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TURIŻMU

Minn Diċembru 2009, it-turiżmu għandu l-bażi ġuridika tiegħu stess. Madankollu, ma
jibbenefikax minn linja ta' finanzjament awtonoma fil-perspettivi finanzjarji l-ġodda
(2014-2020).

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 6(d), u t-Titolu XXII, l-Artikolu 195 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI

Fi ħdan l-Unjoni Ewropea, is-settur tat-turiżmu fid-definizzjoni stretta tiegħu (ta' fornituri
tradizzjonali ta' vjaġġi u servizzi turistiċi) jikkonċerna 1.8 miljun impriża, prinċipalment, impriżi
żgħar u ta' daqs medju (SMEs). Huwa jikkontribwixxi 5 % għall-PDG u jimpjega 5.2 % tal-
popolazzjoni attiva (li jikkorrispondi għal madwar 9.7 miljun persuna). Fid-dawl tar-rabtiet mill-
qrib ma' setturi ekonomiċi oħrajn, din il-kontribuzzjoni hija saħansitra ogħla [aktar minn 10 %
tal-prodott domestiku gross (PDG) u mill-inqas 12 % tal-impjiegi totali, li jikkorrispondu għal
13-il miljun ħaddiem].
Fl-2014, it-turiżmu internazzjonali fid-dinja ammonta għal 1 133 biljun wasla ta' turisti (+ 4.3 %)
u fl-Ewropa rrappreżenta 582 miljun wasla ta' turisti, jiġifieri 51 % tas-suq (+ 3 %). B'hekk, l-
Ewropa (u fuq nett, Franza) tikkonferma postha bħala l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja.
Barra minn hekk, studju prospettiv fit-tul tal-UNWTO jipprevedi tkabbir iżgħar tat-turiżmu fl-
Ewropa sal-2030, stmat għal 744 miljun turist (+ 1.8 %), jew 41.1 % tas-suq.
Minn perspettiva Ewropea, il-politika tat-turiżmu tiżvolġi wkoll rwol biex jintlaħqu l-objettivi
ġenerali fil-qasam tal-impjiegi u tal-politika ta' tkabbir. Barra minn hekk, id-dimensjoni
ambjentali u sostenibbli tat-turiżmu se tikseb importanza matul iż-żmien, minkejja li diġà hija
preżenti fl-aspetti ta' turiżmu "sostenibbli", responsabbli jew etiku.

IL-KISBIET

A. Politika ġenerali
Mill-Kunsill Ewropew tal-21 ta' Ġunju 1999 dwar it-tema "it-turiżmu u l-impjiegi",
l-Unjoni tagħti aktar attenzjoni lill-kontribut tat-turiżmu għall-impjiegi Ewropej. Fil-
komunikazzjoni [COM(2001)665] bl-isem "Approċċ kooperattiv għall-futur tat-turiżmu",
ippubblikata f'Novembru 2001, il-Kummissjoni pproponiet qafas ta' azzjoni u miżuri biex
tistimula l-industrija Ewropea tat-turiżmu. Ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2002
dwar il-futur tat-turiżmu kkonfermat l-approċċ tal-Kummissjoni u tat impetu ġdid għall-
kooperazzjoni bejn l-atturi pubbliċi u privati tal-industrija tat-turiżmu Ewropew biex jagħmel
lill-Ewropa d-destinazzjoni turistika ewlenija.
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Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni sussegwentement implimentat sensiela sħiħa ta' miżuri u
azzonijiet. Pereżempju, bħala konsegwenza diretta ta' din l-istrateġija, nistgħu nsemmu:
— il-kontijiet satelliti għat-turiżmu għal kull Stat Membru, finalizzati matul il-preżentazzjoni

tal-ewwel kont satellita Ewropew;

— it-tnedija ta' portal ta' promozzjoni tal-Ewropa bħala destinazzjoni turistika;

— sa mill-2002, l-organizzazzjoni ta' forum Ewropew dwar it-turiżmu (l-14-il forum
organizzat fil-Lussemburgu fl-2015 kellu speċifikament bħala tema "id-diġitalizzazzjoni
tat-turiżmu").

