
 
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni ta’ l-Unjoni 

Dipartiment tal-Politika B: Politiki Strutturali u Koeżivi  

L-IŻVILUPP REĠJONALI 

 
 
 
 
 

L-Impatt tat-Turiżmu fuq Zoni Kostali: 

Aspetti ta’ Żvilupp Reġjonali 
 
 

STUDJU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/REGI/IC/2006-166-Lot 01-C03-SC01 15/04/2008 
 
PE 397.260 MT 



Dan l-istudju kien mitlub mill-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. 
 
Dan id-dokument huwa ppubblikat fil-lingwa(i) li ġejja(in): 

- Oriġinali: EN 
- Traduzzjonijiet: DE, FR, PT 

Is-sommarju eżekuttiv huwa ppubblikat fil-lingwi li ġejjin: 
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV 
 

Awtur(i): CSIL Ċentru għall-Istudji Industrijali  
 bi sħubija ma’ Touring Servizi * 

Uffiċjal Responsabbli: Is-Sinjorina Ivana Katsarova 
 Dipartiment tal-Politika B: Politiki Strutturali u Koeżivi 
 Parlament Ewropew 
 B-1047 Brussell 
 Posta elettronika: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il-manuskritt tlesta f’Marzu 2008 

Dan l-istudju huwa disponibbli fuq din is-sit ta’ l-Internet: 
www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN 
 
Brussell, Parlament Ewropew, 2008 

L-opinjonijiet espressi f’dan id-dokument huma r-responsabiltà waħdanija ta’ l-awturi u mhux bilfors 
jirrappreżentaw il-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew. 

Ir-riproduzzjoni u t-traduzzjoni għal raġunijiet mhux kummerċjali huma awtorizzati sakemm is-sors jiġi rikonoxxut 
u l-pubblikatur jingħata avviż minn qabel u tintbagħatlu kopja. 

 

*CSIL: Silvia Vignetti (koordinatur), Federica Givone, Davide Sartori, Alessandro Valenza. Touring Servizi: Matteo Montebelli, Angela 
Amodio. L-awturi ta’ l-istudju tal-każ: Tomasz Geodecki - Malopolska Skola ta’ Amministrazzjoni Pubblika, l-Università ta’ l-
Ekonomija ta’ Cracow (Pomorskie); Stratis Koutsoukos u Catherine Brooks - ERBEDU, L-Iskola tal-Kummerċ ta’ Leeds, Leeds 
Metropolitan University (Yorkshire u Humber); Nicolas Gillio, espert indipendenti (Guadeloupe); Professur Mario Vale – L-Università 
ta’Liżbona (Algarve); Alessandro Valenza (Marche). 
 



PE 397.260 3

 Direttorat Ġenerali Għall-Politiki Interni ta’ l-Unjoni 

Dipartiment tal-Politika B: Politiki Strutturali u Koeżivi  

ŻVILUPP REĠJONALI 

 
L-Impatt tat-Turiżmu fuq Zoni Kostali: 

Aspetti ta’ Żvilupp Reġjonali 

 
STUDJU 

 
 

Kontenut: 

Dan l-istudju jeżamina l-irwol li l-Fondi Strutturali għandhom fl-appoġġ ta’ interventi tat-
turiżmu f’reġjuni kostali. Il-Fondi Strutturali kollha kemm huma, u b’mod partikolari l-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, huma fil-fatt sors importanti ta’ finanzjament fil-livell 
Ewropew għall-SMEs tat-turiżmu u attivitajiet relatati mat-turiżmu. Għalkemm it-turiżmu 
mhuwiex ta’ prijorità importanti, u f’termini kwantitattivi l-proporzjon tal-Fondi Strutturali li 
jintefaq għat-turiżmu huwa biss proporzjon żgħir mit-total, l-impatt f’termini kwalitattivi fl-
iżvilupp reġjonali mhux ta’ min ma jagħtix kasu, speċjalment f’dawk ir-reġjuni kostali li 
jiddependu ħafna fuq is-settur turistiku. 
 
