4
Administration; 5

Trade Union; 2

International
Organisation ; 7
Company / Business
organisation; 25
Non-governmental
Organisation; 8
National
Administrati
on ; 11

Network of
Organisations; 12

Business Association;
25

Academic /
Research
Institution; 13

Distribuția organizațiilor participante la atelierele părților interesate
Local administration;
4

Destination
Mangement
Organisation ; 4

Trade union; 2

Regional Unknown; 5
administration; 5
Non-governmental
Organisation; 8

National
Administration ; 12

International
Organisation ; 12

Company / Business
organisation; 27

Business
Association; 26

Network of
organisations; 16

Academic / Research
Institution; 13
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Anexa 3: Modulele planului Grupului operativ 2 din cadrul Forumului industrial

ANEXA 3 – MODULELE PLANULUI FORUMULUI INDUSTRIAL
Modulele planului Forumului industrial

Secțiunile corespunzătoare din raport

Reglementarea și guvernanța publică

REGLEMENTAREA ȘI GUVERNANȚA PUBLICĂ

TRANZIȚIA VERDE ȘI TRANZIȚIA DIGITALĂ

TRANZIȚIA VERDE ȘI TRANZIȚIA DIGITALĂ

REZILIENȚA

REZILIENȚA

Competitivitatea durabilă

Tranziția verde și tranziția digitală:

Sinergiile cu alte ecosisteme

Satisfacerea cererii pentru un turism
mai durabil

Digitalizarea serviciilor turistice
Reziliența:

Europa ca destinație competitivă la
nivel mondial

Reziliența la perturbări

Regiunile rurale și regiunile îndepărtate

Clima în schimbare

Cercetarea și dezvoltarea, tehnicile și soluțiile
tehnologice

Tranziția verde și tranziția digitală:

Cercetare și inovare și tehnologii

Barierele din calea adoptării de noi
soluții

Infrastructura

Tranziția verde și tranziția digitală

Nevoile în materie de infrastructură
pentru realizarea dublei tranziții
Reziliența

Infrastructura

Competențele

Tranziția verde și tranziția digitală

Nevoile în materie de competențe
Reziliența

Competențele și forța de muncă

Dimensiunea socială

Reziliența

Dimensiunea socială
INVESTIȚIILE ȘI FINANȚAREA

Investițiile și finanțarea
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CUM VĂ PUTEȚI PROCURA PUBLICAȚIILE UNIUNII EUROPENE?
Publicații gratuite:
• un singur exemplar:
pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• mai multe exemplare sau postere/hărți:
de la reprezentanțele Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/represent_ro.htm);
de la delegațiile din țările care nu sunt membre ale UE
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_ro.htm);
contactând rețeaua Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm) sau
sunând la 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit în toată UE) (*).
(*) Informațiile sunt furnizate în mod gratuit, iar majoritatea apelurilor sunt gratuite (însă există operatori,
cabine telefonice sau hoteluri care vă pot taxa).

Publicații contra cost:
• pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

