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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0258/2015 

Euroopan parlamentin päätöslauselma matkailun edistämistä Euroopassa koskevista 

uusista haasteista ja ajatuksista 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – 

Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet” (COM(2010)0352), 

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Eurooppa, 

maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet”
1
, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Eurooppalainen strategia rannikko- ja 

merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten” (COM(2014)0086), 

– ottaa huomioon matkailupalvelujen turvallisuudesta annetun komission vihreän kirjan 

(COM(2014)0464), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”EU-agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin 

tuloksiin” (COM(2015)0215), 

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten 

liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020
2
, 

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2003 annetun neuvoston päätöslauselman vammaisten 

mahdollisuuksista päästä kulttuurilaitoksiin ja -tiloihin ja nauttia kulttuuritoiminnasta
3
, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 

sen 195 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

                                                 
1 EUVL C 56 E, 26.2.2013, s. 41. 
2 EUVL C 131 E, 8.5.2013, s. 9. 
3 EUVL C 134, 7.6.2003, s. 7. 
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– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A8-

0258/2015), 

A. toteaa, että SEUT-sopimuksen 195 artiklan mukaan unioni täydentää jäsenvaltioiden 

toimintaa matkailualalla toimenpiteillä, jotka eivät käsitä lakien yhdenmukaistamista; 

B. toteaa, että matkailu on yksi Euroopan talouden mahdollisista avainaloista ja sen osuus 

unionin BKT:stä on yli 10 prosenttia, jos matkailuun liittyvät alat otetaan huomioon; 

toteaa, että matkailu toimii myös vakaan työllisyyden vauhdittajana, sillä ala työllistää 

suoraan 13 miljoonaa henkeä ja sen osuus unionin työpaikoista on vähintään 

12 prosenttia; 

C. ottaa huomioon, että Eurooppa on 52 prosentin markkinaosuudellaan maailman 

suosituin matkailukohde; toteaa tilastojen osoittavan, että unionin kansalaisten 

ulkomaanmatkoista tehdään edelleen suurin osa EU:ssa, ja toteaa, että unionin alueelle 

saapuvien kansainvälisten matkailijoiden määrän ennustetaan kasvavan vuosittain 

140 miljoonalla vuoteen 2025 mennessä; 

D. toteaa, että matkailu on merkittävää sosioekonomista toimintaa unionissa, ja sillä on 

suuri vaikutus talouskasvuun, työllisyyteen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen, ja sitä 

voitaisiin siksi hyödyntää nykyisen talous- ja työllisyyskriisin käsittelemisessä; 

E. toteaa, että rannikko- ja merimatkailu on Euroopan tärkein mereen liittyvä toimiala ja se 

muodostaa yli kolmanneksen koko meritaloudesta ja vaikuttaa suoraan moniin muihin 

unionin talouden aloihin työllistämällä 3,2 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa on 16–

35-vuotiaita; korostaa lisäksi, että tämä ala on auttanut luomaan kasvua ja työpaikkoja 

erityisesti Atlantin ja Välimeren alueilla; 

F. ottaa huomioon, että matkailun poliittisilla painopisteillä edistetään ainakin kolmea 

Junckerin komission ensisijaista tavoitetta eli kestävää kasvua ja työpaikkoja, 

yhteenliitettyjä digitaalisia sisämarkkinoita ja syvempiä ja oikeudenmukaisempia 

sisämarkkinoita; 

G. panee merkille, että vuoden 2010 tiedonannossa ”Eurooppa, maailman 

ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet” ilmoitetut toimet 

edistävät kunnianhimoista tavoitetta säilyttää Eurooppa maailman suosituimpana 

matkailukohteena; 

H. ottaa huomioon, että matkailulla ei ole omaa budjettikohtaa unionin talousarviossa ja 

että tämän alan toimet ovat jakautuneet moneen eri rahastoon, pilottihankkeeseen ja 

valmistelutoimeen; 

I. ottaa huomioon, että Euroopan matkailualalla on vastassaan erinäisiä haasteita, joista 

voidaan mainita esimerkiksi turvattomuuden kasvu liikkumiseen liittyvässä 

infrastruktuurissa; 

J. toteaa, että matkailupolitiikan päätöksentekijät voivat vastata demografisten muutosten 

ja matkailun kausiluonteisuuden kaltaisiin haasteisiin kehittämällä tuotteita ja palveluja, 
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joilla vastataan yhä useampien ikäihmisten erityistarpeisiin, koska ikäihmiset voivat 

tehdä matkoja myös hiljaisella kaudella; 

K. ottaa huomioon, että matkailualan pk-yrityksillä on huomattavia ongelmia raskaan 

sääntelytaakan vuoksi; 

L. katsoo, että unionin lähialueiden, kuten Ukrainan ja Lähi-idän, konflikteilla sekä 

terrorismiuhilla on kielteinen vaikutus matkailualaan, minkä vuoksi tarvitaan 

vastatoimia sekä kansallisella että unionin tasolla; 

M. on sitä mieltä, että luonnon ja maiseman sekä kaupunkikohteiden kanssa sopusoinnussa 

oleva kestävä matkailu, joka perustuu resurssitehokkuuteen, auttaa säilyttämään 

paikallista ympäristöä erityisesti vuoristo- ja rannikkoalueilla ja saarilla, edistää 

osaltaan alueellista kasvua, vastaa matkailijoiden yhä kasvaviin laatuvaatimuksiin ja 

auttaa yrityksiä kilpailemaan mutta että se pysyy kuitenkin kalliina matkailun lajina ja 

siten vähemmistönä matkailualalla; 

N. ottaa huomioon, että Euroopan kulttuurimatkailulla on merkittävä asema Euroopan 

runsaan kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä, se vahvistaa eurooppalaista 

identiteettiä ja edistää kulttuurien välistä vaihtoa ja monikulttuurista ymmärrystä; 

O. katsoo, että alueilla on perustavan tärkeä asema matkailuun liittyvien toimintatapojen 

kehittämiseen ja täytäntöönpanoon alueellisella tasolla; 

P. katsoo, että jakamistalous edustaa siirtymistä uusiin liiketoimintamalleihin nopeasti 

muuttuvan teknologian myötä, ja toteaa, että monet jakamistalouden vaikutusvaltaisista 

yrityksistä ovat osa matkailupalvelutaloutta; 

Q. ottaa huomioon, että vaikka tieto on hajanaista ja luotettavien päätelmien tekeminen on 

siksi vaikeaa, jakamistalouden taloudellisilla seurauksilla on mitä todennäköisimmin 

myönteinen vaikutus talouskasvuun ja hyvinvointiin; 

R. ottaa huomioon, että korkealaatuisten palvelujen tarjoamisen ja kuluttajien oikeuksien 

suojelun pitäisi olla etusijalla kaikille matkailuun liittyviä palveluja tarjoaville 

toimijoille, kuten jakamistaloudessa toimiville ja uusinta internet-teknologiaa 

käyttäville toimijoille; 

S. ottaa huomioon, että matkustus ja matkailu ovat aloja, joihin digitalisoituminen on 

vaikuttanut eniten, mikä avaa uusia mahdollisuuksia matkatoimistoille sekä Euroopassa 

että maailmanlaajuisesti; 

Komission toimintapuitteet  

1. kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille ja jäsenvaltioille vuoden 2010 

tiedonannossa vahvistettujen toimien täytäntöönpanosta sekä määrärahojen käytöstä 

rakennerahastojen ja asiaa koskevien unionin ohjelmien, erityisesti kilpailukyvyn ja 

innovoinnin puiteohjelman (CIP) ja yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan 

ohjelman (COSME) sekä niitä koskevien pilottihankkeiden ja valmistelutoimien, 

yhteydessä; pyytää toteuttamaan tämän todellisena uudelleenarviointina, johon kuuluu 
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arviointi matkailunedistämistoimien sekä unionin matkailualan kilpailukyvyn 

vakiinnuttamista koskevien toimenpiteiden tehokkuudesta; 