Ir-riżultati ta’ l-istudju juru li impatt sinifikanti huwa relatat ma’ aspetti ta’ bini istituzzjonali, 
speċjalment fl-Istati Membri l-ġodda, bħat-tixrid ta’ prassi parteċipatorji meta jiġu ppjanati 
interventi fis-settur turistiku. Impatt importanti ieħor huwa fil-qawmien ta’ kuxjenza fejn 
jidħol il-bżonn għal integrazzjoni ta’ politiki għaz-zoni kostali. Dan huwa sinifikanti, 
speċjalment fejn jidħlu l-aspetti ta’ sostenibilità ambjentali ta’ proġetti turistiċi. Fil-fatt huwa 
magħruf sew minn dawk kollha li jfasslu l-politika li s-sostenibilità ta’ settur li dejjem jikber 
b’pass mgħaġġel bħat-turiżmu (partikolarment it-turiżmu tal-massa) f’reġjuni kostali huwa l-
isfida prinċipali għall-ġejjieni.  
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Sommarju eżekuttiv  
 
L-Isfond 
Fi ħdan is-settur tat-turiżmu, it-turiżmu kostali huwa bil-wisq l-aktar sinifikanti f’termini ta’ 
flussi ta’ turisti u ġenerazzjoni ta’ dħul ta’ flus. Fost id-destinazzjonijiet turistiċi, iz-zoni kostali 
huma l-aktar imfittxija mit-turisti, u r-reġjun tal-Mediterran huwa d-destinazzjoni l-aktar 
popolari fid-dinja: skond kalkoli ta’ l-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu, dan jirrappreżenta 
terz tad-dħul globali mid-dħul ta’ flus tat-turiżmu. 
 
Il-biċċa l-kbira ta’ l-ekonomiji ta’ l-Istati Membri b’tulijiet sinifikanti ta’ kosta jiddependu 
ħafna fuq id-dħul iġġenerat minn attivitajiet marbuta mal-baħar, bħat-turiżmu, is-sajd, it-
trasport, eċċ. Madankollu, l-użu tal-baħar għal tali raġunijiet differenti jiġġenera aktar pressjoni, 
b’mod partikolari: 

• kompetizzjoni għall-ispazju jwassal għal kunflitti bejn diversi attivitajiet (sajd, servizzi, 
agrikoltura);  

• l-ekosistemi naturali li jappoġġjaw zoni kostali jsofru minn degradazzjoni, speċjalment 
minħabba l-impatt tal-bidla fil-klima;  

• hemm varjazzjonijiet staġonali kbar fil-popolazzjoni u fl-impjiegi. 
 
Iż-żieda fil-flussi tat-turiżmu kostali, speċjalment fil-forma ta’ turiżmu tal-massa, hija abbinata 
ma’ tħassib li qed jinbet dwar l-impatti negattivi potenzjali fuq l-iżvilupp reġjonali mill-
perspettiva ambjentali, ekonomika u soċjali. Il-Fondi Strutturali jista’ jkollhom rwol biex 
jitrawmu prinċipji sostenibbli ta’ żvilupp waqt li jiġu ppjanati u implimentati interventi tat-
turiżmu kostali.   
 
Il-għan 
L-għan ta’ dan l-istudju huwa li jipprovdi analiżi kwalitattiva u komprensiva ta’ l-impatt ta’ l-
infiq mill-Fond Strutturali fuq proġetti turistiċi fir-reġjuni kostali, sabiex iressaq 
rakkomandazzjonijiet u pariri relevanti għall-politika lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet. L-
istrateġija hija ffukata fuq ħames aspetti prinċipali fejn l-impatt tal-Fondi Strutturali jista’ jkun 
kruċjali biex jitwasslu interventi ta’ żvilupp reġjonali li jirnexxu. Dawn huma:  

• L-iżvilupp ta’ sħubiji; 
• Il-provvista ta’ lieva finanzjarja; 
• Tiġdid ta’ l-ekonomija lokali; 
• Tnaqqis fl-istaġjonalità; 
• Trawwim tas-sostenibilità ambjentali.  
 

