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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-valur tal-kontribuzzjoi tal-FEAŻR għall-
iżvilupp tat-turiżmu rurali fl-Ewropa u jenfasizza l-ħtieġa li l-miżuri appoġġati permezz ta' 
dak il-fond u fil-kuntest tal-PAK ta' wara l-2013 jitkomplew f'livell ta' finanzjament 
suffiċjenti bi qbil mal-ambizzjonijiet dikjarati; ifakkar fil-bosta talbiet li diġà saru għal 
simplifikazzjoni tal-PAK u għal tnaqqis tal-burokrazija f'dik il-politika, li tagħha l-FEAŻR 
huwa parti integrali;

2. Jiġbed attenzjoni għall-fatt li miżuri tal-ġejjieni b'appoġġ għat-turiżmu rurali u l-
agrituriżmu jeħtieġ li jkunu għalkollox allinjati mal-objettivi, strateġiji u strumenti tal-
PAK tal-ġejjieni fil-qasam tal-iżvilupp rurali, u b'mod speċjali dawk li jirrigwardaw il-
provvista tal-beni pubbliċi, bħalma huma l-manutenzjoni tal-artijiet, il-konservazzjoni tal-
pajsaġġ, il-bijodiversità u l-forestrija, il-konservazzjoni u l-iżvilupp tal-wirt rurali;

3. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-impatt tal-bidla fil-klima fuq iż-żoni Ewropej, u l-konsegwenzi 
ta’ dan għall-ekonomija turistika; jissuġġerixxi għal dan il-għan il-ħolqien ta’ karta ta' 
kwalità biex tippromwovi turiżmu dejjiemi fiż-żoni fil-perikolu, sabiex jiġu mħeġġa l-
prattiki tajba f’dak li għandu x’jaqsam mal-infrastruttura u s-servizzi turistiċi;

4. Jemmen li l-finanzjament tal-iżvilupp tat-turiżmu rurali u tal-agrituriżmu fl-UE huwa 
għalkollox ġustifikat, minħabba li dawk is-setturi jinkludu aktar minn 
500 000 stabbiliment tal-alloġġ u madwar 6 500 000 sodda, li minnhom 15-20% huma fi 
stabbilimenti tal-agrituriżmu; dawn is-setturi kellhom tkabbir annwali medju fl-offerta u 
d-domanda ta' 10-15% matul dawn l-aħħar 10 snin–15-il sena, f'ċirkustanzi fejn it-tkabbir 
globali medju fit-turiżmu kien 4-5%;

5. Huwa tal-opinjoni li l-programmi futuri ta’ żvilupp rurali u reġjonali għandhom 
jappoġġaw lis-settur tat-turiżmu b’mod effikaċi; huwa tal-opinjoni wkoll li għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-promozzjoni tat-trasferiment tal-għarfien u l-iskambju 
transkonfinali ta’ prattiki tajbin, b’enfasi fuq il-ħidma tan-netwerks Ewropej eżistenti bħal 
NECSTouR;

6. Jenfasizza l-fatt li t-turiżmu rurali u l-agrituriżmu jagħmlu kontribut vitali biex itejbu l-
kwalità tal-ħajja fiż-żoni rurali, peress li joħolqu opportunitajiet ġodda, partikolarment 
għaż-żgħażagħ u n-nisa, fejn dawn l-attivitajiet huma kompletament kumplimentari mal-
attivitajiet tradizzjonali tas-settur primarju, inkluż ir-rinfurzar tagħhom fil-każ tal-
agrituriżmu, b’kontribut għad-diversifikazzjoni tal-ekonomija rurali kif ukoll l-ekwilibru 
territorjali, u jgħinu biex irażżnu l-ispopolament taż-żoni rurali permezz tal-ħolqien tal-
impjieg; iżid billi jgħid li jikkontribwixxu wkoll biex ikomplu jgħinu jippreservaw u 
jkunu konxji dwar l-identitajiet kulturali u d-drawwiet tradizzjonali, kif ukoll il-prodotti 
tal-ikel tradizzjonali; barra minn hekk jitlob li jkun hemm enfasi kbira fuq il-kwalità tal-
impjiegi f’dan is-settur;

