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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 

t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jirrikonoxxi l-importanza tas-settur tat-turiżmu għall-UE u s-suq intern tagħha, u 

jenfasizza l-potenzjal tiegħu bħala mutur ta’ tkabbir soċjoekonomiku, il-ħolqien tal-

impjiegi - b'mod partikolari għaż-żgħażagħ - u opportunitajiet ġodda ta' negozju; iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni, fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, tadotta approċċ integrat fl-iżvilupp ta’ 

politiki li għandhom impatt fuq is-settur tat-turiżmu; jirrikonoxxi l-importanza tat-turiżmu 

fl-ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020, b'mod partikolari fir-rigward tal-

eradikazzjoni tal-faqar u l-ħolqien ta' impjiegi; 

2. Jiġbed l-attenzjoni dwar ir-rwol kruċjali tar-rivoluzzjoni diġitali fl-industrija tat-turiżmu; 

jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li s-setturi u n-negozji kollha tat-turiżmu, u b'mod 

partikolari l-SMEs, jagħmlu l-aħjar użu tat-teknoloġiji ġodda offruti mill-internet sabiex 

jespandu l-kummerċ elettroniku tagħhom fis-suq intern u jimxu lejn prodotti u proċessi 

diġitizzati ta' valur ogħla u fl-istess ħin jiżguraw li ċ-ċittadini u l-konsumaturi jkollhom 

aċċess ġust u bi prezz li jintlaħaq għal servizzi sikuri u b'livell għoli ta' kwalità; 

3. Jenfasizza li, sabiex il-prodott tat-turiżmu Ewropew jiġi differenzjat minn dak ta' pajjiżi u 

kontinenti oħrajn, huwa importanti ħafna li jiġu żviluppati forom ġodda ta' turiżmu 

tematiku li jistgħu joperaw abbażi ta' kooperazzjoni transnazzjonali u anke transreġjonali; 

jemmen li, filwaqt li tippermetti ridefinizzjoni tal-offerta kollha tat-turiżmu Ewropew, il-

promozzjoni sistematika ta’ prodotti turistiċi tematiċi tista' tkun essenzjali fil-ġlieda kontra 

l-effetti tal-istaġjonalità; 

4. Ifakkar li l-UE għandha tkun lesta tinvesti fit-trawwim tal-potenzjal ta’ pajjiżi terzi 

b’popolazzjoni kbira u ekonomiji emerġenti, partikolarment il-pajjiżi BRIC, fejn l-għadd 

ta' turisti li joħorġu minn pajjiżhom qed jiżdied; jindika l-ħtieġa għal inizjattivi mmirati 

lejn il-promozzjoni tat-turiżmu u aktar flessibbiltà u konsistenza fl-arranġamenti ta’ viżi 

turistiċi u l-qsim tal-fruntieri; jenfasizza li l-promozzjoni ta’ għadd akbar ta’ pjattaformi 

tat-Turiżmu bil-Viżi, flimkien ma’ approċċ kawt lejn is-semplifikazzjoni tal-Kodiċi dwar 

il-Viżi, hija komponent importanti biex jikber l-għadd ta’ turisti minn barra l-Ewropa u 

tiżdied il-viżibilità tad-destinazzjonijiet turistiċi Ewropej; jenfasizza l-potenzjal ta' viżi 

itineranti għal gruppi ta' turisti li diġà jkunu fil-pajjiż, u l-importanza tal-implimentazzjoni 

ta' aktar ftehimiet ta' eżenzjoni mill-viża sabiex isir l-aħjar użu mill-wasliet ta' turisti 

internazzjonali; jikkunsidra li huwa rakkomandabbli, bir-rispett dovut għad-dritt u l-

obbligu tal-Istati Membri li jikkontrollaw id-dħul mill-fruntieri tagħhom, li l-

istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri jiżviluppaw, fil-kuntest tal-politika komuni dwar 

il-viżi, strateġija fit-tul għal proċeduri tal-viża aktar koordinati u semplifikati; 