Il-metodoloġija użata kellha strateġija metodoloġika doppja: 
• il-provvediment ta’ ħarsa ġenerali lejn is-settur turistiku kostali u l-opportunitajiet ta’ 

finanzjament, ibbażata fuq il-ġbir u l-ipproċessar ta’ dejta sekondarja disponibbli mil-
letteratura vasta ħafna fuq it-turiżmu, ir-reġjuni kostali u l-Fondi Strutturali; 

• analiżi ta’ dejta primarja miġbura mill-fieldwork u studji ta’ każijiet. Intgħażlu sitt 
reġjuni kostali, li ssodisfaw il-kriterji obbligatorji li ġejjin:  
− rappreżentanza tas-sitt makro-zoni kollha; 
− l-inklużjoni fil-kampjun ta’ l-anqas reġjun wieħed gżira; 
− l-inklużjoni fil-kampjun ta’ l-anqas reġjun wieħed transkonfinali;  
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− bilanċ ġust bejn reġjuni ta’ “Konverġenza” u oħrajn ta’ “Kompetittività u 
Impjiegi”. 
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Evidenza ta’ l-impatt tal-Fondi Strutturali fuq it-turiżmu kostali  
 
Sors denju ta’ finanzjament 
It-turiżmu huwa primarjament ta’ kompetenza reġjonali u nazzjonali, u m’hemmx politiki jew 
strumenti finanzjarji fil-livell Ewropew immirati speċifikament lejn it-turiżmu. Madankollu l-
interventi tat-turiżmu huma parti minn politiki Ewropej usa’ li jista’ jkollhom impatt kbir fuq is-
settur. 
 
L-appoġġ finanzjarju prinċipali għat-turiżmu ġej mill-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni. Matul l-
aħħar perjodu ta’ pprogrammar għadd kbir ta’ interventi turistiċi rċevew appoġġ minn dawn il-
fondi, l-appoġġ ivarja minħabba n-natura trasversali tas-settur. Ħafna destinazzjonijiet turistiċi 
kostali importanti fl-Ewropa rċevew appoġġ permezz ta’ programmi ta’ operat reġjonali u 
programmi settorjali ta’ operat nazzjonali. L-interventi inkludew infrastruttura turistika żgħira, 
skemi ta’ għoti għal intrapriżi turistiċi żgħar u medji (SMEs), tiġdid ta’ bajjiet, riġenerazzjoni 
urbana, u appoġġ għall-wirt kulturali u artistiku. 
 
Impatt l-aktar f’termini ta’ bini istituzzjonali  
L-impatt totali tal-Fondi Strutturali fuq l-iżvilupp reġjonali huwa varjat. F’termini kwalitattivi 
kellu impatt pożittiv, speċjalment f’termini ta’ bini istituzzjonali u t-titjib fil-kapaċità ta’ l-
ippjanar. Dan huwa kollu minnu speċjalment għall-Istati Membri l-ġodda, li kienu anqas 
imdorrijin għal strateġiji parteċipatorji  u ta’ taħt fuq fl-ippjanar pubbliku. F’termini aktar 
kwantitattivi, l-impatt tal-Fondi Strutturali fuq it-turiżmu kostali mhux identifikat tant malajr. Ir-
raġunijiet prinċipali huma: 

• It-turiżmu mhuwiex prijorità għall-interventi tal-Fond Strutturali, għalhekk huwa biss 
proporzjon żgħir li jiġi allokat għal dan is-settur;  

• Il-prijoritajiet ta’ politika tal-pjanijiet ta’ żvilupp reġjonali jiffukaw eċċezzjonalment 
fuq it-turiżmu kostali; minflok, jindirizzaw l-offerta globali tat-turiżmu tar-reġjun; 

• It-turiżmu rari jkun prijorità waħedha, għax ġeneralment ikun assoċjat ma’ strateġiji 
aktar wesgħin fit-trawwim tal-kompetittività, jiddiversifika attivitajiet produttivi f’zoni 
li jkunu sejrin lura, eċċ. 

