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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-aspetti ta' żvilupp reġjonali tal-impatt tat-turiżmu fuq ir-reġjuni ta' max-xtut
(2008/2132(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-5 ta' Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1783/19991.

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Ġestjoni Integrata taż-Żoni Kostali: 
strateġija għall-Ewropa' (COM(2000)0547),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Aġenda għal turiżmu Ewropew 
sostenibbli u kompetittiv' (COM(2007)0621),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Tiġdid tal-Politika tal-UE dwar it-
Turiżmu - lejn sħubija aktar b’saħħitha għat-Turiżmu Ewropew' (COM(2006)0134), u r-
riżoluzzjoni tal-Parlament tad-29 ta' Novembru 2007 dwar dan is-suġġett2,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Politika Marittima Integrata għall-
Unjoni Ewropea' (COM(2007)0575), u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-20 ta' Mejju 2008 
dwar dan is-suġġett3, 

– wara li kkusidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tal-14 ta' Diċembru 
2007,

– wara li kkunsidra l-ftehima bejn tliet partijiet bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-
Kummisjoni dwar il-Jum Marittimu Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0000/2008),

A. billi l-UE għandha sitt makrozoni tax-xtut, dawk mal-Atlantiku, mal-Baltiku, mal-Baħar 
l-Iswed, mal-Mediterran, mal-Baħar tat-Tramuntana u r-reġjuni l-aktar imbiegħda, u kull 
wieħed minn dawn għandu r-riżorsi territorjali partikulari tiegħu u kunċett speċifiku 
tiegħu tat-turiżmu,

B. billi l-aċċettazzjoni tad-definizzjoni ta' 'zoni tax-xtut'  użata fil-Politika Marittima 
Ewropea, jiġifieri zoni jew partijiet li jinsabu max-xatt jew sa 50km fl-linja dritta mix-
xatt,

                                               
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1.
2 Testi adottati, P6_TA(2007)0575.
3 Testi adottati, P6_TA(2008)0213.
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C. billi t-turiżmu, li tipikament huwa l-attività prinċipali f'dan ir-reġjuni u li għandu impatt 
favorevoli fuq l-iżvilupp soċjali u ekonomiku, jista' wkoll ikollu effetti territorjali ħżiena 
minħabba li l-attività tiddependi mill-istaġuni, l-impjegar ta' ħaddiema mhux kwalifikati, 
in-nuqqas ta' integrazzjoni bejn ix-xtut u l-partijiet interni tal-pajjiż, in-nuqqas ta' 
diversifikar ekonomiku jew id-degradazzjoni tal-patrimonju naturali u kulturali, 

D. billi hemm nuqqas ta' data kumparattiva affidabbli dwar it-turiżmu fix-xtut, huwa 
possibbli li s-saħħa ekonomika tas-settur tkun evalwata anqas milli hi, u dan iwassal għal 
evalwazzjoni aktar baxxa tal-valur ekonomiku tal-preservazzjoni tal-ambjent tal-baħar u 
evalwazzjoni aktar għolja tal-irwol tal-investiment fil-kisba ta' dak il-għan,

E. billi z-zoni ta' max-xtut huma influwenzati mill-pożizzjoni ġeografika tagħhom, u 
jeħtieġu strateġija strutturata li tqis il-karatteristiċi speċifiċi tagħhom u l-prinċipju ta' 
sussidjaretà u l-ħtieġa għal proċess ta' teħid ta' deċiżjonijet li japplika l-konsistenza bejn 
iż-żewġ setturi,  

F. billi l-ħolqien ta' strumenti speċifiċi għandhom jgħinu sabiex ikun hemm strateġiji ta' 
żvilupp aktar integrati u sostenibbli, li jtejbu l-kompetittività tal-ekonomija billi 
jippreservaw ir-riżorsi naturali u kulturali u jippromwovu mudelli ta' turiżmu etiku, 

G.  billi l-objettiv numru 3 (Koperazzjoni territorjali Ewropea) jista' jagħti kontribut lill-
prijoritajiet li ssemmew hawn fuq permezz tal-iffinanzjar ta' proġetti ta' koperazzjoni u l-
iżvilupp ta' netwerks ta' sħubija bejn il-partijiet interessati fis-settur u z-zoni ta' max-xtut,