2. vaatii komissiota arvioimaan mahdollisuutta luoda seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä täysin oma kokonaisuus matkailualaa varten, koska matkailu olisi 

miellettävä rahoituksen ja toimien tasolla selvemmin itsenäiseksi taloudelliseksi 

toiminnaksi sen sijaan, että sitä rahoitetaan muiden toimintalohkojen talousarvioista; 

3. muistuttaa, että Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot) ovat edelleen 

tietyissä jäsenvaltioissa suurin matkailualaa vireyttävien toimien ulkoisen rahoituksen 

lähde; kehottaa siksi Euroopan komissiota takaamaan entistä paremman avoimuuden 

sen esiin tuomisessa, miten paikallisviranomaiset käyttävät rakennerahastoja; 

4. pyytää komissiota, jäsenvaltioita, alueita ja matkailusta vastaavia viranomaisia ja 

yrityksiä sekä erityisesti pk-yrityksiä hyödyntämään mahdollisimman paljon Euroopan 

strategisten investointien rahaston (ESIR) tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia erityisesti 

kansallisten ja alueellisten investointipankkien avulla, jotta unionin matkailun 

edistämistoimien laatua voidaan parantaa; 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kannustamaan matkailua koskevien 

pilottiskenaarioiden kehittämiseen Horisontti 2020 -ohjelman mukaisesti; 

6. kehottaa komissiota käännättämään rahoitustukea koskevan oppaan unionin 24 

viralliselle kielelle, jotta rahoitusmahdollisuuksia koskevat tiedot olisivat paremmin 

saatavilla etenkin pk-yritysten kannalta, koska rahoituksen saatavuus kuuluu esteisiin, 

joita niillä on tällä alalla; 

7. kehottaa komissiota nimittämään riippumattomia asiantuntijoita, jotka arvioivat muiden 

unionin politiikkojen vaikutusta matkailuun ja analysoivat matkailuun kohdistuvia 

todellisia ja mahdollisia uhkia, jotka johtuvat konflikteista EU:n naapurimaissa ja 

-alueilla, sekä raportoivat asiasta parlamentille ja antavat ehdotuksia toimenpiteistä, 

joilla edistetään myönteistä vaikutusta ja vähennetään kielteistä vaikutusta matkailuun; 

8. odottaa komission esittävän katsauksen ajankohtaisista tilastoista matkailutilastoista 

annetun uuden asetuksen perusteella; 

9. toteaa, että tarvitaan lisää toimenpiteitä matkailua koskevan yhdennetyn 

lähestymistavan kehittämiseksi, jotta voidaan varmistaa, että alan edut ja tarpeet otetaan 

huomioon laadittaessa ja pantaessa täytäntöön muuta unionin politiikkaa (esim. 

liikenne- tai maaseutupolitiikkaa); 

10. kehottaa komissiota esittämään yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa 

unionin matkailua koskevan uuden strategian, jolla korvataan vuoden 2010 tiedonanto 

tai saatetaan se ajan tasalle; 

11. toivoo komission esittävän seuraavan Euroopan matkailufoorumin yhteydessä 

yksityiskohtaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä uusista yhteisistä toimista; 

12. korostaa komission yksiköiden ja osastojen välisen koordinoinnin merkitystä; 
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13. kehottaa komissiota harkitsemaan suhteettoman sääntelytaakan vähentämistä, sillä se 

vaikuttaa kielteisesti matkailualan pk-yritysten kilpailukykyyn; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita vähentämään olemassa olevaa sääntelytaakkaa ja pidättymään sen 

lisäämisestä; 

14. muistuttaa komissiota siitä, että matkailu on yksi Euroopan talouden avainaloista, minkä 

vuoksi on parannettava merkittävästi jäsenvaltioiden, alue- ja paikallisviranomaisten 

sekä rahoituslaitosten välistä koordinointia ja luotava synergioita julkisen ja yksityisen 

matkailualan välille; kehottaa komissiota paneutumaan siihen, että kehitetään 

mekanismi alan tehokasta koordinointia ja yhteistyötä varten; 

15. katsoo, että unionin on kehitettävä yhteistyötä ja hyviä naapuruussuhteita koskevan 

politiikan yhteydessä yhteistyötoimia matkailun kehittämiseksi kolmansissa maissa, 

jotta voidaan mahdollistaa näiden maiden talouden tasapuolinen kehittyminen, minkä 

avulla vähennetään myös naapuruussuhteisiin liittyviä jännitteitä ja lisätään alueen 

houkuttelevuutta ja siellä vierailevien matkailijoiden määrää; 

16. pyytää komissiota esittelemään arvioinnin Euroopan matkailuviraston perustamisen 

hyvistä ja huonoista puolista; 

Euroopan matkailubrändin luominen ja Euroopan maiden yhteismarkkinointi 

matkailukohteena 

17. kannustaa voimakkaasti komissiota edistämään jatkossakin yhteistyössä Euroopan 

matkailukomission (ETC) ja jäsenvaltioiden kanssa sitä, että Euroopan maat pysyvät 

maailman suosituimpana matkailukohteena; 

18. kehottaa erityisesti luomaan brändin ”Euroopan maat 

matkailukohteena/matkailukohteina”, jotta voidaan täydentää ja tehostaa kansallisella, 

alueellisella, rajatylittävällä ja paikallisella tasolla toimivien matkailujärjestöjen ja 

Euroopan matkailualan toteuttamia edistämistoimia, joilla parannetaan eurooppalaisten 

matkailukohteiden näkyvyyttä ja kilpailukykyä erityisesti kaukana sijaitsevilla 

markkinoilla; tähdentää erityisesti, että ”Euroopan maat 

matkailukohteena/matkailukohteina” -brändissä tarvitaan osallistavaa lähestymistapaa, 

joka hyödyttää sekä jo vakiintuneita että vähemmän tunnettuja eurooppalaisia 

matkakohteita, samalla kun vaalitaan Euroopan eri alueiden luontaista 

monimuotoisuutta, siten että ne voivat hankkia elantonsa omasta alueellisesta 

brändistään; tähdentää, että asiassa on kunnioitettava täysipainoisesti jäsenvaltioiden 

toimivaltaa; 

19. on kuitenkin tietoinen siitä, että yhteiset tavoitteet on määriteltävä selkeästi ja 

”Euroopan maat matkailukohteena/matkailukohteina” -brändin mahdollisuuksia ja 

lisäarvoa on analysoitava jäsenvaltioiden ilmaisemien tarpeiden ja erityispiirteiden 

mukaisesti; katsoo, että tämän toteuttaminen edellyttää, että toimialan, 

matkailujärjestöjen sekä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa järjestetään lisää 

perusteellisia kuulemisia; suosittelee, että olisi laadittava brändikäsikirja, jossa 

esitettäisiin sovitut markkinointia koskevat yksityiskohtaiset määräykset; 
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20. suosittelee harkitsemaan, miten yksityinen sektori voidaan ottaa mukaan ”Euroopan 

maat matkakohteena/matkakohteina” -brändiä koskevaan markkinointistrategiaan ja 

kuinka se voi edistää taloudellisesti kyseisen strategian kehittämistä ja sen tavoitteiden 

saavuttamista; korostaa julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien 

merkitystä ja ehdottaa siksi matkailun julkisen ja yksityisen sektorin 

erityiskumppanuutta (SPOT) koskevan ohjelman laatimista; kehottaa jäsenvaltiota ja 

alue- ja paikallisviranomaisia ottamaan alue- ja paikallisviranomaisensa mukaan tähän 

prosessiin ja tekemään rakentavaa yhteistyötä kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 

