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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, 

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

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Ifakkar li l-Ewropa hija d-destinazzjoni turistika ewlenija tad-dinja bis-saħħa tal-wirt 

kulturali, artistiku, reliġjuż u storiku għani tagħha, l-assi naturali tagħha, il-pożizzjoni 

ġeografika tagħha, il-varjetà tal-pajsaġġi tagħha u l-faxxinu tal-istil ta' ħajja tagħha, u 

jfakkar ukoll li t-turiżmu kulturali jikkostitwixxi madwar 40 % tat-turiżmu Ewropew; 

2. Jisħaq li t-turiżmu kulturali għandu rwol importanti fil-preservazzjoni u l-valorizzazzjoni 

tal-wirt kulturali tagħna, li jinkludi mhux biss il-wirt fiżiku u l-pajsaġġi, iżda wkoll il-

patrimonju intanġibbli, bħall-lingwi u t-tradizzjonijiet reliġjużi u kulinari; 

3. Josserva li l-wirt u t-turiżmu kulturali huma ta' benefiċċju reċiproku peress li, minn naħa, 

il-wirt kulturali jiġġenera dħul sostanzjali għall-industrija tat-turiżmu, filwaqt li, min-naħa 

l-oħra, it-turiżmu huwa tajjeb għall-kultura, peress li jħeġġeġ il-wiri u l-konservazzjoni 

tal-assi kulturali u jiġġenera d-dħul meħtieġ għall-preservazzjoni tagħhom; 

4. Jagħti sinjal politiku ċar li d-diversità u l-multikulturaliżmu tal-Ewropa joffru potenzjal 

kbir għall-iżvilupp ta' kwalunkwe forma ta' turiżmu tematiku u l-promozzjoni koordinata 

tat-turiżmu diversifikat u l-iskambju kulturali; Jisħaq li kwalunkwe aġenda tat-turiżmu 

kulturali għandha tkun imsejsa fuq id-diversità Ewropea, l-awtentiċità, is-sostenibbiltà, l-

aċċessibbiltà sħiħa u l-kwalità għolja; 

5. Jieħu nota tat-13-il Forum Ewropew dwar it-Turiżmu, li sar f'Napli fit-30 u l-

31 ta' Ottubru 2014, li enfasizza l-importanza tas-sinerġiji bejn it-turiżmu u l-kultura, u l-

kontribut tagħhom għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi; 

6. Jisħaq li approċċ integrat immirat lejn il-konservazzjoni, il-promozzjoni u l-enfasi fuq il-

wirt kulturali u naturali materjali u mhux materjali jikkostitwixxi forza mexxejja 

b'saħħitha għall-innovazzjoni soċjali u l-iżvilupp inklużiv lokali, reġjonali, urban u rurali u 

jikkontribwixxi għat-tisħiħ ta' turiżmu kulturali sostenibbli, filwaqt li jnaqqas l-impatt tal-

istaġjonalità; b'mod partikolari: 

(a) jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jiġu involuti b'mod attiv il-komunitajiet lokali u l-

partijiet ikkonċernati privati; 

(b) jinnota l-importanza li jiġu aġġustati ħiliet u profili professjonali ġodda fil-qasam kulturali 

fil-kuntest tal-Klassifikazzjoni Ewropea ta' Ħiliet, Kompetenzi, Kwalifiki u Impjiegi 

(ESCO); 

(c) jappoġġa d-diġitalizzazzjoni u l-aċċessibbiltà onlajn ta' kontenut kulturali bil-għan li 

jintlaħaq pubbliku usa' u biex iż-żgħażagħ jiġu involuti b'mod aktar sħiħ; 

(d) jiffavorixxi l-adozzjoni ta' approċċ strateġiku lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-

kondiviżjoni tal-għarfien u l-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti; 
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7. Jisħaq fuq l-importanza fundamentali tal-kultura u l-wirt kulturali fil-livell lokali, 

nazzjonali u Ewropew fit-tħeġġiġ tal-innovazzjoni tan-negozju u l-iżvilupp ta' attivitajiet 

ekonomiċi marbuta mat-turiżmu, speċjalment il-forniment ta' faċilitajiet għall-viżitaturi 

f'ċentri turistiċi kif ukoll firxa wiesgħa ta' servizzi li jkopru s-settur kollu; josserva li l-

konservazzjoni, l-iżvilupp u l-promozzjoni tal-wirt kulturali huma vitali għal numru ta' 

setturi tan-negozju, speċjalment it-turiżmu; 

