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Recuperarea după COVID-19, construirea unui sector de turism 
sustenabil pe teritoriul Europei 
 
 
Criza COVID-19 a demonstrat în mod tragic vulnerabilitatea acelor țări, regiuni și comunități 
europene pentru care turismul, inclusiv turismul congreselor, este fie un factor esențial, fie 
important în economia sau în dezvoltarea lor economică. Această stare de fapt se dovedește 
adevărată în special în cazul zonelor de coastă sau mai retrase ale țărilor mari, sau în cazul 
unor state insulare cum ar fi Croația, Cipru, Franța, Grecia, Italia, Malta, Portugalia și Spania. 
 
Turismul de masă așa cum îl cunoaștem, cu gravul său impact asupra mediului și cu tacticile 
sale de exploatare, trebuie să sfârșească. Modelul economic pe care se bazează este 
nesustenabil din punct de vedere  social, economic și din perspectiva mediului. Recuperarea 
după criza COVID-19 trebuie să conducă sectorul spre a se reconstrui mai bine. Cu implicarea 
activă a tuturor celor interesați – comunități locale, turiști, afaceri, antreprenori și autorități 
locale – o nouă formă de turism trebuie să fie dezvoltată: una holistică, justă, rezistentă și 
sustenabilă, care să respecte planeta, să conecteze comunitățile și să promoveze mai 
degrabă decât să distrugă diversitatea de culturi și de ecosisteme.  
 
Prin urmare, în calitate de Verzi Europeni cerem următoarele, sub formă de măsuri de urgență 
menite să compenseze reducerea brutală a veniturilor economice legate de turism, în special 
în zona Mediteranei, dar și în alte regiuni ale Europei:  
 

• Măsuri de asistență pentru lucrătorii sezonieri ca parte din pachetele de măsuri de 
recuperare și revenire lansate de UE. Formulăm această cerință în special pentru 
femeile și tinerii care reprezintă majoritatea lucrătorilor sezonieri din turism și care 
totuși sunt plătiți puțin, ceea ce îi expune la riscul de sărăcie generată de criză. Trebuie 
să se acorde atenție specială și afacerilor micro, mici și de familie, care au mai puține 
resurse pentru a face tranziția spre un model de turism sustenabil. Ar trebui să se 
asigure ajutor financiar și garanții pentru operatorii de turism, cu condiția ca aceștia 
să își asume și să se dedice trecerii spre un model de turism mai sustenabil, adaptat 
la situațiile specifice ale țărilor și care să protejeze drepturile călătorilor europeni.  

• Condiționări pentru măsurile UE de asistență a revenirii, pentru a promova trecerea 
spre un model de turism sustenabil prin:  
- Dezvoltarea unui model de economie circulară și asigurarea de stimulente pentru 

consumarea de produse km0; 
- Promovarea modelelor de afaceri participatorii, cooperative și bazate pe 

colaborare, care aduc laolaltă toți actorii implicați, inclusiv comunitățile locale; 
- Generarea de scheme de investiții verzi pentru a compensa amprenta de carbon 

din zonele destinațiilor locale (producția de energie regenerabilă, reîmpăduriri, 
agricultura ecologică, etc).     

• Impunerea supunerii la standardele înalte de protecție socială și a mediului, asigurarea 
că destinațiile de turism, produsele și serviciile urmează și respectă standardele de 
accesibilitate recunoscute, astfel încât toți oamenii să se poată bucura de ele, 
indiferent de dizabilități sau de vârstă.  

 
Este important să creștem nivelul de conștientizare din întreaga Europă în ceea ce privește 
impactul cetățenilor când călătoresc în interiorul sau în afara granițelor noastre. UE trebuie să 
promoveze la nivel mondial un model global de turism sustenabil.     
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Pentru a asigura tranziția spre un turism mai sustenabil ținând cont de faptul că turismul ar 
trebui să rămână accesibil tuturor, nu doar unei elite restrânse, noi, Europenii Verzi, cerem:  
 

• O oprire a tuturor extensiilor de aeroporturi, cât și o reducere și/sau o oprire a 
subvențiilor regionale pentru construcții și extensii ale aeroporturilor existente. Cerem 
și o impozitare urgentă și semnificativă a kerosenului și o interdicție impusă celor mai 
poluante vase de croazieră. 

• Relansarea trenurilor de noapte pe suprafața Europei și accelerarea dezvoltării rutelor 
verzi de ciclism de pe continent.  

• Dezvoltarea planurilor concrete pentru a conecta în mod sustenabil insulele și partea 
continentală a Europei. 

• Promovarea cazării non-profit de tipul ,,coleg pentru coleg”, agroturism sustenabil, 
ajutor pentru comunitățile locale cu mijloacele și cunoștințele necesare pentru a-și 
realiza tot potențialul, utilizând aceste resurse pentru propriul beneficiu și 
îndepărtându-le de turismul de masă.  

• Susținere în vederea digitalizării colecțiilor de artă și a dezvoltării turismului online în 
muzeele europene și în alte puncte de reper culturale. 

• Limitarea cazării Airbnb la o cazare per proprietar pentru un număr limitat de nopți, 
pentru a preveni erodarea pieței de închiriere de proprietăți. Trebuie limitată și 
competiția cu cazarea originală la scară mică de tipul ,,coleg pentru coleg”. Mai mult, 
cerem reglementarea clară a condițiilor de lucru pentru a evita exploatarea lucrătorilor 
în această zonă gri, nedeterminată clar. 

• Să ne asigurăm că municipalitățile și regiunile sunt în stare să ia aceste măsuri 
regulatorii necesare pentru a preveni impactul negativ ecologic și socioeconomic al 
modelului turistic curent, fără blocaje și împiedicări din partea nivelurilor 
guvernamentale superioare sau a legislației contraproductive.  

• Implementarea Protocolului pentru Convenția din Barcelona pentru Protejarea Mării 
Mediterane împotriva Poluării, dezvoltarea planurilor naționale pentru combaterea 
poluării în zonele de coastă, restaurarea acestora.  

• Promovarea turismului cultural și gastronomic, cu o concentrare asupra legăturii 
dintre cultură și turism, în țările mediteraneene, cu dieta mediteraneeană ca model 
nutrițional care să reflecte modul de viață al oamenilor din zonele respective. Acest 
lucru se poate realiza prin folosirea produselor locale, prin revitalizarea rețetelor 
tradiționale și prin încurajarea vizitatorilor să participe la activități bazate pe obiceiuri 
și tradiții locale, pentru a învăța mai multe despre bogata moștenire cultură a zonei 
vizitate.  

• Asistență pentru o tranziție justă spre alte sectoare pentru indivizii și comunitățile care 
depind momentan de turismul nesustenabil. 

 
În ciuda rolului important pe care îl are turismul în economiile locale, proliferarea turismului 
de masă în special prin zboruri ieftine are un impact drastic asupra mediului. De aceea este 
imperativ să facem trecerea de la turism de masă spre turism sustenabil, aplicând practici 
verzi și standarde clare în tot sectorul. În mod similar, turismul poate contribui și la realizarea 
Scopurilor de Dezvoltare Sustenabilă. Planul de recuperare după COVID-19 oferă 
oportunitatea de a accelera această trecere și se asigură că sectorul turismului sustenabil 
este construit pe toată suprafața Europei.  


