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Il-Manifest Ewropew tat-Turiż mu għat-Tkabbir u l-
Impjiegi  

 

It-turiżmu huwa mutur importanti tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Is-settur jistimola t-tkabbir 

ekonomiku billi jiġġenera d-dħul, l-impjiegi u l-investiment fl-Ewropa, u permezz tal-esportazzjonijiet 

tiegħu lejn swieq ta’ oriġini madwar id-dinja. Dan jgħin biex il-wirt kulturali u naturali tagħna jibqa’ 

sostnut, jipprovdi dħul biex jiġu ffinanzjati l-faċilitajiet u l-infrastruttura li jgawdu minnhom il-

viżitaturi u r-residenti, u jippromovi għarfien komuni ta’ identità u ċittadinanza Ewropea 

kkaratterizzati mid-diversità tagħha. 

 

L-Ewropa hija d-destinazzjoni ewlenija għat-turisti fid-dinja b’sehem tas-suq ta' 50 % fl-2016.1 L-

industrija tat-turiżmu tiġġenera (direttament u indirettament) 10,2 % tat-total tal-PDG tal-UE-28, ċifra li 

hi mistennija li tiżdied għal 11,2 % tal-PDG sal-2027.2  

Fl-UE, is-settur tal-ivvjaġġar u tat-turiżmu jappoġja kważi 26,5 miljun persuna u l-esportazzjonijiet tal-

viżitaturi jiġġeneraw EUR 375,1 biljun. Ir-rwol tat-turiżmu qed issir dejjem aktar importanti meta 

nikkunsidraw li, min-natura tiegħu, huwa settur li jirrikjedi ħafna ħaddiema, huwa mibni primarjament 

mill-SMEs, u għandu proporzjonijiet għolja ta’ impjieg tan-nisa u taż-żgħażagħ.  

Fi żmien meta r-rati tal-qgħad żdiedu b’mod drammatiku, l-evidenza turi li s-settur tal-ivvjaġġar u tat-

turiżmu jibqa’ wieħed mill-ikbar setturi li joħloq l-impjiegi kemm fl-Ewropa u kif ukoll madwar id-dinja. 

Filwaqt li jitqiesu dawn il-fatti, il-partijiet interessati pubbliċi u privati tat-turiżmu Ewropew, kif ukoll 

partijiet interessati b’interess għoli fit-turiżmu, ingħaqdu u b’vuċi komuni jippreżentaw dan il-Manifest 

tat-Turiżmu Ewropew. Id-dokument jenfasizza l-prijoritajiet tal-politika tal-UE għas-settur fis-snin li 

ġejjin. 

 

IL-MESSAĠĠ TAGĦNA 

Sabiex jitfasslu politiki tat-turiżmu effettivi, huwa meħtieġ approċċ Ewropew olistiku filwaqt li jittieħed 

kont tal-impatti multipli tas-settur kif ukoll il-firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati involuti jew milquta 

mit-turiżmu. Dan ġie rrikonoxxut permezz tat-Trattat ta’ Lisbona, li fl-Artikolu 195 tat-TFUE jagħti lill-

Unjoni Ewropea r-responsabbiltà li tippromovi l-kompetittività tas-settur tat-turiżmu Ewropew billi 

                                                           
1  World Tourism Organization (2017), Tourism Highlights 2017 Edition, UNWTO, Madrid. 
2  World Travel & Tourism Council (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union, WTTC, Londra. 
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toħloq ambjent favorevoli għat-tkabbir u l-iżvilupp tiegħu u billi tistabbilixxi approċċ integrat għas-settur 

tal-ivvjaġġar u tat-turiżmu. 

 

IL-PRIJORITAJIET TAGĦNA 

 

Kompetittività 

1. Jinkisbu aktar politiki u proċessi dwar il-viżi ta’ Schengen biex jitnaqqas kemm jista’ jkun id-deterrent 

għal dawk li jivvjaġġaw b’mod leġittimu sew jekk għal skopijiet ta’ divertiment jew skopijiet 

professjonali. 

2. Jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u fiskali, jiġi appoġġjat il-ħolqien tan-negozju u jiġi promoss il-bejgħ 

transkonfinali u l-provvediment tas-servizzi. 

3. Jiġu promossi aktar politiki fiskali u koordinazzjoni aħjar bejn l-UE, l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 

lokali biex ikun żgurat li l-Ewropa tibqa’ destinazzjoni kompetittiva biez iżuruha n-nies u biex wieħed 

jagħmel in-negozju fiha. Il-VAT, l-imposti, it-taxxi lokali u taxxi fuq il-passiġġieri tal-ajru għandhom jiġu 

inklużi fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tar-reviżjoni tal-qafas regolatorju. 

4. Jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u kompetizzjoni ġusta għal dawk kollha li jipprovdu s-servizzi fit-

turiżmu. 

 

Diġitalizzazzjoni 

5. Jiġi żviluppat appoġġ finanzjarju tal-UE għad-diġitalizzazzjoni tas-settur tat-turiżmu u l-ħolqien ta’ fora 

ta’ esperti sabiex jippromovu l-prattika tajba. 

6. Tkun żgurata t-trasparenza u n-newtralità għall-konsumaturi u n-negozji onlajn. Ir-riċerka onlajn u l-

pjattaformi bejn il-pari għandhom jiġu inklużi fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tar-reviżjoni tal-qafas 

regolatorju. 

7. Jitħeġġu aktar limiti fuq il-prezzijiet tar-roaming tad-data, WiFi bla ħlas għall-viżitaturi, u aktar 

kontenut multilingwi relatat mal-attrazzjonijiet u l-avvenimenti f’destinazzjonijiet. 

 

Governanza Tajba 

8. Tiġi żviluppata strateġija tal-UE dwar it-Turiżmu dedikata b’għanijiet, objettivi, indikaturi u azzjonijiet 

ċari għat-turiżmu fl-UE li jinvolvu l-partijiet interessati kollha. 
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9. Tiġi evitata dupplikazzjoni regolatorja u jitneħħew il-kontradizzjonijiet regolatorji fis-suq uniku għas-

servizzi tat-turiżmu, billi tkun żgurata koordinazzjoni aħjar tal-politiki u r-regolamenti li jaffettwaw it-

turiżmu fost id-Direttorati Ġenerali. 

10. Tiġi pprovduta notifika xierqa (minimu ta’ 24 xhar) għal kwalunkwe bidla fir-regolamenti rilevanti 

(fiskali jew oħrajn) li jaffettwaw it-turiżmu. 

11. Tkun żgurata trasparenza fil-ġbir u l-użu sussegwenti ta’ dħul mit-taxxi li jirriżulta mill-ekonomija tal-

viżitaturi*. 

12. Tiġi semplifikata l-liġi dwar il-protezzjoni tal-konsumatur u t-taxxa u jiġi żgurat l-infurzar konsistenti. 

13. Jiġu identifikati u promossi prattiki tajbin fit-turiżmu li jirriflettu l-għanijiet u l-azzjonijiet proposti 

f’dan il-Manifest (eż. il-ġestjoni tar-regolamentazzjoni tat-turiżmu u r-responsabbiltà soċjali 

korporattiva). 

14. Jiġi żgurat involviment sistematiku tal-partijiet interessati mis-settur privat tat-turiżmu kif ukoll l-

awtoritajiet tat-turiżmu fil-livelli kollha ta’ governanza. 

15. Tiġi monitorjata u evalwata regolarment il-prestazzjoni u l-impatt tal-ekonomija tal-viżitaturi 

(pereżempju fuq il-prestazzjoni ekonomika tal-UE f’termini ta’ sostenibbiltà preċiża u d-data dwar l-

impjiegi).  

16. Jiġi faċilitat l-aċċess għal tkabbir intelliġenti u sostenibbli tal-UE għall-partijiet interessati tat-turiżmu 

fir-rigward tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi.  

17. Il-finanzjament tal-proġetti għandu jqis il-ħtiġijiet taċ-ċittadini Ewropej, il-viżitaturi, il-ħaddiema, l-

intrapriżi u l-organizzazzjonijiet Ewropej. 

 

Promozzjoni Konġunta 

18. Jingħata appoġġ għall-iżvilupp u l-promozzjoni kontinwa tad-diversità tal-offerti tat-turiżmu fl-

Ewropa, inklużi prodotti turistiċi tematiċi pan-Ewropej (eż. rotot għaċ-ċikliżmu, il-gastronomija, il-

kultura, in-natura, l-arti tal-ispettaklu, spa u benesseri, eċċ.). 

19. Jiġi provdut finanzjament għal attivitajiet ta’ promozzjoni konġunta għal perijodu fit-tul għad-

destinazzjoni tal-Ewropa fis-swieq ta’ oriġini, biex b’hekk jiżdied il-valur tal-isforzi ta’ Organizzazzjonijiet 

Turistiċi Nazzjonali u Reġjonali u organizzazzjonijiet rilevanti oħrajn.  

