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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Ewropa, l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja - qafas politiku ġdid għat-
turiżmu Ewropew
(2010/2206(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu 'Orjentamenti ta' bażi 
għas-sostenibilità tat-turiżmu Ewropew' (COM(2003)0716),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu 'Tiġdid tal-Politika tal-
UE dwar it-Turiżmu: Lejn partenarjat aktar b'saħħtu għat-Turiżmu Ewropew' 
(COM(2006)0134),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu 'Aġenda għal turiżmu
Ewropew sostenibbli u kompetittiv' ("Aġenda 21") (COM(2007)0621),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu 'L-Ewropa, l-ewwel 
destinazzjoni turistika fid-dinja - qafas politiku ġdid għat-turiżmu Ewropew' 
(COM(2010)0352),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu 'Ewropa 2020. Strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv' (COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
l-istatistiċi Ewropej dwar it-turiżmu (COM(2010)0117),

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Ottubru 2010 dwar 'L-Ewropa, l-
ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja - qafas politiku ġdid għat-turiżmu Ewropew' 
(14944/10),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 19861 għall-
protezzjoni kontra n-nar fil-lukandi diġà eżistenti (86/666/KEE),

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE tat-13 ta' Ġunju 19902 dwar il-vjaġġi 
kollox kompriż (package travel), il-vaganzi kollox kompriż u t-tours kollox kompriż,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/123/KE3 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2009/47/KE4 tal-5 ta' Mejju 2009 li temenda d-
Direttiva 2006/112/KE dwar rati mnaqqsa tat-taxxa fuq il-valur miżjud,

                                               
1 ĠU L 384,  31.12.1986 p. 0060 - 0068   
2 ĠU L 158,  23.6.1990, p. 59–64
3 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 0036-0068 
4 ĠU L 116, 09.05.2009, p. 0018 
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– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Lulju 20091 li tistabbilixxi l-
kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta Komunitarja lis-servizz ta' akkomodazzjoni 
turistika (2009/578/KE),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 66/20102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-25 ta' Novembru 2009 dwar skema ta' Ekotikketta tal-UE,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 20053 dwar linji gwida bażiċi 
għal turiżmu Ewropew sostenibbli,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Novembru 20074 dwar it-tiġdid tal-
Politika tal-UE dwar it-Turiżmu: Lejn partenarjat aktar b'saħħtu għat-Turiżmu Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 20085 dwar l-aspetti tal-
iżvilupp reġjunali tal-impatt tat-turiżmu f'reġjuni kostali,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u 
l-Iżvilupp Rurali u l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A7-000/2011),

A. billi s-settur tat-turiżmu jirrappreżenta 10% tal-PDG u 12% tal-impjiegi totali, huwa 
magħmul fil-biċċa l-kbira tiegħu minn impriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju u jassumi 
rwol ewlieni għall-iżvilupp ekonomiku u l-koeżjoni tal-UE, kif ukoll għall-ilħiq tal-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020,

B. billi l-Unjoni Ewropea hija l-ewwel destinazzjoni turistika dinjija f'wasliet internazzjonali 
u billi jeħtieġ li dan ir-riżultat jissaħħaħ filwaqt li jiġu ttrattati l-isfidi li ġejjin, minn naħa, 
minn kompetizzjoni globali akbar u minn suq tad-domanda f'varjazzjoni kostanti, u min-
naħa l-oħra, mill-bżonn li tiġi garantita sostenibilità akbar,

C. billi t-turiżmu jikkontribwixxi biex jippromwovi l-Ewropa u l-patrimonju kulturali u 
lingwistiku tagħha, fir-rispett tad-differenzi, biex jafferma l-valuri komuni tagħha u 
jsaħħaħ is-sentiment ta' identità, appartenenza u ċittadinanza Ewropea,

D. billi, bit-Trattat ta' Lisbona (Artikolu 195), it-turiżmu jsir kompetenza speċifika tal-UE, li 
tista' ssostnih u tikkompleta l-azzjonijiet tal-Istati Membri,

E. billi, fuq il-bażi ta' din il-kompetenza l-ġdida, jeħtieġ li tiġi żviluppata strateġija Ewropea 
integrata b'objettivi ċari u ambizzjużi, fir-rispett sħiħ tal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

                                               
1 ĠU L 198, 30.7.2009, p. 57–79 
2 ĠU L 027 30.01.2010, p. 0001s
3 ĠU C 193E, 17.8.2006, p. 325
4 ĠU C 297E, 20.11.2008, p. 184

5 Testi adottati, P6_TA(2008)0597
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F. billi l-politika Komunitarja tat-turiżmu teħtieġ riżorsi adegwati fl-ambitu tal-
programmazzjoni finanzjarja tal-UE għall-2014-2020,

1. Jilqa' favorevolment l-istrateġija politika ppreżentata mill-Kummissjoni, li tiddefinixxi 
21 azzjoni speċifika biex tingħata spinta lis-settur; iqis li dan it-test, flimkien mal-pjan ta' 
implimentazzjoni tiegħu, jirrappreżenta punt ta' tluq konkret għall-iżvilupp ta' politika 
Ewropea għal turiżmu kompetittiv, modern, ta' kwalità, sostenibbli u aċċessibbli għal 
kulħadd;

2. Jikkunsidra strateġija Ewropea neċessarja għat-turiżmu bbażata, minn naħa, fuq pakkett ta' 
miżuri speċifiċi intiżi esklussivament għall-qasam turistiku u, min-naħa l-oħra, fuq 
valutazzjoni bir-reqqa tal-impatt fuq it-turiżmu minn provvedimenti rigward setturi 
oħrajn;

3. Jenfasizza l-bżonn ta' kooperazzjoni mill-qrib, minn naħa, bejn l-awtoritajiet Ewropej, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u, min-naħa l-oħra, bejn l-istituzzjonijiet kollha kemm huma 
u l-atturi tas-settur; ifakkar fil-kompetenza diretta fil-qasam tat-turiżmu ta' ħafna reġjuni 
Ewropej, u b'hekk il-pożizzjoni ċentrali ta' dawn tal-aħħar fl-implimentazzjoni ta' proġetti 
u azzjonijiet konkreti; jawspika parteċipazzjoni diretta u effikaċi tar-reġjuni fl-ambitu tal-
proposti Komunitarji futuri favur it-turiżmu u koordinament interreġjonali għall-
promozzjoni tar-reġjuni;