 
F’termini ta’ tipoloġiji ta’ intervent, għad hemm predominanza ta’ investimenti fiżiċi u 
infrastrutturali mmirati lejn iż-żieda fil-forniment ta’ akkomodazzjoni u t-titjib ta’ aċċessibilità 
ta’ zona, aktar milli interventi mhux fiżiċi dwar il-provvediment ta’ servizz, promozzjoni 
territorjali, jew bid-diversifikazzjoni ta’ l-offerta ġenerali tat-turiżmu. Madankollu, l-evidenza 
tidher li turi li ġeneralment il-politiki reġjonali dwar it-turiżmu fil-perjodu l-ġdid ta’ 
pprogrammar mexjin lejn strateġija aktar kwalitattiva u integrata ffukata fuq it-tnaqqis ta’  
pressjoni fuq il-kosti u qed joffru sett aktar żviluppat ta’ attivitajiet u divertiment.  
 
Il-politiki dwar l-aċċessibilità u l-protezzjoni ambjentali, minkejja li mhumiex immirati 
speċifikament lejn it-turiżmu, jistgħu jikkontribwixxu indirettament iżda b’mod sinifikanti lejn 
l-iżvilupp tiegħu.  
 
It-trawwim ta’ sħubija f’qafas ta’ governanza f’diversi livelli 
Il-qafas ta’ governanza fis-settur tat-turiżmu huwa kkaratterizzat minn dimensjoni f’diversi 
livelli u setturi. Jekk ma jkunx hemm strateġija integrata fil-ħsieb u fl-ippjanar, hemm riskju li 
jwasslu għal miżuri ta’ kunflitt. Dan huwa evidenti partikolarment fir-rigward ta’ l-ambjent: l-
assi naturali ta’ reġjun xi kultant għadhom jitqiesu bħala restrizzjoni għal politika ta’ 
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sfruttament kummerċjali taz-zona, aktar milli ta’ valur li għandu jkun ippreservat bħala assi 
fundamentali għall-attrazzjoni ta’ post. 
 
L-evidenza mill-istudji tal-każijiet enfasizzat il-fatt li l-impatt tal-Fondi Strutturali fuq l-iżvilupp 
tal-prinċipji ta’ sħubija fl-ippjanar ta’ politiki ta’ żvilupp reġjonali huwa pożittiv b’mod 
sinifikanti u l-aktar relevanti, għalkemm fl-Istati l-Membri l-ġodda l-istrateġija ta’ minn isfel 
għal fuq u l-prinċipju ta’ sħubija huma anqas integrati milli fl-Istati Membri l-qodma.  
 
Il-livell ta’ involviment ta’ atturi jidher aktar fl-attivitajiet fil-livell ta’ fuq ta’ ħsieb u ppjanar 
milli fil-mekkaniżmi ta’ implimentazzjoni u twettiq. Dan ġeneralment iżid il-perspettiva fuq 
terminu qasir ta’ eżerċizzju ta’ ppjanar u ma jgħinx fid-djalogu u qsim ċar ta’ viżjonijiet ta’ 
politika, waqt li s-suċċessi huma reġistrati meta l-irwol ta’ l-atturi ikun aktar proattiv u releventi 
fil-fażijiet kollha tal-politika.  
 
F’termini tat-tipoloġija ta’ atturi, awtoritajiet pubbliċi lokali f’zoni kostali s-soltu jkollhom l-
aktar rwol attiv fis-sħubiji tat-turiżmu kostali. L-awtoritajiet pubbliċi reġjonali u lokali, is-settur 
privat, u l-assoċjazzjonijiet ambjentali s-soltu jkunu involuti fi sħubiji. Strateġija aktar 
innovattiva għat-turiżmu kostali tkun tirrikjedi wkoll l-involviment ta’ korpi ambjentali, 
rappreżentanti tas-setturi produttivi marbuta mal-baħar, esperti u atturi fis-setturi kulturali, u l-
komunità xjentifika b’interess fl-attivitajiet li għandhom x’jaqsmu mal-baħar. 
 