21 kehottaa vahvistamaan ”Euroopan maat matkailukohteena/matkailukohteina” -brändiä 

maailman parhaana matkailualueena perheille, lapsille ja eri sukupolville; 

22. pitää tärkeänä, että ”Euroopan maat matkailukohteena/matkailukohteina” -brändiin 

kuuluu olennaisena osana matkailijoiden turvallisuus; kehottaa siksi jäsenvaltioiden 

viranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä komission kanssa sellaisten strategioiden 

(mukaan lukien matkailijoille suunnatut tiedotuskampanjat) laatimiseksi, joiden 

tavoitteena on, että matkailijat voivat nauttia mahdollisimman turvallisesta 

kokemuksesta eurooppalaisissa matkailukohteissa; 

Matkailutuotteita koskeva eurooppalainen yhteistyö 

23. katsoo, että julkisten ja yksityisten sidosryhmien olisi lisättävä ponnistuksiaan uusien 

matkailutuotteiden kehittämiseksi ja tässä yhteydessä olisi otettava täysin huomioon 

makroaluestrategiat; panee merkille, että Adrian- ja Joonianmeren makroalueen 

kaltaiset makroalueet tarjoavat yksilöllisiä luonto-, kulttuuri- ja historiaperustoja 

kyseisten tuotteiden kehittämiselle; kehottaa Itämerta, Tonavaa, Adrian- ja 

Joonianmerta sekä Alppeja koskevien unionin makroaluestrategioiden julkisia ja 

yksityisiä sidosryhmiä laatimaan omalla alueellaan yhteisiä strategioita matkailun 

kehittämiseksi; 

24. kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön valtioiden välisten temaattisten matkailureittien 

suunnittelemisessa (useiden Euroopan valtioiden tasolla) tiettyihin (valtioiden tasolla 

määritettyihin) kohteisiin tehtyjen vierailujen motivoivien kokemuksellisten tekijöiden 

vahvistamiseksi, matkailijoiden liikkuvuuden lisäämiseksi, keskimääräisen kulutuksen 

lisäämiseksi ja markkinointifoorumien laajentamiseksi (erityisesti kaukana sijaitsevilta 

markkinoilta tulevien vierailijoiden osalta); 

25. korostaa, että kansainvälinen kilpailu voimistuu, kun Euroopan ulkopuolella ilmaantuu 

uusia matkakohteita; pitää siksi olennaisena lisätä Euroopan matkakohteiden välistä 

yhteistyötä muodostamalla matkailualan ryhmittymiä ja verkostoja alueellisella, 

paikallisella, kansallisella ja rajatylittävällä tasolla ja kullakin merialueella; 

26. tunnustaa rajatylittävien matkailuhankkeiden merkityksen alueellisen 

yhteenkuuluvuuden edistämisessä; on siksi vakuuttunut siitä, että vakiintuneissa 

yhteistyöpuitteissa toteutettuja aloitteita pitäisi tukea asianmukaisilla kannustimilla; 

27. ottaa huomioon, että tämän päivän kuluttajilla on tapana hakea matkailukokemusta 

pelkän kohteen sijaan, ja korostaa siksi, että eurooppalaisten matkailutuotteiden 
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edistämisen onnistuneella markkinointistrategialla on vastattava erilaisten 

matkailusegmenttien ja kolmansien maiden markkinoiden tarpeisiin; 

28. painottaa, että matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien on mainittava eurooppalainen 

hätänumero 112 verkkosivustoillaan, e-lipuissa ja tärkeimmissä matkakohteissa; 

29. pitää myönteisenä sosiaalisen matkailun Calypso-aloitetta, jonka ansiosta ikäihmiset, 

nuoret, matalan tulotason henkilöt ja vammaiset henkilöt voivat lomailla muulloin kuin 

huippukaudella; korostaa, että tämä aloite saattaa tarjota ratkaisun kausiluonteisuuden 

ongelmaan erityisesti vähemmän tunnetuissa matkakohteissa; 

30. katsoo myös, että kausiluonteisuuden torjuminen Euroopassa edellyttää vahvempaa 

keskittymistä sellaisten räätälöityjen matkailutuotteiden kehittämiseen, jotka tarjoavat 

matkailijoille erityisen matkailukokemuksen ja vastaavat heidän erityisiä tarpeitaan; 

kehottaa siksi komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja matkailualaa ja kannustamaan niitä 

siihen, että luodaan monipuolisempia ja räätälöityjä tuotteita, jotka perustuvat tiettyihin 

aiheisiin, kuten maaseutuun, kulttuuri- ja teollisuusperintöön, historiaan, uskontoon, 

terveyteen, kylpylämatkailuun ja hyvinvointiin liittyviin kokemuksiin, urheiluun, viiniin 

ja ruokaan, musiikkiin ja taiteisiin ja jotka edustavat vaihtoehtoista matkailua, joka 

tuottaa lisäarvoa kulloisellekin alueelle monipuolistamalla sen taloutta ja vähentämällä 

työllisyyden kausiluonteisuutta; kannustaa jäsenvaltiota hyödyntämään unionin varoja 

tämän toteuttamisessa ja kehottaa komissiota vastaavasti laajentamaan COSME-

ohjelman mukaisen toiminnan tavoitteita; ottaa huomioon suuret mahdollisuudet, joita 

urheilu-, musiikki- ja taidetapahtumilla on matkailijoiden houkuttelemiseksi Euroopasta 

ja muualta maailmasta; 

31. korostaa, että Euroopan rikasta kulttuuriperintöä on edistettävä ja korostettava 

hyödyntäen Unescon maailmanperintöluetteloa ainutlaatuisena myyntivalttina ja ottaen 

mukaan paikat, jotka eivät ehkä ole yhtä laajalti tunnettuja tai joille ei pääse helposti, 

kun otetaan huomioon, että kulttuurimatkailun osuus Euroopan matkailusta on noin 

40 prosenttia ja että se edistää merkittävästi kasvua ja työllisyyttä, yhteiskunnallista 

innovointia sekä paikallista, alueellista, kaupunkialueiden ja maaseudun kehitystä ja 

vähentää samalla kausiluonteisuuden vaikutusta; korostaa myös sponsoreiden keskeistä 

asemaa eurooppalaisen perinnön säilyttämisessä ja jäsenvaltioiden auttamisessa tästä 

aiheutuvien kustannusten suhteen; 

32. korostaa, että matkailukohteiden houkuttelevuutta voitaisiin parantaa markkinoimalla 

eri tasoilla erilaisia kulttuuritapahtumia; ehdottaa siksi, että harkitaan Euroopan 

kattavan tapahtumakalenterin luomista ja viemistä VisitEurope.com-portaaliin, jotta 

voidaan parantaa matkailualan tiedottamispalveluja; 

33. kehottaa kansallisia matkailujärjestöjä tarjoamaan verkossa riittävästi näkyvyyttä 

aloitteille ja palkinnoille, joilla tuodaan esille eurooppalaista kulttuuriperintöä, ja 

edistämään niiden markkinointia koskevia aloitteita ja toimintaa (esimerkiksi Euroopan 

kulttuuriperintötunnus ja Euroopan kulttuurireitit); 