Bejn l-2001 u Frar 2014, il-Kummissoni ppubblikat seba' komunikazzjonijiet dwar l-linji gwida
politiċi għall-iżvilupp tas-settur turistiku, fosthom:
— il-komunikazzjoni [COM(2007)621 final], tad-19 ta' Ottubru 2007 –– Aġenda għal turiżmu

Ewropew sostenibbli u kompetittiv – li toffri l-opportunità ta' żvilupp sostenibbli sabiex
tkun garantita l-kompetittività fit-tul tat-turiżmu, u tħabbar l-azzjonijiet preparatorji ta' tliet
snin;

— il-komunikazzjoni [COM(2010)352 final], tat-30 ta' Ġunju 2010, –– L-Ewropa, l-ewwel
destinazzjoni turistika fid-dinja – qafas politiku ġdid għat-turiżmu Ewropew — li tanalizza
l-fatturi u l-ostakoli għall-kompetittività tat-turiżmu u l-iżvilupp sostenibbli tiegħu;

— il-komunikazzjoni [COM(2012)649 final], tas-7 ta' Novembru 2012, — L-
implimentazzjoni u l-iżvilupp tal-politika komuni dwar il-viżi sabiex jiġi xprunat it-tkabbir
fl-UE — li għandha l-għan li żżid il-fluss tat-turisti mill-pajjiżi terzi permezz tal-politika
komuni dwar il-viżi;

— il-komunikazzjoni COM(2014)86 final, tal-20 ta' Frar 2014 – Strateġija Ewropea għal aktar
Tkabbir Ekonomiku u Impjiegi fit-Turiżmu Marittimu u Kostali – li għandha l-għan li
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli u l-kompetittività fit-turiżmu kostali u marittimu.

B. Miżuri partikolari
1. Fl-interess tat-turisti-vjaġġaturi u/jew villeġġanti
Fil-prattika, dawn jikkonsistu f'miżuri li jiffaċilitaw il-qsim tal-fruntieri, biex jiġu mħarsa s-
saħħa u s-sigurtà kif ukoll l-interessi materjali tal-vjaġġaturi. Dawn il-miżuri jinkludu, b'mod
partikolari, ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill 86/666/KEE dwar is-sikurezza tal-lukandi eżistenti
kontra r-riskji ta' nirien kif ukoll Direttiva ġdida dwar il-vjaġġi kollox inkluż u arranġamenti
tal-ivvjaġġar marbuta (li tħassar id-Direttiva 90/314/KEE[1]) u d-Direttiva 2008/122/KE dwar
il-protezzjoni tal-konsumatur rigward ċerti aspetti ta' kuntratti ta' timeshare. Flimkien ma' dan,
hemm l-adozzjoni tar-regolamenti dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fl-oqsma kollha tat-trasport
(ara l-iskeda 5.6.2). Eżempju ieħor ta' rabta bejn it-turiżmu u qasam ta' kompetenza ieħor tal-
Unjoni huwa d-Direttiva 2006/7/KE tal-15 ta' Frar 2006 dwar l-immaniġġjar tal-kwalità tal-
ilma għall-għawm, li tħassar id-Direttiva 76/160/KEE sal-31 ta' Diċembru 2014 u fl-interess tal-
gruppi fil-mira jew is-suġġetti ta' prijorità.
Il-Kummissjoni, fuq talba tal-Parlament, nediet diversi inizjattivi dwar suġġetti attwali fil-mira
għat-turiżmu Ewropew.
Fost l-oħrajn, l-inizjattiva "Eden" orjentata lejn il-promozzjoni tad-destinazzjonijiet turistiċi
Ewropej ta' eċċellenza u d-destinazzjonijiet emerġenti jew li għadhom inqas magħrufa,

[1]Fis-27 ta' Ottubru 2015, fit-tieni qari, il-Parlament Ewropew approva (mingħajr emendi) il-pożizzjoni komuni
adottata mill-Kunsill bil-għan tal-adozzjoni ta' Direttiva ġdida li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-
Direttiva 2011/83/UE u li tħassar id-Direttiva 90/314/KEE.

