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IT-TURIŻMU

Minn Diċembru 2009, il-politika dwar it-turiżmu għandha l-bażi ġuridika tagħha
stess. Madankollu, għad ma għandhiex baġit separat fl-ambitu tal-qafas finanzjarju
pluriennali (QFP) attwali għall-2021-2027.

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

L-industrija tat-turiżmu tal-UE fid-definizzjoni stretta tagħha (ta' fornituri tradizzjonali
ta' vjaġġi u servizzi turistiċi) tikkonċerna 2.3 miljun negozju, prinċipalment, intrapriżi
żgħar u ta' daqs medju (SMEs) li jimpjegaw madwar 12.3 miljun persuna. Fl-2018, is-
settur tal-"ivvjaġġar u t-turiżmu" direttament ikkontribwixxa 3.9 % għall-PDG tal-UE u
ammonta għal 5.1 % tal-forza tax-xogħol totali (li jikkorrispondi għal madwar 11.9 miljun
impjieg). Meta jitqiesu r-rabtiet mill-qrib tiegħu ma' setturi ekonomiċi oħrajn, iċ-ċifri tas-
settur tat-turiżmu żdiedu b'mod sinifikanti (10.3% tal-PDG u 11.7% tal-impjiegi totali, li
jikkorrispondu għal 27.3 miljun ħaddiem).
Fl-2019, l-għadd ta' wasliet ta' turisti internazzjonali laħaq il-1.5 biljun turist madwar
id-dinja (+4%) u fl-Ewropa rrappreżenta 745 miljun wasla ta' turisti, jiġifieri 50% tas-
suq. It-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19, f'Marzu 2020, u l-effett ta' inċertezza li
ġabet magħha fir-rigward tal-projbizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar u l-obbligi sanitarji, illum
tirrappreżenta l-aktar sfida kruċjali għall-futur tas-settur tat-turiżmu.
Il-politika dwar it-turiżmu hija wkoll mezz li permezz tagħha l-UE tkun tista' tilħaq
objettivi usa' fil-qasam tal-impjiegi u t-tkabbir. Id-dimensjoni ambjentali tat-turiżmu se
tikseb importanza maż-żmien. Dan huwa diġà rifless fi proġetti li jinvolvu t-turiżmu
sostenibbli, responsabbli u etiku. Fl-2018, il-Parlament Ewropew ippubblika studju dwar
"Overtourism:impact and possible policy responses" (Turiżmu eċċessiv: l-impatt tiegħu
u rispons ta' politika possibbli).

IL-KISBIET

A. Politika ġenerali
Mil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 ta' Ġunju 1999 dwar "it-turiżmu u l-impjiegi", l-UE
tat aktar attenzjoni lill-kontribut tat-turiżmu għall-impjiegi fl-Ewropa. F'komunikazzjoni
bit-titlu "Approċċ kooperattiv għall-futur tat-turiżmu Ewropew" (COM(2001)0665), il-
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Kummissjoni Ewropea pproponiet qafas operattiv u miżuri biex jistimulaw l-industrija
tat-turiżmu tal-UE. Ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2002 dwar il-futur tat-turiżmu
approvat l-approċċ tal-Kummissjoni u malajr irriżultat f'kooperazzjoni eqreb bejn il-
partijiet interessati pubbliċi u privati tal-industrija tat-turiżmu tal-UE biex l-Ewropa ssir
l-aqwa destinazzjoni turistika.
Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni mbagħad implimentat firxa wiesgħa ta' miżuri. Dawn li
ġejjin huma eżempji tar-riżultati ta' din l-istrateġija:
— il-Kontijiet Satelliti tat-Turiżmu għal kull Stat Membru, bl-għan aħħari li jiġi

ppreżentat l-ewwel kont satellita Ewropew;

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

— Forum Ewropew dwar it-Turiżmu, li ilu jsir fit-tieni nofs tas-sena ta' kull sena
mill-2002 u li huwa koorganizzat mal-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea beda jsir matul it-tieni nofs tas-sena. Fl-2019, it-18-il forum bis-
suġġett "It-trasformazzjoni diġitali bħala l-mutur tat-tkabbir sostenibbli għas-settur
tat-turiżmu tal-UE" sar f'Helsinki, il-Finlandja. Il-laqgħa tal-Forum Ewropew dwar
it-Turiżmu tal-2020 saret virtwalment minn Berlin u ffukat fuq modi kif tiġi solvuta
l-kriżi u kif jiġi orjentat mill-ġdid it-turiżmu fl-Ewropa.

