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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li l-kompetittività tal-industrija tat-turiżmu Ewropew tista’ tiġi ggarantita biss 
permezz tal-użu tal-aqwa teknoloġiji disponibbli; jitlob lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni jippromwovu l-adozzjoni ta’ strateġiji fuq l-effikaċja enerġetika u l-
istabbiliment ta’ enerġiji rinnovabbli min-naħa tas-settur turistiku; jilqa' t-tnedija mill-
Kummissjoni ta' pjattaforma dwar l-"ICT u turiżmu" li tista' tgħin biex taċċellera l-
intrapriżi turistiċi, speċjalment l-SMEs, fl-iżvilupp ta' għodda u servizzi ġodda u 
interattivi; jemmen li suq uniku għas-servizzi onlajn għandu jżid il-kompetittività tal-
industrija turistika fl-Ewropa u li l-ICT għandu joffri kontribut għall-iżvilupp sostenibbli 
b'kunsiderazzjoni wkoll tal-istrateġija tal-UE dwar il-klima u b'rispett għall-ħtiġijiet 
speċjali tar-reġjuni rurali, muntanjużi u mal-kosta; jemmen li għandu jissaħħaħ il-
koordinament aħjar tal-attivitajiet turistiċi kollha permezz tal-ICT taħt l-awspiċji tal-
Kummissjoni, peress li t-turisti qegħdin jibbukkjaw dejjem aktar servizzi tal-ivvjaġġar 
permezz tal-pjattaformi elettroniċi u bl-użu ta' search engines elettroniċi mhux Ewropej; 
jemmen li l-Kummissjoni għandha tiżgura kompetizzjoni ġusta u legali f'dan il-qasam;

2. Jemmen li l-ħiliet, l-esperjenzi u l-aħjar prattiki fis-settur turistiku għandhom jkunu 
maqsuma u għalhekk iħeġġeġ għal "approċċ ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti", li permezz 
tiegħu r-reġjuni jiffukkaw fuq is-saħħiet partikolari tagħhom li fihom jistgħu jiksbu l-
eċċellenza; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu u jestendu 
aktar il-programmi ta' skambju tal-Kummissjoni, bħal-Leonardo, li huma adattati għall-
ħtiġijiet u t-talbiet tas-settur; jenfasizza l-importanza ta' forza tax-xogħol b'ħiliet għolja u 
jitlob għal aktar taħriġ vokazzjonali fit-turiżmu; jistieden lill-Kummissjoni toħloq unità 
speċjali għall-iżvilupp tat-turiżmu sabiex ġġib 'il quddiem programmi universitarji u ta' 
taħriġ speċjalizzati dwar turiżmu sostenibbli Ewropew; jenfasizza l-importanza ta' 
ipproċessar rapidu tar-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi u kwalifiki fis-settur turistiku 
madwar l-Ewropa bi qbil mar-regoli u standards Ewropej u nazzjonali;

3. Jemmen li użu aħjar ta' prodotti u servizzi innovattivi fis-settur turistiku għandu jwassal 
għal benefiċċji fis-sostenibilità; jitlob għall-inklużjoni tat-turiżmu ekoloġiku innovattiv u 
ambjentali bħala kwistjoni orizzontali fil-Programm ta' Qafas għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni (CIP); jenfasizza l-ħtieġa ewlenija li t-turiżmu Ewropew jitmexxa aktar u 
aktar fid-direzzjoni tar-responsabilità u s-sostenibilità għar-rispett tal-ambjent, il-kulturi 
lokali u l-popolazzjonijiet; jinkoraġġixxi, għalhekk, l-inizjattivi tal-Kummissjoni fil-
qasam tas-sostenibilità, bħall-iżvilupp tal-indikaturi ta' ġestjoni sostenibbli, il-karta għal 
turiżmu sostenibbli u responsabbli, b'kunsiderazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet politiċi tat-
Taskforce Internazzjonali għall-Iżvilupp ta' Turiżmu Sostenibbli (GTI-DTD) fi ħdan il-
proċess ta' Marrakech, is-sinerġiji ta' azzjonijiet flimkien mal-Isħubija Globali għal 
Turiżmu Sostenibbli u strateġija għal turiżmu kostali u tal-baħar sostenibbli, u billi jiġi 
enfasizzat li aktar sostenibilità tfisser aktar kwalità u għal akbar sodisfazzjon min-naħa 
tal-konsumatur;  jitlob għal approċċ aktar globali f'dan il-qasam, u b'mod partikolari 
jinnota l-impatt negattiv possibbli tal-iżviluppi immobiljari spekulattivi dwar l-ambjent 
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fir-reġjuni turistiċi;