Għad hemm effett dgħajjef ta’ lieva fuq fondi privati 
Il-kontribuzzjonijiet nazzjonali jkopru medja ta’ l-akbar sehem mill-ispejjeż totali tal-proġetti 
fir-reġjuni ta’ Għan 2; min-naħa l-oħra, fir-reġjuni ta’ Għan 1, il-Fondi ta’ l-UE jipprovdu 
kontribuzzjoni lejn il-kofinanzjament ta’ proġetti turistiċi. Il-kofinanzjament ta’ l-UE 
jirrappreżenta l-akbar proporzjon fil-każ biss ta’ proġetti ta’ infrastruttura, li, madankollu, is-
soltu jaqgħu fi ħdan l-interventi ta’ trasport u ambjent, jew fi ħdan miżuri għar-restawr u 
valorizzar tal-wirt artistiku u kulturali.  
 
Il-parteċipazzjoni tas-settur privat għadu mhuwiex daqshekk relevanti: l-attrazzjoni tal-fondi 
mis-settur privat għall-proġetti turistiċi kien xi ftit diffiċli għall-maġġoranza tal-lokalitajiet. 
  
L-attitudni l-aktar komuni tas-settur privat lejn il-fondi pubbliċi huwa li jfittex għotjiet għal 
bżonnijiet ta’ investiment privat. Fil-każ ta’ oħrajn li huma interessati, il-promozzjoni ta’ għan 
speċifiku hija l-unika kontribuzzjoni prevista fl-ippjanar ta’ l-interventi, għalkemm sforz 
komuni lejn it-titjib ta’ l-attrazzjoni ta’ reġjun ikun jista’ jappoġġja qafas anqas frammentat ta’ 
interventi. 
 
L-evidenza mill-istudji ta’ każiijiet uriet li fil-każ ta’ appoġġ dirett għad-ditti, il-proċess ta’ l-
għażla biex jikkofinanzjaw proġetti ta’ investiment kien ixaqleb lejn il-manifattura, xi kultant bi 
spejjeż għas-setturi tas-servizz. Barra dan, fl-Istati Membri l-ġodda l-parteċipazzjoni ta’ ditti 
privati kien pjuttost dgħajjef, min-naħa minħabba l-livell dgħajjef ta’ assoċjazzjoni ta’ l-
intrapriżi turisitiċi. 
 
Approċċ aktar strateġiku jkun jirrikjedi li jsiru sforzi biex jinkuraġġixxu imprendituri u lis-settur 
privat biex isiru investituri aktar milli sempliċement benefiċjarji ta’ sussidji pubbliċi. Sfida 
prinċipali fis-Sħubija Pubblika-Privata hija biex jinstabu mezzi sostenibbli u effettivi biex jiġu 
provduti inċentivi għall-investituri privati. 
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Ir-rivitalitazzjoni ta’ l-ekonomija lokali 
Għadu kmieni wisq biex tiddiskuti l-impatt tal-Fondi Strutturali fuq it-tkabbir reġjonali fiz-zoni 
kostali għall-perjodu 2000-2006. Ġeneralment, l-impatt fuq it-tkabbir jiddependi fuq il- 
karatteristiċi tar-reġjun studjat. Fejn it-turiżmu kostali u dak reġjonali jikkonċidu, l-impatt 
ekonomiku tal-Fondi Strutturali huwa effettiv ħafna. Kif huwa sewwa magħruf, iż-żieda fid-
dħul disponibbli huwa kawża prinċipali ta’ titjib fid-domanda għat-turiżmu kostali, u għal din 
ir-raġuni, l-impatt pożittiv ta’ Fondi Strutturali jista’ jkollu effett pożittiv indirett fuq it-turiżmu 
kostali min-naħa tad-domanda aktar milli tal-forniment. Ippjanar u ġestjoni tajbin ukoll 
jaffettwaw l-impatt tal-Fondi Strutturali fuq it-tkabbir: aktar ma l-mekkaniżmu tal-Fondi 
Strutturali jkun integrat fil-kapaċità amministrattiva ta’ reġjun, aktar ikun għoli l-impatt fuq it-
tkabbir reġjonali.  
 