34. muistuttaa uudelleen siitä, että on tärkeää suojata ja säilyttää kulttuuriperintöä 

matkailutoiminnan aiheuttamien rakennemuutosten mahdollisilta haitallisilta 

vaikutuksilta ja massaturismin erityisesti huppukauden aikana kulttuuriperinnölle 
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aiheuttamilta riskeiltä; on valmis painottamaan pikemminkin tehdyn työn laatua kuin 

siitä aiheutuvia kustannuksia; korostaa tässä yhteydessä, että suojelijana toimimisella 

voidaan auttaa eurooppalaisen perinnön säilyttämisessä ja paikata tätä tarkoitusta varten 

osoitettujen julkisten varojen leikkauksia; 

35. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön eurooppalaisten uhanalaisten 

muistomerkkien ja kohteiden suojelemiseen tähtäävän toimenpiteen kulttuuriperinnön 

turvaamiseksi ja edistämiseksi ja sen myötä kulttuurimatkailun vauhdittamiseksi; 

36. painottaa eurooppalaisen kulttuurimatkailun merkitystä etenkin nuorten 

henkilökohtaisen kasvun ja tietämyksen sekä Euroopan rikkaan kansallisen ja 

paikallisen kulttuurin monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön edistäjänä, keinona tukea 

kulttuurien välistä oppimista, verkostoitumismahdollisuuksien tarjoajana, 

eurooppalaisen, kristillisen ja kreikkalais-roomalaisen identiteetin lujittajana sekä 

eurooppalaisten arvojen ilmentäjänä; 

37. korostaa kulttuurimatkailuun liittyviä mahdollisuuksia lievittää köyhyyttä; kehottaa 

tässä yhteydessä tukemaan jäsenvaltioiden luovia toimialoja ja maaseutumatkailua 

Euroopan tavattoman suuren kulttuurisen rikkauden edistämiseksi sekä köyhyyden ja 

työttömyyden torjumiseksi; 

38. painottaa, että näyttölippujen ja muiden lippujen yhteishankintoja olisi 

yksinkertaistettava tukena kulttuurikampanjoille; 

39. korostaa, että Euroopan kielten kirjo – virallisia ja kansallisia kieliä, vähemmistökieliä 

ja vähemmän tunnettuja kieliä – on sen kulttuuriperinnön perusta; 

40. panee merkille merkittävien historiallisten tapahtumien ja kohteiden tarjoamat 

mahdollisuudet käsitellä nykyajan haasteita hienovaraisten tulkintojen ja 

kasvatuksellisten ohjelmien avulla; kannustaa käyttämään kulttuuriperintöä ja matkailua 

keinoina tuoda Euroopan kansat lähemmäksi toisiaan; 

41. korostaa urheilumatkailuun liittyviä mahdollisuuksia, sillä siitä voi muodostua yksi 

Euroopan kehittyvän matkailualan dynaamisimmista aloista, ja kehottaa ottamaan 

käyttöön erityisiä toimintapolitiikkoja sen kehityksen edistämiseksi ja tukemiseksi; 

palauttaa mieliin urheilutoiminnan merkityksen pyrittäessä tekemään Euroopan alueista 

houkuttelevia matkailijoiden silmissä; korostaa mahdollisuuksia, joita syntyy silloin, 

kun urheilijat ja katsojat matkustavat urheilutapahtumiin, sekä kyseisten tapahtumien 

aikana, ja huomauttaa, että tällaiset tapahtumat voivat houkutella matkailijoita kaikkein 

syrjäisimmillekin alueille; tähdentää, että urheilumatkailuun liittyviä mahdollisuuksia ei 

vielä hyödynnetä riittävästi; 

Laatu 

42. katsoo, että Euroopan matkailussa on siirryttävä määrällisen kasvun mallista jatkuvaan 

ja kestävään kehitykseen johtavaan laadulliseen malliin, ja katsoo, että on kehitettävä 

sellainen matkailuala, joka mahdollistaa korkeampaa ammattitaitoa edellyttävien ja 

asianmukaista palkkaa tarjoavien työpaikkojen luomisen; katsoo, että matkailuun 
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keskittyvä talouden monipuolistaminen maaseudulla ja rannikkoalueilla tarjoaa 

mahdollisuuksia uudelle ja kestävälle työllisyydelle; 

43. on sitä mieltä, että laatustandardit ovat tärkeä keino, joilla voidaan taata tasapuoliset 

toimintaedellytykset toimijoille ja lisätä avoimuutta kuluttajien kannalta; kehottaa 

kaikkia sidosryhmiä jatkamaan keskustelua siitä, miten jäsenvaltiot voivat edistää ja 

soveltaa matkailupalvelujen laatustandardeja; 

44. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön eurooppalaisen matkailulaatumerkin, jolla 

palkitaan matkailun ammattilaisten sinnikkäitä ponnisteluja matkailupalveluiden laadun 

tukemiseksi ja joka perustuu kulttuuri- ja luonnonperinnön tinkimättömään 

kunnioittamiseen, matkailualan työpaikkojen laadun parantamiseen, esteettömän pääsyn 

varmistamiseen kaikille sekä paikallisten yhteisöjen kulttuuriperinteiden edistämiseen; 

45. kehottaa komissiota vahvistamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta tuotteiden 

laatua voidaan parantaa vaalimalla eri maille tyypillisiä omia tuotteita; 

46. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ja määrittämään yhdessä 

matkailuyhdistysten kanssa yhteisen eurooppalaisen matkailuinfrastruktuurien (hotellit, 

ravintolat jne.) luokitusjärjestelmän; katsoo, että majoituksen luokitusjärjestelmän 

asteittaiseen yhdenmukaistamiseen koko Euroopassa tähtäävää Hotelstars Union 

-aloitetta olisi edelleen edistettävä, sillä näin mahdollistetaan Euroopan 

majoitustarjonnan parempi vertailu ja edistetään palvelujen yhteisiä laatukriteereitä; 

47. katsoo, että turvallisuusstandardeista huolehtiminen unionin matkailupalveluissa EU:ssa 

on keskeinen osa laadukkuutta; pitää siksi myönteisenä, että komissio on julkaissut 

vihreän kirjan majoituspalvelujen turvallisuudesta; panee merkille monen 

kuluttajaryhmän, palomiesjärjestöjen ja matkailualan järjestöjen lausunnot, joissa 

tuetaan matkailun turvallisuutta koskevia EU:n tason toimia; kehottaa siksi komissiota 

antamaan ehdotuksia EU:n matkailun turvallisuuden vähimmäisvaatimuksista, 

erityisesti paloturvallisuudesta ja häkään liittyvästä turvallisuudesta vapaa-ajan 

majoituksessa; korostaa, että majoituksen turvallisuudesta on kerättävä 

järjestelmällisesti tilastotietoja; 

48. korostaa, että matkailupalvelujen korkealaatuisuuden takaa niiden yhdistäminen 

asianmukaiseen koulutukseen ja ihmisarvoisiin työoloihin, ja katsoo, että vaaditun 

osaamisen ja alalla saavutetun sosiaalisen edistyksen laiminlyöminen tai heikentäminen 

toimii tätä vastaan; 

