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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat dwar is-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:

A. billi, meta jitqiesu l-effetti multiplikaturi kollha, l-ekonomija turistika tirrappreżenta aktar 
minn 10% tal-prestazzjoni totali tal-ekonomija Ewropea,

B. wara li kkunsidra d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, li għall-ewwel darba jagħti lill-
Unjoni Ewropea is-setgħat li tikkoordina u tissuplimenta l-azzjoni tal-Istati Membri fil-
qasam tat-turiżmu b'attenzjoni partikolari għall-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

C. billi l-maġġoranza tal-operaturi turistiċi huma SMEs u billi, minħabba l-istrutturi tagħhom 
u minħabba n-naturastaġjonali tal-attivitajiet tagħhom, huma jiġu affettwati b'mod aktar 
dirett minn varjazzjonijiet tal-ekonomija u minn forzi naturali,

D. billi t-turiżmu għandu jiġi rikonoxxut b’mod aktar ċar bħala settur trasversali u r-rabtiet 
tiegħu ma’ oqsma u setturi oħra tal-politika u l-ekonomija għandhom jissaħħu,

E. billi politika għat-turiżmu ġdida għandha tikkunsidra l-popolazzjoni dejjem aktar anzjana, 
it-tibdil fil-klima u t-teknoloġiji tal-informazzjoni u ta' komunikazzjoni l-ġodda;

F. billi fl-industrija turistika jidher li hemm sinjali ċari ta’ nuqqas ta’ sfruttament ta’ setturi 
mhux staġjonali u tal-ħtieġa biex tiżdied u tinżamm il-provvista ta’ ħaddiema speċjalizzati 
kwalifikati u ta’ apprendisti,

G. billi t-turiżmu Ewropew għandu jkompli jiffoka fuq it-turiżmu intern kif ukoll fuq it-
turiżmu ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi,

H. billi jenħtieġ suq intern b’saħħtu biex nimxu lejn industrija turistiku Ewropea reali; billi l-
kummerċ elettroniku fit-turiżmu u f’oqsma oħrajn, qed isir dejjem aktar importanti,

1. Jistieden lill-Istati Membri jiffaċilitaw u jippromwovu t-taħriġ u l-apprendistati għall-
organizzaturi ta' attivitajiet turistiċi, jappoġġjaw id-diversifikazzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tat-turiżmu Ewropew u, flimkien mal-Kummissjoni, iħeġġu lill-organizzazzjonijiet 
turistiċi jaqsmu prattiki tajba; jitlob għal titjib fir-rikonoxximent reċiproku ta’ kwalifiki 
professjonali fl-industrija tat-turiżmu sabiex isir aktar faċli kemm għall-ħaddiema 
speċjalizzati kif ukoll għal dawk li jbiddlu l-impjieg biex isibu xogħol fil-qasam tat-
turiżmu tul is-sena kollha; jappoġġja bil-qawwa l-isforzi tal-Kummissjoni għall-
introduzzjoni ta' tessera professjonali li tista' ttejjeb il-mobilità u l-impjegabilità ta' 
ħaddiema ta' kwalità f'dan is-settur, iqis li l-ewwel tip ta' din it-tessera professjonali 
għandha tindaħħal għall-gwidi turistiċi;

2. Iqis li l-implimentazzjoni adegwata tad-Direttiva dwar is-Servizzi għandha tgħin b’mod 
sinifikanti biex jitnaqqsu l-ostakli u l-konġestjoni legali, amministrattivi u burokratiċi 
esperjenzati mill-konsumaturi u minn impriżi fis-settur turistiku; f’dan ir-rigward, 
jistieden il-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva tad-
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Direttiva dwar is-Servizzi li għandha tgħin bis-sħiħ il-benefiċċji tal-parteċipanti interessati 
kollha involuti f’din l-industrija;

3. Jistieden lill-UE tadotta approċċ aktar integrat għat-turiżmu, b'mod partikolari fil-qasam 
tas-servizzi u tal-protezzjoni tal-konsumatur, u jenfasizza l-importanza tal-eżami li jmiss 
tad-Direttiva dwar il-Vjaġġi Kollox Kompriż Nru 90/314/KEE, li issa waqgħet lura fir-
rigward tal-iżviluppi fit-turiżmu u tat-tendenzi ta' ivvjaġġar il-ġodda, speċjalment f'termini 
ta' użu aktar qawwi tal-internet u tal-kummerċ elettroniku u l-impatt tiegħu fuq l-iżvilupp 
ġejjieni tas-settur tat-turiżmu;

4. Jitlob lill-Kummissjoni tkabbar l-isforzi tagħha biex ittejjeb il-kwalità u l-kontenut tal-
informazzjoni mogħtija lit-turisti li għandha tkun aċċessibbli b’mod faċli u affidabbli u li 
għandha tinkludi l-istrutturi tal-prezzijiet tal-elementi differenti li jiffurmaw il-Pakkett tal-
Ivvjaġġar;

