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MATKAILU

Matkailulle on joulukuusta 2009 alkaen ollut erillinen oikeusperusta. Sille ei
kuitenkaan ole omaa rahoitusta nykyisessä vuosien 2021–2027 monivuotisessa
rahoituskehyksessä.

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 2,3 miljoonaa yritystä, jotka ovat
pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ne työllistävät arviolta 12,3 miljoonaa
henkilöä. Vuonna 2018 matkailualan suora osuus EU:n bruttokansantuotteesta (BKT)
oli 3,9 prosenttia, ja ala työllisti 5,1 prosenttia aktiiviväestöstä (noin 11,9 miljoonaa
henkilöä). Kun otetaan huomioon matkailun tiiviit yhteydet muihin toimialoihin,
matkailualan luvut ovat vieläkin korkeampia (10,3 prosenttia BKT:stä ja 11,7 prosenttia
kaikista työpaikoista, mikä tarkoittaa, että ala työllistää 27,3 miljoonaa henkilöä).
Kansainvälisten matkailijoiden määrä koko maailmassa kasvoi vuonna 2019
yhteensä 1,5 miljardiin (lisäystä 4 prosenttia). Eurooppaan matkailijoista tuli
745 miljoonaa, mikä vastaa 50 prosentin markkinaosuutta. Maaliskuussa 2020
puhjennut covid-19-pandemia on johtanut epävarmuuteen sen torjumiseksi käyttöön
otettujen matkustuskieltojen ja terveystoimenpiteiden vuoksi. Se onkin matkailualan
tulevaisuuden merkittävin haaste tällä hetkellä.
Unionin näkökulmasta matkailupolitiikka on myös keino tukea työllisyyteen ja
kasvupolitiikkaan liittyviä yleistavoitteita. Ympäristöulottuvuus on saamassa yhä
enemmän jalansijaa matkailualalla. Se ilmenee jo kestävää, vastuullista ja eettistä
matkailua koskevissa hankkeissa. Euroopan parlamentti julkaisi vuonna 2018
tutkimuksen liiallisen matkailun vaikutuksista ja siihen liittyvistä toimista: ”Overtourism:
impact and possible policy responses”

SAAVUTUKSET

A. Yleiset toimenpiteet
Matkailua ja työllisyyttä käsitelleestä 21. kesäkuuta 1999 pidetystä Eurooppa-
neuvoston kokouksesta alkaen EU on tiedostanut yhä selvemmin matkailun
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vaikutuksen työllisyyteen. Marraskuussa 2001 julkaistussa tiedonannossa
”Yhteistyöhön perustuva toimintatapa Euroopan matkailun tulevaisuutta
varten” (COM(2001)0665) 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.
Komissio on toteuttanut tältä pohjalta monenlaisia toimenpiteitä. Strategian välittömiä
tuloksia ovat esimerkiksi seuraavat:
— jäsenvaltiokohtainen matkailun satelliittitilinpito (TSA), josta johdettiin

ensimmäinen unionin tason satelliittitilinpito

— Eurooppaa matkailukohteena mainostava portaali.

— Euroopan matkailufoorumi on järjestetty vuodesta 2002 alkaen vuosittain
yhteistyössä sen jäsenvaltion kanssa, joka toimii Euroopan unionin neuvoston
puheenjohtajana kyseisen vuoden toisella vuosipuoliskolla. Vuonna 2019
Helsingissä järjestetyn 18. foorumin aiheena oli kestävän kasvun luominen
EU:n matkailualalla digitalisaation avulla. Vuoden 2020 foorumi järjestettiin
virtuaalisesti Berliinistä, ja sen aikana käsiteltiin kriisinratkaisutapoja ja matkailun
uudelleensuuntautumista Euroopassa.