5. Jinnota l-irwol tal-Kummissjoni Ewropea għat-Turiżmu (ETC) u l-membri tagħha fil-

promozzjoni tal-Ewropa bħala destinazzjoni turistika; jitlob lill-Kummissjoni tinvolvi 

ruħha aktar mal-ETC u l-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu usa' lejn miżuri konġunti 

dwar it-turiżmu fl-Ewropa; 
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6. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-Pjattaforma tat-Turiżmu Diġitali tal-Kummissjoni u l-objettivi 

tagħha li (i) issaħħaħ il-kapaċità tal-innovazzjoni u diġitizzazzjoni tal-SMEs relatati mat-

turiżmu bl-iskop li jiġi attivat is-settur tat-turiżmu, u (ii) tiġġenera proposti dwar kif 

għandhom jiġu adattati u msawra politiki sostenibbli, kompetittivi u ffukati fuq il-

konsumatur bl-għan li jiżviluppaw aktar is-settur tat-turiżmu; jinkoraġġixxi l-użu ta’ 

teknoloġiji innovattivi, il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u l-approfondiment tal-

kooperazzjoni fil-livell reġjonali bil-għan li s-settur tat-turiżmu Ewropew isir iktar 

attraenti u kompetittiv; iqis li l-promozzjoni tat-tagħlim elettroniku u żieda fl-użu tat-

teknoloġiji diġitali jkomplu jmexxu dan l-għan 'il quddiem; 

7. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi aħjar il-kunċetti tat-turiżmu, it-turiżmu sportiv, it-

turiżmu tal-avventura, it-turiżmu edukattiv, it-turiżmu rurali u t-turiżmu kreattiv; 

jenfasizza l-ħtieġa li tingħata attenzjoni partikolari lit-turiżmu rurali bħala mutur tat-

tkabbir sostenibbli ta’ żoni rurali, u b’hekk jinħolqu aktar impjiegi u opportunitajiet 

f’reġjuni remoti; 

8. Jappoġġa l-kunċett tal-Kummissjoni tal-promozzjoni ta' "Turiżmu għal Kulħadd" 

sostenibbli; 

9. Ifakkar li r-rwol tal-konsumaturi issa jmur lil hinn mir-riċerka bil-għan li jinxtraw servizzi 

tal-ivvjaġġar u servizzi oħra relatati u li tinkiseb firxa ta’ informazzjoni dwar id-

destinazzjoni, u beda jinkludi l-oqsma ta’ kritika/opinjoni u reklamar; jinnota li l-

esperjenza diġitali qed issir dejjem aktar sinifikanti; 

10. Jenfasizza li l-Ewropa trid iżżomm il-pożizzjoni tagħha bħala d-destinazzjoni turistika 

numru wieħed fid-dinja; jilqa' l-organizzazzjoni ta' avvenimenti u ta' kampanji ta' 

komunikazzjoni li jippromwovu lill-Ewropa bħala destinazzjoni turistika, b'mod 

partikolari fis-swieq ta' pajjiżi terzi, u jistieden lill-partijiet konċernati kollha biex b'mod 

konġunt jippromwovu l-Ewropa mhux biss bħala destinazzjoni turistika iżda wkoll bħala 

destinazzjoni ta' eċċellenza li toffri firxa ta' destinazzjonijiet nazzjonali, kulturi u servizzi 

turistiċi, mingħajr distorsjoni tal-kompetizzjoni bejniethom; 

11. Jirrikonoxxi li s-settur tat-turiżmu huwa dominat mill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, 

flimkien ma' għadd kbir ta' mikrointrapriżi; huwa tal-fehma, f’dan ir-rigward, li l-isforzi 

biex tiġi introdotta regolamentazzjoni aqwa, biex jitnaqqas il-piż amministrattiv u biex tiġi 

promossa l-kompetittività tal-intrapriżi Ewropej għandhom jitkomplew, mhux biss fi ħdan 

is-settur innifsu iżda wkoll bħala parti mill-politiki kollha tal-UE li jolqtu s-settur tat-

turiżmu; 

12. Jilqa' b'sodisfazzjon in-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi (ECC-Net): 

Applikazzjoni għall-ivvjaġġar prodotta reċentement min-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-

Konsumaturi; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-possibilità li jinħoloq Kalendarju Ewropew tat-

Turiżmu biex tiġi kkoordinata l-informazzjoni mingħand l-Istati Membri kollha dwar 

destinazzjonijiet turistiċi Ewropej, fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, bil-għan li jittejbu s-

servizzi ta' informazzjoni tal-konsumaturi u li l-konsumaturi jiġu megħjuna jsibu gwida u 

dettalji dwar avvenimenti, postijiet u festivals, fost affarijiet oħra; 
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14. Jinnota kemm hu importanti li t-turiżmu Ewropew jadatta għas-suq diġitali kif ukoll il-