5. Iqis li l-klassifikazzjoni armonizzata tal-lukandi madwar l-UE bħala element ewlieni fl-
iżvilupp tat-turiżmu u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-proposta mill-
industrija tal-lukandi għall-armonizzazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-lukandi u tal-
istandards ta' kwalità u biex tieħu azzjoni legiżlattiva jekk din l-armonizzazzjoni ma tkunx 
tista' tinkiseb madwar l-UE;

6. Josserva li l-impriżi turistiċi jeħtieġu statistika komparabbli, u ta’ kwalità għolja għal 
raġunijiet ta’ ippjanar fit-tul tal-provvista u tal-istrutturi tat-talba u għall-iżvilupp ta' 
destinazzjonijiet turistiċi; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni sabiex fejn tista’, tiżgura d-
disponibilità tad-data għall-Ewropa kollha;

7. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li s-settur turistiku jikkonforma mar-
regoli eżistenti dwar is-sigurtà tal-kumditajiet turistiċi, speċjalment dawk rigward is-
sigurtà min nirien, ippjanar ta' emerġenza, apparat ta' sigurtà tat-tfal, taħriġ tal-persunal u 
l-ħtiġijiet ta' nies b'diżabilità u biex tfassal standards Ewropej fejn meħtieġ;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja t-tfassil ta’ lista bajda ta’ operaturi turistiċi għall-
appoġġ ta’ impriżi li joffru servizzi ta’ kwalità u għat-titjib tal-protezzjoni tal-konsumatur;

9. Jistieden lill-Kummissjoni timmassimizza t-tixrid tal-inizjattivi turistiċi proprji, bl-użu 
sħiħ tal-midja kollha disponibbli u biex issib mezzi innovattivi biex dawn l-inizjattivi 
jiffinanzjaw lilhom infushom;

10. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ żvilupp ta’ tikketta Ewropea ta’ “Turiżmu ta’ Kwalità” ibbażata fuq 
l-esperjenza nazzjonali sal-lum, bil-għan li tissaħħaħ il-fiduċja u s-sigurtà tal-konsumatur 
rigward il-prodotti turistiċi u li fl-istess ħin tippremja l-imprendituri f’dan is-settur u lill-
intrapriżi li jgħinu biex jitjiebu s-servizzi u għas-sodisfazzjon tal-konsumaturi; jisħaq li, bi 
prinċipju, li hu pożittiv ħafna li l-inizjattiva għandha "Marka Ewropea" kkonsolidata; 
jinnota, madankollu, li għandna niżguraw li ma tkunx imminata d-diversità tal-wirt 
kulturali u naturali fl-Istati Membri differenti;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem aktar mill-qrib mal-impriżi privati permezz ta’ sħubijiet 
pubbliċi privati fl-ixprunar ta’ inizjattivi turistiċi; jirrikonoxxi li l-parteċipazzjoni 
intelliġenti tas-settur privat f’dawn l-inizjattivi għandha twassal għal aktar effiċjenza kif 
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ukoll għall-awto-sostenibilità tal-inizjattivi;

12. Japprova d-determinazzjoni tal-Kummissjoni li tintegra l-objettivi tal-politika tat-turiżmu 
fil-politiki differenti tagħha, li għandhom impatt dirett jew indirett fuq is-settur turistiku;

13. Jinnota l-importanza tat-turiżmu bħala sors ta’ dħul għall-ekonomiji tar-reġjuni gżira, 
muntanjużi u ta' reġjuni b’popolazzjoni baxxa; jistieden lill-Kummissjoni tfassal miżuri 
mmirati għall-appoġġ tal-industrija turistika f’reġjuni li jsofru minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi severi u permanenti, bħal reġjuni gżira, muntanjużi u reġjuni b’popolazzjoni 
baxxa;

14. Jitlob lill-Kummissjoni tappoġġa turiżmu mingħajr ostakli u adattat skont l-età u turiżmu 
għal nies b'diżabilità permezz ta’ kampanji ta’ promozzjoni u ta’ żieda ta’ għarfien u bl-
introduzzjoni ta’ ttikettar ta’ kwalità mal-Ewropa kollha, li tkopri, inter alia, id-
destinazzjonijiet turistiċi li jippermettu vjaġġar mingħajr ostakli u akkomodazzjoni għall-
persuni b’diżabilità u persuni b'mobilità mnaqqsa, inkluż l-anzjani u t-tfal; jistieden b’mod 
partikolari lill-industrija tal-lukandi, biex tiffaċilita l-aċċess għall-faċilitajiet tagħha għall-
persuni b’diżabilità u b’mobilità mnaqqsa skont il-prinċipji stipulati fil-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Novembru 2010 dwar l-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabbiltà 
2010 – 2020 (COM(2010)0636), billi tfassal u tadotta kodiċi ta’ prattika tajba; jinnota li 
għal dan il-għan il-Programm Calypso għandu, bl-involviment tal-partijiet interessati, jiġi 
vvalutat u, jekk ikun il-każ, jitkompla; biex dan iseħħ, madankollu jeħtieġ jiġi żgurat li 
dawn il-programmi jkunu awto-finanzjati fuq perjodu twil ta’ żmien.