Komissio on antanut vuodesta 2001 lähtien useita tiedonantoja poliittisista
suuntaviivoistaan matkailualan kehittämiseksi. Seuraavassa luetellaan muutamia,
joista viimeisin on vuodelta 2014:
— 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 Euroopan matkailualan
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 EU:n ulkopuolisista 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
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toimenpiteitä ovat erityisesti hotellien paloturvallisuudesta annettu neuvoston suositus
86/666/ETY, kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia koskevien sopimusten osalta
annettu direktiivi 2008/122/EY ja matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä
annettu direktiivi (EU) 2015/2302. Lisäksi kaikilla liikenteen aloilla on annettu
säännöksiä matkustajien oikeuksista (2.2.3). Uimaveden laadun hallinnasta
15. helmikuuta 2006 annettu direktiivi 2006/7/EY on esimerkki matkailun ja muiden
EU:n toimivaltaan kuuluvien alojen välisistä yhteyksistä. Sillä myös kumotaan
8. joulukuuta 1975 annettu direktiivi 76/160/ETY 31. joulukuuta 2014 alkaen.
Komissio on esittänyt Euroopan parlamentin pyynnöstä aloitteita viiden
valmistelutoimen muodossa Euroopan matkailun ajankohtaisista aiheista.
Esimerkiksi Eden-hankkeen tarkoituksena on edistää matkailua eurooppalaisiin
huippukohteisiin eli sellaisiin uusiin tai vähemmän tunnettuihin matkailukohteisiin,
jotka noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. Valmistelutoimen rahoitus päättyi
vuonna 2011, mutta komissio on jatkanut hankkeen täytäntöönpanoa yritysten
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) kautta.
Calypso on sosiaalisen matkailun edistämistä koskeva aloite, joka on tarkoitettu
ikääntyneille ihmisille, epäsuotuisassa asemassa oleville nuorille, varattomille perheille
ja liikkumisesteisille henkilöille. Ohjelmasta on rahoitettu lukuisia valtioiden rajat
ylittäviä kumppanuuksia, joilla tuetaan sosiaalisen matkailun alalla tehtävää yhteistyötä
ja vaihtoa. EU on muun muassa tukenut e-Calypso-verkkoalustan perustamista, jonka
on tarkoitus tuoda yhteen sosiaalisesti osallistavien lomamatkojen kysyntä ja tarjonta.
Kestävä matkailu -hankkeisiin kuuluu ”Euroopan vihreä vyöhyke” (6 800 kilometrin
pituinen reitti Barentsinmereltä Mustallemerelle), jonka tavoitteena on edistää
entisen ”rautaesiripun” 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).
DiscoverEU-hankkeella, joka on yksi monista matkailua edistävistä hankkeista,
tarjotaan 18-vuotiaille eurooppalaisille mahdollisuus matkustaa EU:n alueella ja
tutustua Euroopan maiden erilaisiin kulttuureihin.
EU yhteisrahoittaa myös valtioiden rajat ylittäviä kestävän matkailun hankkeita,
joilla pyritään monipuolistamaan Euroopan matkailutarjontaa. Esimerkiksi COSME-
ohjelman yhteydessä julkaistiin jokin aika sitten ehdotuspyyntö (määräaika
19. heinäkuuta 2018), jossa pyydettiin ehdotuksia hankkeista, joilla pyritään
edistämään ja kehittämään ylikansallisia temaattisia matkailutuotteita, jotka
hyödyntävät matkailun sekä kulttuurialan ja luovien toimialojen välisiä synergiaetuja.
COSME-ohjelman yhteydessä on käynnistetty useita muitakin aloitteita. Niillä
— tuetaan matkailualan kilpailukykyistä ja kestävää kasvua (2017)

— edistetään ja kehitetään urheiluun ja hyvinvointiin sekä Euroopan kulttuuri- ja
teollisuusperintöön liittyviä tuotteita ja palveluita (2015)

— helpotetaan ikääntyneiden ja nuorten valtioiden rajat ylittävää matkailua EU:ssa
sesonkien ulkopuolella (2014)
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— maksimoidaan matkailun, luksusteollisuuden ja luovien toimialojen välinen
yhteistyö (2014).