1. Jenfasizza li t-turiżmu huwa fattur prinċipali għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku tar-
reġjuni tal-UE ta' max-xtut u huwa marbut mill-qrib mal-objettivi tal-istrateġiji ta' 
Liżbona u ta' Gothenburg;  

2. Jirrakkomanda li jkun hemm approċċ integrat lejn it-turiżmu tax-xtut fil-kuntest tal-
politiki Komunitarji ta' koeżjoni, marittimi, tas-sajd, ambjentali u soċjali, sabiex jinħolqu 
sinerġiji u jiġu evitati azzjonijiet inkonsistenti; jirrakkomanda li l-Kummissjoni tapplika 
approċċ integrat bħal dan fit-tkabbir sostenibbli tat-turiżmu fix-xtut bħala objettiv 
strateġiku tal-programm ta' ħidma tagħha għall-2010-2015, kif ukoll fil-kuntest ta' 
reviżjoni ta' nofs terminu tal-qafas finanzjarju għall-2007-2013;

3. Jappella sabiex l-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm parteċipazzjoni sħiħa min-naħa 
tal-awtoritajiet reġjonali u lokali responsabbli għat-turiżmu u l-iżvilupp reġjonali taz-zoni 
ta' max-xtut fl-istrutturi permanenti kollha mwaqqfa skont dawn il-politiki,

4. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tadotta approċċ olistiku lejn it-turiżmu taz-zoni ta' max-
xtut meta ssegwi l-istrateġija tagħha ta' politika marittima integrata, b'mod partikulari 
għall-gżejjer, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda u z-zoni l-oħra ta' max-xtut, b'mod partikulari 
minħabba li dawn iz-zoni huma dipendenti ħafna mit-turiżmu;

5. Għalhekk jirrakkomanda li l-Kummissjoni tintroduċi programm INTERREG li jiġi
adottat għar-reġjuni ta' max-xtut, li jitratta t-turiżmu flimkien ma' kwistjonijiet oħra 
marbuta max-xtut; 
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6. Jappoġġja l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni rigward il-ħolqien ta' fond Ewropew għax-
xtut, u jistieden lill-Kummissjoni sabiex teżamina dan is-suġġeriment fil-kuntest ta' 
reviżjoni ta' nofs terminu tal-qafas finanzjarju għall-2007-2013 u t-tfassil tal-baġit tal-
Unjoni għas-sena 2013;

7. Jirrakkomanda l-bini ta' pilastru ta' għarfien bħala parti mill-iżvilupp integrat taz-zoni ta' 
max-xtut, billi tinħolqo netwerk settorjali Ewropea fi ħdan l-Istitut Ewropew għat-
Teknoloġija u s-Seba' Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp; 

8. Jirrakkomanda li l-Istati Membri ta' max-xtut japplikaw l-approċċ integrat fil-livell tal-
programm meta jagħżlu u jwettqu proġetti marbuta max-xtut, jadottaw metodu 
intersettorjali u jagħtu prijorità lill-ħolqien ta' sħubijiet pubbliċi-privati; 

9. Jilmenta dwar il-fatt li minħabba n-nuqqas ta' trasparenza f'dak li jirrigwarda n-nefqa tal-
UE fiz-zoni ta' max-xtut, il-fondi allokati għat-turiżmu f'dawn ir-reġjuni ma jistħgux 
ikunu kwantifikati; jistieden lill-Kummissjoni biex tattiva strumenti xierqa sabiex dik id-
data tkun disponibbli għal skopijiet ta' alaliżi u statistika; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u r-reġjuni biex flimkien ifasslu katalgu li 
jinkludi kollox u li jkun disponibbli fuq l-internet, tal-proġetti ffinanzjati fiz-zoni ta' max-
xtut biex b'hekk ir-reġjuni jkunu jistgħu jitgħallmu mill-esperjenza tal-oħrajn u l-
akkademiċi, il-komunitajiet ta' max-xtut u partijiet oħra interessati jkunu jistgħu 
jidentifikaw, jippubbliċizzaw u jimmassimizzaw it-trasferiment tal-aħjar prattiki lill-
komunitajiet lokali;

11. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li l-ġbir kontinwu min-naħa tal-Eurostat ta' bażi 
ta' data soċjo-ekonomika għar-reġjuni ta' max-xtut tal-UE tinkludi data dwar it-turiżmu li 
hija affidabbli, uniformi u aġġornata peress li hija essenzjali biex ikun iffaċilitat it-teħid 
ta' deċiżjonijiet fis-settur pubbliku u jkun possibbli li jsir paragun bejn ir-reġjuni u s-
setturi; jirrakkomanda li l-Istati Membri ta' max-xtut jimplimentaw b'urġenza is-Sistema 
li Tkejjel l-Impatt tat-Turiżmu fuq l-ekonomija nazzjonali fuq bażi annwali (Tourist 
Satellite Account) fit-territorju tagħhom;

12. Jenfasizza li hemm rabta mill-qrib bejn l-ambjent u t-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut; 
għalhekk jirrakkomanda li wara l-2013 tiġi introdotta s-sostenibilità ambjentali bħala 
prinċipju bażiku ta' intervenzjoni ta' Fond Strutturali fiz-zoni ta' max-xtut, mhux biss 
għall-objettiv ta' kompetittività u impjiegi imma wkoll għar-reġjuni bl-objettiv ta' 
konverġenza; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li l-eżekuzzjoni attiva konformi mad-Direttiva 
ta' Qafas dwar l-Istrateġija għall-ambjent marittimu tkun kundizzjoni biex jingħata 
ffinanzjar tal-UE għall-proġetti taz-zoni ta' max-xtut li għandhom impatt fuq il-baħar; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li l-politika għall-gruppi marittimi tinkludi 
servizzi industrijali u setturi ta' relevanza għat-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut, b'hekk ikun 
possibbli li jkun hemm interazzjoni li tagħti l-frott fost dawk li jagħmlu użu mill-baħar 
bħala riżorsa biex iżidu l-kompetittività, is-sostenibilità u l-kontribuzzjoni tagħhom lejn l-
iżvilupp ekonomiku tax-xtut; barra minn hekk iqis li l-faċilitajiet ta' mediċina, ta' 
benessri, edukattivi, teknoloġiċi u sportivi għandhom ikunu inklużi fis-servizzi taz-zoni 
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ta' max-xtut skont il-gruppi marittimi bħala element prinċipali għall-iżvilupp taz-zoni ta' 
max-xtut;

15. Itenni l-appell tiegħu lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex iżidu l-inċentivi għall-
forniment ta' vapuri fil-port min-netwerk tal-art, minħabba l-livell għoli ta' tniġġis fil-
baħar f'għadd kbir ta' reġjuni u bliet li għandhom portijiet;  għaldaqstant jappella sabiex 
issir proposta għall-emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE;

16. Jenfasizza li l-istrumenti ta' koeżjoni territorjali tista' ttejjeb ir-rabtiet bejn iz-zoni ta' 
max-xtut u z-zoni interni tal-pajjiżi, b'hekk l-attivitajiet ta' max-xtut jingħaqdu mat-
turiżmu rurali u urban biex tiżdied l-aċċessibilità tat-turiżmu barra mill-istaġun u tingħata 
prominenza lill-prodotti lokali filwaqt li tkun inkoraġġuta d-diversifikazzjoni tagħhom; 
għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi r-reġjuni ta' max-xtut fil-Green Paper 
tagħha dwar il-koeżjoni territorjali u tqis il-ħtieġa li t-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut ikun 
marbut mal-immaniġġjar integrat taz-zoni ta' max-xtut u mal-ippjanifikar tal-ispazju 
għall-ibħra; 

17. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet reġjonali u lokali taz-zoni ta' max-xtut biex, b'mod simili, 
jinkoraġġixxu skemi ta' kummerċjalizzazzjoni territorjali integrati flimkien mas-sħab 
tagħhom fil-kuntest ta' relazzjoni ta' viċinat imsejsa fuq il-baħar u l-art, bil-għan li tiżdied 
il-kompetittività fis-settur tat-turiżmu mingħajr preġudizzju tal-kompetittività globali; 

18. Iħeġġeġ lir-reġjuni ta' max-xtut biex jieħdu sehem fi proġetti għall-koperazzjoni 
interreġjonali, pereżempju skont it-Tema IV tal-inizjattiva 'Reġjuni u l-Bidla Ekonomika', 
bil-għan li jinħolqu netwerks ġodda tematiċi ta' turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut u jkompli 
jsir progress f'dawk li diġà jeżistu kif ukoll ikun żgurat li jkun hemm skambju tal-
għarfien u tal-aħjar prattiki; 