Mill-2001, il-Kummissjoni ppubblikat diversi komunikazzjonijiet, u l-aktar waħda reċenti
hija dik tal-2014 li tistabbilixxi l-linji gwida politiċi tagħha għall-iżvilupp tas-settur
turistiku. Dawn huma:
— (COM(2007)0621) tad-19 ta' Ottubru 2007 – Aġenda għal turiżmu Ewropew

sostenibbli u kompetittiv – li stabbiliet kif l-iżvilupp sostenibbli jista' jiżgura l-
kompetittività fit-tul tat-turiżmu, u ħabbret l-attivitajiet preparatorji ta' tliet snin;

— (COM(2010)0352) tat-30 ta' Ġunju 2010 – L-Ewropa, l-ewwel destinazzjoni
turistika fid-dinja – qafas politiku ġdid għat-turiżmu Ewropew – li tanalizza l-fatturi
li jagħmlu l-industrija Ewropea tat-turiżmu kompetittiva u l-ostakli għall-iżvilupp
sostenibbli tagħha.

— (COM(2012)0649) tas-7 ta' Novembru 2012 – L-implimentazzjoni u l-iżvilupp tal-
politika komuni dwar il-viżi sabiex jiġi xprunat it-tkabbir fl-UE – li tfittex li żżid l-
għadd ta' turisti minn pajjiżi terzi li jżuru lill-UE permezz tal-istabbilizzazzjoni tal-
politika komuni dwar il-viżi.

— (COM(2014)0086) tal-20 ta' Frar 2014 – Strateġija Ewropea għal aktar Tkabbir
Ekonomiku u Impjiegi fit-Turiżmu Marittimu u Kostali – li tfittex li tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli u l-kompetittività fit-turiżmu kostali u marittimu.

