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Domnule Demetriade,
Am citit cu interes și îngrijorare scrisoarea dumneavoastră din data de 23.04.2020 în care
prezentați principalele probleme cu care se confruntă agențiile de turism și tour-operatoare din
România. Situația îmi este familiară, așa cum ați menționat și dumneavoastră, și, din păcate, în
aceste vremuri este întâlnită pretutindeni în interiorul și în afara Uniunii.
Rolul Comisiei Europene în politicile referitoare la turism este unul de sprijin și coordonare.
Vremuri speciale, însă, cer măsuri speciale, astfel că am pus la dispoziția statelor membre o serie
de măsuri menite să ajute sectorul turistic pe perioada pandemiei și să sprijine relansarea lui după
ce criza va fi depășită. În cele ce urmează puteți găsi principalele instrumente financiare puse la
dispoziția tuturor statelor membre, deci și României, în această perioadă.
Coronavirus Response Investment Initiative și Coronavirus Response Investment Initiative Plus
permit autorităților publice să redirecționeze sumele neutilizate în cadrul Fondurilor structurale și
de investiții europene pentru a face față crizei și a injecta lichidități către cele mai afectate
companii, inclusiv din industria turistică. Flexibilitatea astfel oferită este extraordinară: alocările
pentru 2020 pot fi mutate între fonduri și regiuni, pot fi utilizate oriunde sunt necesare, fără
restricții. Cofinanțarea poate fi crescută temporar la 100%.
Comisia Europeană a deblocat 1 miliard de euro drept garanții pentru Fondul European de
Investiții, permițându-i astfel să emită garanții speciale pentru o finanțare disponibilă estimată la
8 miliarde de euro, stimulând băncile și alți creditori să ofere lichidități pentru 100.000 de IMMuri europene afectate de impactul economic al pandemiei coronavirusului.

De asemenea, Comisia Europeană a lansat o nouă inițiativă pentru protejarea locurilor de muncă
și a lucrătorilor, așa-numitul sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj (SURE).
Inițiativa SURE va oferi asistență financiară de pană la 100 de miliarde de euro pentru a ajuta
statele membre să acopere costurile programelor naționale de muncă de scurtă durată și ale
programelor publice care să le permită firmelor să reducă orele de muncă, oferind în același timp
venituri pentru lucrătorii lor.
Este clar că sprijinul bugetului UE nu poate înlocui, ci doar complementa măsurile luate de
fiecare stat membru.
Comisia Europeană a adoptat cadrul temporar pentru ajutoare de stat care permite statelor
membre să folosească deplina flexibilitate prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru
a sprijini economia în timpul pandemiei coronavirusului. Normele UE privind ajutorul de stat
permit statelor membre să compenseze companiile pentru daunele cauzate direct de evenimente
excepționale, cum ar fi coronavirusul.
Așadar instrumentele și cadrul financiar există, la dispoziția statelor membre.
Am încercat, domnule Demetriade, să răspund problemelor ridicate în scrisoare dumneavoastră.
În ceea ce privește legislația referitoare la drepturile pasagerilor, lucrăm pentru a face cât mai
atractive alternativele la rambursare. Drepturile cetățenilor trebuie respectate, conform
regulamentelor existente. Măsurile prezentate mai sus permit companiilor să respecte legile
europene.
Vă mulțumesc pentru scrisoare și vă doresc succes în dezvoltarea și promovarea turismului în
România și multă sănătate.
Cu stimă,

Adina VĂLEAN