Turiżmu kompetittiv, modern u ta' kwalità

4. Iqis li t-turiżmu għandu jiġi kkunsidrat parti integrali tal-politika industrijali Ewropea u 
jtenni li l-ispinta mogħtija lit-turiżmu tirrappreżenta stimolu essenzjali għall-impjiegi fid-
diversi Stati Membri;

5. Jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni li tiżviluppa mal-Istati Membri u l-aġenziji 
nazzjonali tat-turiżmu t-"tikketta Ewropa" bil-għan li tiġi promossa fid-dinja l-Ewropa 
bħala destinazzjoni turistika waħda, dejjem fir-rispett tad-diversitajiet territorjali;

6. Jilqa' favorevolment l-inizjattiva dwar iċ-"Ċertifikat tal-patrimonju Ewropew" bħala 
strument għall-valorizzazzjoni ta' ċerti siti li jirrappreżentaw l-istorja tal-integrazzjoni 
Ewropea; jinsisti fuq il-bżonn li din l-inizjattiva tkun ikkoordinata mas-siti rikonoxxuti 
mill-UNESCO bil-għan li ma jinħoloqx xogħol doppju mingħajr l-ebda valur miżjud;

7. Jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm kollaborazzjoni, anki permezz ta' sħubiji, mal-pajjiżi 
mhux Ewropej, b'mod partikolari mal-pajjiżi BRIC (Brażil, Russja, Indja u Ċina), li 
jirrappreżentaw suq ta' bosta miljuni ta' turisti potenzjali ġodda;

8. Iqis li jkun jixraq, għal dan il-għan, fir-rispett tad-dritt/dmir tal-UE li jiġi kkontrollat l-
aċċess fi ħdan il-konfini tagħha, ikunu sensibilizzati l-Istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati 
Membri sabiex il-proċeduri tal-ħruġ ta' viżi turistiċi jkunu kkoordinati u semplifikati, 
filwaqt li tiġi valutata l-possibilità li jinħolqu f'livell tal-UE taqsimiet konsolari komuni li 
jiggarantixxu l-applikazzjoni bir-reqqa tal-proċeduri msemmija u t-tnaqqis tal-ispejjeż
burokratiċi;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta miżuri alternattivi ta' semplifikazzjoni fil-ħruġ ta' viżi 
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turistiċi, pereżempju "viża turistika għal grupp" għall-ġiti organizzati;

10. Jitlob lill-Istati Membri jivvalutaw, quddiem bosta sitwazzjonijiet ta' emerġenza li 
jinvolvu riskju għat-turist imsiefer, l-opportunità li tiġi kodifikata proċedura uniformi biex 
jinħarġu avviżi ta' "parir kontra l-ivvjaġġar", jinħoloq kodiċi uniku Ewropew ta' gravità 
tal-"parir kontra l-ivvjaġġar" u, fl-agħar ipoteżi, jingħata l-aċċess tal-operaturi għall-
proċedura ta' għajnuna Komunitarja, fil-limiti tad-disponibilità tal-fondi ta' finanzjament 
Ewropej;

11. Jenfasizza l-bżonn li jiġi ffavorit l-iżvilupp teknoloġiku tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju 
biex issir aktar effikaċi l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti u l-promozzjoni tad-
destinazzjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq pjattaforma "ICT u Turiżmu", tniedi 
proġett pilota speċifiku, sa tmiem l-2011, biex tinċentiva l-parteċipazzjoni tal-impriżi 
mikro, żgħar u ta' daqs medju fid-"Digital Supply Chain", fuq l-eżempju tal-esperjenzi 
f'setturi oħra, bħat-tessuti, it-trasport u l-loġistika u l-industrija tal-karozzi;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-operaturi tas-settur, 
modi innovattivi għall-promozzjoni ta' pakketti ta' vaganzi ad hoc minn prospettiva 
Ewropea, f'okkażjoni ta' avvenimenti internazzjonali kbar li jsiru fl-Ewropa fis-snin li 
ġejjin (pereżempju l-Logħob Olimpiku tal-2012 f'Londra, l-Espożizzjoni Universali tal-
2015 f'Milan u oħrajn) bil-għan li tiġi promossa d-"destinazzjoni Ewropa" fir-rikkezza 
moltepliċi tagħha;

13. Iqis li jeħtieġ tiġi żviluppata l-potenzjalità tal-portal www.visiteurope.com, promoss mill-
Kummissjoni Ewropea tat-Turiżmu (ETC), bil-għan li jiġi massimalizzat id-disponibilità u 
l-aċċessibilità sħiħa tiegħu (preżenza ta' testi fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE u fil-lingwi 
prinċipali mhux tal-UE, użu ta' formati aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità sensorjali) u 
li jsir pjattaforma Ewropea ta' vera tat-turiżmu, b'aċċess faċli għall-portali turistiċi 
nazzjonali, reġjonali u lokali tal-Istati Membri individwali;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta mal-Istati Membri l-opportunità li tinħoloq "Karta 
Ewropea tat-turist", bil-għan li titrawwem il-lealtà tat-turist li jivvjaġġa fl-Ewropa, li jkun 
ġej minn Stat Membru jew minn pajjiżi terzi, permezz tal-offerta ta' informazzjoni, 
aġevolazzjonijiet u servizzi ddedikati;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi "tikketta Ewropea tat-turiżmu ta' kwalità", billi 
tidentifika kriterji komuni minimi ta' kwalità; jemmen li dan għandu jsir bil-koordinament 
tal-aħjar esperjenzi diġà miksuba mid-diversi Stati Membri u mill-għaqdiet f'dan il-qasam, 
bil-għan li tinħoloq tikketta komplementari li taħtha jaqgħu t-tikketti nazzjonali u li tkun 
rikonoxxuta abbażi ta' akkreditament volontarju ("opt-in");

