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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/65/22.06.2020 

 

 

Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 

privind 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor  

Turism și transport în 2020 și ulterior 

COM (2020) 550 

 

 În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și 

Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 09.06.2020, 

pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu, Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - Turism și transport în 2020 și ulterior - COM (2020) 550. 

 

Pandemia provocată de coronavirus a avut consecințe grave din punct de vedere financiar 

pentru întreprinderi, antreprenori și forța de muncă. Pentru multe dintre statele membre, regiunile 

și orașele europene, turismul reprezintă o contribuție-cheie la structura economică și socială. Mai 

mult decât atât, turismul oferă locuri de muncă și venituri vitale, adesea concentrate în regiuni care 

nu au alte surse de ocupare a forței de muncă și implicând lucrători cu un nivel scăzut de calificare. 

Prezenta comunicare și inițiativele care o însoțesc stabilesc un cadru coordonat care să 

permită tuturor cetățenilor din Europa să beneficieze de un sezon turistic sigur. Este vorba despre 

sprijinirea statelor membre în vederea ridicării măsurilor de izolare, reluarea activității și a vieții 

sociale, în conformitate cu criteriile epidemiologice și de sănătate publică.  

Comisia Europeană propune un pachet de orientări și recomandări pentru a ajuta statele 

membre să elimine treptat restricțiile de călătorie și pentru a permite întreprinderilor din domeniul 

turismului să își redeschidă porțile, respectând în același timp măsurile sanitare de rigoare. 
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Pachetul urmărește, de asemenea, să ajute sectorul turismului din UE să se redreseze în 

urma pandemiei, sprijinind întreprinderile și asigurând faptul că Europa continuă să fie destinația 

de top a vizitatorilor europeni si străini. 

 

Pachetul "Turism si transport" al Comisiei cuprinde: 

- O strategie globală de redresare în 2020 și în perioada ulterioară; 

- O abordare comună a restabilirii libertății de mișcare și a eliminării restricțiilor la 

frontierele interne ale UE, în mod treptat și coordonat; 

- Un cadru de sprijinire a restabilirii treptate a transportului, asigurând în același timp 

siguranța pasagerilor și a personalului; 

- O recomandare care urmărește să facă din voucherele de călătorie o alternativă atractivă la 

rambursarea în numerar; 

- Criterii pentru reluarea treptată, în condiții de siguranță, a activităților turistice și pentru 

elaborarea de protocoale sanitare pentru unitățile de primire turistice cum ar fi hotelurile. 

 

Comisia dorește să le ofere cetățenilor posibilitatea, încrederea și siguranța de a călători din 

nou cu ajutorul următoarelor măsuri: 

Pentru turiști și călători 

- restabilirea în condiții de siguranță a libertății de mișcare și eliminarea controalelor la 

frontierele interne; 

- restabilirea serviciilor de transport în întreaga UE, protejând în același timp sănătatea 

lucrătorilor din domeniul transporturilor și a pasagerilor; 

- reluarea în siguranță a serviciilor de turism; 

- voucherele trebuie să devină o opțiune mai atractivă pentru clienți; 

- asigurarea interoperabilității transfrontaliere a aplicațiilor de urmărire. 

Statele membre, cu sprijinul Comisiei, au convenit asupra unor reguli pentru a asigura 

interoperabilitatea transfrontalieră a aplicațiilor de urmărire, astfel încât cetățenii să poată fi 

avertizați cu privire la o posibila infecție cu noul coronavirus atunci când călătoresc în UE. 

Aplicațiile de urmărire respective trebuie să fie voluntare, transparente, temporare, securizate 

cibernetic, să utilizeze date anonimizate, să se bazeze pe tehnologia bluetooth și să fie 

interoperabile la nivel transfrontalier, precum și între diferite sisteme de operare. 

Interoperabilitatea este esențială. Cetățenii UE trebuie să poată primi alerte cu privire la o posibilă 

infecție într-un mod sigur și protejat, indiferent de locul în care se află în UE și indiferent de 

aplicația pe care o utilizează. Comisia sprijină statele membre în găsirea soluției adecvate, în 

conformitate cu principiile stabilite în setul de instrumente UE și în orientările Comisiei privind 

protecția datelor. Comisia și statele membre vor dezvolta în continuare cadrul de interoperabilitate 

transfrontalieră pentru aplicații mobile care vor asista la urmărirea contactelor apropiate. Comisia 

va crea un site internet special, cu o hartă interactivă care va combina în timp real informațiile din 
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statele membre și din sectorul turismului și al călătoriilor și va sprijini soluțiile inovatoare în 

conformitate cu legislația privind protecția datelor pentru utilizarea inteligenței artificiale și a 

roboticii în vederea combaterii pandemiei de COVID-19 și pentru a ajuta întreprinderile din 

domeniul turismului să facă față noilor realități. 

 

Pentru întreprinderile din domeniul turismului 

 

Comisia își propune să sprijine sectorul european al turismului prin: 

- asigurarea de lichidități destinate întreprinderilor din domeniul turismului, în special 

IMM-urilor; 

- salvarea de locuri de muncă cu un ajutor financiar de până la 100 de miliarde EUR din 

cadrul programului SURE. Programul SURE ajută statele membre să acopere costurile 

sistemelor naționale de ocupare a forței de muncă pe termen scurt și ale măsurilor 

similare care permit întreprinderilor să protejeze locurile de muncă; 

- informarea cetățenilor cu privire la oferta turistică locală, promovarea atracțiilor și a 

turismului local și a Europei ca destinație turistică sigură. 

În momentul în care circumstanțele sanitare o vor permite, Comisia Europeană va organiza 

o convenție europeană în domeniul turismului, pentru a reflecta, împreună cu instituțiile UE, 

industria, regiunile și părțile interesate, cu privire la turismul european de mâine și pentru a începe 

în comun construirea unei foi de parcurs pentru 2050 către un ecosistem european de turism 

durabil, inovator și rezilient („Agenda europeană pentru turism 2050”). 

 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - Turism și transport în 2020 și ulterior, în ședința din 22 iunie 

2020. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi (11 voturi 

pentru) să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 

 

 

PREȘEDINTE 

Cornel Zainea 