8. Jisħaq li t-turiżmu kulturali jista' jagħti spinta lill-ekonomiji lokali billi jippromwovi l-

produzzjoni lokali, iħeġġeġ il-ħolqien tan-negozji u jżid id-domanda tal-konsumaturi fis-

settur tat-turiżmu u billi jimmassimizza l-valur miżjud domestiku; 

9. Jissottolinja l-potenzjal li jeżisti biex tingħata spinta lit-turiżmu kulturali fir-reġjuni rurali, 

insulari, kostali u muntanjużi li joffru natura u pajsaġġi mhux mimsusa, lingwi u djaletti 

reġjonali jew minoritarji, kultura tradizzjonali (arti folkloristika tradizzjonali, kostumi, 

artiġjanat, festivals lokali, kultura ta' mobilità, tradizzjonijiet gastronomiċi), prodotti u 

servizzi artiġjanali lokali, awtentiċità, wirt industrijali u agrikolu, u l-wirt kulturali tal-

minoranzi etniċi; josserva li t-turiżmu kulturali f'dawn ir-reġjuni jgħin biex jiġu 

ddiversifikati l-attivitajiet ekonomiċi tradizzjonali u jħeġġeġ lill-popolazzjonijiet lokali 

biex ma jitilqux, u b'hekk jevita t-tnaqqis fil-popolazzjoni u l-abbandun u d-deterjorament 

ta' ħafna siti kulturali ta' valur u jżomm ħajjin it-tradizzjonijiet u d-drawwiet; jistieden lill-

Istati Membri jiżviluppaw infrastruttura intermodali sostenibbli u jtejbu l-konnettività 

transfruntiera – inkluż l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda tal-informazzjoni u l-

komunikazzjoni, bħalma huma servizzi integrati ta' pjanar tal-ivvjaġġar u bejgħ tal-biljetti 

– bħala mezz kif jissaħħaħ il-faxxinu u l-aċċessibilità bl-ajru, bil-baħar, bit-triq u bil-

ferrovija tad-destinazzjonijiet turistiċi b'mod ġenerali u tad-destinazzjonijiet turistiċi li 

huma iżgħar u mbiegħda b'mod partikolari; 

10. Josserva li l-iżvilupp tal-passaġġi ġodda fuq l-ilma intern u l-konnessjonijiet multimodali 

jistgħu jagħtu kontribut deċiżiv għat-tkabbir sostenibbli tat-turiżmu kulturali; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni miftiehma bejniethom bil-

ħsieb li jistabbilixxu politiki li jattiraw it-turiżmu rurali, filwaqt li jżommu f'moħħhom li 

din hija forza li ssuq l-iżvilupp fir-reġjuni interni u rurali; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet 

Ewropej joħolqu rabtiet bejn il-wirt u l-komunitajiet lokali bil-għan li jikkapitalizzaw 

mill-involviment tal-partijiet ikkonċernati lokali fir-reġjuni rurali u mbiegħda; isostni li 

għandha titqiegħed enfasi partikolari fuq it-taħriġ ta' riżorsi umani u l-appoġġ finanzjarju 

għall-konservazzjoni tal-wirt, minħabba l-fatt li t-tisħiħ tat-turiżmu kulturali fiż-żoni rurali 

jħeġġeġ ukoll devjazzjoni mit-turiżmu tal-massa; 

12. Jisħaq li l-iżvilupp reġjonali tat-turiżmu kulturali fl-Istati Membri jeħtieġ il-varar ta' 

programmi ta' investiment fl-infrastruttura għall-għoti tas-servizzi bażiċi essenzjali; 

13. Jinsab imħasseb dwar l-inadegwatezza tar-riżorsi regolatorji u baġitarji tal-UE għal dan is-

settur; jisħaq li, fil-kuntest tal-politika reġjonali, l-immodifikar tal-programmi 

operazzjonali kompla jnaqqas l-appoġġ għall-politiki ddedikati għall-wirt kulturali; 