4. Jenfasizza l-fatt li, biex ikun hemm fiduċja akbar fl-ambjent diġitali u sabiex is-settur 
turistiku Ewropew ikun jista' jibbenefika mill-opportunitajiet kollha li l-ambjent diġitali 
jista’ joffrilu, l-Ewropej kollha għandhom ikunu infurmati dwar id-drittijiet u l-obbligi 
diġitali fundamentali tagħhom permezz ta’ karta Ewropea tad-drittijiet taċ-ċittadini u tal-
utilizzaturi fl-ambjent diġitali, filwaqt li jkun ikkonsolidat u aġġornat l-Acquis 
Communautaire, jekk meħtieġ; jemmen li din il-Karta għandha tikkonsolida l-Acquis 
Communautaire u tinkludi, b’mod partikolari, id-drittijiet tal-utilizzaturi rigward il-ħarsien 
tal-ħajja privata, tal-utilizzaturi vulnerabbli u l-kontenut diġitali;

5. Jemmen li koordinament aħjar fir-Riċerka u l-Iżvilupp fil-qasam tat-turiżmu għandu 
jwassal għall-benefiċċji għas-sostenibilità tas-settur tat-turiżmu; iħeġġeġ għalhekk lill-
Kummissjoni toħloq Ċentru Virtwali għall-Monitoraġġ tat-Turiżmu li jkollu rabta mhux 
biss mal-istituti tar-riċerka, imma wkoll mal-intrapriżi u mal-awtoritajiet pubbliċi, bil-
għan li jiġu promossi studji tas-suq, bl-użu ta' sistemi ta’ intelliġenza kompetittiva, tiġi 
fornuta lill-intrapriżi u lill-korpi pubbliċi informazzjoni prospettiva dwar l-evoluzzjoni tal-
offerta u tad-domanda u biex jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-pożizzjonament strateġiku 
aħjar tal-intrapriżi u tas-settur pubbliku;

6. Jinnota li t-turiżmu huwa settur li jiddependi ħafna fuq il-klima, peress li din tiddefinixxi 
t-tul u l-kwalità tal-istaġuni turistiċi, u li jikkontribwixxi fl-istess ħin għat-tibdil tal-klima 
minħabba l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra ġġenerati primarjament mit-trasport 
u mill-akkomodazzjoni tat-turisti; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li s-settur jista’ jwettaq 
rwol importanti fit-twettiq tal-objettivi tal-Unjoni permezz ta’ politika tal-enerġija ffukata 
fuq il-bini; jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jippromwovu l-adozzjoni ta’ 
strateġiji fuq l-effikaċja enerġetika u l-istabbiliment ta’ enerġiji rinnovabbli min-naħa tas-
settur turistiku;

7. Jenfasizza li l-attivitajiet marbuta mat-turiżmu, żviluppati b'mod sostenibbli, għandhom 
jikkostitwixxu għall-ekonomiji lokali (b'mod partikolari għar-reġjuni żvantaġġjati) għajn 
ta’ dħul sostenibbli u mezz ta' promozzjoni ta' impjiegi stabbli flimkien ma' drittijiet, u li 
dawn jappoġġaw l-attivitajiet ekonomiċi l-oħra (kemm dawk li jiġu qabilhom u kemm 
dawk li jiġu warajhom), filwaqt li fl-istess ħin jiġi salvagwardjat u msaħħaħ il-wirt 
kulturali, tal-pajsaġġ naturali, storiku u dak ambjentali;

8. Hu tal-fehma li s-settur tat-turiżmu għandu jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-industrija 
reġjonali assoċjata miegħu, għall-ħolqien tal-iżvilupp ekonomiku u ta' impjiegi fil-livell 
reġjonali, u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi adottat approċċ orizzontali f’termini ta' politiki u 
fondi, pereżempju, permezz tal-ħolqien ta' programmi Komunitarji speċifiċi, li 
jikkumplementaw l-azzjoni tal-Istati Membri, għall-promozzjoni tas-settur u biex jitħeġġu 
s-sinerġiji bejn l-atturi ekonomiċi u soċjali differenti kkonċernati;