20. Tiġi faċilitata l-kollaborazzjoni tas-settur privat, jiġu promossi inizjattivi pubbliċi privati (eż. tlaqqigћ 

ta’ fondi u programmi ta’ kummerċjalizzazzjoni) u jingħata appoġġ għas-sħubijiet transsettorjali. 
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21. Jiġu appoġġjati u promossi skemi Ewropej ta’ kwalità minn partijiet terzi fejn ikun ċar li dawn 

għandhom benefiċċju ġenerali (eż. l-akkomodazzjoni, il-gastronomija, l-arti u l-wirt kulturali, 

destinazzjonijiet, prodotti tematiċi, eċċ.). 

 

Staġonalità 

22. Tiġi promossa prattika tajba fl-estensjoni tal-istaġun u l-kapaċità (eż. arranġament aħjar tal-vaganzi 

tal-iskola, żieda fil-ħinijiet tal-ftuħ) u d-diversifikazzjoni (eż. l-iżvilupp tal-opportunitajiet għall-viżitaturi 

għal aktar nies, bħal dawk bi dħul baxx, u dawk li mhumiex marbuta ma’ vaganzi tal-iskola.) 

23. Jiġi inkoraġġut l-iżvilupp ta’ turiżmu matul is-sena kollha billi tiġi diversifikata l-offerta, speċjalment 

f’destinazzjonijiet li huma tradizzjonalment magħrufin aħjar għall-attrazzjoni staġjonali tagħhom (eż. 

vaganzi tal-mixi fix-xitwa fl-Ewropa tan-Nofsinhar; vaganzi taċ-ċikliżmu f’lukandi għall-iskijjar) jew l-

attrazzjoni tul is-sena kollha tagħhom ibbażata fuq ir-riżorsi naturali bħall-kampanja u t-turiżmu attiv.  

24. Jingħata appoġġ għall-promozzjoni tal-kreattività tal-offerta tat-turiżmu disponibbli matul is-sena. 

 

Ħiliet u Kwalifiki 

25. Jiġi promoss ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki rilevanti, l-għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza madwar is-suq 

uniku. 

26. Titqajjem kuxjenza dwar il-karrieri fi ħdan l-ekonomija tal-viżitaturi*. 

27. Titħeġġeġ relazzjoni aktar produttiva bejn il-fornituri ta’ taħriġ/edukazzjoni u l-industrija. 

28. Isir użu usa’ minn programmi pan-Ewropej eżistenti għall-impjieg taż-żgħażagħ u jiġu żviluppati 

programmi ġodda. 

29. Jittejbu l-iskemi ta’ tagħlim tul il-ħajja għal persuni li jaħdmu fis-settur tat-turiżmu, u jagħmluhom 

disponibbli onlajn. 

30. Jingħata appoġġ għat-titjib tal-ħiliet lingwistiċi fost il-professjonisti fil-qasam tat-turiżmu u 

jippromovu l-libertà ta’ moviment tagħhom. 

31. Jitħeġġeġ it-taħriġ dwar is-sensibilizzazzjoni kulturali biex jittejbu s-servizzi offruti lill-viżitaturi minn 

kull suq ta’ oriġini. 
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Sostenibbiltà 

32. Is-sostenibbiltà ambjentali: jinħoloq pjan strateġiku għal industrija tat-turiżmu ekosostenibbli (inklużi 

s-sistemi, t-teknoloġija u l-infrastruttura) sabiex jikkontribwixxu għall-miri tal-klima u l-ħolqien ta’ 

impjiegi sostenibbli, bil-kooperazzjoni tad-DĠ rilevanti kollha u l-korpi internazzjonali, kif xieraq. 

33. Is-sostenibbiltà operazzjonali u ekonomika: jiġi żgurat appoġġ finanzjarju mill-UE għal inizjattivi fuq 

terminu medju u twil ta’ żmien fil-livell Ewropew li jkopru l-katina ta’ valur kollha. Ikun żgurat benefiċċju 

ġust mit-turiżmu għan-negozji fis-swieq ta’ oriġini u ta’ destinazzjoni, inkluż għall-komunitajiet lokali u 

dawk li jaħdmu fis-settur. 

34. Jiġu identifikati u appoġġjati l-prattiki tajba fil-kapaċità u l-ġestjoni tad-destinazzjoni sabiex il-

provvista tadatta b’suċċess għad-domanda, u tiġi żgurata li l-kwalità tal-esperjenza tal-viżitaturi tmur id 

f’id mal-kwalità tal-ħajja tal-komunitajiet lokali. 