16. Iqis li, biex jiġu evitati riskji ta' taħwid bejn il-konsumaturi u piżijiet eċċessivi għall-
impriżi, ikun jixraq li jiġi limitat l-għadd ta' tikketti biex b'hekk jingħarfu aktar; jistieden 
għal dan il-għan lill-Kummissjoni tivvaluta fil-futur il-possibilità ta' integrazzjoni 
gradwali f'tikketta unika tat-"tikketta Ewropea ta' kwalità" u tal-"Ekotikketta għas-servizzi 
ta' akkomodazzjoni turistika";

17. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmilha ta' promotur ta' inizjattiva konkreta għall-
armonizzazzjoni progressiva tas-sistemi ta' klassifikazzjoni tal-lukandi, permezz tal-
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identifikazzjoni ta' kriterji minimi komuni, filwaqt li tqis l-esperjenzi pożittivi diġà 
miksuba mill-għaqdiet f'dan is-settur, u taħdem f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-entitajiet 
ta' standardizzazzjoni;

18. Jisħaq fuq l-importanza li jingħata attenzioni lit-tema tas-sikurezza fil-lukandi, 
b'riferiment partikolari għar-regoli għall-protezzjoni kontra n-nar; għal dak il-għan, iqis li 
għandha tkun inċentivata l-adeżjoni volontarja mal-metodu MBS (Management, Building 
and System) promoss mill-HOTREC, diment li r-regoli nazzjonali fis-seħħ konformi mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-1986; jisħaq ukoll fuq l-importanza li jitqiesu dejjem 
il-bżonnijiet tal-persuni b'diżabilità u ta' dawk b'mobilità mnaqqsa;

19. Iqis li jkun xieraq li l-Kummissjoni, f'kollaborazzjoni mal-industrija tas-settur, tħejji 
mappa tal-kompetenzi eżistenti (Tourism Skill Competence Framework), biex ikun hemm 
punt ta' tluq li minnu tittieħed azzjoni konkreta biex jitlaqqgħu d-domanda u l-offerta fis-
suq;

20. Jistieden lill-Kummissjoni, f'kollaborazzjoni mal-Istati Membri, tivvalorizza u 
tippromwovi l-esperjenzi ta' taħriġ professjonali u universitarja diġà eżistenti fis-settur tat-
turiżmu, jgħaqqadhom f'netwerk u tistimola oħrajn ġodda, f'kuntatt mill-qrib mad-dinja 
tar-riċerka u tal-impriżi;

21. Iqis li l-programmi Komunitarji bħal "Erasmus għall-imprendituri żgħażagħ" u "Leonardo 
da Vinci" jirrappreżentaw programmi uniċi għall-ksib ta' kompetenzi professjonali u ta' 
taħriġ, u għalhekk għandhom ikunu żviluppati u promossi aktar;

22. Jitlob it-titjib tar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali fl-industrija turistika, 
biex b'hekk lil min diġà jaħdem fis-settur u lil min beħsiebu jibda jagħmel hekk jitħallew 
isibu żbokki professjonali aqwa;

23. Jenfasizza r-rabta mill-qrib bejn it-turiżmu u t-trasport u jitlob lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jagħmlu ħilithom biex jimmodernizzaw l-infrastrutturi, jinċentivaw il-
komodalità u jadottaw miżuri adegwati fil-ġestjoni tal-flussi turistiċi, b'mod partikolari tal-
staġjuni bl-ogħla livell u tal-emerġenzi ta' natura varja;

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinċentiva l-użu ta' mezzi tat-trasport aktar sostenibbli u tagħti 
attenzjoni partikolari lill-kollegamenti bejn il-gżejjer, iż-żoni rurali u tal-muntanja u, 
b'mod aktar ġenerali, mad-destinazzjonijiet anqas aċċessibbli;

25. Jenfasizza l-bżonn li jiġu promossi s-sistemi ta' bejgħ elettroniku tal-biljetti tal-mezzi tat-
trasport differenti, b'hekk tiġi inċentivata l-intermodalità tas-sistema;

26. Jilqa' favorevolment il-leġiżlazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-passiġġieri, 
partikolarment dawk b'mobilità mnaqqsa, filwaqt li jawspika li nkunu nistgħu naslu, 
f'perjodu ta' żmien medju, għal regolamentazzjoni unika għad-diversi modi tat-trasport;

Turiżmu sostenibbli u diversifikat

27. Jilqa' favorevolment ir-rieda tal-Kummissjoni li tiddiversifika l-offerta turistika; jisħaq 
partikolarment fuq l-importanza tal-kollaborazzjoni diġà mibdija mal-Kunsill tal-Ewropa 
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għall-promozzjoni tat-turiżmu kulturali, storiku, reliġjuż u ambientali permezz ta' itinerarji 
tematiċi li mhux biss jivvalorizzaw l-għeruq kulturali u storiċi u t-tradizzjonijiet tal-
kontinent tagħna, iżda jikkontribwixxu wkoll għall-iżvilupp ta' turiżmu alternattiv, 
aċċessibbli għal kulħadd u sostenibbli; iqis li l-użu ta' mezzi tat-trasport sostenibbli, 
fosthom ir-rota, għandu jiġu inċentivat skont l-itinerarji differenti;

28. Iqis li l-Kummissjoni u l-Kunsill tal-Ewropa għandhom ikomplu jsostnu l-iżvilupp ta' 
itinerarji intiżi biex jivvalorizzaw l-identità Ewropea permezz ta' perkorsi speċifiċi li 
jgħaqqdu postijiet li huma simboli tal-Ewropa, bħall-katidrali, il-kastelli, l-universitajiet u 
l-istabbilimenti industrijali;