B. Miżuri speċjali
1. Fl-interessi tat-turisti (il-vjaġġaturi u/jew it-turisti fuq btala)
Dawn il-miżuri jinkludu passi biex jiffaċilitaw il-qsim tal-fruntieri u jiġu mħarsa
kemm is-saħħa u s-sigurtà kif ukoll l-interessi materjali tat-turisti. Fosthom hemm
ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 86/666/KEE dwar is-sikurezza tal-lukandi kontra r-
riskji ta' nirien, id-Direttiva 2008/122/KEE dwar ċerti aspetti ta' kuntratti timeshare
u d-Direttiva (UE) 2015/230 dwar pakketti tal-ivvjaġġar u arranġamenti tal-ivvjaġġar
marbuta. Barra minn hekk, ġew adottati regolamenti dwar id-drittijiet tal-passiġġieri
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fl-oqsma kollha tat-trasport (2.2.3). Id-Direttiva 2006/7/KE tal-15 ta' Frar 2006
dwar l-immaniġġjar tal-kwalità tal-ilma għall-għawm hija eżempju tar-rabta bejn it-
turiżmu u oqsma oħra ta' kompetenza tal-UE. Tħassar ukoll id-Direttiva 76/160/KEE
tat-8 ta' Diċembru 1975 b'effett mill-31 ta' Diċembru 2014.
Il-Kummissjoni, fuq talba tal-Parlament, nediet diversi inizjattivi fis-sura ta'
ħames programmi preparatorji dwar suġġetti attwali fil-mira għat-turiżmu Ewropew.
L-inizjattiva "Eden" tiffoka fuq il-promozzjoni tad-destinazzjonijiet turistiċi Ewropej ta'
eċċellenza, fi kliem ieħor destinazzjonijiet ftit magħrufa jew emerġenti li jirrispettaw
il-prinċipji ta' sostenibbiltà. Il-finanzjament għal dan il-programm preparatorju skada
fl-2011, iżda l-Kummissjoni kompliet timplimenta l-inizjattiva fil-qafas tal-Programm
għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-Intrapriżi Żgħar u Medji (COSME).
L-inizjattiva "Calypso" tiffoka fuq it-turiżmu soċjali għal ċittadini anzjani, żgħażagħ
żvantaġġati, familji żvantaġġati u persuni b'mobbiltà mnaqqsa. Il-programm ippermetta
l-kofinanzjament ta' diversi sħubiji transnazzjonali mmirati lejn il-ħolqien ta'
kooperazzjoni fit-turiżmu soċjali u mekkaniżmi ta' skambju. Fost azzjonijiet oħra, l-UE
appoġġjat it-twaqqif ta' pjattaforma e-Calypso, li tgħaqqad il-provvista u d-domanda
għal vaganzi turistiċi soċjalment inklużivi.
Il-programm "Turiżmu Sostenibbli" jinkludi "The Green Belt" (6 800 km ta' mogħdijiet,
mill-baħar ta' Barents sal-Baħar l-Iswed) u għandu l-għan li jippromwovi t-
trasformazzjoni tal-Purtiera tal-Ħadid l-antika f'network transfruntier ta' mogħdijiet għall-
mixi u ċ-ċikliżmu. Għal evalwazzjoni taċ-ċirkwiti "EuroVelo" – network ta' 14-il rotta
għaċ-ċikliżmu fuq distanzi twal ġestit mill-Federazzjoni Ewropea taċ-Ċiklisti – ara
l-verżjoni aġġornata (2012) tal-istudju tal-Parlament dwar in-network Ewropew tal-
mogħdijiet għaċ-ċikliżmu.
Il-programm "DiscoverEU", fost diversi programmi oħra dwar il-promozzjoni tat-turiżmu,
jippermetti lill-Ewropej ta' 18-il sena jivvjaġġaw madwar l-UE u jitgħallmu aktar dwar id-
diversità tal-Ewropa.
L-UE qed tikkofinanzja wkoll proġetti transfruntiera ta' turiżmu sostenibbli
biex jiddiversifikaw l-għażliet turistiċi fl-Ewropa. Pereżempju, dan l-aħħar
(fid-19 ta' Lulju 2018) tnediet sejħa għall-offerti fl-ambitu ta' COSME biex jiġu appoġġjati
l-iżvilupp u l-promozzjoni ta' prodotti turistiċi tematiċi transnazzjonali li jisfruttaw is-
sinerġiji bejn it-turiżmu u l-industriji kulturali u kreattivi. Taħt l-umbrella tal-COSME, ġew
imnedija diversi inizjattivi oħra. Dawn jinkludu:
— l-appoġġ għal tkabbir kompetittiv u sostenibbli fis-settur tat-turiżmu (2017);

— il-promozzjoni u l-iżvilupp ta' prodotti u servizzi fis-setturi tal-isport u l-benesseri kif
ukoll ta' appoġġ għall-wirt kulturali u industrijali tal-Ewropa (2015);

— l-iffaċilitar tal-flussi tat-turiżmu transnazzjonali tal-UE għall-anzjani u ż-żgħażagħ
fl-eqqel staġuni u f'dawk kalmi (2014); kif ukoll