ħtieġa li jiġu żviluppati għodod diġitali u sorsi ta' informazzjoni ġodda għat-turisti li 

jixtiequ jżuru l-Ewropa; jirrakkomanda l-ħolqien ta’ applikazzjoni mobbli interoperabbli u 

faċli biex tintuża, li jkun fiha mapep tal-ivvjaġġar interattivi, gwidi u informazzjoni 

rilevanti oħra dwar destinazzjonijiet tal-ivvjaġġar fl-UE, li tista’ tgħin biex tippromwovi l-

Ewropa bħala destinazzjoni turistika u biex iżżid l-ammont u l-kwalità tal-informazzjoni 

disponibbli għall-konsumaturi; jenfasizza li l-ispejjeż għall-ħolqien u ż-żamma ta’ din l-

applikazzjoni għandhom jinżammu minimi; jirrikonoxxi l-opportunitajiet u l-potenzjal 

offruti bid-diġitizzazzjoni tas-servizzi u l-prodotti fis-settur tat-turiżmu; jenfasizza l-

importanza li jinħoloq suq intern li jiffunzjona għalkollox għal dawn is-servizzi u prodotti, 

li għandu jinkludi lill-atturi kollha, mhux l-inqas l-SMEs u l-konsumaturi, u joffrilhom 

ċertezza legali; 

15. Jenfasizza li l-fornituri tas-servizzi tat-turiżmu għandhom iżommu f’moħħhom il-

bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità u/jew b’mobilità mnaqqsa, partikolarment fir-rigward 

tal-aċċessibbiltà, sabiex persuni b’xi diżabilità tal-moviment jew diżabilità sensorja jew 

intolleranzi tal-ikel, u l-persuni anzjani, jibbenefikaw bis-sħiħ mill-offerta tat-turiżmu 

Ewropew, permezz tal-promozzjoni ta’ miżuri maħsuba biex jadattaw il-faċilitajiet diġà 

eżistenti u jħarrġu lill-persunal; iqis li jkun rakkomandabbli li jiġu promossi programmi, 

mekkaniżmi u prodotti innovattivi fil-livell Ewropew biex jiġi ffaċilitat l-aċċess 

indipendenti għall-persuni b'diffikultajiet tal-mobilità; jenfasizza l-importanza li l-

informazzjoni għat-turisti tkun aċċessibbli għat-turisti b'diżabilitajiet; jitlob lill-bordijiet 

tat-turiżmu u l-fornituri tal-akkomodazzjoni jqisu l-aċċessibilità, inkluża l-aċċessibilità tal-

internet, meta jaġġornaw siti tal-internet jew sorsi oħra ta’ informazzjoni; 

16. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri jadottaw approċċ aktar koordinat sabiex tiġi 

ffaċilitata l-kooperazzjoni amministrattiva u fuq bażi aktar reġjonali f’oqsma tal-politika 

relatati mat-turiżmu bħall-innovazzjoni, it-trasport, il-kwalità tas-servizzi, ir-reġim tal-

viżi, l-ambjent, il-protezzjoni tal-konsumatur, il-komunikazzjoni u l-ħlasijiet 

internazzjonali bil-kard, filwaqt li jitqiesu l-isfidi speċifiċi li jħabbtu wiċċhom magħhom 

l-SMEs fis-settur tat-turiżmu, u biex tiġi ffaċilitata l-konformità fid-dawl taż-żieda tal-

konsum kollaborattiv (sharing economy), filwaqt li jiġi rispettat il-prinċipju tas-

sussidjarjetà; jinnota li l-oqfsa regolatorji differenti tal-Istati Membri jolqtu b'mod dirett il-

kumpaniji tat-turiżmu u jista' jkollhom effett distorsiv fuq is-suq; 

17. Iqis li huwa meħtieġ li tiġi appoġġata kompetittività akbar f’dawk l-oqsma li fihom il-

potenzjal tat-turiżmu ma ġiex sfruttat biżżejjed, permezz ta’ promozzjoni ġusta u bl-

appoġġ ta’ SMEs lokali li joperaw fl-industrija tat-turiżmu; 

