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MATKAILU

Matkailulle on joulukuusta 2009 alkaen ollut erillinen oikeusperusta. Sille ei kuitenkaan ole
omaa rahoitusta uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä (2014–2020).

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 artiklan d alakohta sekä
XXII osaston 195 artikla

TAVOITTEET

Matkailualalla suppeasti määriteltynä (perinteiset matkanjärjestäjät ja matkailupalvelujen
tarjoajat) toimii EU:ssa noin 1,8 miljoonaa yritystä, jotka ovat pääasiassa pieniä ja keskisuuria
yrityksiä. Matkailualan osuus bruttokansantuotteesta (BKT) on viisi prosenttia, ja ala työllistää
5,2 prosenttia aktiiviväestöstä (noin 9,7 miljoonaa ihmistä). Kun otetaan huomioon matkailun
läheiset yhteydet muihin toimialoihin, luku on vieläkin korkeampi (yli 10 prosenttia BKT:sta ja
ainakin 12 prosenttia kaikista työpaikoista, mikä merkitsee 13:a miljoonaa työntekijää).
Kansainvälisten matkailijoiden määrä koko maailmassa nousi vuonna 2014 yhteensä
1,133 miljardiin (lisäystä 4,3 prosenttia). Eurooppaan matkailijoista tuli 582 miljoonaa, mikä
vastaa 51 prosentin markkinaosuutta (lisäystä 3 prosenttia). Eurooppa (ja ensimmäisellä
sijalla Ranska) on siis edelleen maailman ykkösmatkailukohde. Maailman matkailujärjestön
tekemässä tutkimuksessa matkailijoiden määrän kasvun arvioidaan hidastuvan, ja Eurooppaan
tulevien matkailijoiden määräksi arvioidaan 744 miljoonaa vuonna 2030 (lisäystä
1,8 prosenttia), mikä vastaa 41,1 prosentin osuutta markkinoista.
Unionin näkökulmasta matkailupolitiikka on myös keino tukea työllisyyteen ja
kasvupolitiikkaan liittyviä yleistavoitteita. Ympäristöulottuvuus ja kestävyysnäkökohta
ilmenevät jo kestävässä, vastuullisessa ja eettisessä matkailussa, ja ne ovat saamassa yhä
enemmän jalansijaa matkailualalla.

SAAVUTUKSET

A. Yleiset toimenpiteet
Matkailua ja työllisyyttä käsitelleestä 21. kesäkuuta 1999 pidetystä Eurooppa-neuvostosta
alkaen EU on tiedostanut yhä selvemmin matkailun vaikutuksen työllisyyteen. Marraskuussa
2001 julkaistussa tiedonannossa (COM(2001)0665) ”Yhteistyöhön perustuva toimintatapa
Euroopan matkailun tulevaisuutta varten” komissio ehdotti toimintapuitteita ja toimenpiteitä
Euroopan matkailualan edistämiseksi. Euroopan matkailun tulevaisuudesta 21. toukokuuta 2002
annetussa neuvoston päätöslauselmassa vahvistettiin komission toimintamalli ja painotettiin,
että julkisten ja yksityisten Euroopan matkailualan toimijoiden välistä yhteistyötä on lisättävä.
Tarkoituksena on tehdä Euroopasta suosituin matkailukohde.
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Komissio on toteuttanut tältä pohjalta monenlaisia toimenpiteitä. Strategian välittömiä tuloksia
ovat esimerkiksi
— jäsenvaltiokohtainen matkailun satelliittitilinpito (TSA), josta johdettiin ensimmäinen

unionin tason satelliittitilinpito

— Eurooppaa matkailukohteena mainostava portaali

— Euroopan matkailufoorumi, joka on järjestetty vuodesta 2002 alkaen (vuonna 2015
Luxemburgissa järjestetyn 14. foorumin aiheena oli ”Matkailun digitalisointi”).

Komissio on antanut vuoden 2001 ja helmikuun 2014 välisenä aikana seitsemän tiedonantoa
poliittisista suuntaviivoistaan matkailualan kehittämiseksi, muun muassa seuraavat:
— aiheesta Kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista matkailua koskeva toimintaohjelma

19. lokakuuta 2007 annettu tiedonanto (COM(2007)0621), jossa esitetään, että kestävä
kehitys on keino taata matkailualan kilpailukyky pitkällä aikavälillä, ja ilmoitetaan
kolmevuotisten valmistelutoimien käyttöön ottamisesta

— aiheesta Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet
puitteet 30. kesäkuuta 2010 annettu tiedonanto (COM(2010)0352), jossa analysoidaan
tekijöitä ja esteitä, jotka vaikuttavat matkailun kilpailukykyyn ja sen kestävään kehitykseen

— aiheesta Yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpano ja kehittäminen kasvun
vauhdittamiseksi EU:ssa 7. marraskuuta 2012 annettu tiedonanto (COM(2012)0649),
jonka tarkoituksena on lisätä kolmansista maista Eurooppaan tulevien matkailijoiden
määrää yhteisen viisumipolitiikan avulla

— aiheesta ”Eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja
varten” 20. helmikuuta 2014 annettu tiedonanto (COM(2014)0086), jossa pyritään
parantamaan rannikko- ja merimatkailun kestävyyttä ja kilpailukykyä.