14. Josserva li ħafna mill-istrutturi kulturali li mhumiex parti mill-ekonomija tas-suq spiss 

jaħdmu bħala assoċjazzjonijiet jew fuq bażi volontarja u raw tnaqqis drastiku fil-

finanzjament pubbliku tagħhom bħala konsegwenza tal-kriżi ekonomika; jistieden lill-
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Kummissjoni tressaq proposti għall-promozzjoni tal-kontribut ta' kapital privat fi proġetti 

marbuta mal-wirt kulturali, tkun xi tkun is-sura tiegħu (sponsorizzar jew kwalunkwe sura 

oħra); 

15. Jinnota li għandu jiġi adottat approċċ integrat u koordinat  f'kull livell (internazzjonali, 

nazzjonali, reġjonali u lokali) li jkun jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati kollha u l-komunità 

lokali, u jħeġġeġ, b'rabta ma' dan, l-iżvilupp ta' sħubijiet pubbliċi-privati biex jitwettaq il-

potenzjal ekonomiku sħiħ tar-riżorsi kulturali;  

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu bidu għal djalogu fl-Ewropa kollha 

bejn dawk li jfasslu l-politika fil-livelli kollha tal-governanza, flimkien mal-industrija 

kulturali u dik kreattiva, in-netwerks tal-operaturi tat-turiżmu, is-sħubijiet bejn atturi 

privati u pubbliċi, u l-NGOs; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri jkomplu jikkooperaw bil-għan 

li jimplimentaw, fuq il-livelli rispettivi kollha, l-azzjonijiet maħsuba għall-promozzjoni 

tal-wirt kulturali u t-turiżmu kulturali inklużi fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-

30 ta' Ġunju 2010 bit-titolu "L-Ewropa, l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja - qafas 

politiku ġdid għat-turiżmu Ewropew" (COM(2010)0352); 

18. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid il-komunikazzjoni tagħha msemmija hawn 

fuq tat-30 ta' Ġunju 2010; 

19. Jinsab konvint li l-ħolqien u l-promozzjoni ta' "marka tal-Ewropa" se toffri valur miżjud 

għoli għas-suċċess tal-Ewropa bħala l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja u għall-

promozzjoni tal-wirt kulturali Ewropew b'mod partikolari; jistieden, għaldaqstant, lill-

awtoritajiet tal-Istati Membri kollha biex jikkooperaw mal-Kummissjoni, u 

jikkomplementaw din il-marka bl-isforzi nazzjonali u reġjonali tagħhom stess, u b'mod 

konġunt jippromwovu l-Ewropa f'avvenimenti internazzjonali maġġuri u f'fieri ta' skala 

kbira dwar it-turiżmu bħala damma ta' destinazzjonijiet turistiċi ta' kwalità għolja; 

20. Jappoġġa l-ħolqien ta' prodotti tat-turiżmu kulturali transnazzjonali li jirriflettu l-valuri u l-

wirt kondiviżi komuni Ewropej; Jistieden lill-Kummissjoni tfittex kooperazzjoni akbar 

mal-Istati Membri u organizzazzjonijiet oħra li jifformulaw il-politiki dwar il-kultura u t-

turiżmu, bħalma huma l-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu tan-Nazzjonijiet Uniti 

(UNWTO) u l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-

Kultura (UNESCO), u jistedinha wkoll tkompli tikkofinanzja u tippromwovi netwerks, 

proġetti reġjonali transfruntieri u - f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill tal-Ewropa - ir-

Rotot Kulturali Ewropej, li huma l-aqwa eżempji ta' proġetti turistiċi tematiċi pan-

Ewropej transnazzjonali; 

21. Jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza li jiġu żviluppati prodotti kulturali u turistiċi 

interreġjonali u transfruntiera li huma bbażati fuq azzjoni kkoordinata, li jibnu fuq is-

sinerġiji, jiffrankaw ir-riżorsi, u jsaħħu u jippromwovu l-identità kulturali komuni u l-

kompetittività tar-reġjun kollu; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiffaċilitaw 

dan il-proċess; 