2. Matkailualan ja alueiden sekä vastuullisen matkailun hyväksi toteutetut
toimenpiteet
Komissio tukee myös Euroopan suosituimpien 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 (rahoituskohde suluissa): Euroopan aluekehitysrahasto
(kestävät matkailuhankkeet), Interreg-ohjelma, koheesiorahasto (ympäristö- ja
liikennealan infrastruktuuri), Euroopan sosiaalirahasto (työllisyys), Leonardo
da Vinci -ohjelma (ammattikoulutus), maaseuturahasto (maaseudun talouden
monipuolistaminen), kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP) ja tutkimuksen
seitsemäs puiteohjelma. Monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 CIP-
ohjelman tilalle tulee sisämarkkinaohjelma ja Horisontti 2020 -ohjelma vaihtuu
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaksi.
Matkailualaa koskevia yhdenmukaistettuja tilastotietoja on kerätty EU:ssa
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, jonka tehtävänä
on koordinoida tietojen keruuta ja tallentamista ja lisätä synergiavaikutuksia
matkailupolitiikan eri päätöksentekotasojen välillä. Komissio esitteli 27. marraskuuta
1996 ja 26. toukokuuta 1999 antamissaan tiedonannoissa (COM(1996)0547 ja
COM(1999)0262) lapsiseksimatkailun torjumista koskevan unionin toimenpiteen
(ennaltaehkäisyä ja rikkomuksia käsitellään jäljempänä).
3. Muut kohdennetut toimet
EU päätti nimetä vuoden 2018 EU:n ja Kiinan matkailuvuodeksi. Kiina on yksi
EU:n matkailun suurimmista ja nopeimmin kasvavista lähtömarkkinoista. Aloitteen
tarkoituksena oli tuoda paremmin esille vähemmän tunnettuja matkailukohteita,
parantaa matkustus- ja matkailukokemuksia sekä edistää taloudellista yhteistyötä ja
viisumimenettelyjen helpottamista ja lentoyhteyksien parantamista.
Euroopan komissio järjesti Brysselissä 19. maaliskuuta 2019 myös matkailualan
saavutuksia esitelleen konferenssin.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti ilmaisi tukensa matkailua koskevalle EU:n toimelle jo joulukuussa 1996
antamalla puoltavan lausunnon ensimmäisestä, vuosia 1997–2000 koskevasta
Philoxenia-ohjelmasta. Hanke kuitenkin hylättiin, koska neuvosto ei päässyt siitä
yksimielisyyteen.
Lapsiseksimatkailun torjuntatoimenpiteiden toteuttamisesta 30. maaliskuuta 2000
antamassaan päätöslauselmassa parlamentti kehotti jäsenvaltioita hyväksymään
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yleismaailmallisesti sitovia 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 ansiosta
lapsiseksimatkailu on rikos koko unionissa. Direktiivin 21 artiklassa säädetään
erityisesti 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 alueelle sekä kannustanut matkailualaa
monipuolistamaan palveluiden tarjontaa, jotta matkailun kausiluonteisuutta voitaisiin
tasoittaa.
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen parlamentti hyväksyi 27. syyskuuta
2011 valiokunta-aloitteiseen mietintöön perustuvan päätöslauselman ”Eurooppa,
maailman ykkösmatkailukohde”. 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.
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. Näin siitä huolimatta, että parlamentti oli tukenut
eurooppalaisen matkailulaatumerkin käyttöönottoa 27. syyskuuta 2011 antamassaan
päätöslauselmassa (25 kohta) ja matkailun edistämistä Euroopassa koskevista
uusista haasteista ja ajatuksista 29. lokakuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa
(53 kohta).
Parlamentti hyväksyi 27. lokakuuta 2015 toisessa käsittelyssä
lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta direktiiviksi, jolla parannettiin
matkapaketteihin liittyvää kuluttajansuojaa ja kumottiin direktiivi 90/314/ETY
(P8_TA(2015)0366). Parlamentti hyväksyi 29. lokakuuta 2015 päätöslauselman
aiheesta ”Matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja
ajatukset”. Päätöslauselmassa mainitaan esimerkiksi jakelukanavien digitointi ja
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uuden jakamistalouden alan kehittyminen, kuluttajien käytöksen muuttuminen,
tarve houkutella ammattitaitoista työvoimaa ja säilyttää se, väestönmuutos ja
kausiluonteisuus. Lisäksi parlamentti kehotti komissiota esittämään matkailusta uuden
strategian, jolla korvataan tai päivitetään 30. kesäkuuta 2010 annettu tiedonanto
”Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde”, ja sisällyttämään matkailualan erilliseen
otsakkeeseen seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Samoin parlamentti
kannusti komissiota yhteistyössä Euroopan matkailukomission kanssa säilyttämään
Euroopan maailman suosituimpana matkailukohteena mahdollisesti kehittämällä
”Destination Europe 2020” -brändin.
Matkailua käsittelevä parlamentin laajennettu työryhmä, liikenne- ja matkailuvaliokunta
ja matkailualaa käsittelevä työryhmä käyvät ajoittain keskusteluja kansainvälisten
matkailujärjestöjen edustajien kanssa. Maailman matkailujärjestön (UNWTO)
pääsihteerin kanssa helmikuussa 2018 pidetyssä kokouksessa Euroopan parlamentti
ja UNWTO allekirjoittivat yhteistyöpöytäkirjan, jonka tavoitteena on edistää kestävää
matkailua Euroopassa. Matkailualaa käsittelevä työryhmä on myös peräänkuuluttanut
johdonmukaisempaa matkailupolitiikkaa ja ottanut esille matkailua koskevan erillisen
budjettikohdan sisällyttämisen unionin talousarvioon. Matkailusta 29. lokakuuta
2015 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti kannusti komissiota tehostamaan
edelleen Euroopan markkinointia maailman suosituimpana matkailukohteena. Lisäksi
siinä korostettiin Euroopan matkailubrändin merkitystä ja kehotettiin lisäämään
yhteistyötä kansainvälisten matkailujärjestöjen kanssa. Parlamentti julkaisi jokin aika
sitten tutkimuksen eurooppalaisen matkailun viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista
haasteista: ”European tourism: recent developments and future challenges”.