9. Jenfasizza l-ħtieġa għad-diversifikazzjoni tal-portafoll tas-servizzi turistiċi fl-Ewropa u 
jenfasizza l-aġġustament staġjonali bħala fattur determinanti tal-kompetittività tas-settur 
turistiku Ewropew; jitlob għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-
promozzjoni tal-UE bħala destinazzjoni turistika, iżda jenfasizza wkoll ir-rwol tal-
awtoritajiet lokali; jitlob għal strateġija ta' komunikazzjoni Ewropea u għal kampanja fl-
UE u madwar id-dinja kollha sabiex l-Ewropa tibqa titqies bħala l-ewwel destinazzjoni 
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turistika fid-dinja, abbażi tal-wirt naturali, kulturali, storiku u etniku għani; hu tal-fehma li 
l-burokrazija u l-piż amministrattiv għal servizzi fis-settur tat-turiżmu għandhom jitnaqqsu 
kemm għall-klijenti kif ukoll għall-kumpaniji, b'rikonoxximent tal-fatt li l-kwalità għolja 
għandha prezz;

10. Jirrikonoxxi li d-distanzi twal li jeżistu fl-UE, b’mod partikolari bejn l-Istati Membri tat-
Tramuntana u tan-Nofsinhar, u jenfasizza konsegwentement, l-importanza li għandu t-
traffiku tal-ajru għat-turiżmu fi ħdan l-UE, l-istess bħal meta jkun ġej minn pajjiżi terzi; 
jitlob għalhekk lill-Kummissjoni tevita li tiffissa responsabilitajiet leġiżlattivi eċċessivi 
fuq il-kumpaniji tal-ajru Ewropej peress li din il-ħaġa żżidilhom mad-diffikultajiet li 
għandhom fil-kuntest tal-kompetizzjoni dinjija;

11. Jinnota li, minħabba t-tibdil tal-klima matul is-snin li ġejjin, jeħtieġ li nistennew tibdiliet 
sinifikanti fuq il-livell tal-ambjent, bħalma huma ż-żieda fil-livell tal-baħar, iż-żieda fit-
temperaturi u nixfa aktar mifruxa, filwaqt li t-turiżmu se jkun l-ewwel settur li se jintlaqat 
mit-tibdil tal-klima fil-Mediterran;

12. Jinnota l-ħtieġa li tingħata aktar attenzjoni lid-diversifikazzjoni tat-turiżmu u tal-
importanza dejjem akbar ta' turiżmu speċjalizzat bħat-turiżmu kummerċjali, it-turiżmu ta' 
xiri, it-turiżmu patrimonjali, it-turiżmu soċjali, l-ekoturiżmu u t-turiżmu sportiv, u jitlob 
għal aktar miżuri ta' appoġġ għall-promozzjoni tat-turiżmu Ewropew f'dawk l-oqsma fil-
kuntest ta' kompetizzjoni globali;

13. Ifakkar fl-impatt straordinarju tal-inċident tal-vulkan Eyjafjallajökull f'April 2010 fuq is-
servizzi u l-industrija tal-ajru, li soffrew telfiet enormi tul il-ġimgħat ta' wara u jenfasizza 
l-importanza ta' deċiżjonijiet rapidi min-naħa tal-UE u tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru 
(ATM) f'sitwazzjonijiet simili sabiex jiġi żgurat traffiku tal-ajru adegwat u mexxej;

14. Jemmen, li fid-dawl tas-soċjetà dejjem tixjieħ, it-turiżmu tas-saħħa u tal-benesseri għandu 
l-akbar potenzjal sinifikanti ta’ tkabbir fil-ġejjieni; jemmen li sistema ta’ ċertifikazzjoni 
Ewropea ta’ standards u kontrolli ta' kwalità f'dan il-qasam bħas-"sistema blue cross" 
għall-faċilitajiet mediċi jew ta' benesseri, pereżempju f’lukandi li joffru trattamenti bħal 
kontrolli ta' saħħa, għandhom itejbu b'mod sinifikanti l-kompetittività tat-turiżmu tas-
saħħa Ewropew; f’dan il-kuntest, jipproponi li jiġu żviluppati l-attivitajiet ta’ termaliżmu 
biex permezz tagħhom dan il-qasam isir speċjalità Ewropea;