22. Jenfasizza l-importanza tal-wirt gastronomiku, li għandu jiġi protett u appoġġat; iqis li r-

riżorsi allokati għal din il-kwistjoni jistgħu jiġu ottimizzati permezz ta' interazzjoni ma' 
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politiki oħra tal-UE, bħalma huma l-Politika Agrikola Komuni u l-politika dwar il-

protezzjoni tal-konsumatur; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu inizjattivi li jfittxu li jisfruttaw bl-

aħjar mod il-wirt kulturali Ewropew ta' taħt l-ilma u, b'mod partikolari, tistabbilixxu rotta 

Ewropea tal-wirt kulturali ta' taħt l-ilma li tippermetti li l-bastimenti u l-bliet mgħarrqa 

jiġu esibiti jew jinbidlu f'mużewijiet; 

24. Jappoġġa l-ħolqien ta' inizjattivi li jivvalorizzaw il-wirt komuni tal-Ewropa, iżidu l-

viżibbiltà ta' siti kulturali u għandhom impatt partikolari fil-livell lokali u reġjonali, bħar-

rotot ċiklistiċi Ewropej jew ir-rotot tal-pellegrinaġġi, it-treni panoramiċi, il-ferroviji 

turistiċi Ewropej (permezz tar-ristawrazzjoni ta' rotot u stazzjonijiet antiki), il-Bliet 

Kapitali Ewropej tal-Kultura, il-Bliet Kapitali Ewropej tal-Isport, in-netwerk Europa 

Nostra, in-netwerk 'Natura 2000', iċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, il-Jiem tal-

Patrimonju Ewropew u l-Premju tal-Unjoni Ewropea għall-Wirt Kulturali; jitlob biex jiġi 

promoss u ffaċilitat it-turiżmu kulturali taż-żgħażagħ; għandu l-ħsieb, barra minn hekk, li 

jappoġġa l-inizjattivi li jinvolvu b'mod attiv liż-żgħażagħ, bħalma hi dik tal-Bliet Kapitali 

Ewropej taż-Żgħażagħ;  

25. Jilqa' b'sodisfazzjon is-suċċess kbir tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Kultura; Jappella biex 

dawn il-bliet jiġu kkollegati bħala parti minn netwerk bil-għan li l-attenzjoni tiġi estiża 

għal fuq iż-żoni kkonċernati, jiġi previst skambju tal-esperjenza u l-prattika tajba, fosthom 

bil-ħsieb li jiġu megħjuna kandidati futuri, u biex tiġi ffaċilitata l-organizzazzjoni tal-

avvenimenti u ċ-ċirkwiti speċifiċi; 

26. Jilqa' l-inizjattivi l-ġodda, bħas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali, li jżidu l-għarfien dwar 

il-ħtieġa li jitħares il-wirt kulturali tanġibbli u intanġibbli tal-Ewropa; jistieden lill-

Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri jagħmlu aktar biex jippromwovu l-wirt 

industrijali tal-Ewropa bħala parti mill-interess kulturali komuni tagħha, wirt li l-potenzjal 

tiegħu għadu ma ġiex rikonoxxut biżżejjed; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri u l-operaturi ewlenin fl-industrija 

jsiru konxji tal-ħtieġa li s-siti ta' wirt kulturali Ewropew jagħmluhom aċċessibbli għal 

kulħadd u bi prezz tajjeb għall-but ta' kulħadd, filwaqt li jagħtu attenzjoni partikolari lill-

persuni b'diżabilità jew b'mobilità mnaqqsa, iż-żgħażagħ, l-anzjani u l-familji bi dħul 

baxx; 

28. Itenni l-prinċipju importanti ta' turiżmu ekoloġikament u ekonomikament sostenibbli u 

responsabbli, u jesprimi l-konvinzjoni tiegħu li, filwaqt li l-azzjoni tal-UE għandha, l-

ewwel u qabel kollox, tħeġġeġ il-prosperità tat-turiżmu fl-Ewropa, hija għandha wkoll 

tieħu azzjoni fir-rigward tat-tħassib dwar l-effetti negattivi possibbli tal-bidliet strutturali 

kkawżati mit-turiżmu u r-riskji li t-turiżmu tal-massa jikkostitwixxi għall-wirt kulturali; 

jisħaq li l-UE jeħtieġ li taħdem mal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati lokali biex 

ifasslu linji gwida mmirati lejn it-tnaqqis tal-effetti dannużi tat-turiżmu tal-massa fuq ir-

reġjuni mbiegħda tal-UE, inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi u dawk insulari, speċjalment fiż-