29. Jisħaq fuq l-importanza ta' netwerks bħal NECSTouR u EDEN għall-iskambju tal-aħjar 
prassi bejn ir-reġjuni Ewropej u l-promozzjoni ta' destinazzjonijiet sostenibbli; jinsisti 
wkoll fuq il-bżonn li tinħoloq sistema ta' indikaturi komuni għall-ġestjoni sostenibbli tad-
destinazzjonijiet, f'kollaborazzjoni mill-qrib bejn il-"Grupp għas-Sostenibilità tat-
Turiżmu" (TSG) u l-awtoritajiet lokali u reġjonali;

30. Iqis li t-turiżmu rurali u l-agrituriżmu għandhom ikunu sostnuti adegwatament, billi huma 
setturi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja, jiddiversifikaw l-ekonomija taż-żoni rurali u joħolqu 
kollegament dirett bejn il-promozzjoni ta' prodotti alimentari tradizzjonali, ekoloġiċi u 
naturali; josserva li, għal dan il-għan, huwa importanti li tiġi garantita l-aċċessibilità sħiħa 
tan-netwerk u tal-infrastruttura informatika f'dawn iż-żoni;

31. Jenfasizza kif it-turiżmu tan-natura jikkontribwixxi għal żvilupp sostenibbli tas-settur; iqis 
li huwa importanti li jingħata attenzjoni partikolari lill-parks nazzjonali u ż-żoni protetti, 
biex isiru iktar aċċessibbli għat-turist, anki permezz tal-iżvilupp ta' perkorsi 
transnazzjonali, fir-rispett tal-patrimonju ambjentali;

32. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi inizjattiva Komunitarja orizzontali rigward l-
impatt ambjentali tat-turiżmu, b'riferiment partikolari għaċ-ċiklu tal-iskart, għat-tifdil 
enerġetiku u għat-tifdil tal-ilma, billi jkunu involuti fil-proċess il-katini differenti, 
partikolarment dik agroalimentari, bil-għan li tinxtered l-informazzjoni u materjal utli u 
tiġi sensibilizzata l-opinjoni pubblika;

33. Jenfasizza l-bżonn, fl-ambitu ta' strateġija tat-turiżmu mal-kosta, insulari u tal-baħar, li jsir 
investiment ta' riżorsi adegwati bil-għan li jiġu preservati l-kosti Ewropej mill-fenomenu 
tal-ħiefa, jitħares il-wirt ambjentali u fawnistiku tagħhom u titjieb il-kwalità tal-ilma 
tagħhom, bil-għan li jiġi żviluppat turiżmu għall-għawwiema u għall-għaddasa li jkun 
sostenibbli u ta' kwalità;

34. Itenni l-importanza tat-turiżmu tal-għawm bħala karatteristika speċifika ta' ċerti reġjuni 
Ewropej mal-kosta u jistieden lill-Kummissjoni tipprevedi, fir-rispett tad-dritt 
Komunitarju, miżuri ta' salvagwardja tal-investimenti li jsiru mill-operaturi f'termini ta' 
tiġdid tal-istrutturi u ta' implimentazzjoni tal-kwalità tas-servizzi għall-klijentela, u 
tivvaluta l-possibilità ta' deroga speċifika għad-Direttiva 2006/123/KE;

35. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, fl-ambitu ta' politika marittima integrata 
(PMI), isostnu l-iżvilupp tal-infrastrutturi tal-port, aspett essenzjali għat-turiżmu tal-
kruċieri, li jirrappreżenta settur li qed jikber minkejja l-kriżi reċenti, u għat-turiżmu tad-
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dgħajjes tad-divertiment;

36. Jieħu nota taż-żieda kontinwa tat-turiżmu tas-saħħa u b'mod partikolari tat-turiżmu 
termali; huwa u josserva li jeżistu regoli Komunitarji dwar temi marbutin mat-termaliżmu, 
jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibilità li tippreżenta proposta leġiżlattiva unika 
dwar it-termaliżmu bil-għan li tagħti struttura organika u regolamentata lis-settur u 
tinċentiva l-kompetittività fiha; jisħaq fuq l-importanza ta' regoli ġodda dwar is-saħħa 
transkonfinali biex jiġi inċentivat aktar it-turiżmu tas-saħħa;

37. Ifakkar li turiżmu etikament responsabbli huwa objettiv indispensabbli; jilqa' 
favorevolment il-kontenut tal-kodiċi etiku tal-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu 
(UNWTO) u jawspika li dawn jiġu fil-pront aċċettati mill-Kummissjoni u mill-Istati 
Membri; f'dan is-sens, jifraħ bil-proposta tal-Kummissjoni li testendi l-ġurisdizzjoni 
nazzjonali tal-Istati Membri għar-reati ta' abbuż sesswali fuq il-minuri kommessi barra 
mill-pajjiż, b'hekk tikkastiga, fil-fatt, it-turiżmu sesswali;

Turiżmu għal kulħadd

38. Jinkoraġixxi lill-Kummissjoni tippromwovi destaġjonalizzazzjoni progressiva tal-offerta 
turistika, biex b'hekk, abbażi tar-riżultati pożittivi milħuqa sal-lum, tiġi żviluppata aktar l-
azzjoni preparatorja "Calypso"; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tkompli fit-triq ta' 
programm ta' skambju biex tippermetti lil kategoriji speċifiċi ta' nies, ibda minn dawk l-
aktar żvantaġġati, li jaċċedu għat-turiżmu, partikolarment waqt l-istaġun baxx, anki f'livell 
transnazzjonali;

39. Jisħaq fuq l-importanza, fil-qafas ta' strateġija Ewropea ġdida dwar id-diżabilità, li titqies 
l-aċċessibilità għall-persuni b'diżabilità mhux biss għall-mezzi tat-trasport, iżda wkoll 
għall-akkomodazzjoni, għar-ristoranti u għas-servizzi turistiċi in ġenerali;

40. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, fl-okkażjoni tal-2011, is-Sena Ewropea tal-
Volontarjat, biex jippromwovu l-parteċipazzjoni tal-volontarji żgħażagħ fi programmi ta' 
rkupru, konservazzjoni u kustodja ta' siti ta' interess storiku/ambjentali, bl-iskop li tiġi 
favorita tgawdija akbar għat-turisti;