19. Jirrakommanda li l-awtoritajiet pubbliċi kkonċernati fuq il-livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali jaġixxu biex jippromwovu proġetti strateġiċi għat-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut 
skont il-programmi ta' koperazzjoni tagħhom, billi jpoġġu għad-dispożizzjoni livelli ta' 
ffinanzjar xierqa għal azzjonijiet bħal dawn; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni biex torganizza mill-anqas avveniment speċjali wieħed li 
jiffoka fuq it-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut bil-għan li tkun iffaċilitata l-komunikazzjoni u 
jitrawwmu l-kuntatti bejn is-sħab u jsir skambju tal-aħjar prattiki, pereżempju bl-
implimentazzjoni tal-mudell integrat ta' mmaniġġjar ta' kwalità tal-UE; 

21. Barra minn hekk jistieden lill-Kummissjoni sabiex tħejji gwida prattika għall-iffinanzjar 
tal-UE fil-qasam tat-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut, sabiex il-partijiet interessati jkunu 
jistgħu jorjentaw ruħhom fil-mument li jfittxu l-fondi; 

22. Jistieden lir-regġjuni ta' max-xtut sabiex iwaqqfu aġenziji reġjonali jew lokali ta' żvilupp 
li għandhom jgħinu l-professjonijiet, l-istituzzjonijiet, l-esperti u l-amministraturi fl-istess 
zona u bejn l-Istati membri u joffru konsultazzjonijiet u informazzjoni lil benefiċjarji 
potenzjali kemm mis-settur pubbliku u kemm mis-settur privat; 

23. Jirrakkomanda li l-Istati Membri taz-zoni ta' max-xtut iqisu s-sostenibilità fil-kuntest ta' 
proġetti ta' koperazzjoni li l-iffinanzjar tagħhom isir wara, mhux biss f'termini finanzjarji 
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imma wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-kontinwità tal-koperazzjoni bejn iż-żewġ sħab 
u l-interkonnessjoni mas-servizzi lokali rilevanti; 
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24. Jirrakkomanda li l-Istati Membri ta' max-xtut jiżguraw li l-proġetti magħżula jkollhom 
viżibilità għolja u jissimplifikaw il-proċeduri għall-evalwazzjoni tal-iffinanzjar, bil-għan 
li jinġibed l-iffinanzjar lejn it-turiżmu ta' max-xtut u jiġi ffaċilitat il-ħolqien ta' sħubijiet 
bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet interessati fis-settur privat, speċjalment l-SMEs; 
jirrakkomanda li jiġu promossi l-benefiċċji ta' rikreazzjoni tat-turiżmu marittimu u ta' 
max-xtut fil-kuntest li jkunu żgurati flora u fawna b'saħħithom; jemmen li dawn l-
objettivi jistgħu jingħataw forma fil-Jum Marittimu Ewropew li jsir kull sena fl-20 ta' 
Mejju;

25. Jappella sabiex il-gruppi ambjentalisti, is-setturi ekonomiċi marbuta mal-baħar, l-
organizzazzjonijiet kulturali, il-komunità xjentifika, l-entitajiet ċivili u r-residenti lokali 
jipparteċipaw fl-istadji kollha tal-proġett, inkluż il-monitoraġġ tiegħu bil-għan li jkun 
sostenibbli fuq żmien twil; 

26. Fl-aħħar, jistieden lill-Kummissjoni sabiex twettaq evalwazzjoni regolari biex tara sa 
liema grad l-iffinanzjar Komunitarju fiz-zoni ta' max-xtut qed ikollu impatt fuq l-iżvilupp 
reġjonali tagħhom, bil-għan li xxerred l-aħjar prattika u tapppġġja netwerks ta' sħubija li 
jgħaqqdu flimkien partijiet interessati differenti permezz ta' ċentru ta' monitoraġġ għal 
turiżmu sostenibbli fiz-zoni ta' max-xtut;

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-Kumitat tar-Reġjuni. 
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NOTA SPJEGATTIVA

Qafas ġenerali

Is-27 Stat Membru tal-UE għandhom total ta' aktar minn 89,000km ta' xtut. Fl-istess ħin dawn 
ix-xtut Ewropej jinsabu f'postijiet differenti ħafna minn bliet kbar u bliet kapitali ta' Stati 
Membri bħal Liżbona, Ateni, Kopenħagen jew Stokkolma sa gzejjer żgħar li jiddependu 
prinċipalment fuq it-turiżmu u s-sajd għall-għajxien tagħhom.