B. Erityistoimenpiteet
1. Matkailijoiden hyväksi toteutetut toimenpiteet
Matkailijoiden hyväksi toteutettujen toimenpiteiden avulla helpotetaan rajojen ylitystä ja
suojellaan matkailijoiden terveyttä, turvallisuutta ja aineellisia etuja. Tällaisia toimenpiteitä
ovat erityisesti hotellien paloturvallisuudesta annettu neuvoston suositus 86/666/ETY, uusi
direktiivi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä (jolla kumotaan direktiivi 90/314/
ETY)[1] ja kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia koskevien sopimusten osalta annettu direktiivi
2008/122/EY. Lisäksi kaikilla liikenteen aloilla on annettu säännöksiä matkustajien oikeuksista
(5.6.2). Lisäesimerkki matkailun ja toisen unionin toimivaltaan kuuluvan alan yhteydestä on
uimaveden laadun hallinnasta 15. helmikuuta 2006 annettu direktiivi 2006/7/EY, jolla kumotaan
direktiivi 76/160/ETY 31. joulukuuta 2014 alkaen kohderyhmien ja ensisijaisten aiheiden
hyväksi.
Komissio on esittänyt Euroopan parlamentin pyynnöstä useita aloitteita Euroopan matkailun
ajankohtaisista aiheista.
Esimerkiksi Eden-hankkeen tarkoituksena on edistää matkailua eurooppalaisiin
huippukohteisiin ja sellaisiin uusiin tai vähemmän tunnettuihin matkailukohteisiin, jotka
noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. Valmistelutoimen rahoitus päättyi vuonna 2011,

[1]Euroopan parlamentti hyväksyi 27. lokakuuta 2015 toisessa käsittelyssä (ilman tarkistuksia) neuvoston hyväksymän
yhteisen kannan uuden direktiivin antamiseksi sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004
ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta.