L-evidenza minn dawn l-istudji ta’ każijiet enfasizzat ukoll li l-interventi fit-turiżmu kostali 
jaffettwaw id-dinamika ta’ l-impjiegi b’mod pożittiv f’termini ta’ ħolqien ta’ xogħol f’dan is-
settur. Fil-każ ta’ reġjuni li jsofru minn tnaqqis rurali u industrijali fiċ-ċentru tal-pajjiż, it-
turiżmu lokali jista’ jattira ħaddiema minn setturi li jkunu sejrin lura. Madankollu, kwistjoni 
importanti li għandha tiġi indirizzata hija n-natura tax-xogħlijiet ġodda maħluqa mit-turiżmu fir-
reġjuni kostali. L-iżvilupp turistiku huwa karatterizzat minn livell għoli ta’ impjiegi staġjonali 
part-time u fuq kollox kundizzjonijiet ta’ xogħol flessibbli. Żgħażagħ u ħaddiema li mhumiex 
daqshekk tas-sengħa huma dawk li ta’ spiss igawdu mill-opportunitajiet ta’ xogħol fit-turiżmu 
(bħal wejters, kokijiet, barmen, animaturi, promoturi, persuni li jgħallmu l-isports). F’dan l-
isfond, il-Fondi Strutturali jintużaw ukoll biex itejbu l-kwalità ta’ l-impjiegi fis-settur turistiku, 
għax dawk li jfasslu l-politika lokali huma interessati ħafna dwar il-kwistjonijiet tal-kwalità tax-
xogħol.  
 
Diversifikazzjoni biex titnaqqas l-istaġjonalità 
Il-promozzjoni ta’ forom oħra ta’ turiżmu u d-diversifikazzjoni ta’ l-offerti tat-turiżmu 
jirrappreżentaw l-isfida prinċipali għal politiki kostali. Id-diversifikazzjoni tista’ tikkontribwixxi 
għat-titjib ta’ l-attrazzjoni tad-destinazzjonijiet kostali u tippermettilhom biex imorru lil hinn 
mill-mudell tradizzjonali ta’ “xemx, baħar u ramel” (3S). Forom alternattivi ta’ turiżmu jistgħu 
jgħinu biex jiġi estiż l-istaġjun, b’hekk jipproduċu diversi benefiċċji, fost oħrajn: 

• sorsi ġodda ta’ dħul, li joħolqu aktar tkabbir u impjiegi; 
• tnaqqis ta’ impatti u pressjoni ambjentali, ekonomiċi, soċjali li jinħolqu mill-

konċentrazzjoni tat-turiżmu fuq ftit xhur tas-sena; 
• il-ħolqien ta’ attivitajiet ġodda li jappoġġjaw il-preservazzjoni u l-iżvilupp tal-wirt taz-

zona. 
 
Hemm xi soluzzjonijiet interessanti li jirriżultaw mill-esperjenza tal-Fondi Strutturali: 

• strateġija innovattiva kieku toħloq il-promozzjoni ta’ offerta integrata tat-turiżmu, li tkun 
kapaċi tgħaqqad il-kosta maż-żona taċ-ċentru tal-pajjiż u zoni differenti; 

• it-turiżmu li jfittex il-wirt storiku u l-kultura huwa mod kif l-offerta turistika tista’ tiġi 
differenzjata fil-bliet kostali li fil-passat kellhom funzjoni industrijali, u biex jagħtu 
forma mill-ġdid lill-identità u d-distinzjoni ta’ zona, b’hekk ibiddlu stabbilimenti ta’ 
mal-kosta fi bliet ma’ ġenb il-baħar li għandhom wirt; 