15. Jenfasizza li r-rwol tal-awtoritajiet lokali u l-intrapriżi, b’mod partikolari l-SMEs għandu 
jingħata rikonoxximent wiesgħa fl-iżvilupp tal-politika tat-turiżmu fl-Ewropa; jemmen li 
l-qafas leġiżlattiv u fiskali għalhekk għandu jkun aktar favorevoli għal dawn l-intrapriżi 
b’kunsiderazzjoni tal-bżonnijiet speċifiċi tal-intrapriżi u tal-ħaddiema fl-industrija tat-
turiżmu, bħall-arranġamenti ta’ ħinijiet ta’ xogħol flessibbli bi qbil mad-drittijiet tal-
ħaddiema;

16. Jenfasizza li r-reġjuni l-iktar imbiegħda (OR) u l-pajjiżi u t-territorji barra mill-Ewropa 
(OCTs), minħabba s-sitwazzjoni ġeografika tagħhom, huma l-vetrini tal-Unjoni Ewropea 
fid-dinja u jwieġbu perfettament għal ċerti għażliet proposti mill-Kummissjoni Ewropea 
speċjalment l-iżvilupp ta’ turiżmu ta’ barra l-istaġun għaċ-ċittadini tal-UE; jinnota li l-OR 
joffru wkoll lill-pajjiżi viċin tagħhom, bħall-Istati Uniti, il-Kanada u l-pajjiżi tal-grupp 
BRIC b’mod partikolari l-Brażil, l-opportunità li jiskopru l-ispeċifiċitajiet tat-turiżmu fuq 
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it-territorju Ewropew li jikkombina s-sikurezza taċ-ċaqliq minn post għall-ieħor, l-
infrastrutturi sanitarji u l-kwalità tal-lukandi u dik gastronomika;

17. Ifakkar li dan is-settur jiġġenera aktar minn 5% tal-PDG tal-UE, u konsegwentement iqis 
essenzjali l-analiżi tal-impatt tal-leġiżlazzjoni Komunitarja fuq is-settur tat-turiżmu;

18. Jemmen li r-regoli dwar il-klassifikazzjoni tal-akkomodazzjoni għandhom jiġu 
armonizzati skont standards u kriterji ta’ evalwazzjoni komuni għall-Ewropa kollha;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi qafas lġeiżlattiv Ewropew għas-sigurtà u l-
aċċessibilità tas-servizzi tat-turiżmu; jieħu nota tar-rabtiet qawwija bejn l-iżvilupp 
turistiku u l-infrastruttura tat-trasport; jinnota li terz tal-ilmenti minn konsumaturi fis-
sistema SOLVIT jikkonċernaw id-drittijiet tal-passiġġieri u għalhekk iħeġġeġ lill-
Kummissjoni ttejjeb l-infurzar tad-drittijiet tal-konsumaturi u tal-passiġġieri; jilmenta 
b'mod partikolari għall-fatt li l-inċidenti tat-traffiku huma l-akbar kawża ta' mwiet fost il-
vjaġġaturi; jitlob għalhekk għal regolamenti tat-traffiku u standards ta’ sikurezza 
armonizzati, pereżempju, regoli armonizzati tat-traffiku għal traffiku madwar roundabout.

20. Jipproponi l-kunsiderazzjoni tal-ħolqien ta’ organizzazzjoni Ewro-Mediterranja għall-
kooperazzjoni u l-iżvilupp turistiċi bil-għan li l-Mediterran isir spazju statistiku wieħed, li 
jiġu prodotti analiżijiet bħala gwida għall-intrapriżi u l-awtoritajiet pubbliċi meta jiġu biex 
jieħdu d-deċiżjonijiet, li ssir il-promozzjoni tad-destinazzjonijiet, li jitqiegħdu f’netwerk 
ċentri ta’ formazzjoni għax-xogħlijiet relatati mas-settur turistiku;

21. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jutilizzaw b’mod effikaċi l-fondi Ewropew 
destinati għat-turiżmu, kemm biex joħolqu impjiegi ġodda u kemm biex iżidu l-
kompetittività tal-SMEs fis-settur tat-turiżmu.
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