7. Jenfasizza li l-attivitajiet turistiċi għandhom dejjem jirrispettaw il-pajsaġġ u l-ambjent; 
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jenfasizza wkoll li, kif inhu indikat fil-Konvenzjoni Ewropea tal-pajsaġġ, l-objettiv 
għandu jikkonsisti fl-istabbiliment ta’ relazzjoni bbilanċjata u armonizzata bejn il-ħtiġijiet 
soċjali , l-attività ekonomika u l-ambjent ;

8. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li t-turiżmu rurali u l-agrituriżmu huma parti minn settur 
ekonomiku nadif u mhux lokalizzabbli li l-karatteristiċi prinċipali tiegħu, li huma 
differenti minn mudelli oħra tat-turiżmu Ewropew bħat-turiżmu kostali, jagħmluh inqas 
dipendenti fuq l-istaġjuni u, konsegwentement, il-fatt li d-dipendenza fuq l-iżvilupp tiegħu 
jwassal għall-ħolqien ta’ firxa ta’ impjiegi fit-tul u ta’ kwalità;

9. Jenfasizza li t-turiżmu rurali u l-agrituriżmu huma importanti għall-indirizzar tal-karattru 
staġjonali tat-turiżmu, partikolarment fir-reġjuni l-iktar imbiegħda; huwa tal-opinjoni 
għalhekk li hu essenzjali li titqies l-aċċessibbiltà ta’ dawn ir-reġjuni fil-previżjoni tal-
possibbiltajiet ta’ estensjoni tan-netwerks Ewropej tat-trasport ;

10. Jenfasizza wkoll li t-turiżmu rurali u l-agrituriżmu jeħtieġu attenzjoni speċjali minħabba li 
huma aktar vulnerabbli f'aspetti speċifiċi minn setturi turistiċi oħra, inkluża l-ħtieġa tat-
titjib tal-infrastruttura fiż-żoni rurali kif ukoll in-netwerk tat-trasport li joħloq konnessjoni 
maċ-ċentru urban, l-aċċess limitat għall-kreditu għall-iżvilupp ta' attivitajiet tal-
agrituriżmu, u offerta mhux biżżejjed strutturata b'nuqqasijiet fil-konnessjonijiet mas-suq;

11. Jenfasizza l-ħtieġa għat-tħeġġiġ tat-taħriġ u l-innovazzjoni bħala elementi essenzjali għall-
iżvilupp tal-kompetittività tat-turiżmu rurali u l-agrituriżmu; ifakkar li l-biċċa l-kbira tal-
intrapriżi li jwettqu din l-attività huma mikrointrapriżi, li għandhom rwol importanti ħafna 
fil-ħolqien tal-impjiegi għan-nisa u ż-żgħażagħ, l-istrumenti stabbiliti għat-titjib tal-
kwalifiki tal-persunal biex b'hekk ikunu jistgħu jiġu applikati għal attivitajiet ekonomiċi 
oħra fiż-żoni rurali;

12. Jenfasizza r-rwol maġġuri li t-turiżmu rurali u l-agrituriżmu għandhom fil-ħolqien ta' rabta 
diretta mal-katina ta' provvista għall-prodotti tal-ikel lokali u għal prodotti oħra ta’ kwalità 
differenzjata (prodotti mill-agrikultura bijoloġika, DPO, IĊP), b’tali mod li tinħoloq 
sistema li tiggarantixxi l-produzzjoni, it-trasformazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodotti fil-post;

13 Huwa tal-opinjoni li hu meħtieġ li tiġi rinfurzata l-kapaċità tal-kummerċjalizzazzjoni tal-
agrikulturi u t-titjib tal-aċċess tagħhom għas-swieq lokali, filwaqt li l-intrapriżi tas-settur 
jitħallew jerġgħu jixtru iktar faċilment il-prodotti lokali li jeħtieġu;

14. Jenfasizza li hu importanti li ċ-ċittadini tal-Unjoni u l-pajjiżi terzi jkunu jafu iktar dwar il-
possibbiltajiet tat-turiżmu rurali, billi jingħataw viżibbiltà ikbar fil-portal Ewropew 
visiteurope.com; jipproponi wkoll li tittejjeb l-interkonnessjoni bejn l-offerta turistika u n-
netwerk Natura 2000 bil-għan li tinħoloq viżibbiltà ikbar għall-isforzi mwettqa għall-
protezzjoni u l-priservazzjoni ta’ dawn iż-żoni u iktar promozzjoni tal-iżvilupp tagħhom ;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta' taħriġ maħsuba għall-
isfruttar tal-kompetenzi professjonali tal-agrikulturi fis-settur turistiku, bil-ħsieb li tiġi 
promossa d-diversifikazzjoni ekonomika fiż-żoni rurali;