KORONAVIRUSKRIISIN VUOKSI TOTEUTETUT TOIMET

Eurooppa on maailman suosituin matkailukohde. Matkailuala on olennaisen tärkeä osa
EU:n taloutta, ja sen osuus BTK:stä on 10 prosenttia, minkä vuoksi EU on sitoutunut
alan elvyttämiseen.
Maailmanlaajuisen terveyskriisin vaikutukset alkavat tulla ilmi, ja Euroopan
matkailualan kasvun odotetaan jäävän alle vuoden 2019 tason vuoteen 2023
asti. Vuoden 2020 neljän ensimmäisen kuukauden aikana Eurooppaan tulevien
kansainvälisten matkailijoiden määrä laski rajusti 44 prosenttia vuoden 2019
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kehitys oli vastaavaa muuallakin maailmassa.
Euroopan matkailualan työntekijöistä valtava määrä, 14,2–29,5 miljoonaa henkilöä,
menetti työpaikkansa vuonna 2020. Epävarmuus vallitsee edelleen, ja pandemian
vuoksi sovellettavien rajoitusten kesto vaikuttaa merkittävästi alan tappioihin.
Komissio on ottanut käyttöön useita nopean toiminnan välineitä. Se esitti
ehdotuksen niiden sääntöjen soveltamisen keskeyttämisestä, jotka velvoittavat
lentoyhtiöt käyttämään valtaosan niille jaetuista lähtö- ja saapumisajoista EU:n
lentoasemilla (COM(2020)0111), antoi tulkintaohjeet matkustajien oikeuksia koskevista
EU:n asetuksista (C(2020)1830) ja suuntaviivat rajaturvallisuustoimenpiteitä varten
(C(2020)1753) sekä tuki EU:n matkustajia kotiinpaluussa sulkutoimien aikana maalis–
toukokuussa 2020.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/document.html?reference=IPOL_STU(2019)629200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6842-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_535
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Komissio antoi toukokuussa 2020 tiedonannon ”Matkailu ja liikenne vuonna
2020 ja sen jälkeen” (COM(2020)0550), joka sisältää ohjeita ja suosituksia,
joiden tavoitteena on palauttaa rajoittamaton vapaa liikkuvuus ja avata sisärajat
turvallisesti, käynnistää liikennepalvelut ja -yhteydet sekä matkailupalvelut ja erityisesti
majoitus- ja ravitsemispalvelut turvallisesti uudelleen sekä ratkaista likviditeettikriisi
ja palauttaa kuluttajien luottamus. Lisäksi siinä annetaan matkaseteleitä koskevia
suosituksia. Parlamentti puolestaan käsitteli covid-19-pandemiaa täysistunnoissaan
10. maaliskuuta, 26. maaliskuuta ja 17. kesäkuuta 2020. Parlamentti vahvisti
26. maaliskuuta 2020 pidetyssä ylimääräisessä täysistunnossa kantansa kolmeen
lainsäädäntöehdotukseen: koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva
investointialoite (P9_TA(2020)0042), EU:n solidaarisuusrahaston soveltamisalan
laajentaminen kattamaan kansanterveydelliset hätätilanteet (P9_TA(2020)0043) sekä
lentoasemien lähtö- ja saapumisaikoja koskevien sääntöjen soveltamisen väliaikainen
keskeyttäminen (ks. edellä mainittu COM(2020)0111 ja P9_TA(2020)0041).
Parlamentti hyväksyi lisäksi 19. kesäkuuta 2020 pidetyssä täysistunnossa
päätöslauselman liikenteestä ja matkailusta vuonna 2020 ja sen jälkeen. Siinä se