Turiżmu u riżorsi

41. Jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina u tagħti viżibilità lill-istrumenti finanzjarji favur it-
tisħiħ tal-kompetittività tat-turiżmu eżistenti li jaqgħu taħt id-diversi Direttorati Ġenerali, 
kif ukoll tivverifika l-użu eżatt tagħhom, b'riferiment partikolari għall-FEŻR, il-FAEŻR u 
l-FSE;

42. Jinkoraġġixxi wkoll lill-Istati Membri u lill-entitajiet lokali u reġjonali biex jibbenefikaw 
bis-sħiħ mill-istrumenti ta' taħriġ professjonali offruti mill-FSE u minn strumenti 
Komunitarji, nazzjonali, reġjonali u lokali oħrajn; iqis bħala essenzjali li l-Istati Membri u 
l-entitajiet ikunu sensibilizzati biex jiżviluppaw sejħa għall-offerti maħsuba għat-turiżmu, 
fuq il-bażi tal-prijoritajiet previsti mill-Fondi Strutturali;

43. Jappella għall-ħolqien, fl-ambitu tal-perspettivi finanzjarji 2014-2020, ta' programm 
speċifiku għat-turiżmu b'riferiment partikolari għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju, u 
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jinkoraġġixxi s-sħubija bejn l-impriżi għal proġetti pan-Ewropej fis-settur;

44. Jinsisti fuq il-bżonn li tiġi żgurata kontinwità fis-sostenn għall-proġetti pilota fis-settur tat-
turiżmu wara l-2011, u eventwalment li jiġu valutati oħrajn ġodda biex jikkontribwixxu 
għall-implimentazzjoni tal-istrateġija l-ġdida;

Kwistjonijiet importanti oħrajn għas-settur turistiku

45. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva sa Settembru 2011 għar-
reviżjoni tad-Direttiva 90/314/KEE, imsejħa "vjaġġi kollox kompriż", biex tiggarantixxi 
qafas leġiżlattiv ċert għall-konsumaturi u għall-impriżi tas-settur f'sitwazzjonijiet 
ordinarji, u partikolarment f'sitwazzjonijiet straordinarji minħabba fenomeni naturali;

46. Jenfasizza l-opportunità ta' armonizzazzjoni progressiva tal-VAT fuq it-turiżmu bejn l-
Istati Membri bħala kundizzjoni meħtieġa għal kompetizzjoni trasparenti bejn l-impriżi 
turistiċi fi ħdan l-UE u fil-konfront tal-pajjiżi terzi; jilqa' favorevolment minn din il-
prospettiva d-dibattitu li beda bil-pubblikazzjoni tal-Green Paper dwar il-futur tal-VAT;

47. Jistieden lill-Kunsill tal-UE jgħaġġel fl-adozzjoni tal-proposta għal direttiva dwar il-
modernizzazzjoni tar-reġim speċjali tal-VAT (TOMS), billi jipprevedi d-dħul ta' 
mekkaniżmu ta' "opt-in" kapaċi li jxejjen id-distorsjoni kompetittiva bejn kategoriji ta' 
operaturi tas-settur, billi t-traspożizzjonijiet nazzjonali mhux omoġenji jwasslu attwalment 
għal konsegwenzi gravi;

48. Iqis li jkun xieraq li tinħoloq task force teknika speċifika għat-turiżmu f'livell ta' 
Parlament Ewropew, bil-għan li tiġi segwita mill-viċin l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
proposti mill-Kummissjoni u tal-indikazzjonijiet tal-Parlament Ewropew;

49. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

It-turiżmu, bħala t-tielet l-akbar attività soċjoekonomika tal-UE, li tirrappreżenta 10% tal-
PDG u tikkontribwixxi għat-12% tal-impjiegi totali, huwa settur ta' importanza kruċjali billi, 
barra milli jimmira għall-integrazzjoni u l-iżvilupp tar-reġjuni l-inqas avvanzati, jirnexxilu 
jlaqqa' t-tkabbir, l-iżvilupp sostenibbli u l-etika fil-pajjiżi tal-Unjoni. Barra minn hekk, huwa 
strument essenzjali biex isaħħaħ, ixerred u jippromwovi l-mod kif nidhru fid-dinja.

It-turiżmu minn dejjem kien ikkontemplat fil-politiki Komunitarji. B'mod partikolari, minn 
Diċembru 2009 sal-lum, l-istituzzjonijiet Ewropej bdew proċess ġdid biex iwettqu l-
prerogattivi l-ġodda mogħtija mit-Trattat ta' Lisbona, li jipprevedi l-kompetenza tal-UE biex 
tissupplimenta u tikkoordina l-azzjonijiet tal-Istati Membri fil-qasam tat-turiżmu. Id-
dikjarazzjoni ta' Madrid f'April 2010, li fiha l-Istati Membri wrew ir-rieda li japplikaw miżuri 
speċifiċi, iżda anki li jippromwovu valuri bħall-etika u l-ħarsien tal-ambjent u tal-kultura u s-
sostenibilità ekonomika tas-settur; il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni f'Ġunju 2010 bil-
21 azzjoni; il-konklużjonijiet tal-Kunsill "Kompetittività" ta' Ottubru 2010, li fihom l-Istati 
Membri għarfu l-importanza tat-turiżmu għall-ekonomija u impenjaw ruħhom biex 
jiżviluppaw is-settur; il-Forum Ewropew tat-Turiżmu li sar f'Novembru li għadda f'Malta, fejn 
il-Kummissjoni ppreżentat abbozz ta' pjan ta' implimentazzjoni u, permezz ta' djalogu 
kostruttiv bejn l-istituzzjonijiet u l-operaturi, sar sforz biex jiġu fissati prijoritajiet fost il-21 
azzjoni proposti fil-komunikazzjoni; fl-aħħar, flimkien ma' dawn il-fażijiet, hemm ir-rapport 
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew.