16. Ifakkar li, fl-Unjoni Ewropea, persuna waħda minn kull sitta tbati minn xi tip ta’ diżabilità 



AD\858407MT.doc 5/6 PE452.908v01-00

MT

u għalhekk hu meħtieġ ukoll li jiġi promoss it-turiżmu rurali u l-agrituriżmu adattat u 
aċċessibbli għall-persuni b’diżabilità u b’mobilità limitata;

17. Jirrikonoxxi l-importanza tal-pjattaforma "ICT u turiżmu" proposta mill-Kummissjoni, 
imma jemmen li għandha ssir l-implimentazzjoni tagħha biex jgħammru ż-żoni rurali bl-
aktar infrastruttura moderna tal-IT (eż. servizzi ta' konnessjoni broadband mal-Internet) 
sabiex tinħoloq u tiġi konnessa l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-iskambju tal-aqwa 
prattiki, u għall-istabbiliment ta’ miżuri ta’ taħriġ dwar kif għandhom jintużaw kif ukoll 
għall-iżvilupp, pereżempju fil-qafas tal-programm għall-innovazzjoni u l-kompetittività, 
riżorsi informatiċi b’lingwi differenti li jistgħu jiffaċilitaw it-turiżmu internazzjonali;

18. Jiddeplora l-fatt li ma tinżamm l-ebda statistika uffiċjali fuq it-turiżmu rurali u l-
agrituriżmu, u li l-unika informazzjoni disponibbli hija bbażata fuq stimi; jilqa' l-miżuri li 
qed jiġu kkunsidrati biex jikkonsolidaw il-bażi ta' għarfien soċjali u ekonomiku fil-qasam 
tat-turiżmu, filwaqt li jitqies li meta jkun possibbli għandu jiġi evitat li jiġu imposti piżijiet 
finanzjarji u amministrattivi supplimentari ;

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa t-turiżmu rurali u l-agroturiżmu tul is-sena kollha; 
jissuġġerixxi b’hekk li tittawwal l-inizjattiva CALYPSO sa wara l-2011 u li tagħti aktar 
attenzjoni lit-turiżmu rurali u lill-agrituriżmu fil-programmi żviluppati, filwaqt li jinħolqu 
sinerġiji utli ma’ forom oħra tat-turiżmu preżenti fiż-żoni li jinsabu ħdejn reġjuni rurali 
(pereżempju, it-turiżmu sportiv, tal-għawm, kulturali u reliġjuż, eċċ );  jitlob lill-
Kummissjoni tiffoka partikolarment fuq it-turiżmu rurali u l-agrituriżmu fil-qafas tal-
istrateġiji makroreġjonali kollha tal-Unjoni, bħall-istrateġija għad-Danubju li tkopri l-ifqar 
reġjuni tal-Unjoni Ewropea ; 

 20. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tistabbilixxi regoli ta’ armonizzazzjoni f’dak li għandu 
x’jaqsam mad-definizzjoni tal-kriterji ta’ evalwazzjoni tal-kwalità fil-qasam tat-turiżmu 
rurali u l-agroturiżmu, kif inhu l-każ fis-settur tal-lukandi tradizzjonali, jew id-diversi 
tikketti jingħataw abbażi ta’ sett ta’ kriterji stretti biex tiġi evitata d-divalwazzjoni tat-
tikketti kkonċernati;

21.  Jipproponi li, fid-dawl tas-suċċess tal-inizjattivi tal-"kapitali Ewropej tal-kultura" u "t-
tikketta tal-wirt Ewropew", tiġi żviluppata inizjattivi simili għat-tfassil ta' tikketta 
Ewropea għaż-żoni rurali ta' interess turistiku; jenfasizza li tikketta Ewropea għandha tkun 
ibbażata fuq il-kriterji ta’ objettivi ta’ valutazzjoni, li tikketti ta’ kwalità nazzjonali 
eżistenti għandhom jinżammu u l-importanza tal-iżgurar tat-trasparenza meħtieġa għall-
konsumatur ; jitlob li dik it-tikketta tkun użata fuq bażi volontarja.
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