49. katsoo, että yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen investoiminen on 

välttämätön osa-alue laadukkaiden palveluiden tarjoamiseksi tällä alalla, joka työllistää 

enimmäkseen nuoria, ja tyypillisin ikähaitari on 16–35-vuotiaat; vaatii komissiota 

tekemään yhteistyötä yksityisten toimijoiden ja muiden julkisten elinten kanssa 

koulutusohjelmien laatimiseksi ja harjoittelupaikkojen luomiseksi hiljaisemman kauden 

aikana, jotta alasta voidaan tehdä houkuttelevampi ja jotta sen kausiluonteisuutta 

voidaan vähentää; katsoo, että tässä koulutuksessa olisi korostettava ylemmän tason 

koulutusta ja pehmeiden taitojen kehittämistä, mikä johtaa alan 

työllistymisnäkemyksien kohentumiseen; kehottaa siksi komissiota tukemaan 

matkailualan toimenpiteitä työnantajien ja työntekijöiden osaamisen ja taitojen 
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päivittämisessä tulevien suuntausten ja tarvittavien taitojen ennakoimiseksi; katsoo, että 

matkailualan työllisyystilastoja olisi parannettava; 

50. kehottaa tässä yhteydessä komissiota tukemaan matkailualaa poistamalla osaamisvajeet 

ja lisäämällä ammattikoulutuksen merkitystä markkinoiden kannalta; ehdottaa, että 

komissio laatisi ja julkaisisi yhteisen oppaan hyvistä käytännöistä ja erilaisten 

koulutusmahdollisuuksien tarjoamisesta unionissa, minkä avulla edistetään 

ammattimaistumista ja ammattilaisten suurempaa vapaaehtoista liikkuvuutta unionin 

alueella; 

51. pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot parantavat matkailualan ammattipätevyyden 

vastavuoroista tunnustamista, jotta työntekijät voivat edetä urallaan mahdollisimman 

hyvin ja lisätä siten liikkuvuuttaan; 

52. suhtautuu myönteisesti liikkuvuuden välineisiin ja yhteistyöhankkeisiin, kuten 

Erasmus+-ohjelmaan ja nuorten yrittäjien Erasmus-ohjelmaan sisältyvät 

”osaamisyhteenliittymät” ja ”taitoyhteenliittymät”, ja pitää niitä tehokkaina keinoina, 

joiden avulla kaikentasoiseen koulutukseen osallistuvat matkailualan työntekijät voivat 

vaihtaa parhaita käytäntöjä, parantaa kielitaitoaan ja saada käytännön tietoa 

kulttuurimatkailusta; on kuitenkin huolestunut nuorten kiinnostuksen puutteesta uran 

tekemiseen tietyillä matkailualoilla; korostaa harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän 

koulutusmallin soveltamiseen matkailualalla liittyviä etuja sekä opetuksen ja käytännön 

työkokemuksen yhdistämisen tärkeyttä, sillä siten parannetaan sekä teoreettista 

tietämystä että käytännön taitoja; kehottaa jäsenvaltioita sekä paikallis- ja 

alueviranomaisia hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan sosiaalirahaston ja muiden 

unionin, kansallisten ja alueellisten rahastojen tarjoamat mahdollisuudet edistää 

ammatillista koulutusta; 

53. kehottaa jäsenvaltioita investoimaan matkaoppaiden korkealaatuiseen koulutukseen ja 

edistämään monikielisiä palveluja, jotta matkailijoita kiinnostavat kohteet pääsevät 

paremmin arvoonsa; pyytää lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita määrittämään 

eurooppalaiset laatustandardit matkaoppaille varmistamalla koulutusta koskevien 

vähimmäisvaatimusten noudattaminen; 

54. kehottaa komissiota tekemään tutkimuksen matkailutuotteilta ja -palveluilta 

paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla kerättyjen verojen ja maksujen 

vaikutuksesta Euroopan kilpailukykyyn matkailukohteena; kehottaa jäsenvaltioita 

ottamaan huomioon, kuinka tärkeää matkustus- ja matkailupalvelujen alv-tasojen 

laskeminen on, jotta voidaan auttaa kehittämään paikallisia talouksia ja kestävää kasvua 

ja työpaikkoja sekä autettaessa Eurooppaa pysymään kilpailukykyisenä 

maailmanmarkkinoilla; 

Rannikko- ja merimatkailun mahdollisuuksien valjastaminen käyttöön 

55. toteaa, että eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja 

varten (sopusoinnussa ”sinisen kasvun” strategian ja Eurooppa 2020 -strategian kanssa) 

on tärkeä rannikko- ja saarialueille ja sisältää joukon yhteisiä toimenpiteitä useista eri 

haasteista selviämiseksi; 
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56. vaatii komissiota esittelemään edellä mainitussa rannikko- ja merimatkailustrategiassa 

esiteltyä 14:a toimea tukevan toimintasuunnitelman, joka sisältää tavoitteet ja 

konkreettiset aikataulut, ja vaatii esittelemään parlamentille arvioinnin näiden toimien 

täytäntöönpanosta; 

57. vaatii Euroopan komissiota järjestämään vuosittain seminaarin, johon osallistuvat 

rannikko- ja merialueiden jäsenvaltiot ja niiden alueet ja jossa edistetään 

yleiseurooppalaista vuoropuhelua ja voidaan jakaa parhaita käytäntöjä sekä panna 

täytäntöön pitkän aikavälin strategia; 

58. palauttaa mieliin huippukauden ja hiljaisen kauden mukaan vaihtelevien yhteyksien ja 

saavutettavuuden merkityksen syrjäisimmillä alueilla ja saarialueilla, jotka ovat suurelta 

osin riippuvaisia meri- ja ilmaliikenteestä; korostaa lisäksi, että on tärkeää laatia 

alueellisia suunnitelmia, joilla edistetään liikkuvuutta matkakohteissa; pyytää 

komissiota varmistamaan, että edellä mainitussa rannikko- ja merialuematkailua 

koskevan strategian toimessa nro 12 otetaan huomioon myös valtiontukien tehokkuus 

rannikko- ja merialueilla; 

59. vaatii komissiota, jäsenvaltioita ja laiva- ja merimatkailualan asianosaisia osapuolia 

arvioimaan tarpeen laatia kausiluonteisuuden torjumista varten älykkäitä ja 

innovatiivisia strategioita, jotka on mukautettu huippukauteen ja hiljaiseen kauteen ja 

joissa on otettu huomioon erilaiset kohderyhmät; pyytää asianosaisia osapuolia 

ponnistelemaan täydentävien ja paikallisten tuotteiden kanssa yhdistettyjen kokemusten, 

tuotteiden ja palvelujen luomiseksi erityisesti kulttuuriperinnön, merikulttuurin, 

vesiurheilun, huviveneilyn, merielämän ja -luonnon tarkkailun, auringonottoon ja 

rantaelämään liittyvien toimintojen, pienimuotoisen kalastuksen, gastronomian ja 

terveyden osalta; 

60. korostaa risteilymatkailun merkitystä Euroopan matkailualan kasvulle; vaatii siksi 

komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan satamiin ja aluksiin liittyvät tarvittavat resurssit 

ja nykyiset infrastruktuurit ja sääntelemään jätteiden erottelua ja kierrätystä, jotta 

voidaan laatia innovatiivisia näitä tiloja koskevia suunnittelutoimia kehittämällä 

älykkään satamakaupungin käsitettä; 

61. korostaa, että yhteinen suunnittelu ja toiminta on yhtä tärkeää matkailun hyväksynnälle 

väestön keskuudessa kuin sen kestävälle kehittämiselle; 

Luontoa ja paikallisyhteisöjä kunnioittava matkailu 

62. katsoo, että COSME-ohjelmasta on varattava aiempaa enemmän (yhteis-)rahoitusta 

kestävän matkailun hankkeita varten; 

63. vaatii komissiota saamaan valmiiksi kestävää ja vastuullista matkailua koskevan 

eurooppalaisen peruskirjan ja antamaan jatkossakin rahoitustukea merkittäville 

aloitteille ja verkostoille, joista voidaan mainita EDEN (eurooppalaiset matkailun 

huippukohteet) ja Euroopan kulttuurireitit; 