http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_fi.htm
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mutta komissio on jatkanut hankkeen täytäntöönpanoa yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä
koskevan ohjelman (COSME) kautta.
Toinen sosiaalisen matkailun edistämishanke on Calypso, joka on tarkoitettu
ikääntyneille ihmisille, epäsuotuisassa asemassa oleville nuorille, varattomille perheille ja
liikuntarajoitteisille henkilöille. Sen tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle tilaisuus
lomaan sekä tasoittaa samalla matkailualan kausivaihteluja. Hanke on ollut menestys
kolmen vuoden ajan, ja komissio on vuodesta 2014 lähtien yhteisrahoittanut nuorille
ja ikääntyneille tarkoitettuja pilottihankkeita, joilla pyritään tasoittamaan kausivaihteluja
(viimeinen tarjouskilpailu, jota hallinnoi pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava
toimeenpanovirasto, käynnistyi 30. kesäkuuta 2015).
Kestävä matkailu -hankkeisiin kuuluvat Euroopan ”rautaesiripun” reitti ja ”Vihreä
vyöhyke” (6 800 kilometrin pituinen reitti Barentsinmereltä Mustallemerelle), ja niiden
tavoitteena on edistää lännen ja idän entisen raja-alueen muuttamista kansainväliseksi kävely- ja
pyöräilyteiden verkostoksi. EuroVelo-verkostoa, johon kuuluu 14 pitkän matkan pyöräilyreittiä
ja jota hallinnoi Euroopan pyöräilyliitto, arvioidaan Euroopan parlamentin eurooppalaisten
pyöräilyreittien verkostosta tekemän tutkimuksen päivitetyssä versiossa (2012).
Komissio yhteisrahoittaa myös valtion rajat ylittäviä kestävän matkailun hankkeita, joilla
pyritään monipuolistamaan Euroopan matkailutarjontaa. Esimerkiksi COSME-ohjelman
yhteydessä käynnistettiin äskettäin (30. joulukuuta 2015) tarjouskilpailu, jolla pyritään
edistämään ja kehittämään urheiluun ja hyvinvointiin sekä Euroopan kulttuuri- ja
teollisuusperintöön liittyviä tuotteita ja palveluita.
Komissio on helmikuusta 2014 lähtien 18 kuukauden ajan yhteisrahoittanut Esteetön matkailu
-hankkeen yhteydessä esteettömien matkailutuotteiden ja -palvelujen tarjontaa vammaisten
henkilöiden, ikääntyneiden matkailijoiden ja tilapäisistä vaikeuksista kärsivien henkilöiden
hyväksi.
Komissio avasi matkojen ja matkailun digitoinnin yhteydessä maaliskuussa 2015 digitaalisen
matkailufoorumin, jonka tavoitteena on vahvistaa matkailualan pk-yritysten innovointi- ja
digitointivalmiuksia.
2. Matkailualan ja alueiden sekä vastuullisen matkailun hyväksi toteutetut toimenpiteet
Alueilla on jäsenvaltioiden hallintotasosta strategisesti parhaimmat mahdollisuudet kestävästi
kehittää matkailua ja edistää eurooppalaisten matkailukohteiden kilpailukykyä. Komissio
tukee myös Euroopan tärkeimpien matkailualueiden verkottumista. Heinäkuussa 2009
perustettu NECSTouR on Euroopan matkailualueiden muodostama avoin verkosto. Sen
tehtävänä on toimia foorumina, jolla vaihdetaan tietoja ja innovoivia ratkaisuja kestävän
ja kilpailukykyisen matkailun alalla. EU voi tukea matkailun panosta aluekehitykseen ja
työllisyyteen seuraavien rahoitusvälineiden avulla: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
kestävien matkailuhankkeiden rahoittamiseksi, Interreg-ohjelma, koheesiorahasto ympäristö-
ja kuljetusalan infrastruktuurin rahoittamiseksi, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) työllisyyden
edistämiseksi, Leonardo da Vinci -ohjelma ammattikoulutuksen edistämiseksi, maaseuturahasto
maaseudun talouden monipuolistamiseksi, Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) ekomatkailuun
siirtymiseksi, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP) ja tutkimuksen seitsemäs
puiteohjelma. Vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä kilpailukyvyn ja
innovoinnin puiteohjelma jatkuu COSME-ohjelmana ja tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma
Horisontti 2020 -ohjelmana.
Uudessa rahoituskehyksessä komissiolla on käytettävissään yhteensä 105,5 miljoonaa euroa
yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan COSME-ohjelman määrärahoina. Vuoden
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2015 määrärahat ovat vaatimattomat: COSME-ohjelman hallintokomitean vahvistama määrä
on 9 miljoonaa euroa. Matkailualaa koskevia yhdenmukaistettuja tilastotietoja on kerätty
unionissa vuodesta 1996 alkaen. Heinäkuun 6. päivänä 2011 annetulla asetuksella (EU)
N:o 692/2011 luotiin yhteiset puitteet jäsenvaltioissa kerättyjen matkailualan tilastotietojen
järjestelmälliselle kehittämiselle, tuottamiselle ja levittämiselle. Komissio perusti vuonna
2013 matkailun virtuaalisen seurantakeskuksen, jolla pyritään koordinoimaan tietojen keruuta
ja tallentamista ja lisäämään synergiavaikutuksia matkailupolitiikan eri tasojen välillä.
Komissio esitteli 27. marraskuuta 1996 ja 26. toukokuuta 1999 antamissaan tiedonannoissa
(COM(96) 547) ja (COM(1999)0262) lapsiseksimatkailun torjumista koskevan unionin
toimenpiteen (ennaltaehkäisyä ja rikkomuksia käsitellään jäljempänä).