— li tiġi mmassimizzata l-kooperazzjoni bejn it-turiżmu u l-industriji ta' kwalità għolja
u dawk kreattivi (2014).
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2. Fl-interess tal-industrija tat-turiżmu u tar-reġjuni u għal turiżmu responsabbli
Il-Kummissjoni tappoġġja wkoll il-ħolqien ta' networks bejn ir-reġjuni turistiċi prinċipali
Ewropej. F'Lulju 2009, NECSTouR, network miftuħ tar-reġjuni turistiċi Ewropej, inħoloq
biex iservi bħala pjattaforma għall-iskambju ta' għarfien u soluzzjonijiet innovattivi fil-
qasam tat-turiżmu sostenibbli u kompetittiv. L-UE toffri firxa ta' sorsi ta' finanzjament
biex tgħin lit-turiżmu jikkontribwixxi għall-iżvilupp reġjonali u għall-impjiegi: il-Fond
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-finanzjament ta' proġetti sostenibbli marbuta
mat-turiżmu, il-programm Interreg, il-Fond ta' Koeżjoni għall-infrastruttura fil-qasam
tal-ambjent u t-trasport, l-Fond Soċjali Ewropew għall-impjiegi, il-programm Leonardo
da Vinci għat-taħriġ professjonali, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali
għad-diversifikazzjoni tal-ekonomija rurali, il-Programm Kwadru għall-Kompetittività u
l-Innovazzjoni (CIP) u s-7 Programm Qafas għar-Riċerka. B'rabta ma' dan, skont il-
qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għall-perjodu 2021-2027, il-programm tas-suq uniku
kompla fejn ħalla s-CIP u Orizzont Ewropa fejn ħalla Orizzont 2020.
L-istatistika armonizzata dwar it-turiżmu ilha tinġabar mill-UE mill-1996. Ir-Regolament
(UE) 692/2011 tas-6 ta' Lulju 2011 stabbilixxa qafas komuni għall-iżvilupp, il-
produzzjoni u t-tixrid sistematiċi tal-istatistika Ewropea dwar it-turiżmu miġbura fl-
Istati Membri. Fl-2013, il-Kummissjoni stabbiliet Osservatorju Virtwali tat-Turiżmu
sabiex tikkoordina l-ġbir u l-ħżin tad-data u tiggarantixxi sinerġija akbar bejn id-diversi
livelli ta' teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-politika dwar it-turiżmu. Fil-komunikazzjonijiet
tagħha tas-27 ta' Novembru 1996 (COM(1996)0547) u tas-26 ta' Mejju 1999
(COM(1999)0262), il-Kummissjoni ħabbret u żviluppat kampanja tal-UE għall-ġlieda
kontra t-turiżmu sesswali li jinvolvi lit-tfal (għall-prevenzjoni u l-ksur, ara hawn taħt).
3. Miżuri ffukati oħra
Dan l-aħħar, l-UE ddeċidiet li tinnomina l-2018 bħala s-Sena tat-Turiżmu UE-Ċina. Iċ-
Ċina hija waħda mill-akbar swieq ewlenin tal-UE u li qed jikber bl-aktar ritmu mgħaġġel.
Din l-inizjattiva għandha l-għan li tippromwovi destinazzjonijiet inqas magħrufa, ittejjeb
l-esperjenzi tal-ivvjaġġar u tat-turiżmu, trawwem kooperazzjoni ekonomika u tħeġġeġ
il-progress dwar il-faċilitazzjoni tal-viżi u l-konnettività bl-ajru.
Il-Kummissjoni Ewropea organizzat ukoll Konferenza Vetrina dwar it-Turiżmu li saret fi
Brussell fid-19 ta' Marzu 2019.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Sa minn Diċembru 1996, il-Parlament ta l-appoġġ tiegħu għal miżura tal-UE dwar it-
