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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' l-fatt li, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Kummissjoni fasslet 
strateġija għat-turiżmu biex iżżomm l-istatus tal-Ewropa bħala d-destinazzjoni turistika 
l-aktar importanti fid-dinja u t-turiżmu bħala t-tielet l-akbar attività soċjoekonomika; 
jilqa' wkoll l-aġenda sussegwenti għal turiżmu Ewropew sostenibbli, li tfakkar li ż-żoni 
rurali jinvestu fit-turiżmu sabiex jiddiversifikaw l-ekonomija tagħhom u jżidu l-valur 
miżjud tagħhom;

2. Jenfasizza li l-agrituriżmu jagħti kontribut sinifikanti lill-ekonomija rurali, 
jirrappreżenta sors addizzjonali importanti ta' dħul għal ħafna azjendi agrikoli u joffri 
firxa wiesgħa ta' opportunitajiet biex tiġi ppreservata l-attrattività taż-żoni rurali u 
jinħolqu l-impjiegi;

3. Jirrimarka li l-proċessi ta' produzzjoni u l-firxa wiesgħa ta' servizzi ta' interess ġenerali 
pprovduti mill-agrikoltura, kif ukoll id-diversità ta' ċerti attivitajiet u faċilitajiet qed 
jagħmlu l-azjendi agrikoli postijiet ta' skoperta u esperjenza fejn persuni ta' kull età 
jistgħu jerġgħu jiskopru u jesperjenzaw mill-qrib l-agrikoltura, kif ukoll jistgħu jiksbu 
relazzjoni aħjar ta' responsabbiltà fit-trattament tal-annimali u r-riżorsi naturali;

4. Huwa tal-fehma li, permezz tal-interkonnessjoni u n-network tal-produzzjoni, l-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni lokali mal-attivitajiet ta' akkomodazzjoni turistika 
u tal-gastronomija, issir promozzjoni tal-wirt kulturali u d-drawwiet Ewropej, kif ukoll 
it-tradizzjonijiet lokali u l-kultura tal-ikel lokali bħala esperjenza unika;

5. Jinnota li l-aċċessibbiltà u ħtiġijiet oħra biex tiżdied il-kompetittività jistgħu jiġu 
appoġġjati mill-fondi tal-FAEŻR u minn miżuri tal-istrument LEADER biex jiġu 
sostnuti l-istrateġiji proprji ta' żvilupp lokali mmirati u jiġu promossi approċċi 
innovattivi li min-natura tagħhom stess huma marbuta mal-komunitajiet rurali u 
jikkontribwixxu għal turiżmu sostenibbli.


