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Către,
Consiliul Judetean
Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,
Comisia europeană a lansat consultarea „Scenarii către co-crearea unei căi de
tranziție pentru turism în vederea realizării unui ecosistem mai rezistent, inovator și
durabil”.
Context: Actualizarea strategiei industriale a UE (link ataşat, versiune în limba română)
evidențiază necesitatea accelerării tranzițiilor ecologice și digitale. Printre diferitele
instrumente, Comisia a propus să se creeze, în parteneriat cu industria, autoritățile publice,
partenerii sociali și alte părți interesate, căi de tranziție pentru ecosisteme, acolo unde este
necesar. Se consideră necesară acordarea priorității sectoarelor puternic afectate de criză,
care beneficiază de accelerarea acestei tranziții duble pentru a le fi stimulată redresarea.
Turismul a fost recunoscut a fi unul dintre aceste ecosisteme aflate într-o situație critică și,
prin urmare, va fi abordat în prioritate, prin co-crearea, în parteneriat cu părțile interesate, a
căii sale de tranziție.
Pagina chestionarului (disponibilă doar în engleză) poate fi accesată la adresa: EUSurvey Survey (europa.eu) .
Consultarea, deschisă până la 15 septembrie a.c., se adresează părților interesate din
acest sector de activitate, având la bază un document de lucru (link ataşat) al Comisiei.
Contact pentru detalii sau nelămuriri privind această consultare:
EU-Tourism-Pathway-2030@ec.europa.eu
Precizare: Comitetul European al Regiunilor a adoptat în decembrie 2020 un aviz
intitulat ”Către un turism mai durabil pentru orașele și regiunile UE” care este disponibil şi
în limba romănă pe pagina de web: Opinion Factsheet (europa.eu). Documentul oferă celor
interesați un cadru mai larg de informare, dar şi viziunea autorităților locale şi regionale
privind viitorul turismului european.
Autoritățile locale şi regionale participante la consultare vor fi invitate, în această toamnă, la
un atelier de lucru al părților interesate.
Vă multumim pentru colaborare!

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR

