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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. muistuttaa, että Eurooppa on rikkaan kulttuuri- ja taideperintönsä, uskonnollisen ja 

historiallisen perintönsä, luonnonvarojensa, maantieteellisen sijaintinsa, monimuotoisen 

maisemansa ja kiinnostavan elämäntyylinsä ansiosta maailman tärkein matkailukohde ja että 

Euroopan matkailusta noin 40 prosenttia on kulttuurimatkailua; 

2. painottaa, että kulttuurimatkailulla on suuri merkitys kulttuuriperintömme säilyttämisessä ja 

sen luoman arvon hyödyntämisessä niin aineellisen kulttuuriperinnön ja kulttuurimaisemien 

kuin aineettoman kulttuuriperinnön kuten kielten, uskonnon ja gastronomisten perinteiden 

osalta; 

3. huomauttaa, että kulttuuriperintö ja matkailu hyödyttävät toisiaan, sillä kulttuuriperintö 

tarjoaa matkailualalle huomattavia tuloja ja matkailu vaikuttaa myönteisesti kulttuuriin, 

koska sillä edistetään kulttuuriomaisuuden vaalimista ja säilyttämistä ja tarjotaan sen 

suojelua varten tarvittavia tuloja; 

4. antaa selvän poliittisen signaalin siitä, että Euroopan monimuotoisuus ja monikulttuurisuus 

tarjoavat oivan mahdollisuuden kehittää kaikenlaista teemamatkailua ja edistää 

yhteensovitetulla tavalla monipuolista matkailua ja kulttuurivaihtoa; korostaa, että 

kulttuurimatkailua koskevan toimintaohjelman perustana on oltava eurooppalainen 

monimuotoisuus, aitous, kestävyys, täysi saavutettavuus ja korkea laatu; 

5. panee merkille 30. ja 31. lokakuuta 2014 Napolissa pidetyn kolmannentoista Euroopan 

matkailufoorumin, jossa painotettiin matkailun ja kulttuurin välisten synergioiden merkitystä 

ja matkailun ja kulttuurin vaikutusta talouskasvuun ja työllisyyteen; 

6. korostaa, että kokonaisvaltainen lähestymistapa aineellisen ja aineettoman kulttuuri- ja 

luonnonperinnön säilyttämisessä, edistämisessä ja arvostuksen lisäämisessä toimii sosiaalisen 

innovoinnin ja kaupunkien ja maaseudun osallistavan paikallisen ja alueellisen kehityksen 

vahvana kannustimena ja edistää kestävän kulttuurimatkailun lisäämistä sekä vähentää 

kausiluonteisuuden vaikutusta; toteaa, että sillä esimerkiksi 

a) tähdennetään, että paikallisyhteisöt ja yksityisen sektorin sidosryhmät on otettava 

aktiivisesti mukaan toimiin; 

b) tuodaan esiin, että taitojen/osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalaiseen 

luokitukseen (ESCO) on lisättävä uusia taitoja ja ammatillisia profiileja kulttuurin 

alalla; 

c) tuetaan digitalisointia ja mahdollisuutta käyttää kulttuurista sisältöä verkossa, jotta 

voitaisiin tavoittaa suurempi yleisö ja saada nuoret suuremmassa määrin mukaan; 
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d) kannustetaan soveltamaan strategista lähestymistapaa tutkimuksessa ja innovoinnissa 

sekä tietojen ja erityisosaamisen jakamisessa; 

7. korostaa, että kulttuurilla ja kulttuuriperinnöllä on paikallisella, kansallisella ja unionin 

tasolla strategista merkitystä, sillä niiden kautta tuetaan innovatiivista liiketoimintaa ja 

kehitetään matkailuun liittyviä taloudellisia toimintoja, etenkin vierailijoiden 

vastaanottopalvelujen tarjontaa matkailualan keskuksissa ja myös koko alan kattavien 

palvelujen laajaa valikoimaa; toteaa, että kulttuuriperinnön säilyttäminen, vaaliminen ja 

edistäminen on erityisen tärkeää useille toiminnan aloille, etenkin matkailulle; 

8. korostaa, että kulttuurimatkailu voi vahvistaa paikallistalouksia, koska se edistää paikallista 

tuotantoa, kannustaa perustamaan yrityksiä ja lisää kulutuskysyntää matkailualalla sekä 

maksimoi kotimaisen lisäarvon; 