żmien meta l-istaġun ikun fl-aqwa tiegħu;  

29. Ifakkar fl-importanza tal-ħarsien u l-konservazzjoni tal-wirt kulturali, mhux biss mill-

effetti qerrieda taż-żmien, iżda wkoll mill-ħuliganiżmu u s-sakkeġġi; josserva li bosta siti 



 

AD\1060417MT.doc 7/9 PE549.110v02-00 

 MT 

arkeoloġiċi għadhom fir-riskju li jiġu sakkeġġati minn gruppi organizzati ta' kaċċaturi tal-

fdalijiet tal-imgħoddi, partikolarment is-siti li jinsabu taħt l-ilma fejn l-aċċess u s-

sorveljanza min-naħa tal-awtoritajiet huma diffiċli; Jitlob, f'dan ir-rigward, biex ikun 

hemm kooperazzjoni aktar effikaċi bejn l-Istati Membri fl-identifikazzjoni u l-irkupru ta' 

oġġetti kulturali u l-prevenzjoni tat-traffikar illegali ta' tali oġġetti; 

30. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri jibnu fuq l-inizjattiva 

"Endangered Places", mibdija mill-Federazzjoni pan-Ewropea "Europa Nostra" flimkien 

mal-Bank Ewropew tal-Investiment, billi jidentifikaw eżempji oħra ta' wirt Ewropew li 

jinsabu fil-periklu, ifasslu pjanijiet ta' azzjoni u jfittxu għejun possibbli ta' finanzjament; 

josserva li l-iżvilupp ta' din l-inizjattiva hija mod wieħed kif jiġi attirat l-investiment privat 

fit-tisħiħ tal-wirt; 

31. Jenfasizza l-potenzjal sinifikanti għall-iżvilupp tal-attività imprenditorjali u ta' approċċ 

parteċipattiv fis-settur tat-turiżmu, b'mod partikolari għall-SMEs tas-settur turistiku, iżda 

wkoll għan-negozji l-ġodda, is-settur mingħajr skop ta' qligħ u organizzazzjonijiet oħra li 

jikkontribwixxu għall-preservazzjoni, il-ħarsien u l-promozzjoni tal-wirt kulturali tal-

Ewropa; jisħaq li, minbarra l-assi kulturali, il-kwalità tas-servizz, il-livell għoli tal-ħiliet 

professjonali, l-ispeċjalisti mħarrġa tajjeb fil-qasam u l-preżenza onlajn huma fatturi 

ewlenin għas-suċċess u l-kompetittività tas-settur tat-turiżmu Ewropew; jenfasizza li r-

riċerka, l-innovazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda, speċjalment fil-qasam tat-

telekomunikazzjoni, huma essenzjali biex il-wirt kulturali jitressaq aktar qrib tan-nies; iqis 

ukoll li l-piżijiet mhux meħtieġa fuq l-SMEs għandhom jitneħħew fl-interess tal-

kompetittività tagħhom, u li l-leġiżlazzjoni li għandha effetti negattivi fuq l-SMEs fl-

industrija tat-turiżmu għandha tiġi riveduta; 

32. Iqis li l-kriżi ekonomika ċaħdet il-finanzjament lil wieħed mis-setturi li ntlaqat l-aktar 

minn dan it-tnaqqis, u rriżultat fl-abbandun u t-traskurar ta' bosta siti ta' valur kulturali 

kbir li issa ntesew darba għal dejjem, u dan b'detriment għas-soċjetà u s-settur tat-turiżmu; 

jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-informazzjoni dwar il-fondi tal-UE għall-

preservazzjoni u l-promozzjoni tat-turiżmu kulturali hija faċilment aċċessibbli għall-

partijiet ikkonċernati kollha, bħalma huma l-SMEs u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, u li din tkun disponibbli bil-lingwi uffiċjali 

tal-UE, u jistedinha wkoll tiżgura li l-proċeduri amministrattivi għall-aċċess dirett għal 

dawn il-fondi jiġu ffaċilitati aktar, b'mod partikolari għall-SMEs, li jirrappreżentaw sehem 

kbir tas-settur tat-turiżmu; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jkun hemm trasparenza 

akbar fl-użu tal-fondi; jappella għal approċċ aktar miftuħ min-naħa tal-Kummissjoni 

rigward l-approvazzjoni ta' programmi operazzjonali ta' finanzjament integrat biex 

tippromwovi l-wirt kulturali; jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tnaqqas il-piż 

amministrattiv permezz ta' ambjent regolatorju adegwat sabiex jiżdied in-numru ta' 

negozji – speċjalment l-SMEs u n-negozji l-ġodda – fis-settur tat-turiżmu; 