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti ilmaisi tukensa matkailua koskevalle yhteisön toimelle jo joulukuussa 1996
antamalla puoltavan lausunnon ensimmäisestä, vuosia 1997–2000 koskevasta Philoxenia-
ohjelmasta. Hanke kuitenkin hylättiin, koska neuvosto ei ollut siitä yksimielinen.
Lapsiseksimatkailun torjuntatoimenpiteiden toteuttamisesta (COM(1999)0262) 30.
maaliskuuta 2000 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti kehotti jäsenvaltioita
hyväksymään ekstraterritoriaalisia määräyksiä, joiden perusteella ulkomailla lasten
seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneet voidaan ottaa rikostutkinnan kohteeksi, asettaa
syytteeseen ja tuomita. Parlamentti hyväksyi 27. lokakuuta 2011 lainsäädäntöpäätöslauselman
(P7_TA(2011)0468) ehdotuksesta direktiiviksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja
seksuaalisen riiston torjumisesta. Joulukuun 13. päivänä 2011 annetun direktiivin 2011/93/
EU[2] ansiosta lapsiseksimatkailu on rikos koko unionissa. Erityisesti direktiivin 21 artiklassa
säädetään kansallisista toimenpiteistä, joilla estetään tai kielletään sellaisten matkojen
järjestäminen, joiden päämääränä on tämänkaltaisten rikosten tekeminen.
Parlamentti antoi jo ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa päätöslauselmia matkailualaa
koskevista komission suuntaviivoista ja aloitteista. Näistä tärkeimpiä ovat 8. syyskuuta 2005
Euroopan kestävän matkailun uusista näkymistä ja haasteista, 29. marraskuuta 2007 uudistetusta
EU:n matkailupolitiikasta: kohti vahvempaa kumppanuutta Euroopan matkailualan hyväksi ja
16. joulukuuta 2008 matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehityksellisistä
näkökohdista annetut päätöslauselmat. Parlamentti on näissä päätöslauselmissa tarkastellut
viisumipolitiikan vaikutuksia matkailuun ja tukenut eurooppalaisten matkailukohteiden
markkinointia.
Se on myös ehdottanut Euroopan kulttuuriperintötunnuksen luomista ja pyöräilyreitin
perustamista entisen rautaesiripun varrelle sekä kannustanut matkailualaa monipuolistamaan
palveluiden tarjontaa, jotta matkailun kausiluonteisuutta voitaisiin tasoittaa.
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen parlamentti hyväksyi 27. syyskuuta 2011
valiokunta-aloitteisen mietinnön ”Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde” pohjalta
päätöslauselman P7_TA(2011)0407. Parlamentti tukee 21 toimenpiteeseen perustuvaa
komission poliittista strategiaa ja haluaa erityisesti antaa uutta pontta kilpailukykyiselle,
nykyaikaiselle, laadukkaalle ja kestävälle matkailulle, joka perustuu Euroopan kulttuurien
moninaisuuteen ja on mahdollista kaikille. Parlamentin jäsenet ovat myös korostaneet
sellaisilla muilla aloilla toteutettujen toimien merkitystä, jotka saattavat vaikuttaa ratkaisevasti
matkailuun, kuten työllisyys, verotus ja kuluttajien oikeudet.

[2]Direktiivin numero on oikaistu, ”2011/93/EU” korvaa ”2011/92/EU”:n (EUVL 2012 L18).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FI
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Neuvosto ei kuitenkaan myöntynyt parlamentin pyyntöön perustaa monivuotisen
rahoituskehyksen 2014–2020 yhteydessä erityinen ohjelma matkailua varten. Samoin
komissio joutui joulukuussa 2014 perumaan ei-sitovia Euroopan matkailualan laatuperiaatteita
koskevan suosituksen, jota se oli esittänyt neuvostolle helmikuussa 2014, vaikka
parlamentti oli tukenut eurooppalaisen matkailulaatumerkin käyttöönottoa (päätöslauselman
P7_TA(2011)0407 25 kohta ja päätöslauselman T8-0391/2015 53 kohta).
Parlamentti hyväksyi 27. lokakuuta 2015 toisessa käsittelyssä lainsäädäntöpäätöslauselman
(T8-0366/2015) uudeksi direktiiviksi, jolla lujitetaan matkapaketteihin ja yhdistettyihin
matkajärjestelyihin liittyvää kuluttajansuojaa ja kumotaan voimassaoleva direktiivi 90/314/
ETY. Parlamentti hyväksyi 29. lokakuuta 2015 päätöslauselman (T8-0391/2015) aiheesta
”Matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset”. Päätöslauselmassa
mainitaan esimerkiksi jakelukanavien digitointi ja uuden jakamistalouden alan kehittyminen,
kuluttajien käytöksen muuttuminen, tarve houkutella ammattitaitoista työvoimaa ja
säilyttää se, väestönmuutos ja kausiluonteisuus. Lisäksi Euroopan parlamentti kehottaa
komissiota esittämään matkailusta uuden EU:n strategian, jolla korvataan tai päivitetään
30. kesäkuuta 2010 annettu tiedonanto ”Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde”.
Parlamentti pyytää sisällyttämään matkailualan erilliseen otsakkeeseen seuraavassa
monivuotisessa rahoituskehyksessä. Samoin parlamentti kannustaa komissiota yhteistyössä
Euroopan matkailukomission (ETC) kanssa jatkamaan ja säilyttämään Euroopan maailman
suosituimpana matkailukohteena mahdollisesti kehittämällä ”Destination Europe 2020” -
brändin, johon sisältyy Eurooppaa matkailukohteena edistäviä markkinointi-, brändäys- ja
myynninedistämistoimia, ja panemaan täytäntöön komission helmikuussa 2014 käynnistämän
ja neuvostossa kaatuneen pitkän aikavälin strategian (ks. edellä).
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//FI
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