64. kannustaa kansallisia matkailujärjestöjä perustamaan komission ehdottamien 

standardien perusteella erityisen kansallisen tason yhteisen portaalin kestävästä ja 
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vastuullisesta matkailusta, jotta asiakkaat voisivat tehdä tietoon perustuvan valinnan 

kohdennettujen kansallisten ja kansainvälisten tuotteiden ja kohteiden välillä; 

65. korostaa, että on tärkeää varmistaa sellaisen matkailun kehittäminen, joka kunnioittaa 

luonnon ympäristöjä ja -resursseja ja joka on teknisesti kunnianhimoinen ja suosiollinen 

pk-yrityksille; 

66. kehottaa komissiota tekemään tutkimuksen pehmeiden matkailupalvelujen 

kestävyyssertifikaateista, muun muassa analyysin vapaaehtoisista välineistä, ja 

yksilöimään tutkimuksessa, mitkä välineet ovat menestyneet; 

67. kehottaa edistämään ja kehittämään lapsille ja perheille sopivaa matkailutarjontaa, 

esimerkiksi luomalla perheystävällistä matkailua koskevan eurooppalaisen merkin; 

68. painottaa, että on tärkeä edistää ohjelmia, joiden avulla voidaan uudistaa vanhoja 

hotellirakennuksia ympäristöystävällisten matkailutarpeiden mukaan; 

69. korostaa Euroopan matkailun ratkaisevan tärkeää asemaa maaseutu- ja 

kaupunkialueiden elvyttämisessä, jotta voidaan saada aikaan kestävää paikallista ja 

alueellista kehitystä; 

70. kehottaa kehittämään ympäristöystävällisiä matkailupalveluja niissä kohteissa, joilla on 

vahvoja kulttuuriin ja matkailuun liittyviä mahdollisuuksia mutta joiden julkisuuskuva 

on kärsinyt muiden alojen, kuten teollisuuden voimakkaasta keskittymisestä ja 

kehittymisestä; 

71. korostaa, että on tärkeää varmistaa, että matkailutoiminta ei vaikuta kielteisesti 

asukkaiden arkeen, vaan paikallinen väestö on integroitava myönteisesti osaksi 

matkailua, ja väestöä on otettava mukaan siihen liittyvän toiminnan harjoittamiseen; 

72. tähdentää, että luonnon- ja kulttuuriperinnön ja biologisen monimuotoisuuden suojelu 

ovat matkailualan arvokasta pääomaa, ja tämän takia tukee jäsenvaltioita, alueellisia 

viranomaisia ja matkailuyrityksiä luontoa kunnioittavan matkailun edistämisessä; 

kehottaa jäsenvaltiota liittämään luonnonperintöhankkeet kansallisiin ja alueellisiin 

matkailustrategioihinsa; 

73. korostaa kestävän ja vastuullisen matkailun merkitystä alueellisen luonnon- ja 

kulttuuriperinnön suojelussa ja edistämisessä; on siksi vakuuttunut siitä, että alueellisia 

matkailutuotteita ja lyhyitä oleskeluja pitäisi tukea ja edistää asianmukaisilla 

toimenpiteillä; 

74. korostaa, että kestävä kalastusmatkailu voi edistää huomattavasti Euroopan 

maaseutualueiden taloutta; korostaa, että tämäntyyppistä matkailua voidaan harjoittaa 

vain, kun Euroopan sisävesistöjen uhanalaisia kalalajeja hoidetaan kestävällä tavalla; 

75. korostaa, että maaseutumatkailu on yksi vaihtoehtoisen matkailun keskeisistä muodoista 

EU:ssa, ja kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tukemaan toimia, joilla 

tarjotaan kannustimia tämän alan infrastruktuurin ja saavutettavuuden kehittämiseen; 
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76 kehottaa komissiota korostamaan entistä enemmän alueita ja paikallista taitotietoa ja 

kannustamaan omaperäisten tuotteiden edistämistä ja takaamaan niiden suojelun, 

esimerkiksi maataloustuotteiden ja muiden kuin maataloustuotteiden suojatun 

maantieteellisen merkinnän; 

77. korostaa, että syrjäisen maaseudun, saari-, rannikko- ja vuoristoalueiden matkailun 

mahdollisuuksia on edistettävä, kannustaa kehittämään kestävää meri- ja 

merenkulkumatkailua EU:ssa ja kehottaa jäsenvaltioita kehittämään kestävää 

infrastruktuuria ja parantamaan rajatylittäviä yhteyksiä keinona parantaa niiden 

vetovoimaa ja pääsyä niihin; 

78. painottaa, että saarilla on omia ongelmia, kuten erityisesti yhteydet pienten saarten ja 

mantereen välillä, ja pyytää komissiota ehdottamaan toimia, joilla tuetaan tämän alueen 

investointeja; 

79. pitää ympäristön laadun parantamiseksi tehtävien vapaaehtoisten 

”ympäristötarkastusten” käyttöönottoa hyödyllisenä matkailualan kannalta ja kehottaa 

antamaan tunnustusta niille yrityksille, jotka osoittavat erityistä innostusta näihin 

tarkastuksiin; 

80. kehottaa asiasta vastaavia kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason viranomaisia ja 

toimijoita lisäämään ponnistuksiaan edistääkseen pehmeän liikkumisen verkostoja, 

esimerkiksi eurooppalaisia hevosratsastus-, kävely- ja pyhiinvaellusreittejä ja pyöräteitä, 

ja niiden yhdistämistä rajat ylittävään rautatieliikenteeseen, suurnopeusjunat ja yöjunat 

mukaan luettuina; muistuttaa, että liikenteen yhteentoimivuutta muiden muotojen 

kanssa olisi myös aina selvitettävä; suosittelee poistamaan rajaseutujen korotetut 

maksut, jotka ovat yksi este sille, että matkailijat käyttäisivät enemmän rautateitä raja-

alueilla; 

81. toteaa, että kestävä kaupunkimatkailu on nopeasti kasvavaa liiketoimintaa ja että 

kaupunkien matkailukeskusten liikkumis- ja kuljetustapojen pitäisi olla tehokkaita ja 

kestäviä ja saada aikaan sekä vierailijoita että vierailun kohteita hyödyttävä tilanne; 

82. tukee matkailijoille tarkoitettujen yhdistettävien multimodaalisten liikennemuotojen 

kehittämistä ottamalla käyttöön lippuja, joiden ansiosta on mahdollista käyttää eri 

liikennevälineitä erilaisten tarpeiden mukaan; korostaa, että yhteisten lippupalvelujen 

eteneminen edistäisi huomattavasti rajatylittävää matkailua; 

83. korostaa, että sähköajoneuvot tarjoavat maaseudun ja kaupunkien matkailussa 

houkuttelevan uuden ja joustavan liikkumismuodon ja että kyseistä vaihtoehtoa 

tarjotaan lomakohteissa entistä useammin; 

84. korostaa, että on tärkeää helpottaa polkupyöräilijöiden mahdollisuuksia käyttää julkista 

liikennettä; 

85. vaatii Euroopan komissiota arvioimaan mahdollisuuden tehdä matkailualan 

indikaattoreiden eurooppalaisesta järjestelmästä EU:n välineen, jolla autetaan 

matkailukohteita valvomaan, hallitsemaan, arvioimaan ja kehittämään kestävyyteen 

liittyviä ponnistelujaan; 
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86. kehottaa jäsenvaltioita välittämään kestävän matkailuhallinnon myönteisiä kokemuksia 

kansainvälisen yhteistyön puitteissa myös ulkomaille; 

87. korostaa, että matkailun esteettömyys, kohtuuhintaisuus ja turvallisuus ovat olennainen 

osa sen kestävyyttä; vahvistaa, että kaikkien ulottuvilla olevan turvallisen matkailun 

periaate on pidettävä kaikkien kansallisella, alueellisella, paikallisella tai Euroopan 

tasolla toteutettavien matkailutoimien johtoajatuksena; kehottaa jäsenvaltioita 

hyödyntämään ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä koskevien matkailustrategioiden 

kehityksessä uutta teknologiaa; 

88. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään Euroopan laajuisen ja avoimen esteetöntä tarjontaa 

koskevan merkintäjärjestelmän ja perustamaan vastaavat verkkofoorumit; kehottaa 

komissiota esittämään tätä koskevia ehdotuksia; 

89. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan esteettömyyden tukiperusteeksi matkailualan 

taloudellista tukea koskevissa ohjelmissa; 

90. korostaa, että kuluttajien luottamus matkailualan palveluita tarjoaviin yrityksiin riippuu 

myös siitä, että yritykset tarjoavat kuluttajille yksinkertaisia, tehokkaista ja nopeita 

vaihtoehtoisia tapoja ratkaista kuluttajariitoja ja että yritykset suojelevat kuluttajien 

henkilökohtaisia ja taloudellisia tietoja; 

91. pitää tärkeänä taata matkailu Euroopassa kaikkien ulottuville, ja katsoo näin ollen, että 

lentoyhtiöiden on tehtävä loppu vääristyneestä ja usein yleisestä käytännöstä, jonka 

mukaan ne osoittavat business-luokkaan väljemmät tilat kuin economy-luokkaan; 

92. korostaa kansalaisyhteiskunnan uusien matkailumuotojen edistämiseen antamaa panosta 

sosiaalisissa verkoissa, vapaaehtoisjärjestöissä, kulttuuri- ja urheiluseuroissa, 

kansalaisten toimintaryhmissä sekä nuoria, naisia ja maahanmuuttajayhteisöjä 

edustavissa järjestöissä; 

93. kehottaa antamaan enemmän tunnustusta vapaaehtoissektorille, joka on keskeisessä 

asemassa matkailualan kehittämisessä ja tukemisessa kulttuurialan 

vapaaehtoistoiminnan ansiosta; 

94. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota yhteisötalouden 

mahdollisuuksiin kehittää kestävää ja vastuullista matkailua ja tukemaan näitä 

mahdollisuuksia; 

95. katsoo, että matkailulla on merkittävä yhteiskunnallinen arvo nuorille, palkansaajille ja 

eläkeläisille, ja kehottaa jäsenvaltioita käyttämään EU:n varoja terveys- ja 

virkistysmatkailun kehittämiseen; 

96. korostaa, että Euroopan maahanmuuttokriisi koskettaa erityisesti merenranta-alueita, 

joissa matkailu on tärkeä asukkaiden tulonmuodostuksen osa; kehottaa komissiota 

laatimaan raportin EU:hun suuntautuvan hallitsemattoman maahanmuuttajavirran 

vaikutuksesta matkailualaan; 

Jakamistalous 
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97. suhtautuu myönteisesti mahdollisuuksiin, joita jakamistalous on tuonut matkailualan 

startup-yrityksille ja innovatiivisille yrityksille; tunnustaa näiden palvelujen ja 

matkailun muun tarjonnan täydentävyyden niiden sijainnin ja kohteena olevien ihmisten 

osalta; 

98. palauttaa mieliin, että jakamistalous ja yhteisöllinen kuluttaminen ovat uusi 

sosioekonominen malli, joka on syntynyt teknologisen vallankumouksen ja ihmiset 

yhdistäneen internetin saatavuuden lisääntymisen ansiosta sellaisten verkkofoorumien 

avulla, joilla voidaan käydä kauppaa tavaroista ja palveluista turvallisella ja 

läpinäkyvällä tavalla; 

99. korostaa, että nykyinen lainsäädäntö ei sovellu jakamistalouteen, ja katsoo, että 

paikallistason ja kansalliset hallintoelimet ovat siksi alkaneet tutkia näitä 

verkkofoorumeja ja yrittävät säännellä niiden vaikutuksia soveltamalla usein 

epäsuhtaisia ja jossakin määrin suhteettomia toimenpiteitä unionin alueella; vaatii 

komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa arvioimaan, mitkä ovat parhaita mahdollisia 

eurooppalaisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toteutettavia aloitteita; suosittelee, 

että harkitaan soveltuvan sääntelykehyksen luomista digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan EU:n yhteisen strategian puitteissa; 

100. painottaa, että ennen sääntelytoimenpiteiden toteuttamista on analysoitava, miten 

reagoidaan jakamistalouden nousuun; katsoo kuitenkin, että viranomaisten 

mahdollisesti toteuttamien toimien on oltava oikeasuhteisia ja joustavia, jotta voidaan 

tukea sekä toimintaedellytykset varmistavaa sääntelykehystä että pk-yrityksiä ja alan 

innovointia tukevaa liiketoimintaympäristöä; katsoo lisäksi, että kuluttajansuojan vuoksi 

varmistamiseksi perinteiseen matkailualaan sovellettavaa turvallisuus-, suoja- ja 

terveyslainsäädäntöä on sovellettava myös jakamistaloudessa kaupallisesti tarjottaviin 

matkailupalveluihin; 

101. korostaa, että tarjoajien toimet on luokiteltava oikein, jotta voidaan erottaa selkeästi 

toisistaan tapauskohtainen ja pysyvä jakaminen sekä ammattimaiset yrityspalvelut, 

joihin sovelletaan asianmukaista sääntelyä; 

102. korostaa myös, että verkkofoorumien on oltava täysin esteettömiä ja että niitä 

käyttäville kuluttajille on tarjottava oikeaa tietoa eikä heitä saa johtaa harhaan, ja että 

heidän tietojensa yksityisyyttä on suojeltava; korostaa luotettavan ja läpinäkyvän 

arviointijärjestelmän merkitystä ja sen varmistamista, että palveluntarjoajat eivät 

rankaise kuluttajia kielteisten arvostelujen antamisesta; 

103 korostaa, että välikäsinä toimivien teknologiayritysten on tiedotettava 

palveluntarjoajilleen näiden velvoitteista, erityisesti kuluttajien oikeuksien suojelusta ja 

tiedotettava asianmukaisesti ja selkeästi kaikista liiketoiminnan harjoittamiseen 

liittyvistä maksuista ja piilokuluista sekä siitä, miten palveluntarjoajien on toimittava 

noudattaakseen kaikilta osin paikallisia lakeja, erityisesti verolainsäädännön ja 

kuluttajien turvallisuutta koskevien säännösten osalta sekä matkailupalveluja tarjoavien 

henkilöiden työolosuhteissa; 

104. kehottaa komissiota arvioimaan jakamistalouden taloudellista ja sosiaalista vaikutusta 

sekä sen vaikutuksia matkailualaan, kuluttajiin, teknologiayrityksiin ja viranomaisiin ja 
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raportoimaan Euroopan parlamentille sen tähän mennessä toteuttamien toimien 

tuloksista, mukaan lukien sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-

yritystoiminnan pääosastoon perustetun työryhmän työ; 