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea
Permezz tal-komunikazzjoni tagħha ta' Ġunju li għadda, il-Kummissjoni Ewropea, anki 
permezz tal-prijoritajiet il-ġodda ddefiniti fl-istrateġija Ewropa 2020, trid tinċentiva approċċ
ikkoordinat u tiddefinixxi qafas ta' azzjoni biex issaħħaħ il-kompetittività u l-kapaċità ta' 
tkabbir sostenibili fis-settur tat-turiżmu (objettivi msemmija u deskritti fl-
Artikolu 195 TFUE).
Huwa possibbli li jiġi enfasizzat qafas ta' azzjoni magħmul minn erba' pilastri: l-ewwel nett, 
il-Kummissjoni jidhrilha li huma indispensabbli li tiġi stimolata l-kompetittività tas-settur billi 
tkun promossa diversifikazzjoni tal-offerta, b'appoġġ għall-innovazzjoni, titjib tal-kompetenzi 
professjonali u fl-aħħar billi jiġi inkoraġġit staġun itwal. It-tieni nett, l-UE għandha l-għan li 
tippromwovi t-turiżmu sostenibbli, responsabbli u ta' kwalità jiġifieri li tiffaċilita ġestjoni 
soda tal-impriżi billi tistabbilixxi tikketti Ewropej (Tikketta Ewropa, Ekotikketta, tikketta 
Ewropea tat-turiżmu ta' kwalità) jew tippromwovi proġetti bħal EDEN jew netwerks bħal 
NECSTouR. Min-naħa l-oħra, irridu nikkonsolidaw id-dehra tal-UE f'livell internazzjonali 
bħala grupp ta' destinazzjonijiet magħqudin u kkoordinati. Biex nagħlqu, konxji li l-politika 
tat-turiżmu hija definita min-natura trasversali tagħha, nixtiequ nimmassimizzaw il-potenzjal 
tal-politiki u tal-istrumenti finanzjarji mqiegħda għad-dispożizzjoni biex inkunu nistgħu 
nsostnu l-kompetittività tas-settur.

Rapport fuq inizjattiva - pożizzjoni tar-rapporteur
Ir-rapporteur iqis li d-dibattitu dwar ir-rapport fuq inizjattiva tal-Parlament għandu jkollu skop 
doppju: minn naħa li janalizza b'attenzjoni l-21 azzjoni proposti mill-Kummissjoni u l-pjan ta' 
implimentazzjoni relatat ippreżentat f'Malta, billi l-attenzjoni tiġi ffokalizzata fuq l-
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identifikazzjoni tal-azzjonijiet prijoritarji u fuq t-twettiq konkret tagħhom; min-naħa l-oħra li 
l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiġu stimolati biex jittrattaw f'perjodu ta' żmien ċert u 
b'soluzzjonijiet effikaċi kwistjonijiet pendenti oħra billi r-riżoluzzjoni tagħhom hija 
fundamentali biex l-Ewropa żżomm ir-rwol tagħha bħala l-ewwel destinazzjoni turistika fid-
dinja.
Fost l-azzjonijiet proposti mill-Kummissjoni, ir-rapporteur iqis li wħud minnhom jiġu ttrattati 
bi prijorità billi huma partikolarment konformi mal-prospettivi ta' Ewropa 2020:

Taħriġ
Ir-rapporteur jaqbel mal-enfasi kbira fuq it-tema tat-taħriġ u tal-kwalifikazzjoni 
professjonali. Huwa proprju bis-saħħa tal-kapital uman u bit-taħriġ, mhux biss ta' figuri 
professjonali f'kuntatt dirett mal-klijent, iżda l-aktar b'figuri ġodda f'livell maniġerjali, ta' 
ġestjoni u imprenditorjali li se nkunu nistgħu nirbħu l-isfida ta' politika industrijali effikaċi 
tat-turiżmu. F'dan is-sens huwa fundamentali li jiġu valorizzati u promossi l-esperjenzi ta' 
taħriġ professjonali u universitarju diġà eżistenti, li jingħaqdu f'netwerk u jiġu stimolati oħrajn 
ġodda, f'kuntatt mill-qrib mad-dinja tal-impriżi. Ir-rapporteur iqis li jeħtieġ li tiġi stipulata 
mappa tal-kompetenzi eżistenti fis-settur biex insiru nafu kif għandha naġixxu konkretament 
fis-settur tat-taħriġ fil-qasam turistiku. Programmmi bħal "Erasmus għall-imprendituri 
żgħażagħ" huma wkoll essenzjali għall-iżvilupp ta' kompetenzi professjonali ġodda fost iż-
żgħażagħ u dawn il-kompetenzi u l-kwalifiki għandhom jiġu rikonoxxuti b'mod adegwat fost 
il-varji Stati Membri.

Innovazzjoni u ICT
Ir-rapporteur jinsab konvint li jeħtieġ isir investiment qawwi fl-innovazzjoni u fl-ICT, 
elementi essenzjali biex tiżdied il-kompetittività tal-kumpaniji turistiċi tagħna u tingħata 
risposta, mhux biss lill-firxa ta' klijenti dejjem aktar orjentata lejn l-użu tal-internet u tat-
teknoloġiji l-ġodda, iżda wkoll lill-istess dinja tal-impriżi turistiċi, li llum iktar minn qatt 
qabel tirriżulta l-ewwel utent ta' prodotti turistiċi online. F'dan is-sens, il-proposta tal-iżvilupp 
ta' pjattaforma Ewropea hija sfida li ma tistax titħalla tispiċċa fix-xejn. Aspett importanti ieħor 
huwa li l-aċċessibilità totali tal-internet tkun ukoll garantita fit-territorji kollha tal-Unjoni 
Ewropea, inklużi dawk l-aktar żvantaġġati. Ir-rapporteur jipproponi lill-Kummissjoni li tniedi 
proġett pilota biex jinċentiva l-parteċipazzjoni tal-impriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju fid-
"Digital Supply Chain" bil-għan li dawn l-impriżi jitħallew ikollhom aċċess għal teknoloġiji 
avvanzati ġodda biex tiżdied il-kompetittività tagħhom.  