turiżmu billi approva l-ewwel programm pluriennali "Philoxenia" (1997-2000), li aktar
tard ġie abbandunat minħabba li l-Kunsill ma laħaqx deċiżjoni unanima.
Fir-riżoluzzjoni tat-30 ta' Marzu 2000 tiegħu dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri
għall-ġlieda kontra t-turiżmu tas-sess mat-tfal, il-Parlament stieden lill-Istati Membri
jintroduċu liġijiet ekstraterritorjali universalment vinkolanti li jagħmluha possibbli li jsiru
investigazzjonijiet fuq persuni, jitressqu proċedimenti legali kontrihom u jingħataw pieni,
jekk waqt li jkunu barra mill-pajjiż jinstabu ħatja ta' atti illegali li jinvolvu l-isfruttament
sesswali tat-tfal. Fis-27 ta' Ottubru 2011, il-Parlament adotta riżoluzzjoni leġiżlattiva
(P7_TA(2011)0468) dwar il-proposta għal Direttiva għall-ġlieda kontra l-abbuż sesswali
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u l-isfruttament sesswali tat-tfal. Bis-saħħa tad-Direttiva 2011/93/UE tat-13 ta' Diċembru
2011, it-turiżmu għas-sess mat-tfal issa huwa meqjus bħala reat kriminali fl-UE kollha;
b'mod partikolari, l-Artikolu 21 ta' dik id-Direttiva jipprevedi miżuri nazzjonali biex
jipprevjenu jew jipprojbixxu li jiġu organizzati vjaġġi bil-għan li jitwettaq dan it-tip ta' reat.
Ferm qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew kien adotta
sensiela ta' riżoluzzjonijiet dwar id-direzzjonijiet jew l-inizjattivi tal-Kummissjoni fil-
qasam tat-turiżmu, li fost l-aktar notevoli huma dawk tat-8 ta' Settembru 2005
dwar prospetti ġodda u sfidi 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-
aspetti tal-iżvilupp reġjunali tal-impatt tat-turiżmu f'reġjuni kostali. Il-Parlament għalhekk
indirizza l-impatt tal-politika dwar il-viżi fuq it-turiżmu u appoġġja l-promozzjoni tad-
destinazzjonijiet turistiċi Ewropej.
Huwa ppropona wkoll il-ħolqien ta' Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew u l-istabbiliment
ta' rotta għaċ-ċiklisti transfruntiera tul il-Purtiera tal-Ħadid l-antika, u ħeġġeġ lis-settur
jiddiversifika l-għoti tiegħu ta' servizzi biex jirrispondi għall-varjazzjonijiet staġjonali fl-
għadd ta' turisti.
Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, fis-27 ta' Settembru 2011, il-Parlament
adotta riżoluzzjoni abbażi tar-rapport fuq inizjattiva proprja bl-isem "l-Ewropa, l-
ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja". Filwaqt li jappoġġja l-istrateġija politika tal-
Kummissjoni, ibbażata fuq 21 azzjoni, il-Parlament jixtieq jippromwovi turiżmu
kompetittiv, modern, ta' kwalità għolja u sostenibbli u li jkun aċċessibbli għal
kulħadd abbażi tad-dimensjoni multikulturali tal-Ewropa. Il-Membri tal-PE saħqu fuq l-
importanza tal-miżuri meħuda f'setturi oħra li jista' jkollhom impatt deċiżiv fuq it-turiżmu,
bħall-impjiegi, it-tassazzjoni jew id-drittijiet tal-konsumaturi.
Madankollu, il-Kunsill ċaħad it-talba tal-Parlament għal programm speċifiku għat-