18. Jitlob li jitjieb ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali fl-industrija tat-

turiżmu min-naħa tal-Istati Membri, biex jippermettu lil min diġà jaħdem fis-settur u lil 

dawk li biħsiebhom jagħmlu dan fil-ġejjieni jsibu l-aqwa opportunitajiet professjonali, u 

biex titrawwem il-mobilità fl-industrija; jemmen li dan jgħin biex jiġu indirizzati l-

problemi tan-natura staġonali tax-xogħol f'dan is-settur, min-naħa l-waħda, u x-xogħol 

mhux iddikjarat min-naħa l-oħra; 

19. Itenni kemm hu importanti li jiġi żviluppat netwerk tat-trasport aktar effiċjenti li jipprovdi 

konnessjoni ma' żoni turistiċi periferiċi; 
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20. Ifakkar l-importanza tal-konsum kollaborattiv fil-promozzjoni tat-turiżmu, u tal-kontribut 

tiegħu għaż-żieda fl-għadd ta’ turisti lejn bosta destinazzjonijiet; jenfasizza li dan 

m’għandux jitqies bħala kompetizzjoni inġusta; jenfasizza r-rwol tal-konsum kollaborattiv 

fis-settur tat-turiżmu u jappella għal qafas regolatorju xieraq li jappoġġa t-tkabbir u l-

innovazzjoni filwaqt li jipproteġi l-interessi tal-konsumatur; jenfasizza li jeħtieġ jiġu 

żgurati s-sikurezza u s-sigurtà tal-utenti, kif ukoll il-kwalità tas-servizzi provduti; 

21. Ifakkar il-ħtieġa li tiġi żviluppata infrastruttura tat-trasport u tat-turiżmu kompetittiva; 

22. Jenfasizza l-importanza ta' settur tat-turiżmu Ewropew sostenibbli u responsabbli li 

jippromwovi l-kompetittività tal-kumpaniji tiegħu; jenfasizza ż-żieda kostanti fl-għadd ta’ 

vjaġġaturi, u jitlob li jiġu żviluppati forom ta’ trasport u ta’ akkomodazzjoni aktar 

sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-enerġija bil-għan li jinħolqu destinazzjonijiet 

ambjentalment, soċjalment u ekonomikament sostenibbli, filwaqt li nżommu f'moħħna l-

fatt li s-sostenibbiltà ambjentali tinkludi wkoll il-preservazzjoni ta’ kulturi u tradizzjonijiet 

lokali, il-preservazzjoni u t-titjib tal-patrimonju, it-trawwim tal-aħjar prattiki, u l-isforzi 

biex tinstab forma ta’ turiżmu li jissodisfa u joffru benefiċċji kemm lil dawk li jivvjaġġaw 

kif ukoll lill-komunità lokali fid-destinazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tħaffef l-

implimentazzjoni tal-inizjattiva Lukandi b’Konsum Negliġibbli ta’ Enerġija (Nearly Zero 

Energy Hotels (neZEH) bl-għan li l-lukandi jkunu awtosuffiċjenti u effiċjenti fl-użu tal-

enerġija; 

23. Jenfasizza l-bżonn li titfassal strateġija biex jiżdied il-bejgħ ta' akkomodazzjoni fl-istaġun 

medju u baxx li tkun tinkludi s-settur tat-turiżmu rurali u jkollha l-għan li tindirizza l-

istaġonalità; jenfasizza l-importanza li l-kummerċjalizazzjoni ta' prodotti/servizzi turistiċi 

tiffoka fuq il-kwalità, u b'hekk tibni l-lealtà fost il-viżitaturi u tippożizzjona s-settur tat-

turiżmu tagħna f'suq kompetittiv ħafna; 

24. Jenfasizza l-ħtieġa għal finanzjament tal-UE aqwa u aktar aċċessibbli għal proġetti 

infrastrutturali, b'mod speċjali rigward is-servizzi ta' utilità, li jħabbtu wiċċhom ma' żieda 

enormi fil-konsum waqt l-istaġun turistiku, u dan kemm għall-ġid tat-turisti kif ukoll tal-

popolazzjoni lokali; 

25. Jinkoraġġixxi l-ippjanar urban sostenibbli bil-għan li jiġi ppreservat il-wirt kulturali ta’ 

destinazzjonijiet turistiċi Ewropej; 

26. Jenfasizza l-importanza ta' titjib fir-rikonoxximent reċiproku min-naħa tal-Istati Membri 

tal-kwalifiki professjonali fl-industrija tat-turiżmu, sabiex il-ħaddiema tal-industrija jkunu 

jistgħu jidentifikaw l-aħjar prospetti ta' karriera possibbli, u b'hekk tiġi mħeġġa l-mobilità 

tagħhom; 