Viżi turistiċi
It-tema tal-viżi, b'riferiment partikolari lill-pajjiżi BRIC, hija tema ċentrali f'dak li huwa 
turiżmu fl-Ewropa, b'riferiment partikolari lill-miljuni ta' viżitaturi potenziali ġodda minn 
pajjiżi terzi. Ir-rapporteur jawspika li d-dritt/dmir leġittimu tal-Ewropa li tikkontrolla l-aċċess 
fit-territorji tagħha ma jippenalizzax ulterjorment il-kapaċitajiet ta' attrazzjoni tad-
destinazzjonijiet turistiċi tagħna u jqis xieraq li l-Istituzzjonijiet u l-Istati Membri jiġu 
sensibilizzati bil-għan li jikkoordinaw u jissemplifikaw il-proċeduri tal-ħruġ tal-viżi turistiċi, 
u jivvalutaw ukoll il-possibilità li jinħolqu taqsimiet konsolari komuni biex jitnaqqsu d-
differenzi burokratiċi u l-ispejjeż amministrattivi.  

Tikketti Ewropej
Dwar il-kwistjoni tat-tikketti, ir-rapporteur iqis li, l-ewwel nett, għandna nsibu bilanċ mhux 
banali bejn l-esiġenzi li aktarx jidhru f'kunflitt, u t-tieni nett, li nevitaw proliferazzjoni 
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eċċessiva ta' tikketti li jispiċċaw iħawdu lill-konsumaturi.
Fil-każ ta' "brand Europe", huwa importanti li jinżammu flimkien l-esiġenza li l-Ewropa tiġi 
promossa bħala destinazzjoni waħda bil-għan li jiġu valorizzati l-ispeċifiċitajiet tat-territorji.
Fil-każ taċ-"Ċertifikat tal-partrimonju Ewropew" jeħtieġ li nistabbilixxu djalogu kostruttiv 
mal-organizzazzjonijiet internazzjonali l-oħra, bħall-UNESCO, biex nevitaw irduppjar tat-
tikketti għall-patrimonju.  
Fil-każ tat-"tikketta ta' kwalità" iżda, qegħdin naffaċċjaw minn naħa l-bżonn li jiddaħħlu 
kriterji ta' kwalità minimi komuni biex isostnu l-kompetittività tal-impriżi tagħna, u min-naħa 
l-oħra l-bżonn li dan l-objettiv jintlaħaq f'suq intern mhux armonizzat għalkollox, li fih għad 
hemm regoli u sistemi fiskali differenti ħafna minn xulxin. Ir-rapporteur isostni l-idea ta' 
tikketta komplementari li taħtha jaqgħu t-tikketti nazzjonali u reġjonali u li tkun rikonoxxuta 
abbażi ta' akkreditament volontarju ("opt-in"). Barra minn hekk, ir-rapporteur jinsab konvint 
li, proprju biex jiġi evitat taħwid fost il-konsumaturi, ikun awspikabbli li maż-żmien naħsbu 
għall-integrazzjoni gradwali f'tikketta unika tat-tikketta Ewropea ta' kwalità u tal-Ekotikketta 
għas-servizzi ta' akkomodazzjoni turistika.
Fil-każ tas-sistemi ta' klassifikazzjoni tal-lukandi, ir-rapporteur iqis li tinħtieġ
armonizzazzjoni gradwali permezz tal-kriterji minimi komuni li għandhom ikunu stabbiliti 
f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-operaturi tas-settur u mal-organizzazzjonijiet tal-
istandardizzazzjoni.

Turiżmu u trasport
Ir-rapporteur jisħaq fuq l-importanza tat-trasport għall-mobilità tat-turisti u jawspika 
modernizzazzjoni tal-infrastrutturi, użu ta' mezzi ta' trasport iktar sostenibbli, kollegamenti 
mad-destinazzjonijiet inqas aċċessibbli u enfasi partikolari fuq il-leġiżlazzjoni dwar id-
drittijiet tal-passiġġieri.

Viżibilità tal-Ewropa
Ir-rapporteur jittratta wkoll f'iktar fond it-tema tas-sostenibilità permezz ta' xi suġġetti 
importanti, bħat-tneħħija ta' staġjonalizzazzjoni riġida wisq, l-iżvilupp ta' offerta turistika 
diversifikata, sostenibbli u aċċessibbli għal kulħadd, it-tisħiħ tal-esperjenza tal-itinerarji tat-
turiżmu kulturali u reliġjuż, kif ukoll tan-netwerks bħal NECSTouR u EDEN, il-
valorizzazzjoni tal-avvenimenti Ewropej il-kbar bħal okkażjonijiet għall-promozzjoni tad-
"destinazzjoni Ewropa". Għal dan il-għan, ir-rapporteur jinsab konvint li l-portal 
www.visiteurope.com, promoss mill-Kummissjoni Ewropea tat-Turiżmu, jekk isir aħjar u 
aktar interattiv, anki permezz tal-preżenza ta' testi fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE u fil-
lingwi prinċipali mhux tal-UE, u permezz tal-użu ta' formati aċċessibbli għall-persuni 
b'diżabilità sensorjali, jista' jsir pjattaforma ta' vera tat-turiżmu li jgħaqqad f'netwerk il-
pjattaformi tat-turiżmu nazzjonali, reġjonali u lokali, u jippermetti li tiġi promossa l-Ewropa 
kemm għal turiżmu intern kif ukoll għal turiżmu li ġej minn pajjiżi terzi. Il-portal jista' aktarx 
jintrabat mal-itinerarji turistiċi u mal-pakketti ta' vaganzi biex isiru aktar attrattivi u 
aċċessibbli għall-viżitaturi potenzjali.

Ir-rapporteur jisħaq fuq l-importanza ta' ċerti tipi ta' turiżmu, bħat-turiżmu rurali u l-
agrituriżmu, it-turiżmu tan-natura, it-turiżmu mal-kosta u tal-għawm, it-turiżmu tal-kruċieri, 
it-turiżmu termali u tas-saħħa u t-turiżmu etiku.