turiżmu, fl-ambitu tal-QFP 2014-2020. 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 kienet ippreżentat lill-Kunsill fi Frar 2014. Dan
minkejja l-fatt li kellha l-appoġġ tal-Parlament għal "Marka Ewropea ta' Turiżmu ta'
Kwalità" (paragrafu 25 tar-riżoluzzjoni tas-27 ta' Settembru 2011 u paragrafu 53
tar-riżoluzzjoni tad-29 ta' Ottubru 2015 dwar sfidi u kunċetti ġodda għall-promozzjoni
tat-turiżmu fl-Ewropa.
Fis-27 ta' Ottubru 2015, fit-tieni qari, il-Parlament adotta riżoluzzjoni leġiżlattiva bil-
għan li tiġi adottata direttiva ġdida li tfittex li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-vjaġġaturi fil-
qafas ta' vjaġġi kollox kompriż u li tħassar id-Direttiva 90/314/KEE (P8_TA(2015)0366).
Fid-29 ta' Ottubru 2015, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar sfidi u kunċetti
ġodda għall-promozzjoni tat-turiżmu fl-Ewropa. Hija tikkonċerna d-diġitalizzazzjoni
tal-mezzi ta' distribuzzjoni, l-iżvilupp tas-settur tal-ekonomija kollaborattiva, it-tibdil
fl-imġiba tal-konsumaturi, il-ħtieġa li jiġi attirat u jinżamm persunal kwalifikat, l-
evoluzzjoni demografika u l-istaġjonalità. Fiha, il-Parlament jistieden lill-Kummissjoni
tippreżenta strateġija ġdida għat-turiżmu li tissostitwixxi jew taġġorna l-komunikazzjoni
tat-30 ta' Ġunju 2010 bit-titlu, "L-Ewropa, l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja" u
jitlob li tinħoloq linja baġitarja għat-turiżmu fil-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss. Huwa
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jħeġġeġ ukoll lill-eżekuttiv Ewropew jaħdem fi sħubija mal-Kummissjoni Ewropea għat-
Turiżmu biex iżomm il-preċedenza tal-Ewropa fl-industrija tat-turiżmu, potenzjalment
permezz tal-ħolqien tat-tikketta "Destinazzjoni Ewropa 2020".
L-Intergrupp tat-Turiżmu tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat tiegħu dwar it-Trasport
u t-Turiżmu u t-Task Force tiegħu dwar it-Turiżmu jorganizzaw diskussjonijiet
okkażjonali mar-rappreżentanti tal-korpi internazzjonali tat-turiżmu. Matul il-laqgħa ta'
Frar 2018 mas-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu (UNWTO),
il-Parlament u l-UNWTO ffirmaw memorandum għal kooperazzjoni ffukat fuq l-avvanz
tat-turiżmu sostenibbli madwar l-Ewropa. It-Task Force dwar it-Turiżmu appellat ukoll
għal politika dwar it-turiżmu aktar konsistenti, u qajmet il-kwistjoni ta' linja baġitarja
separata tal-UE għat-turiżmu. F'riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Ottubru 2015, il-Parlament
ħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tapprofondixxi l-promozzjoni tal-Ewropa bħala l-aqwa
destinazzjoni turistika. Barra minn hekk enfasizzat l-importanza tal-marka turistika
Ewropea u appellat għal aktar kooperazzjoni ma' korpi internazzjonali. Dan l-aħħar, il-
Parlament ippubblika studju dwar ''European tourism:recent developments and future
challenges" (It-turiżmu Ewropew: żviluppi reċenti u sfidi futuri).