27. Iqis li l-fornituri tas-servizzi tat-turiżmu jeħtieġ jiżguraw li l-informazzjoni mogħtija lill-

konsumaturi dwar dawn is-servizzi tkun preċiża u tinftiehem, u la jqarrqu bil-konsumaturi 

u lanqas jagħtuhom informazzjoni ħażina; jenfasizza li din l-informazzjoni għandha tkun 

tista' tinqara u miktuba b’mod li jinftiehem, u li l-fornituri m'għandhomx japplikaw 

prattiki jew kundizzjonijiet kuntrattwali li jiddiskriminaw kontra l-konsumaturi jew 

joħolqu nuqqas ta’ fiduċja fi ħdan is-suq intern tal-UE, b’mod partikolari fil-qasam tax-

xiri online; iqis li għandhom jiġu żviluppati netwerks ta’ komunikazzjoni sabiex jittejbu l-

opportunitajiet ta’ negozju fir-reġjuni u tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur; 



 

AD\1071600MT.doc 7/8 PE549.324v02-00 

 MT 

28. Jenfasizza li l-fiduċja tal-konsumatur f’kumpaniji li jipprovdu servizzi fis-settur tat-

turiżmu tiddependi wkoll fuq il-ħila tal-kumpaniji li joffru lil konsumaturi mezzi 

alternattivi sempliċi, effikaċi u rapidi ta’ riżoluzzjoni tat-tilwimiet tal-konsumaturi, u li 

jipproteġu d-data personali u finanzjarja tal-konsumaturi; 

29. Jilqa' l-konklużjoni riċenti tan-negozjati fi trilogu dwar Direttiva dwar il-Vjaġġi Kollox 

Inkluż riveduta; jitlob li din tkun trasposta u applikata fil-waqt u b'mod effikaċi bil-għan li 

tittrasforma s-settur u tipproteġi l-konsumaturi fl-ambjent diġitali; 

30. Jenfasizza l-ħtieġa li l-aġenti tal-ivvjaġġar u l-operaturi turistiċi jippromwovu n-numru ta’ 

emerġenza Ewropew 112 fuq is-siti elettroniċi rilevanti u fuq il-biljetti elettroniċi, u fid-

destinazzjonijiet turistiċi ewlenin tagħna; 

31. Iqis li jkun rakkomandabbli li jiġu eżaminati modi kif jiġu appoġġjati l-SMEs u s-sjieda 

unika fis-settur turistiku permezz ta' mekkaniżmi ta' finanzjament imfassla biex isaħħu l-

likwidità tagħhom bi spiża raġonevoli, jipprovdu inċentivi għal investiment fl-iżvilupp tal-

infrastruttura u s-servizzi li jeħtieġu u biex inaqqsu l-burokrazija li jinvolvi l-iżvilupp 

tagħhom; 

32. Iqis li l-inizjattiva tal-Industrija tal-Lukandi fl-Ewropa bl-għan li b'mod gradwali jiġu 

armonizzati s-sistemi ta' klassifikazzjoni tal-akkomodazzjoni fl-Ewropa għandha tingħata 

aktar promozzjoni, biex b'hekk tippermetti paragun aħjar tal-offerta tal-akkomodazzjoni 

fl-Ewropa, u tikkontribwixxi għall-kriterji komuni tal-kwalità tas-servizzi; 

33. Jenfasizza li l-vjaġġaturi xorta għadhom iħabbtu wiċċhom ma' prezzijiet, termini u 

kundizzjonijiet differenti meta jagħmlu prenotazzjoni ta' akkomodazzjoni jew ta' mezz ta' 

trasport online; jilqa', għaldaqstant, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu 

"Strateġija tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa"; jistieden lill-Kummissjoni tadotta 

proposta komprensiva biex jintemm l-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat tal-aċċess 

għal prodotti, servizzi u l-aħjar rata disponibbli abbażi tal-lok ġeografiku jew il-pajjiż ta' 

residenza; 

34. Jemmen li l-promozzjoni koordinata ta' sistemi integrati elettroniċi ta' bejgħ ta' biljetti għal 

diversi mezzi ta' trasport tissemplifika l-ivvjaġġar u tneħħi l-ostakli għall-ikkompletar tas-

suq intern; 
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