http://www.visiteurope.com/en/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:MT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:MT:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:MT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:MT:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:MT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:MT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:MT:NOT
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_mt.htm
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li jirrispettaw il-prinċipji ta' sostenibbiltà. Il-finanzjament għall-azzjoni preparatorja skada
fl-2011, iżda l-Kummissjoni kompliet l-implimentazzjoni tal-inizjattiva fil-qafas tal-Programm
għall-Kompetittività tal-Impriżi u l-SMEs (COSME).
Azzjoni oħra li għandha l-għan li tippromwovi t-turiżmu soċjali, "Calypso", hija orjentata lejn
it-turiżmu għall-anzjani, adulti żgħażagħ mhux privileġġjati, familji foqra u persuni b'mobilità
mnaqqsa; l-għan tagħha huwa li, kemm jista' jkun, persuni jkollhom il-possibilità li jivvjaġġaw
filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-iżbilanċi staġjonali; Peress li l-
Kummissjoni taf li din l-azzjoni ħalliet il-frott tagħha fuq perjodu ta' tliet snin, hija tikkofinanzja,
sa mill-2014, proġetti pilota li jimmiraw li jikkoreġu l-istaġjonalità filwaqt li jiffukaw fuq iż-
żgħażagħ u l-anzjani (l-aħħar sejħa għall-offerti, ġestita mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Impriżi
Żgħar u Medji, tat-30 ta' Ġunju 2015).
L-inizjattivi "Turiżmu sostenibbli", li tinkludi r-rotta Ewropea tal-Purtiera tal-Ħadid jew "The
Green Belt" (6 800 km f'itinerarji, mill-Baħar ta' Barents sal-Baħar l-Iswed), għandhom l-
għan li jippromwovu t-trasformazzjoni tal-Purtiera tal-Ħadid l-antika f'netwerk transkonfinali ta'
mogħdijiet għaċ-ċikliżmu jew għall-mixi. Għal evalwazzjoni taċ-ċirkwiti "EuroVelo" - netwerk
ta' 14-il rotta għaċ-ċikliżmu fuq distanzi twal ġestit mill-Federazzjoni taċ-Ċiklisti Ewropej -,
ara l-aġġornament (2012) tal-istudju tal-Parlament Ewropew dwar in-netwerk Ewropew tal-
itinerarji għaċ-ċikliżmu.
Il-Kummissjoni tikkofinanzja wkoll proġetti transkonfinali ta' turiżmu sostenibbli li
għandhom l-għan li jiddiversifikaw l-offerta Ewropea tat-turiżmu. Pereżempju, dan l-aħħar
(fit-30 ta' Ġunju 2015) tnediet sejħa għall-offerti fl-ambitu tal-programm COSME biex
tippromwovi u tiżviluppa l-prodotti u s-servizzi fl-oqsma tal-isport u l-benesseri kif ukoll tal-
wirt kulturali u industrijali tal-Ewropa.
Fil-qafas tal-azzjoni preparatorja "Turiżmu u aċċessibbiltà għal kulħadd", fi Frar 2014 u għal
perjodu ta' 18-il xahar, il-Kummissjoni kkofinanzjat proġetti ta' itinerarji aċċessibbli rigward
pakkett ta' prodotti u servizzi għall-benefiċċju tal-persuni b'diżabbiltà, tal-vjaġġaturi anzjani u
tal-persuni li għandhom diffikultajiet temporanji.
Fl-aħħar nett, fil-kuntest tad-diġitalizzazzjoni tal-ivvjaġġar u t-turiżmu, f'Marzu 2015, il-
Kummissjoni nediet pjattaforma dwar it-turiżmu diġitali bil-għan li ssaħħaħ il-kapaċità tal-
innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni ta' SMEs turistiċi.
2. Fl-interess tas-settur turistiku u tar-reġjuni u għat-turiżmu responsabbli
Ir-reġjuni huma l-livell nazzjonali strateġiku per eċċellenza biex jiġi żviluppat b'mod sostenibbli
t-turiżmu u tiġi stimulata l-kompetittività tad-destinazzjonijiet Ewropej. Il-Kummissjoni
tappoġġa wkoll il-ħolqien ta' netwerks bejn ir-reġjuni turistiċi prinċipali Ewropej. F'Lulju 2009,
NECSTouR, netwerk miftuħ tar-reġjuni turistiċi Ewropej, inħoloq biex iservi bħala pjattaforma
għall-iskambju ta' għarfien u soluzzjonijiet innovattivi fil-qasam tat-turiżmu sostenibbli u
kompetittiv. Fir-rigward tal-kontribut li t-turiżmu jġib għall-iżvilupp reġjonali u għax-xogħol
fir-reġjuni kkonċernati, l-Unjoni għandha sorsi ta' fondi oħra: il-FEŻR għall-finanzjament
ta' proġetti sostenibbli marbuta mat-turiżmu, il-programm Interreg, il-Fond ta' Koeżjoni
għall-finanzjament ta' infrastrutturi fl-oqsma tal-ambjent u tat-trasport, l-FSE għall-impjiegi,
il-programm Leonardo da Vinci għat-taħriġ professjonali, il-FAEŻR għad-diversifikazzjoni
tal-ekonomija rurali, il-FES għar-ristrutturar tal-ekoturiżmu, il-Programm Kwadru għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP) u s-Seba' Programm Qafas Ewropew għall-attivitajiet
ta' riċerka. F'dan ir-rigward, il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020, il-programm COSME
kompla fuq is-CIP u l-Orizzont 2020 min-naħa tiegħu kompla fuq is-Seba' Programm Qafas
Ewropew għall-attivitajiet ta' riċerka.
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Fil-qafas tal-perspettivi finanzjarji ġodda, skont il-"Programm għall-Kompetittività tal-Impriżi
u l-SMEs" (COSME), l-eżekuttiv għandu ammont globali ta' EUR 105.5 miljun. Għall-2015,
għandu pakkett finanzjarju modest; ġie stabbilit ammont ta' EUR 9 miljun mill-Kumitat
ta' Ġestjoni tal-Programm COSME. Id-data tal-istatistika armonizzata rigward it-turiżmu
ilha tinġabar mill-Unjoni sa mill-1996. Ir-Regolament (UE) 692/2011 tas-6 ta' Lulju 2011
stabbilixxa qafas komuni għall-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid sistematiku tal-informazzjoni
statistika dwar it-turiżmu miġbura fl-Istati Membri. Fl-2013, il-Kummissjoni stabbiliet
Osservatorju Virtwali tat-Turiżmu sabiex tikkoordina l-ġbir u l-ħżin tat-tagħrif u biex
tiggarantixxi sinerġija akbar bejn il-livelli differenti tal-politika fir-rigward tat-turiżmu.
Permezz tal-komunikazzjonijiet tagħha (COM(96)547 final) tas-27 ta' Novembru 1996 u
(COM(1999)262 final) tas-26 ta' Mejju 1999, il-Kummissjoni ħabbret u żviluppat azzjoni
Komunitarja għall-ġlieda kontra t-turiżmu sesswali li jikkonċerna t-tfal (għall-prevenzjoni u r-
reati, ara hawn taħt).