33. Jissottolinja l-possibilità li tingħata attenzjoni aktar qawwija lit-turiżmu kulturali meta jiġu 

żviluppati l-istrateġiji makroreġjonali mfassla biex jagħmluh parti aktar integrali mill-

qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea; 

34. Jappoġġa lill-Kummissjoni fl-inizjattivi tagħha għad-diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali 

għani tal-Ewropa bħala kontribut importanti għall-promozzjoni tal-ġid kulturali uniku 
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tagħha madwar id-dinja, u jqis li huwa importanti li dan jiġi implimentat ukoll fil-livell 

lokali għall-benefiċċju tan-negozji ż-żgħar; jissottolinja r-rwol importanti tar-riżorsi tal-

libreriji u l-arkivji fil-preservazzjoni, il-promozzjoni u l-aċċess għall-wirt kulturali fiżiku u 

diġitali fl-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex jiġi 

identifikat u diġitalizzat il-wirt dinji tal-UNESCO tal-Ewropa, kemm dak tanġibbli kif 

ukoll dak intanġibbli, sabiex dan ikun jista' jsir disponibbli fuq il-websajt visiteurope.com; 

35. Jisħaq li t-tisħiħ tal-patrimonju wkoll jeħtieġ reazzjonijiet għall-istili ta' ħajja ġodda taċ-

ċittadini sħabna u, f'dak ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra strateġija ta' 

komunikazzjoni diġitali komprensiva biex jiġu enfasizzati l-inizjattivi li varat, flimkien 

ma' appoġġ għal proġetti kulturali li jgħaqqdu l-wirt u l-modernità (eż. bl-użu ta' 

teknoloġiji ġodda fi spazji tal-mużewijiet); 

36. Jisħaq fuq l-importanza u n-natura speċifika tat-turiżmu kulturali bħala parti integrali mill-

edukazzjoni u mill-programmi ta' tagħlim tul il-ħajja tal-UE, bħalma hu l-Erasmus+; 

josserva li t-turiżmu kulturali huwa maħsub għal firxa wiesgħa ħafna ta' parteċipanti, u 

għalhekk għandu jitfassal skont il-ħtiġijiet u l-interessi edukattivi u kulturali ta' gruppi ta' 

etajiet differenti, li jvarjaw minn tfal għal ċittadini anzjani;  

37. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni twaqqaf portal uniku tal-UE ddedikat għall-wirt kulturali, 

li jiġbor flimkien informazzjoni dwar il-programmi kollha tal-UE li jiffinanzjaw il-wirt 

kulturali; iqis li l-varar tal-portal għandu jiġi segwit minn kampanja ta' promozzjoni f'kull 

Stat Membru b'tali mod li l-benefiċjarji potenzjali jkunu jafu li jeżisti; 

38. Jirrakkomanda strateġija ta' komunikazzjoni simplifikata, uniformi li tidentifika lill-

Ewropa bħala destinazzjoni unika, u jilqa', għaldaqstant, l-inizjattiva Destinazzjoni 

Ewropa 2020 għall-ħolqien ta' portal Ewropew li jintroduċi l-websajts nazzjonali tal-Istati 

Membri; jirrakkomanda, barra minn hekk, il-ħolqien ta' portals multilingwi għal 

destinazzjonijiet lokali li jinsabu barra mill-bliet il-kbar u li jagħtu viżibilità lill-prodotti li 

jinvolvu l-wirt kulturali u industrijali; 

39. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tippromwovi l-programm Erasmus għal Imprendituri 

Żgħażagħ bħala mekkaniżmu ta' finanzjament tal-wirt kulturali; 
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