Il-vokazzjoni marittima tal-Unjoni li tinsab fil-fond fl-għeruq tal-istorja u t-tradizzjonijiet ta' 
wħud mill-Istati Membri, hija l-bażi tal-espansjoni storika Ewropea f'kontinenti oħra, li ġabet 
magħha prosperità u kkonsolidat l-irwol tax-xtut fl-iżvilupp tal-istati tax-xtut. 
Fil-każ ta' wħud mir-reġjuni, l-identità tagħhom hija marbuta ma' dik tax-xtuthom; b'hekk, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda jgħixu fuq kollox mit-turiżmu u mill-attivitajiet marbuta mal-baħar. 
B'mod oppost, reġjuni oħra għandhom xtut li l-karatteristiċi ġeografiċi tagħhom ma jwasslux 
għal dipendenza fuq it-turiżmu, jew li l-Prodott Gross Domestiku tagħhom mit-turiżmu mhux 
ta' importanza prinċipali. 

Skont uħud mill-previżjonijiet, fl-2010 madwar 75% tal-umanità se tkun qed tgħix fir-reġjuni 
ta' max-xtut. Din il-konċentrazzjoni ta' popolazzjoni fiz-zoni ta' max-xtut hija indikattiva tal-
ħtieġa li jkun hemm approċċ pragmatiku lejn l-impatt tat-turiżmu fuq iz-zoni ta' max-xtut, u 
aktar u aktar, fuq l-ekonomija Ewropea fuq il-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali.

It-turiżmu u l-UE

Bħalissa t-turiżmu mhux wieħed mill-kompetenzi politiċi tal-UE imma l-Artikolu 3 tat-Trattat 
KE jistipula li jista' jun suġġett ta' 'miżuri'. Dan ippermetta li l-Unjoni timplimenta medda ta' 
politiki, programmi u azzjonijiet fil-qasam tat-turiżmu. 

Din l-azzjoni min-naħa tal-UE, peress li n-natura tagħha hija frammentarja u settorjali, tat 
bidu għal għadd ta' problemi, kif rifless fin-nuqqas ta' koerenza bejn l-istrateġiji segwiti fl-
applikazzjoni ta' politiki varji u taħlita ta' programmi u miżuri ta' appoġġ għat-turiżmu li jista' 
jkun li fl-aħħar ikollhom effett ħażin fuq xulxin, minħabba n-nuqqas ta' direzzjoni politika li 
tiggwida sabiex jintlaħqu l-għanijiet proposti. 
Il-kapijiet ta' stat u ta' gvern iddeċiedew li t-Trattat ta' Liżbona għandu jinkludi artikolu li 
jagħti aktar setgħa lill-Unjoni, u b'mod partikulari lill-Parlament Ewropew fil-qasam tal-
politika dwar it-turiżmu. B'hekk għandu jkun possibbli li jitfasslu strateġiji ġodda għat-twettiq 
effettiv u reali tal-iffinanzjar eżistenti, permezz tal-promozzjoni ta' politika Ewropea sħiħa 
għat-turiżmu.

Il-Fondi Strutturali u t-turiżmu

Peress li l-Unjoni m'għandiex is-setgħa fil-qasam tat-turiżmu u li għalhekk ma jeżistu l-ebda 
strumenti finanzjarji maħsuba b'mod speċifiku għal dan is-settur, l-interventi li jsiru fil-
politika dwar it-turiżmu fuq il-livell Komunitarji essenzjalment jittieħdu mill-Fondi Strutturali 
u mill-Fond ta' Koeżjoni, permezz ta' programmi reġjonali ta' tħaddim u l-programmi 
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nazzjonali ta' tħaddim settorjali.  
Il-Kumitat Parlamentari għall-Iżvilupp Reġjonali ddeċieda li jawtorizza rapport b'inizzjattiva 
proprja u studju dwar l-impatt tat-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut (aspetti ta' żvilupp reġjonali), 
il-għan huwa li jsir stħarrġ dwar l-applikazzjoni vera tal-Fondi Strutturali fis-settur tat-turiżmu 
fiz-zoni ta' max-xtut u l-impatt konkret ta' dak is-settur fuq il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali fl-Istati Membri kollha.

