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SUĠĠERIMENTI

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

1. Ifakkar li l-ivvjaġġar b'rabta mal-kultura, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-isport qed isir 
dejjem aktar popolari, u għaldaqstant jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali biex jappoġġaw dan it-tip ta' turiżmu billi jkunu aktar flessibbli u jadattaw għal 
tipi ġodda ta' konsumaturi minħabba t-tibdil demografiku u ħalli jqisu tipi ġodda ta' 
turiżmu mfassla skont l-aspettattivi espressi mill-konsumaturi;

2. Jinnota li t-turiżmu kulturali huwa l-akbar segment fl-industrija Ewropea tat-turiżmu u li 
f'dawn l-aħħar snin sar tibdil sinifikanti fih u issa huwa ffukat mhux biss fuq bliet storiċi u 
lokalitajiet turistiċi kbar jew avvenimenti u esibizzjonijiet kbar iżda wkoll fuq bliet żgħar 
u rotot storiċi, kulturali u tan-natura, li jattiraw persuni li jfittxu l-għarfien, id-djalogu 
interkulturali, in-natura u l-kultura;

3. Iqis li għandha tingħata attenzjoni partikolari biex jitjieb l-aċċess għal persuni b'diżabbiltà 
permezz tal-adattament tal-bini u t-taħriġ tal-persunal;

4. Jenfasizza l-importanza ta' skemi turistiċi ġusti u sostenibbli bħala mezz biex attivitjiet ta' 
rikreazzjoni jintużaw biex irawmu l-kummerċ ġust, is-solidarjetà u l-iżvilupp ekoloġiku;

5. Jitlob kif jixraq lill-Kummissjoni, b'konformità mal-kompetenzi ġodda li jirriżultaw mit-
Trattat ta' Lisbona, biex titfa' dawl fuq id-dimensjoni kulturali tat-turiżmu Ewropew, bl-
għan li tiġi żgurata s-sostenibbiltà ekonomika, soċjali, territorjali, tal-pajsaġġ u tal-
ambjent;

6. Jenfasizza r-rwol importanti tal-korpi pubbliċi, b'mod partikolari l-awtoritajiet u l-
assoċjazzjonijiet territorjali, li jipprovdu l-aktar aċċess wiesa' possibbli għal attivitajiet ta' 
rikreazzjoni, fosthom għal gruppi tal-popolazzjoni żvantaġġati u għaż-żgħażagħ (villaġġi 
turistiċi, ċentri ta' rikreazzjoni, attivitajiet sportivi u kulturali, eċċ.), filwaqt li tingħata 
attenzjoni biex jiġi żgurat li fi kwalunkwe ħin, ikun hemm taħlita soċjali wiesgħa;

7. Jenfasizza l-importanza li l-kwalità tal-edukazzjoni titjieb permezz tal-użu ta' programmi 
ta§ Tagħlim Matul il-ħajja li jenfasizzaw azzjonijiet immirati għall-mobbiltà (per eżempju 
l-azzjonijiet ta’ mobbiltà Leonardo da Vinci u proġetti pilota ta' tħejjija bħal Erasmus 
għall-Intraprendituri, u Grundtvig); iqis li huwa essenzjali wkoll li jitjieb it-taħriġ, l-
għarfien, il-ħiliet, il-kapaċitajiet u l-prospetti professjonali tal-persunal tan-negozji tat-
turiżmu permezz tal-programmi ta' Tagħlim għal Matul il-Ħajja;

8. Jenfasizza l-ħtieġa li l-mobbiltà Ewropea u internazzjonali tal-istudenti fi ħdan 
istituzzjonijiet vokazzjonali u/jew ta' edukazzjoni ogħla fil-qasam tat-turiżmu tingħata 
spinta ħalli l-istudenti jkunu jistgħu jitgħallmu mill-aħjar prattika u jakkwistaw għarfien 
prattiku filwaqt li jtejbu l-ħiliet lingwistiċi;

9. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-istandardizzazzjoni tal-kultura u l-lingwa, li kulma tmur 
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qiegħda tikber; jenfasizza, għalhekk, l-importanza tad-diversità kulturali, lingwistika u tal-
wirt storiku;

10. Jinnota li l-merti ta' sistema edukattiva "doppja" fis-settur tat-turiżmu u l-importanza li 
jingħaqdu flimkien l-esperjenza prattika mat-tagħlim f'istituzzjonijiet vokazzjonali u/jew 
ta' edukazzjoni ogħla, u b'hekk jitjiebu kemm il-ħiliet teoretiċi kif ukoll dawk prattiċi;

11. Ifakkar li l-wirt kulturali u d-dversità lingwistika tal-Ewropa jirrappreżentaw vantaġġ 
komparattiv sinifikanti fis-suq turistiku globali u jitlob biex dawn il-fatturi jingħataw l-
attenzjoni li jistħoqqilhom fl-analiżi ekonomika tas-settur tat-turiżmu, speċjalment fil-
kuntest tal-allokazzjoni tar-riżorsi għaż-żamma u t-titjib tad-destinazzjonijiet b'sinifikat 
kulturali;