15. Jilqa' t-tnedija mill-Kummissjoni tal-Programm Calypso fl-2009, li għandu għan kemm 
soċjali (biex jippermetti lill-kategoriji ta’ persuni li x’aktarx ma jivvjaġġawx fuq vaganza 
biex jagħmlu dan) kif ukoll ekonomiku (għajnuna għat-turiżmu billi jħeġġeġ lin-nies 
jivvjaġġaw fuq vakanza tul l-'istaġun turistiku batut'). iqis li din għandha titkompla wara 
valutazzjoni tar-riżultati miksuba – bil-parteċipazzjoni tal-parteċipanti interessati; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lit-turiżmu treġjonali u 
lokali transkonfinali fl-istrateġiji turistiċi tagħhom;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-passiġġieri jkunu informati aħjar dwar id-drittijiet 
tagħhom rigward il-forom kollha ta’ trasport pubbliku, sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini 
Ewropej jkollhom ċertezza legali meta jivvjaġġaw fi ħdan l-Unjoni Ewropea;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra s-semplifikazzjoni tal-proċeduri ta’ applikazzjoni 
għall-viża għal “gruppi ta’ turisti”, mingħajr l-ebda periklu għall-aspetti ta’ sigurtà u 
dwana għal ċittadini minn pajjiżi terzi;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal u tippromwovi mezzi intelliġenti għall-ġbir flimkien ta’ 
finanzjament pubbliku u privat għas-sostenn tal-wirt kulturali Ewropew, bħal pereżempju 
bil-promozzjoni ta’ mudelli tal-aħjar prattika; jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw 
bħala parti minn skambju tal-aħjar prattika, għall-promozzjoni tat-turiżmu Ewropew u ta' 
forom ta' turiżmu alternattiv;

19. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu forom ta' turiżmu bħall-agrituriżmu; hu tal-
opinjoni li dawn il-forom ta’ żvilupp għandhom jixprunaw l-attivitajiet tal-SMEs, b’mod 
partikolari lukandi b’ġestjoni familjari, fis-settur turistiku; jisħaq li dawn l-intrapriżi 
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għandhom jiġu kklassifikati b’mod differenti; jistieden lill-Istati Membri jaħdmu aktar 
mill-qrib mal-Kummissjoni biex jinstabu mezzi aktar ġodda u aħjar li jiżviluppaw u 
jippromwovu l-ġiti Ewropej;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa kull miżura ġdida fil-qasam tat-turiżmu biex 
tiżgura li din tkun effiċjenti u li tkun tista’ tiġi amministrata u ffinanzjata;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja proġetti li jiffavorixxu aktar l-ambjent, 
b'kunsiderazzjoni tal-impatti ambjentali u klimatiċi tal-industrija turistika u tal-importanza 
tal-ippreservar tal-wirt naturali u kulturali tal-Istati Membri;

22. Jappoġġja l-inizjattivi tal-Kummissjoni għall-promozzjoni tat-turiżmu fl-UE, bħall-proġett 
EDEN (Destinazzjonijiet ta’ Eċċellenza Ewropej), li ta’ kull sena jagħżel individwi 
partikolari f’pajjiż parteċipanti, bi qbil ma’ tema speċifika, id-destinazzjonijiet turistiċi 
Ewropej li jagħtu prijorità lill-mudell ta’ żvilupp sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni 
tniedi kampanji ta' informazzjoni sabiex tenfasizza dawn l-inizjattivi;

23. Hu tal-opinjoni li l-wirt komuni Ewropew għandu jingħata aktar promozzjoni, 
pereżempju fis-sura ta' rotot kulturali Ewropej; hu tal-opinjoni li l-kooperazzjoni ma’ 
istituzzjonijiet oħrajn bħall-Kunsill tal-Ewropa, għandhom ukoll jiġu mfittxija f’dan il-
mument;



AD\859059MT.doc 7/7 PE454.711v02-00

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 28.2.2011

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

26
2
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza 
Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, 
Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata 
Handzlik, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Robert 
Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, 
Bernadette Vergnaud

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Damien Abad, Cornelis de Jong, Constance Le Grip, Emma 
McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Olga 
Sehnalová, Wim van de Camp