• ġew promossi forom alternattivi ta’ turiżmu (per eżempju “turiżmu ta’ kummerċ”,  
b’fieri kummerċjali u konferenzi mmirati lejn bażi differenti ta’ konsumaturi);  

• fir-reġjuni kkaratterizzati minn negozju ewlieni tradizzjonalment ibbażat fuq “xemx, 
baħar u ramel”, saru sforzi sabiex il-prodott turistiku jiġi trasformat f’offerta aktar 
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soffistikata, li tinkludi varjetà ta’ attivitajiet ta’ divertiment b’valur miżjud bħall-isports, 
saħħa u spas, golf, tbaħħir, turiżmu għal persuni aktar avvanzati fl-età, parks b’tema, 
laqgħat, konferenzi, eċċ.  

Żvilupp sostenibbli huwa prijorità ta’ politika prinċipali 
Il-Fondi Strutturali kkontribwixxew b’mod pożittiv biex titqajjem kuxjenza ambjentali u għat-
tixrid ta’ l-għanijiet ta’ l-iżvilupp sostenibbli fl-ippjanar reġjonali, b’hekk poġġew il-kwistjoni 
ta’ żvilupp sostenibbli bħala prijorità transversali ġenerali. 
 
Bħala destinazzjonijiet li jibbażaw fuq in-natura, gżejjer u żoni kostali huma l-aktar 
destinazzjonijiet esposti għal tibdil ambjentali kkawżat mill-klima, li jista’ jipproduċi riforma 
ta’ għażliet u attivitajiet turistiċi.  
 
Biex tindirizza din il-problema, l-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu (WTO) tipproponi 
strateġija bilanċjata bbażata fuq il-prinċipji ta’ mitigazzjoni (jiġifieri azzjonijiet li jnaqqsu l-
fatturi li jikkontribwixxu għall-bidla fil-klima u b’hekk itaffu l-effetti tagħha) u l-adattament 
(jiġifieri t-teħid tal-passi meħtieġa biex jingħelbu l-konsegwenzi tal-bidla fil-klima). 
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Konklużjonijiet 
 
L-evidenza mill-ħarsa lejn dak li nkiteb u l-analiżi tal-każijiet ta’ studju enfasizzat li: 

• fl-aħħar perjodu ta’ pprogrammar, l-interventi tat-turiżmu kostali irċevew appoġġ 
kbir mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, fi ħdan il-qafas tal-Programmi 
għall-Operat  Reġjonali; 

• tnaqqis ta’ l-effetti staġjonali, żvilupp sostenibbli, u diversifikazzjoni fil-prodott 
huma l-isfidi tal-futur għas-settur tat-turiżmu kostali;  

• l-aktar impatt ċar ta’ Fondi Strutturali fuq it-turiżmu kostali huwa fit-termini ta’ bini 
istituzzjonali u tal-kapaċità; 

• fl-Istati Membri qodma, il-prinċipju ta’ sħubija jidher li huwa karattertistika 
inkorporata kemm ta’ l-ipprogrammar u anke ta’ l-ippjanar ta’ proġett, waqt li fl-
Istati Membri l-ġodda, l-involviment wiesa’ tal-partijiet interessati għad irid jilħaq 
ċertu livell;    

• interventi fi ħdan il-qafas ta’ Politika ta’ Koeżjoni  ippermettew li jitqajjem tħassib 
dwar il-bżonn ta’ strateġija integrata għall-ġestjoni u ppjanar kostali, speċjalment 
f’termini ta’ protezzjoni ambjentali (l-erożjoni kostali u l-bijodiversità); 

• fondi pubbliċi nazzjonali jew reġjonali huma l-akbar kontribut għal interventi ta’ 
Fondi Strutturali b’kofinanzjament, li jattiraw investituri privati li huma diffiċli fil-
biċċa l-kbira tar-reġjuni (speċjalment f’zoni rurali);  