35. Is-sostenibbiltà soċjali u kulturali: jiġi ġestit l-impatt fuq il-kultura lokali u l-komunitajiet fid-

destinazzjonijiet; jinżamm l-impjieg fit-tul fis-settur tat-turiżmu b’kundizzjonijiet tax-xogħol ekwi għal 

kulħadd, speċjalment f’subsetturi ewlenin fejn ir-reklutaġġ u ż-żamma tal-persunal jibqgħu sfida (eż. 

protezzjoni soċjali, remunerazzjoni, opportunitajiet lokali, trattament ugwali, eċċ.)  

36. Jiġi appoġġjat il-kunċett tat-turiżmu bħala dritt għal kulħadd. Tingħata opportunità lil kull ċittadin 

Ewropew biex jivvjaġġa, inklużi dawk bi dħul baxx jew diżabbiltajiet.  

 

Konnettività tat-Trasport 

37. Jiġu promossi pjattaformi pubbliċi-privati orjentati lejn il-konsumatur għall-mobilità multimodali 

(permezz ta’ kooperazzjoni mtejba fost id-Direttorati Ġenerali u l-fornituri ta’ servizzi). 

38. Tittejjeb l-infrastruttura tat-turiżmu u tat-trasport, inkluż f’żoni remoti, rurali, muntanjużi, insulari u 

żoni kostali. 

39. Tiġi żviluppata strateġija Ewropea biex tiżdied il-konnettività tal-modi kollha tat-trasport b’mod 

sostenibbli, inkluż l-adattament ta’ infrastruttura u informazzjoni biex ilaħħqu mal-bżonnijiet speċifiċi ta’ 

dawk kollha li jivvjaġġaw. 

40. Jittejbu l-kwalità u l-koordinazzjoni ta’ kurituri apposta għat-trasport tal-passiġġieri ferrovjarji (eż., 

toroq, rotot għar-roti, passaġġi marittimi, mogħdijiet għall-mixi, l-Ajru Uniku Ewropew, eċċ.) permezz ta’ 

finanzjament mill-UE. 

41. Jiġi promoss aċċess ġust u ugwali għad-data rilevanti mill-operaturi tal-ivvjaġġar u tat-trasport sabiex 

jiġu ffaċilitati l-prattiċi multimodali diġitali, inkluża sistema ta’ biljetti minn tarf sa tarf. 
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42. Titħeġġeġ aċċessibbiltà aħjar u faċilitajiet fid-destinazzjoni viċin l-attrazzjonijiet turistiċi biex jiġi 

faċilitat l-aċċess u jitnaqqas it-tfixkil, kif ukoll biex jiġu eliminati l-ostakli lingwistiċi. 

43. Jiġu promossi ftehimiet tal-avjazzjoni liberali fil-livell tal-UE li jiftħu l-aċċess għas-suq mas-sħab 

kummerċjali ewlenin tal-UE, jindirizzaw il-kriżi tal-kapaċità tal-ajruporti li qed tkun dejjem aktar evidenti 

u jinkiseb l-Ajru Uniku Ewropew sabiex jonqsu d-distanzi tal-ivvjaġġar, il-ħinijiet, l-ispejjeż u l-

emissjonijiet tas-CO2. 

44. Jiġi żgurat finanzjament suffiċjenti u prevedibbli tal-infrastruttura ferrovjarja biex tiżdied l-attrazzjoni 

u l-kwalità tas-servizzi ferrovjarji, bħala katalist biex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-iżvilupp tat-turiżmu 

f’konformità mal-miri ta’ bidla modali tal-UE lejn il-ferrovija. 

 

*L-ekonimija tal-viżitaturi tinkludi l-valur iġġenerat bil-forniment ta’ prodotti u servizzi relatati mat-turiżmu, u l-

valur ta’ kontribuzzjonijiet indiretti f’setturi oħra li jiddependu fuq it-turiżmu inkluż tal-katina tal-provvista tiegħu. 

Dan jinkludi l-impatt ta’ investiment kapitali u n-nefqa tal-gvern relatata mat-turiżmu. 

 

Għal iktar informazzjoni dwar din l-inizjattiva u dwar x’għandek tagħmel biex tingħaqad, jekk 

jogħġbok żur www.tourismmanifesto.eu   

 

http://www.tourismmanifesto.eu/