Turiżmu għal kulħadd
Ir-rapporteur jenfasizza kemm hu essenzjali li tingħeleb staġjonalità dejjem ikbar tat-turiżmu 
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u jqis li l-azzjoni preparatorja Calypso taf tkun waħda mis-soluzzjonijiet. S'issa Calypso 
kellha riżultati pożittivi, u l-Kummissjoni jmissha tiżviluppa aktar l-azzjoni preparatorja mil-
lat transnazzjonali, b'hekk tippermetti lil ċerti kategoriji ta' persuni, iż-żgħażagħ, l-anzjani, 
dawk b'diżabilità u l-familji f'kundizzjonijiet diffiċli li jkollhom aċċess għat-turiżmu, anki u 
partikolarment matul l-istaġun baxx.  

Ir-rapporteur jinsab ukoll konvint li ż-żgħażagħ jirrappreżentaw potenzjal konsiderevoli għall-
żvilupp tat-turiżmu u jappella biex jissielet benefiċċju bis-sħiħ mill-2011, is-Sena Ewropea 
tal-Volontarjat, biex tiġi promossa l-parteċipazzjoni ta' volontarji żgħażagħ fi programmi ta' 
rkupru, konservazzjoni u kustodja ta' siti ta' interess storiku/ambjentali, bl-iskop li tiġi favorita 
tgawdija akbar għat-turisti.

Turiżmu u riżorsi
Ir-rapporteur jinsab konvint li politika ġdida u ambizzjuża tat-turiżmu tiddependi minn 
finanzjamenti u riżorsi umani adegwati. Din hija tema delikata, partikolarment f'din il-fażi tal-
istorja tal-UE, iżda ma tistax titħalla barra.

Ir-rapporteur iqis li għandha tittieħed azzjoni minn żewġ naħat: minn naħa koordinarment 
aħjar u viżibilità tal-linji ta' finanzjament diġà eżistenti li jaqgħu taħt id-diversi direttorati 
ġenerali, fl-ambitu tal-fondi strutturali, sensibilizzazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali 
u lokali biex jiġu żviluppati sejħiet għall-offerti apposta għat-turiżmu abbażi tal-linji gwida 
previsti mid-diversi fondi; min-naħa l-oħra l-inklużjoni fil-perspettivi finanzjarji 2014-2020 
ta' programm speċifiku għat-turiżmu bil-linji tal-baġit relatati, b'riferiment partikolari għall-
impriżi żgħar u ta' daqs medju u għall-ħolqien ta' sħubiji bejn l-impriżi għat-twettiq ta' 
proġetti pan-Ewropej fis-settur. Ir-rapporteur iqis ukoll li jeħtieġ riorganizzazzjoni tal-
kompetenzi u tisħiħ tal-istruttura tal-Kummissjoni maħsuba għat-turiżmu, fid-dawl tal-
kompetenza l-ġdida mogħtija mit-Trattat ta' Lisbona u l-bżonn konsegwenti ta' riżorsi umani.

Kwistjonijiet prijoritarji oħrajn
Ir-rapporteur isiq bħala neċessarju jiġi stimolat id-dibattitu dwar ċerti kwistjonijiet rilevanti 
għas-settur tat-turiżmu li jeħtieġu azzjonijiet immirati.
B'mod partikolari jqis bħala prijorità r-reviżjoni tad-direttiva "vjaġġi kollox kompriż", li tmur 
lura għall-1990 u ma għadhiex tirrifletti l-imġiba tal-konsumatori f'soċjetà li qiegħda tinbidel.
Ir-rapporteur jawspika li l-Kummissjoni tkun tista' tippreżenta proposta leġiżlattiva għar-
reviżjoni tad-direttiva sa Settembru 2011, bil-għan li tiggarantixi qafas leġiżlattiv aktar ċar u 
ċert għall-konsumaturi u għall-impriżi fis-settur tat-turiżmu.

Tema ċentrali oħra għar-rapporteur hija l-kwistjoni tal-VAT fis-settur tat-turiżmu. Skont ir-
rapporteur, armonizzazzjoni progressiva tal-VAT għat-turiżmu tirrappreżenta kundizzjoni 
meħtieġa għal kompetizzjoni trasparenti u punt ta' tluq indaqs fost l-impriżi turistiċi. Il-ftehim 
li laħaq il-Kunsill ECOFIN ta' Marzu 2009 dwar it-test tad-Direttiva 2009/47/KE, jistabbilixxi 
fuq bażi permanenti, il-possibilità għall-Istati Membri individwali li jadottaw rata mnaqqsa 
tal-VAT għal għadd ta' attivitajiet li jeħtieġu ħafna ħaddiema ("labour-intensive") fosthom is-
servizzi tar-ristoranti: dan huwa pass 'il quddiem importanti ferm, iżda għad jeżistu wisq 
differenzi li jikkawżaw distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn il-varji Stati Membri.

Il-modernizzazzjoni tar-reġim speċjali tal-VAT (TOMS) għall-aġenziji tal-ivvjaġġar u l-
operaturi turistiċi hija kwistjoni oħra li jistħoqqilha attenzjoni partikolari. Ir-rapporteur 
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jistieden lill-Kunsill iħaffef l-adozzjoni ta' din id-direttiva, billi jipprevedi l-inklużjoni ta' 
mekkaniżmu ta' "opt-in" kapaċi jxejjen id-distorsjoni kompetittiva fost il-kategoriji ta' 
operaturi li llum t-traspożizzjonijiet nazzjonali mhux omoġenji jwasslu għal konsegwenzi 
gravi.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jinsab konvint li huwa importanti jsir monitoraġġ mill-qrib tal-
azzjonijiet proposti mill-Kummissjoni u l-proposti mressqa mill-Parlament u tiġi verifikata bl-
eżatt l-implimentazzjoni konkreta tal-proposti msemmija. Għal dan l-għan iniedi l-idea li 
tinħoloq task force f'livell tal-PE, b'tekniċi speċjalizzati fis-settur tat-turiżmu li tippermetti li 
tiġi garantita kontinwità tal-azzjonijiet proposti u tippermetti li t-twettiq konkret tal-istrateġija 
politika l-ġdida tat-turiżmu tal-Unjoni Ewropea.