• gżejjer żgħar u reġjuni l-aktar imbiegħda miċ-ċentru huma z-zoni fejn l-impatt tal-
Fondi Strutturali fuq ir-riġenerazzjoni ta’ l-ekonomija lokali ikun l-aktar sinifkanti; 

• id-differenza fis-servizzi offruti hija l-istrateġija prinċipali adottata biex titnaqqas l- 
istaġjonalità tat-turiżmu; 

• l-assi naturali ta’ zona m’għadhomx jitqiesu bħala restrizzjoni iżda li jżidu l-valur 
lill-offerta turistika. 
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Rakkomandazzjonijiet 
 
Il-Kummissjoni Ewropea 
Għall-perjodu l-ġdid ta’ programmar, il-politiki ta’ l-UE għandhom ikunu mmirati biex: 

• jintegraw l-interventi ta’ turiżmu kostali kofinanzjati mill-Fondi Strutturali fi ħdan oqsfa 
usa’, b’mod partikolari l-Politika Marittima, l-istrateġija għal Ġestjoni Integrata taz-
Zona Kostali, in-Netwerk Trans-Ewropew għat-Trasport, u l-Politika Ambjentali ta’ 
Natura 2000; 

• jiżviluppaw strateġija integratata għall-ġestjoni komprensiva ta’ interventi li jaqgħu fi 
ħdan oqsma ta’ politika differenti iżda mmirati lejn iz-zoni kostali; 

• jippromwovu attivitajiet ta’ evalwazzjoni u monitorjar biex jivverifikaw l-applikazzjoni 
tal-prinċipju dwar l-iżvilupp sostenibbli fl-interventi turistiċi kostali.  

 
Stati Membri u reġjuni kostali 
Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell nazzjonali u reġjonali għandhom: 

• jippromwovu bidla minn investimenti fiżiċi infrastrutturali f’attiviatjiet “biex joħolqu 
post” għad-diversifikazzjoni ta’ prodotti u servizzi permezz ta’ attivitajiet “li jiffurmaw 
il-post”. Dan jista’ jinkiseb billi: 
- jintegra l-prodott tradizzjonali ta’ “xemx, baħar u ramel” ma’ attivitajiet ta’ 

divertiment marbuta mal-baħar (per eżempju sajd jew għadis); 
- jinħolqu rotot u mogħdijiet li jkollhom tema bil-għan li jiġi skopert il-wirt reġjonali 

taċ-ċentru tal-pajjiż (per eżempju l-gastronomija); 
- jibdlu bliet u postjiet li qabel kellhom funzjoni industrijali f’destinazzjonijiet turistiċi 

permezz tal-promozzjoni tal-karatteristika distinta arkitettonika u kulturali tagħhom;  
- jikkunsidraw l-opportunità ta’ speċjalizzazzjoni ta’ servizzi u akkomodazzjoni biex 

jattiraw il-vjaġġaturi fuq negozju; 

• jinvestu fil-viżibilità, profil u prestazzjoni ta’ proġett, biex l-attitudni tas-settur privat 
tinbidel minn benefiċjarji ta’ fondi pubbliċi għal investituri fuq medda twila ta’ żmien 
(sħubija pubblika-privata);  

• jadottaw perspettiva globali lejn is-suq tat-turiżmu, biex jaffaċċjaw il-kompetizzjoni 
dejjem tikber minn destinazzjonijiet mhux Ewropej bi prezzijiet baxxi;  

• jintegraw l-iżvilupp ta’ infrastrutturi u faċilitajiet turistiċi ma’ miżuri ta’ protezzjoni 
ambjentali; 

• jippjanaw programmi ta’ taħriġ biex joħolqu grupp ta’ ħaddiema tas-sengħa, biex 
jaffrontaw il-kumplessità u l-varjetà usa’ tas-settur turistiku. 

 



 