katsoi, että liikenne- ja matkailualalle tarvitaan sekä nopeaa lyhyen aikavälin tukea että
pitkän aikavälin tukea alan selviytymisen ja kilpailukyvyn varmistamiseksi, ja korosti,
että nykyinen kriisi tarjoaa myös historiallisen tilaisuuden nykyaikaistaa matkailua
EU:ssa ja parantaa sen kestävyyttä ja esteettömyyttä vammaisille henkilöille.
Parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2021 valiokunta-aloitteisen mietinnön aiheesta
”Kestävää matkailua koskevan EU:n strategian laatiminen” (P9_TA(2021)0109).
Siinä se kehottaa jäsenvaltioita panemaan viipymättä täysimääräisesti täytäntöön
turvallista matkustamista koskevat yhteiset ja yhteensovitetut kriteerit. Parlamentti
haluaa nopeasti käyttöön yhteisen rokotustodistuksen ja lääketieteellisiin tarkoituksiin
käytettävien rokotusmenettelyjen vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmän. Samalla
olisi helpotettava EU:n matkustajalomakkeen käyttöönottoa, mieluiten sähköisenä,
kunnioittaen täysimääräisesti tietosuojasääntöjä.
Jäsenvaltioita kehotetaan ottamaan käyttöön yhteinen ja syrjimätön, ennen lähtöä
suoritettavaa testausta koskeva EU:n terveysturvallisuusmenettely, jonka olisi oltava
luotettava ja kohtuuhintainen ja jossa hyödynnettäisiin nopeita testausmenetelmiä,
PCR-testejä ja muita testejä. Parlamentti pitää myös valitettavana talousarvio- ja
rahoitustuen riittämättömyyttä ja kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan matkustus-
ja matkailupalveluihin tilapäisesti alennettuja alv-kantoja. Lisäksi kaudella 2020–
2024 olisi toteutettava erityinen kaikille mikroyrityksille ja pk-yrityksille suunnattu
elvytyspaketti.
Komissio antoi 17. maaliskuuta 2021 tiedonannon aiheesta ”Yhteiset toimet
Euroopan turvallista ja pysyvää avautumista varten” (COM(2021)0129) sekä
ehdotuksen asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten
myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan
liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus)
(COM(2021)0130). Lisäksi se ehdotti vastaavaa kehystä, jota sovelletaan
jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleviin tai asuviin kolmansien maiden
kansalaisiin (COM(2021)0140).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0550&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0042_FI.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0043_FI.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2020)0111
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_FI.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0169
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_FI.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2021:140:FIN
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EU:n digitaalisen koronatodistuksen hyväksyvät kaikki jäsenvaltiot, mikä auttaa
varmistamaan, että nykyiset rajoitukset voidaan poistaa koordinoidusti.

Davide Pernice
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
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