IL-MIŻURI FIL-KUNTEST TAT-TIFQIGĦA TAL-COVID-19

L-Ewropa hija l-aktar destinazzjoni turistika popolari fid-dinja. L-industrija tat-turiżmu
hija parti vitali mill-ekonomija tal-UE u tammonta għal 10 % tal-PDG tagħha, u huwa
għalhekk li l-UE hija impenjata li tagħti ħajja ġdida lil dan is-settur.
L-impatt tal-kriżi tas-saħħa globali qed isir ċar u t-tkabbir tat-turiżmu Ewropew mistenni
li jibqa' taħt il-livelli tal-2019 sal-2023. Matul l-ewwel erba' xhur tas-sena, l-Ewropa
rat tnaqqis drammatiku ta' 44% fil-wasliet ta' turisti internazzjonali meta mqabbla mal-
istess perjodu fl-2019 – tnaqqis f'konformità mal-prestazzjoni globali. Fl-2020, it-telf ta'
impjiegi fit-turiżmu fl-Ewropa kienu monumentali, u varja bejn 14.2 miljun u 29.5 miljun.
L-inċertezza għadha tiddomina u t-tul ta' żmien tar-restrizzjonijiet pandemiċi se jkun
kruċjali sabiex jiġi determinat it-telf fis-settur.
Il-Kummissjoni użat għodod differenti ta' rispons rapidu: proposta biex jiġu sospiżi
r-regoli li jobbligaw lil-linji tal-ajru jużaw is-slots allokati lilhom fl-ajruporti tal-UE
(COM(2020)111); linji gwida dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-UE (C(2020)1830) u l-
kontrolli fil-fruntieri (C(2020)1753); u assistenza fir-ripatrijazzjoni ta' vjaġġaturi tal-UE
matul il-lockdown li dam minn Marzu sa Mejju 2020.
F'Mejju 2020, il-Kummissjoni ressqet il-komunikazzjoni tagħha bit-titlu "It-turiżmu
u t-trasport fl-2020 u lil hinn" (COM(2020)550), li ġabret flimkien gwida u
rakkomandazzjonijiet biex nerġgħu lura b'mod sikur għall-moviment liberu mhux ristrett
u biex jerġgħu jinfetħu l-fruntieri interni; jerġgħu jiġu stabbiliti b'mod sikur is-servizzi tat-
trasport, tal-konnettività u tat-turiżmu, b'mod partikolari l-ospitalità, tiġi indirizzata l-kriżi
tal-likwidità u tinbena mill-ġdid il-fiduċja tal-konsumaturi, u ħarġet rakkomandazzjonijiet
dwar il-vawċers. Il-Parlament, min-naħa tiegħu, iddiskuta t-tifqigħa tal-COVID-19 matul
is-sessjonijiet plenarji tiegħu tal-10 ta' Marzu, tas-26 ta' Marzu u tas-17 ta' Ġunju 2020.
Matul is-sessjoni plenarja straordinarja tiegħu tas-26 ta' Marzu 2020, il-Parlament
adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar tliet proposti leġiżlattivi: it-tnedija tal-Inizjattiva ta'
Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus (P9_TA(2020)0042); l-estensjoni tal-Fond
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ta' Solidarjetà tal-UE biex ikopri l-emerġenzi tas-saħħa pubblika (P9_TA(2020)0043);
u s-sospensjoni temporanja tar-regoli dwar is-slots tal-ajruporti (ara COM(2020)111
hawn fuq u P9_TA(2020)0041). Barra minn hekk, fis-sessjoni plenarja tiegħu
tad-19 ta' Ġunju 2020, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar it-turiżmu u t-trasport
fl-2020 u lil hinn, li fiha appella għal appoġġ rapidu, fuq terminu qasir u fit-tul għas-setturi
tat-trasport u tat-turiżmu biex jiġu żgurati s-sopravivenza u l-kompetittività tagħhom, u
saħaq li l-kriżi attwali tirrappreżenta opportunità storika biex jiġi mmodernizzat it-turiżmu
fl-UE, li tagħmlu aktar sostenibbli u aktar aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità.
F'Marzu 2021, il-Parlament adotta r-rapport fuq inizjattiva proprja tiegħu bit-titlu "L-
istabbiliment ta' strateġija tal-UE għal turiżmu sostenibbli" (P9_TA(2021)0109), li fih il-
Parlament jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ kriterji komuni u koordinati
għal vjaġġar sikur mingħajr dewmien. Dan jinkludi ċertifikat tal-vaċċinazzjoni komuni u
sistema ta' rikonoxximent reċiproku ta' proċeduri ta' vaċċinazzjoni għal skopijiet mediċi,
filwaqt li jiffaċilita l-użu tal-Formola tal-Lokalizzazzjoni tal-Passiġġieri tal-UE, diġitalment
fejn possibbli, b'rispett sħiħ għar-regoli tal-protezzjoni tad-data.
L-Istati Membri huma mistiedna jistabbilixxu Protokoll dwar is-Sikurezza tas-Saħħa tal-
UE komuni u nondiskriminatorju għall-ittestjar qabel it-tluq, li għandu jkun affidabbli
u bi prezz raġonevoli, u jinkludi teknoloġiji tal-ittestjar rapidu, testijiet PCR u oħrajn.
Il-Parlament jiddispjaċih ukoll għan-nuqqas ta' assistenza baġitarja u finanzjarja
suffiċjenti, u jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu b'mod temporanju rati mnaqqsa tal-
VAT fuq is-servizzi tal-ivvjaġġar u tat-turiżmu, akkumpanjati minn pakkett speċjali ta'
stimolu għall-mikrointrapriżi u l-SMEs għall-perjodu mill-2020 sal-2024.
Fis-17 ta' Marzu 2021, il-Kummissjoni ressqet komunikazzjoni bit-titlu "Triq komuni lejn
ftuħ mill-ġdid sikur u sostenibbli" (COM(2021)0129), kif ukoll proposta għal regolament
dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli
dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-
pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE) (COM(2021)0130), u qafas
simili li japplika għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqogħdu legalment jew li jirrisjedu
legalment fit-territorji tal-Istati Membri (COM(2021)0140).
Iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE huwa aċċettat fl-Istati Membri kollha, u jgħin biex jiġi
żgurat id-dritt tal-libertà tal-moviment għar-residenti kollha tal-UE.

Davide Pernice
03/2022
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