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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala lkumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni
tiegħu:
1.

Ifakkar li t-Trattat ta’ Lisbona jagħti lill-Unjoni Ewropea setgħat ġodda fir-rigward tatturiżmu, b’mod partikolari bil-għan li tissaħħaħ il-kompetittività u l-potenzjal ta'
tkabbir dinamiku u sostenibbli tagħha;

2.

Ifakkar li r-Regolament (KE) Nru. 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali jinkludi fost il-prijoritajiet ta’ intervent differenti, il-protezzjoni u t-tisħiħ
tal-wirt naturali u kulturali peress li dan għandu potenzjal ta’ żvilupp għal turiżmu
sostenibbli;

3.

Jenfasizza li t-turiżmu għandu impatt tabġibbli fuq il-koeżjoni ekonomika, soċjali u
territorjali tal-Istati Membri kollha; jinnota barra minn hekk, li t-turiżmu jirrappreżenta
l-unika riżors ewlieni b'effett dirett fuq it-tkabbir ta' setturi oħrajn, għal xi reġjuni talUnjoni Ewropea li għadhom lura fl-iżvilupp;

4.

Iqis li s-sostenibilità soċjali, ekonomika u ambjentali hi kundizzjoni essenzjali għalliżvilupp u ż-żamma ta' kull attività turistika; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa
“tikketta Ewropea” bil-għan li tiddistingwi prodotti u servizzi ta’ kwalità u biex flistess ħin issaħħaħ id-dehra tal-Ewropa fid-dinja;

5.

Itenni li t-turiżmu, żviluppat fuq mudell sostenibbli, jirrappreżenta sors dejjiema ta’
dħul u mezz għall-promozzjoni ta’ okkuppazzjoni stabbli għall-ekonomiji globali, li
jippermetti fl-istess ħin is-salvagwardja u t-tisħiħ tal-wirt ambjentali, kulturali, storiku
u soċjali tat-teritorji kollha;

6.

Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li tiġbor flimkien l-azzjonijiet dwar it-turiżmu
madwar 4 prijoritajiet: iqis madankollu, li l-iżvilupp ta’ qafas politiku ġdid għatturiżmu Ewropew jenħtieġ approċċ integrat u kordinament effikaċi tal-politiki
Komunitarji, nazzjonali, reġjonali u lokali li jħallu impatt dirett jew indirett fuq itturiżmu, b’rispett tal-prinċipju ta’ solidarjetà;

7.

Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali
jħeġġu u jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ netwerks u l-ħolqien ta’ partenarjati għall-iskambju
ta’ prattiki tajba; jawgura inizjattivi reali u ta’ appoġġ għall-innovazzjoni u għalliżvilupp ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni ġodda, kif ukoll għall-iffaċilitar ta’ aċċesss
għall-istrumenti finanzjarji partikolari għall-operaturi turistiċi, b’attenzjoni partikolari
tingħata lill-impriżi żgħar u ta’ daqs medju;

8.

Iqis il-ħtieġa li l-effetti tat-turiżmu staġjonali jkunu kontrobilanċjati permezz taddiversifikazzjoni tal-offerta turistika anke peremezz tal-appoġġ għal forom ġodda ta’
turiżmu bħal ma huma t-turiżmu tas-saħħa, l-aktar dak termali, u t-turiżmu soċjali,
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b’mod partikolari dak dirett lejn persuni b’mobilità mnaqqsa, lil żgħażagħ u anzjani li
jiffurmaw suq bi tkabbir potenzjali qawwi;
9.

Jitlob għal insistenza aktar qawwija dwar il-kwalità tal-okkupazzjoni fis-settur
turistiku b’enfasi partikolari fuq it-taħriġ b’kontenut teknoloġiku u lingwistiku qawwi,
fuq l-appoġġ għall-intrapriża femminili u taż-żgħażagħ, il-mobilità tal-forza taxxogħol, grazzi għall-programmi Komunitarji differenti u għall-ġlieda kontra x-xogħol
illegali. iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-entitajiet lokali jużaw l-istrumenti ta’ taħriġ
professjonali offruti mill-Fond Soċjali Ewropew u minn strumenti Komunitarji u
nazzjonali oħrajn;

10.

Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu tal-istrumenti finanzjarji Ewropej
disponibbli għall-ipprogrammar finanzjarju sabiex tkun żviluppata l-kompetittività tassettur u tad-destinazzjonijiet turistiċi; jittama li fir-reviżjoni tal-politika ta’ koeżjoni,
jingħata valur akbar lir-rwol tat-turiżmu bħala fattur ta' ekwilibriju soċjali, ekonomiku
u territorjali ġdid; jittama li kull tip ta’ għotja tal-UE marbuta mat-turiżmu tissarraf flgħoti ta’ servizzi ta’ eċċellenza u ta’ kwalità.
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