12. Iqis li inizjattivi tal-Unjoni Ewropea bħalma huma "l-Kapitali Ewropea tal-Kultura", iċ-
"Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew" u "l-Passaġġ tal-Purtiera tal-Ħadid" li għandhom 
bżonn sinerġiji sinifikanti mal-proġetti mill-programm tar-Rotot Kulturali tal-Ewropa 
(bħal ma huma t-"Triq ta' San Ġakbu", il-“Via Francigena” jew waħda mir-rotot 
rikonoxxuti l-oħrajn) u l-Istitut Ewropew tar-Rotot Kulturali huma neċessarji biex 
jippromwovu l-wirt Ewropew, il-kreattività kontemporanja u s-sostenibbiltà fit-turiżmu 
kulturali, billi jilħqu pubbliku konsumatur ġdid u jappoġġaw reġjuni mbegħdin u mhux 
daqstant magħrufa; jitlob f'dan il-kuntest għal rabtiet aktar fil-qrib mal-kultura reġjonali 
tradizzjonali u għal miżuri sabiex jiġu kkonservati l-pajsaġġi tradizzjonali urbani u rurali; 
jilqa' programmi bħal EDEN u NECSTouR minħabba l-potenzjal li għandhom biex jagħtu 
spinta lill-iżvilupp ekonomiku sostenibbli;

13. Jenfasizza l-valur kulturali u turistiku tar-Rotot Kulturali Ewropej li jippromwovu wirt 
kulturali Ewropew komuni, u jistieden lill-Kummissjoni żżid il-kooperazzjoni tagħha mal-
Kunsill tal-Ewropa f'dan il-qasam u tipprevedi l-finanzjament neċessarju għalih;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt li l-programm tal-UE "Il-Kapitali Ewropej 
tal-Kultura" qiegħed ikollu fuq it-turiżmu u biex tħejji rapport lill-Parlament dwar jekk l-
istrateġiji ta' governanza, l-arranġamenti ta' finanzjament u l-proċeduri għall-involviment 
ta' korpi u assoċjazzjonijiet kulturali għandhomx jiġu rriveduti, bl-għan li jsir investiment 
fi proċessi u sħubijiet sostenibbli u li jdumu;

15. Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol prinċipali li l-isports għandu fil-promozzjoni tat-turiżmu, 
kemm għall-ispettaturi kif ukoll għall-parteċipanti li jivvjaġġaw għall-avvenimenti, u 
jitlob għall-introduzzjoni ta' politiki speċifiċi li jippromwovu u jappoġġaw it-turiżmu 
sportiv;

16. Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol tar-rotot Ewropej, bħar-‘Rotot Kulturali’ tal-Kunsill tal-
Ewropa, li jiffukaw fuq temi speċifiċi jew passaġġi storiċi, joffru kemm kontenut kulturali 
popolari kif ukoll mhux popolari u jippromwovu d-dibattitu u approċċ kreattiv u 
personalizzat; huwa tal-fehma li rotot bħal dawn jistgħu jitqiesu huma stess bħala prodotti 
kulturali li għandhom rwol effettiv fit-twaqqif ta' netwerks ta' operaturi u assoċjazzjonijiet 
minn iżjed minn Stat Membru wieħed li jaħdmu flimkien fuq skemi promozzjonali u ta' 
ġestjoni li jfittxu li jippromwovu l-kulturi tal-Ewropa, il-fehim reċiproku u l-koeżistenza 
paċifika, it-turiżmu, il-mobbiltà tal-operaturi, ta' min jimxi u tal-artisti, il-familjarità mat-
tradizzjonijiet u mal-potenzjal lokali u d-djalogu interkulturali u bejn ir-reliġjonijiet;
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17. Fl-istess waqt, jitlob li jkun hemm segwitu, ġestjoni u interkonnessjoni effikaċi tal-
programmi eżistenti tal-UE, b'tali mod li jitħallew jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom billi 
jingħatawlhom riżorsi suffiċjenti, u sostenn għal approċċ integrat għat-turiżmu;

18. Jenfasizza li t-turiżmu kulturali jista' jikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex tingħeleb il-
kriżi ekonomika u tal-impjiegi attwali minħabba li jagħmel użu tajjeb tal-potenzjal tal-
ħiliet u tat-territorju u jagħti spinta lill-iżvilupp rurali u ta' rħula żgħar billi jxerred id-
domanda għall-akkomodazzjoni turistika matul is-sena u fuq id-diversi segmenti, kif ukoll 
billi jippromwovi l-wirt u l-mobbiltà kulturali u tal-pajsaġġ, filwaqt li jagħti spinta lill-ikel 
u l-inbejjed lokali u tradizzjonali u joħloq rotot ta' kwalità għolja;