Digitalisointi 

105. pitää myönteisenä komission digitaalista matkailufoorumia ja sen tavoitetta i) vahvistaa 

matkailualan pk-yritysten innovointivalmiuksia ja digitalisointia matkailualan 

aktivoimiseksi ja ii) saada esiin ehdotuksia siitä, kuinka matkailualan kehittämiseen 

tähtääviä kestäviä, kilpailukykyisiä ja kuluttajakeskeisiä toimintapolitiikkoja olisi 

mukautettava ja muokattava; kannustaa käyttämään innovatiivista teknologiaa, 

vaihtamaan hyviä käytäntöjä ja tiivistämään alueellista yhteistyötä, jotta Euroopan 

matkailualasta saataisiin houkuttelevampi ja kilpailukykyisempi; katsoo, että verkko-

oppimisen edistäminen ja digitaalitekniikan käyttöönoton lisääminen edistäisivät 

entisestään tämän tavoitteen saavuttamista; 

106. on tietoinen siitä, että matkailualan pk-yrityksillä, joista suurin osa on mikroyrityksiä, ja 

startup-yrityksillä on huomattavia vaikeuksia edistää palveluitaan ulkomailla ja 

sopeutua nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin; panee merkille, että uudet 

tietotekniset välineet, joista voidaan mainita komission kehittämä matkailuelinkeinon 

portaali, ja verkkoseminaarit voivat auttaa pk-yrityksiä hyödyntämään digitalisten 

ratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia; korostaa, että matkailuelinkeinon portaalin 

antaminen saataville kaikilla jäsenvaltioiden kielillä edistäisi edelleen näistä toimista 

alueellisesti saatavia etuja; kehottaa toteuttamaan samanlaisia toimenpiteitä 

paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla; 

107. kehottaa komissiota jatkamaan yhteistyön lujittamista matkailualan julkisten ja 

yksityisten sidosryhmien välillä, jotta voidaan helpottaa digitaalisten ratkaisujen 

tutkimusta ja niiden käyttöönottoa eurooppalaisissa yrityksissä; korostaa erityisesti 

paremman koordinoinnin tarvetta kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason julkisten 

matkailuhallintojen, matkanjärjestäjien, majoitusalan ja digitaaliyritysten kesken; 

108. kehottaa komissiota auttamaan alaa rakentamaan työkaluja, joiden avulla voidaan 

valvoa matkailijoiden kohteita, ymmärtää heidän profiilejaan ja seurata heidän 

liikkumistaan, heidän kiinnostuksen kohteidensa ymmärtämiseksi ja soveltuvien 

tuotteiden kehittämiseksi, ja luomaan työkaluja, joiden avulla voidaan tarjota 

räätälöityjä matkailukohteita tai seurata verkostoja alueellamme vierailleiden 

matkailijoiden mielipiteiden selvittämiseksi; 

109. odottaa, että komissio esittää kattavan kertomuksen, jossa arvioidaan EU:n 

matkailumarkkinoiden digitalisoinnin nykytilannetta, jotta voidaan tunnistaa haasteet ja 

mahdollisuudet erilaisille julkisille ja yksityisille toimijoille kansallisella, alueellisella ja 

paikallisella tasolla ja vastata niihin; katsoo, että kertomuksessa olisi oltava 

asianmukaisia suosituksia, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen kilpailu ja 

tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille toimijoille ja suojata kuluttajia siten, että 

huolehditaan avoimuudesta, neutraaliudesta ja saavutettavuudesta; 

110. panee merkille matkailijoiden suoraan verkosta ostamien matkailupalvelujen määrän 

kasvun ja siihen liittyvät riskit kuluttajille, jotka eivät ole usein tietoisia heille 
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kuuluvista oikeuksista ja sovellettavasta lainsäädännöstä; pyytää komissiota valvomaan 

tarkasti tällä alalla mahdollisia väärinkäytöksiä erityisesti, kun kyse on eri 

palveluntarjoajilta yhdessä ostettavista palveluista (esimerkiksi lentoliput ja 

autonvuokraus), ja kehottaa komissiota sisällyttämään ja mukauttamaan nämä uudet 

palvelujen ostamisen muodot pakettimatkoja koskevaan direktiiviin sen seuraavan 

tarkistamisen yhteydessä; 

111. pitää myönteisenä sitä, että tarkistetusta matkapakettidirektiivistä käydyt 

kolmikantaneuvottelut saatiin äskettäin päätökseen; kehottaa saattamaan direktiivin 

nopeasti ja tehokkaasti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamaan sitä, jotta 

voidaan uudistaa alaa ja suojella kuluttajia digitaalisessa ympäristössä; 

112. kehottaa komissiota keskittämään varoja ja ohjelmia uudestaan, jotta voidaan tukea 

paremmin eurooppalaisten matkailuyritysten digitalisointia; 

113. kehottaa komissiota varmistamaan, että matkanjärjestäjät ja liikenteenharjoittajat 

antavat palveluntarjoajille oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti pääsyn merkityksellisiin 

tietoihin, jotta voidaan helpottaa multimodaalisten tieto- ja lipunmyyntipalvelujen 

käyttöönottoa; panee merkille älykkäiden liikennejärjestelmien merkityksen tarkkojen ja 

reaaliaikaisten liikenne- ja matkustustietojen tarjoamisessa sellaisten yhdennettyjen 

liikkuvuuspalvelujen kehittämiselle, jotka hyödyttäisivät Euroopan matkailun 

kehittymistä; 

114. kehottaa jäsenvaltioita kartoittamaan ja tukemaan unionin laajuisia aloitteita, joilla 

tuetaan digitaalisen infrastruktuurin käyttöä sekä eri alustojen yhteentoimivuutta; 

kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita tarjoamaan maksuttoman wifi-yhteyden 

matkailualueilla ja poistamaan verkkovierailumaksut 15. kesäkuuta 2017 mennessä, 

kuten on päätetty, ja geoblokkauksen; 

115. kehottaa jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia varmistamaan, että kaikilla saapumis-, 

lähtö- ja vaihtoasemilla ja -laitureilla on tiedotuspisteet, joissa työskentelevä 

asiantunteva henkilökunta voi antaa tietoa tärkeimmistä kohteista, liikennevälineistä, 

matkailupalveluista, sekä monikieliset digitaaliset tietojärjestelmät, joista on maksuton 

ja rajaton pääsy wifi-verkkoihin ja joita myös vammaiset pystyvät käyttämään; 

116. korostaa, että matkailijoille tarjotaan yhä erilaisia hintoja ja ehtoja heidän varatessaan 

majoitusta tai matkalippuja verkossa; suhtautuu tästä syystä myönteisesti komission 

tiedonantoon ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle”; kehottaa 

komissiota tekemään kattavan ehdotuksen, jolla poistetaan perusteettomat maakohtaiset 

rajoitukset, joilla estetään tavaroiden, palvelujen ja edullisimman hinnan saanti 

maantieteellisen sijainnin tai asuinvaltion perusteella; 

117. vaatii jäsenvaltioita edistämään pääsyä nopeaan laajakaistayhteyteen erityisesti 

syrjäisillä ja kaikkein syrjäisimmillä matkailualueilla, kuten saarilla ja rannikko-, 

vuoristo- ja maaseutualueilla, jotta matkailualan kasvua voidaan edistää ja EU:n 

digitaalista kuilua pienentää; 

118. kehottaa jäsenvaltioita ja muita toimijoita kehittämään kaikissa matkailualan osissa – 

erityisesti digitalisoinnissa – tehokkaita keinoja alan työvoimapulan ratkaisemiseksi; 
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119. on huolissaan siitä, että monet verkkojakelun taloudellisista hyödyistä jäävät 

saavuttamatta Euroopassa; katsoo, että Euroopan hallitusten olisi tehtävä enemmän 

parantaakseen yrittäjyyden ja erityisesti teknologiasuuntautuneiden ratkaisujen 

mahdollisuuksia Euroopassa; 

120. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

Or. en 

 