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

F'Diċembru 1996, il-Parlament kien diġà ffinanzja azzjoni Komunitarja dwar it-turiżmu billi
ta opinjoni favorevoli fl-ewwel programm pluriennali 1997-2000 "Philoxenia", li wara ġie
abbandunat b'unanimità fil-Kunsill.
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Marzu 2000 dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri għall-
ġlieda kontra t-turiżmu sesswali fir-rigward tat-tfal (COM(1999)262 final), il-Parlament
kien eżiġa lill-Istati Membri jintroduċu dispożizzjonijiet extraterritorjali, sabiex ikun
possibbli li jsiru investigazzjonijiet fuq persuni, proċedimenti kontrihom u li jingħatawlhom
pieni, jekk waqt li jkunu barra l-pajjiż jinstabu ħatja ta' sfruttament sesswali tat-tfal.
Fis-27 ta' Ottubru 2011, adotta riżoluzzjoni leġiżlattiva (P7_TA(2011)0468) dwar il-proposta
għal Direttiva dwar "l-isfruttament u l-abbuż sesswali tat-tfal". Permezz tad-Direttiva 2011/93/
UE tat-13 ta' Diċembru 2011, f'Diċembru 2015[2], it-turiżmu sesswali fir-rigward tat-tfal jitqies
bħala reat kriminali fl-UE kollha; b'mod partikolari, l-Artikolu 21 jipprevedi miżuri nazzjonali
biex jipprevjeni jew jipprojbixxi l-organizzazzjoni ta' vjaġġi sabiex jitwettaq dan it-tip ta' reat.
Qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew kien adotta sensiela ta'
riżoluzzjonijiet dwar id-direzzjonijiet jew l-inizzjattivi tal-Kummissjoni fil-qasam tat-turiżmu,
li fost l-aktar notevoli huma dawk tat-8 ta' Settembru 2005 dwar il-perspettivi l-ġodda u l-
isfidi l-ġodda għal turiżmu Ewropew sostenibbli, tad-29 ta' Novembru 2007, dwar “Tiġdid
tal-Politika tal-UE dwar it-Turiżmu: lejn partenarjat aktar b'saħħtu għat-Turiżmu Ewropew”
u tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-impatt tat-turiżmu fiż-żoni kostali u l-iżvilupp tagħhom.
Il-Parlament għalhekk indirizza l-effetti tal-politika dwar il-viżi fuq it-turiżmu u appoġġa l-
promozzjoni dwar id-destinazzjonijiet turistiċi Ewropej.
Huwa ssuġġerixxa wkoll il-ħolqien ta' tikketta ta' wirt Ewropew, l-istabbilment ta' rotta għaċ-
ċiklisti tul il-purtiera tal-ħadid l-antika u ħeġġeġ lis-settur jiddiversifika l-firxa ta' servizzi biex
jirrispondi għall-istaġjonalità tat-turiżmu.
Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament, fis-27 ta' Settembru 2011, adotta ir-
Riżoluzzjoni P7_TA(2011)0407 fuq il-bażi tar-rapport fuq inizjattiva proprja bl-isem "l-ewwel
destinazzjoni turistika fid-dinja". Filwaqt li jappoġġa l-istrateġija politika tal-Kummissjoni,
ibbażata fuq 21 azzjoni, il-Parlament kien beħsiebu jerġa' jniedi turiżmu kompetittiv, modern, ta'
kwalità għolja u sostenibbli, ibbażat fuq id-dimensjoni multikulturali tal-Ewropa u aċċessibbli
għal kulħadd. Il-Membri ffukaw ukoll fuq l-importanza tal-miżuri meħuda f'oqsma oħra li