19. Jenfasizza r-rwol tal-isports fil-promozzjoni tat-turiżmu u jilqa' inizjattivi bħall-proġett 
"Sports tal-baħar fiż-Żona Atlantika"; ifakkar li l-isports huwa rikreazzjoni kulturali u 
bbażata fuq l-attività li jista' jiġbed it-turisti lejn ir-reġjuni periferali tal-Ewropa;

20. Jikkunsidra li l-organizzazzjoni ta' attivitajiet artistiċi u kulturali u ta' avvenimenti sportivi 
tħeġġeġ il-mobbiltà u sservi ta' attrazzjoni turistika;

21. Jitlob biex id-djalogu interkulturali jitqies bħala mezz għat-trawwim tal-iżvilupp 
soċjokulturali kemm f'żoni urbani kif ukoll f'dawk li mhumiex u jenfasizza l-potenzjal 
kreattiv tad-diversità kulturali u tal-programmi li jiffukaw fuqha (pereżempju, il-
programm konġunt "Bliet Interkulturali" tal-Kummissjoni u l-Kunsill tal-Ewropa, bħala 
spinta għall-intrapriża u l-innovazzjoni, mhux l-anqas fl-industrija tat-turiżmu;

22. Ifakkar li www.visiteurope.com hija pjattaforma li għandha tiġi żviluppata aktar, b'tali 
mod li tqawwi l-viżibbiltà tal-Ewropa u tal-wirt kulturali tagħha billi tagħti informazzjoni 
mħejjija biex tissodisfa l-bżonnijiet tat-turisti fl-akbar għadd possibbli ta' lingwi uffiċjali 
tal-UE kif ukoll tal-lingwi dinjija ewlenin; jenfasizza li għandha tkun waħda mill-
pjattaformi ċentrali li jgħaqqdu flimkien il-programmi u l-applikazzjonijiet l-oħra;

23. Jenfasizza l-problema strutturali tal-istaġjonalità fis-settur tat-turiżmu Ewropew; 
jenfasizza r-rwol tat-turiżmu kulturali u edukattiv li jestendi l-istaġuni turistiċi u jnaqqas l-
effetti negattivi soċjoekonomiċi tal-istaġjonalità; jilqa' għal dan il-għan l-Azzjoni 
Preparatorja Calypso tal-Kummissjoni għall-promozzjoni tat-turiżmu soċjali u għat-
tnaqqis tal-istaġjonalità;

24. Jistieden lill-Kummissjoni titlob lill-Istati Membri jiżguraw li l-ħiliet tradizzjonali u ġodda 
fis-setturi tat-turiżmu, tal-akkomodazzjoni u tal-promozzjoni territorjali jkunu rikonoxxuti 
fi ħdan il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK);

25. Jenfasizza l-ħtieġa li gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni – bħall-anzjani, iż-żgħażagħ u l-
familji – jiġu identifikati b'mod ċar biex ikunu jistgħu jingħataw servizzi u attivitajiet 
adattati skont il-ħtiġijiet tagħhom;

26. Jilqa' l-proposta għal mekkaniżmu għall-iskambju tal-informazzjoni li jtejjeb il-
koordinament tal-vaganzi tal-iskejjel;

27. Jitlob għal referenza aktar espliċita li għandha ssir b'rabta mal-użu tal-Fondi Strutturali 
tal-UE fil-perjodu 2010-2017 għall-promozzjoni ta' rotot kulturali u turistiċi u l-



PE450.607v03-00 6/7 AD\853634MT.doc

MT

konnessjoni bejn ir-rotot fid-diversi Stati Membri bħala mezz biex tingħata spinta lill-
iżvilupp territorjali ta' kwalità għolja;

28. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu t-turiżmu relatat mal-isports 
u jżidu l-investiment f'rotot bħal mogħdijiet Ewropej fil-muntanji u għar-roti li jaqsmu 
diversi reġjuni Ewropej jew mezzi oħra għall-promozzjoni tal-mobbiltà, l-attività fiżika u 
stil ta' ħajja f'saħħitha;

29. Jenfasizza li l-organizzazzzjoni u l-promozzjoni xierqa ta' avvenimenti kulturali, festi tal-
mużika, esibizzjonijiet tal-arti u ġrajjiet simili jrawmu t-turiżmu kulturali, li huwa ta' 
importanza fundamentali biex l-Ewropa tibqa' tkun l-aqwa destinazzjoni turistika fid-
dinja;

30. Jitlob biex skemi li jiffukaw fuq oqsma bħall-ikel, il-fotografija, it-teatru u ċ-ċinema jiġu 
esplorati u appoġġati bħala mezzi ġodda għall-promozzjoni tat-turiżmu kulturali;

31. Huwa tal-fehma li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna l-ġdid jista' jkollu rwol 
prinċipali fil-promozzjoni u l-konsolidazzjoni tal-istatus tal-Ewropa bħala l-aqwa 
destinazzjoni turistika fid-dinja.
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