L-istudju li tfassal għall-kumitat kien dettaljat u sinifikanti. L-istudju kkonkluda li fost il-
kwistjonijiet prinċipali li jaffronta t-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut huwa importati li jkun 
enfasizzat il-fattur tal-istaġuni, il-ħtieġa għal miżuri li jippromwovu l-iżivlupp sostenibbli u l-
importanza ta' attivitajiet ta' divertiment differenti. 

Dan l-istudju jirrikonxxi li qed jingħata appoġġ kbir lill-azzjonijiet fil-qasam tat-turiżmu fiz-
zoni ta' max-xtut permezz ta' miżuri skont ir-ROPs u ko-finanzjati mill-ERDF, f'oqsma bħall-
infrastruttura pubblika, sussidji lill-SMEs fis-settur ta' turiżmu, kummerċjalizzazzjoni 
territorjali u attivitajiet ta' promozzjoni.

Iqajjem problemi li, minħabba n-natura trasversali tas-settur tat-turiżmu, jaffettwaw l-
evalwazzjoni tal-konsegwenzi ta' dawn l-inizjattivi fuq il-livell reġjonali. Fl-istess ħin jagħti 
titwila lejn l-impatt kwalitattiv f'termini ta' tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali. L-awturi jsostnu li 
l-iffinanzjar tal-UE stimula l-parteċipazzjoni fis-sħubijiet, minkejja li fi gradi differenti, skont 
il-proġett kif ukoll ikkontribwixxa lejn programmazzjoni u ideat ta' kwalità aħjar tal-proġetti. 
Bl-istess mod, l-iffinanzjar tal-UE ta kontribut kbir fl-ilħuq ta' approċċ aktar integrat lejn l-
immaniġġjar ta' kwalità fir-reġjuni ta' max-xtut.

Konklużjonijiet
Jidher li l-konsultazzjoni fil-lokalitajiet mal-partijiet interessati varji fil-qasam tat-turiżmu fiz-
zoni ta' max-xtut, li fuqu ssejjes il-rapport b'inizjattiva proprja, kien wieħed li kabbar l-
għarfien, wera l-ħtieġa ta' azzjoni aktar konkreta sabiex ikun hemm applikazzjoni aktar 
effettiva tal-fondi eżistenti għas-settur. M'hemmx bżonn li jkun hemm strumenti ġodda: li 
hemm bżonn huwa approċċ integrata u koerenti fis-settur, l-istrumenti eżistenti jsiru aktar 
dinamiċi fil-kuntest ta' objettiv komuni u strateġija komuni. Kien hemm qbil dwar il-ħtieġa ta' 
approċċ integrat u olistiku lejn it-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut.

Bħalissa d-diversifikazzjoni tat-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut, lil hinn min-nozzjoni ta' 'xemx, 
baħar u ramel', lejn waħda aktar varja, hija sfida kruċjali li jeħtieġ li tkun appoġġjata. Jeħtieġ 
li jkunu żviluppati taqsimiet ġodda tal-ekonomija reġjonali taz-zoni ta' max-xtut, 
filwaqt li jkunu promossi l-objettivi ta' kompetittività u tkabbir tal-istrateġiji ta' 
Liżbona u ta' Gothenburg.
Dawn il-politiki settorjali, bħall-politika tas-sajd, marittima, tat-trasport, tal-enerġija u ta' 
koeżjoni, jew l-istrateġija l-ġdida għall-CAP b'aktar enfasi fuq prodtti ta' kwalità, li huma 
f'interazzjoni kontinwa mal-prodotti turistiċi taz-zoni ta' max-xtut, għandhom jissaħħu fil-
programm ta' ħidma futur tal-Kummissjoni permezz ta' fatturi innovattivi u għandhom 
jitpoġġew, b'mod integrat, għad-dispożizzjoni tat-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut, peress li dan 
is-settur huwa ta' importanza kbira għall-ekonomija Ewropea. Il-viżjoni olistika ta' din il-
politika għall-Unjoni jeħtieġ li ssir realtà fil-futur qarib, b'mod partikulari fil-kuntest ta' 
reviżjoni f'nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju għall-2007-2013. Dan jippermettilna li 
niżguraw li l-Unjoni jkollha settur tat-turiżmu fiz-zoni ta' max-xtut li jkun sostenibbli u jħares 
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'il quddiem.
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