[2]In-numru tad-Direttiva kien soġġett għal rettifika; "2011/93/UE" jissostitwixxi "2011/92/UE" (ĠU 2012 L 18).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//MT
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jista' jkollhom impatt determinanti fuq it-turiżmu, bħall-impjieg, it-taxxi u d-drittijiet tal-
konsumaturi.
Madankollu, it-talba tal-Parlament għal programm speċifiku għat-turiżmu, fil-kuntest
tal-perspettivi finanzjarji 2014-2020, ma ġietx aċċettata mill-Kunsill. Bl-istess mod,
f'Diċembru 2014, il-Kummissjoni kellha tirtira rakkomandazzjoni dwar ġabra ta' prinċipji
Ewropej mhux vinkolanti dwar il-kwalità tas-servizzi tat-turiżmu, li hija kienet ippreżentat lill-
Kunsill fi Frar 2014. U dan minkejja l-fatt li hija kellha l-appoġġ tal-Parlament għal "tikketta
Ewropea tat-turiżmu ta' kwalità" (punt 25 tar-riżoluzzjoni P7_TA(2011)0407 u l-punt 53 tar-
riżoluzzjoni T8-0391/2015).
Fis-27 ta' Ottubru 2015, fit-tieni qari, il-Parlament adotta r-riżoluzzjoni leġiżlattiva
(T8-0366/2015) għal Direttiva ġdida li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-vjaġġaturi fil-qafas ta'
vjaġġi kollox inkluż u arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta u tħassar id-Direttiva 90/314/
KEE fis-seħħ fil-qasam ikkonċernat. Fid-29 ta' Ottubru 2015, il-Parlament adotta riżoluzzjoni
(T8-0391/2015) dwar sfidi ġodda u kunċetti għall-promozzjoni tat-turiżmu fl-Ewropa. Hija
ssemmi, fost l-oħrajn, id-diġitalizzazzjoni tal-kanali ta' distribuzzjoni, l-iżvilupp tal-ekonomija
kollaborattiva, it-tibdil fl-imġiba tal-konsumaturi, il-ħtieġa li jiġi attirat u jinżamm persunal
ikkwalifikat, l-andament demografiku u l-istaġjonalità. Barra minn hekk, il-Parlament talab
lill-Kummissjoni tippreżenta strateġija ġdida għat-turiżmu li tissostitwixxi jew taġġorna l-
komunikazzjoni tat-30 ta' Ġunju 2010 dwar l-Ewropa, l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja;
huwa jirrakkomanda l-ħolqien ta' linja baġitarja dwar it-turiżmu fil-qafas finanzjarju pluriennali
li jmiss; iħeġġeġ lill-eżekuttiv Ewropew, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea għat-
Turiżmu, biex iżomm il-preċedenza tal-Ewropa fit-turiżmu, eventwalment permezz tal-ħolqien
ta' tikketta "Destinazzjoni Ewropa 2020" li tinkludi serje ta' azzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni,
branding u l-promozzjoni tal-Ewropa, u b'hekk jimplimenta strateġija fit-tul li kienet tħassret
mill-Kunsill u li l-Kummissjoni kienet nediet fi Frar 2014 (ara hawn fuq).
Christina Ratcliff
06/2017
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