9. painottaa mahdollisuuksia kulttuurimatkailun kasvattamiseen maaseutu-, saari-, rannikko- ja 

vuoristoalueilla, joilla on tarjottavanaan koskematon luonto ja neitseellisiä maisemia, 

alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä ja murteita, perinteistä kulttuuria (perinteistä 

kansantaidetta, perinneasuja, käsitöitä, paikallisia juhlia, liikkuvuuskulttuuria ja 

gastronomisia perinteitä), paikallisia käsityötuotteita ja -palveluja, alkuperäisyyttä, teollisuus- 

ja maatalousperinnettä sekä etnisten vähemmistöjen kulttuuriperintöä; huomauttaa, että 

kulttuurimatkailu näillä alueilla auttaa monipuolistamaan niiden perinteisiä taloudellisia 

toimintoja, kannustaa paikallista väestöä jäämään niille ja siten torjuu alueiden autioitumista 

ja monien kulttuurisesti arvokkaiden kohteiden hylkäämistä ja rappeutumista sekä 

perinteiden ja perinteisen kulttuurin häviämistä; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään kestäviä 

intermodaalisia infrastruktuureja ja parantamaan rajatylittäviä yhteyksiä, muun muassa uutta 

tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten yhdennettyjä matkasuunnittelu- ja lipunmyyntipalveluja, 

keinona lisätä yleisesti matkakohteiden ja erityisesti pienten ja syrjäisillä alueilla sijaitsevien 

matkakohteiden vetovoimaa ja saavutettavuutta lento-, meri-, maan- ja rautateitse;  

10. toteaa, että kehittämällä uusia sisävesireittejä ja multimodaalisia liikenneyhteyksiä voidaan 

edistää ratkaisevalla tavalla kulttuurimatkailun kestävää kasvua; 

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään yhteisiin toimenpiteisiin sisämaa- ja 

maaseutualueiden kehittämisen moottorina toimivan maaseutumatkailun edistämistä 

koskevien politiikkojen laatimiseksi; kehottaa unionin toimielimiä luomaan yhteyksiä 

kulttuuriperintökohteiden ja paikallisyhteisöjen välille, jotta voidaan hyödyntää 

maaseutualueiden ja syrjäisten alueiden paikallisten sidosryhmien osallistumista; kehottaa 

panostamaan voimakkaasti ihmisten kouluttamiseen ja taloudellisen tuen tarjoamiseen 

kulttuuriperinnön suojelemiseksi, sillä maaseudun kulttuurimatkailun edistäminen edistää 

myös siirtymistä pois massaturismista; 

12. korostaa, että kulttuurimatkailun alueellinen kehittäminen jäsenvaltioissa edellyttää 

infrastruktuurihankkeita koskevien investointiohjelmien käyttöönottoa, jotta välttämättömien 

peruspalvelujen tarjoaminen voidaan turvata; 

13. on huolissaan unionin sääntelykeinojen ja talousarviovarojen riittämättömyydestä tällä alalla; 

korostaa, että aluepolitiikan toimenpideohjelmien muutosten yhteydessä on jälleen 

vähennetty tukea kulttuuriperintöä koskevalle politiikalle; 
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14. palauttaa mieliin, että suuri osa kulttuurirakenteista ei kuulu markkinatalouden piiriin vaan 

toimii usein yhdistys- ja vapaaehtoismuodossa, ja toteaa, että tällaiselle kulttuurille varattua 

julkista tukea on leikattu rajusti talouskriisin vuoksi; kehottaa komissiota tekemään 

ehdotuksia, joilla helpotetaan yksityisen pääoman käyttöä kulttuuriperintöhankkeisiin 

rahoitusmuodosta (kuten sponsorointi) riippumatta; 

15. huomauttaa, että kaikilla tasoilla (kansainvälisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti) 

olisi omaksuttava yhtenäinen ja koordinoitu lähestymistapa, jonka mukaisesti kaikki 

sidosryhmät ja paikallisyhteisö otetaan mukaan toimiin, ja kannustaa tässä yhteydessä 

kehittämään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia kulttuurivarojen taloudellisen 

potentiaalin saamiseksi käyttöön; 

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään Euroopan laajuisen vuoropuhelun 

hallinnon kaikkien tasojen päättäjien sekä kulttuurialan ja luovien alojen, matkailualan 

toimijoiden verkostojen, julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kumppanuuksien ja 

kansalaisjärjestöjen välillä; 

17. kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita jatkamaan yhteistyötä 30. kesäkuuta 2010 

annettuun komission tiedonantoon ”Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan 

matkailupolitiikan uudet puitteet” (COM(2010)0352) sisällytettyjen kulttuuriperinnön ja 

kulttuurimatkailun edistämistä koskevien toimien toteuttamiseksi kaikilla asianmukaisilla 

tasoilla; 

18. kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen edellä mainittua 30. kesäkuuta 2010 annettua 

tiedonantoaan;  

19. on vakuuttunut siitä, että ns. Eurooppa-merkin luominen ja tunnetuksi tekeminen tuottaa 

suurta lisäarvoa Euroopan menestykselle maailman ykkösmatkailukohteena sekä erityisesti 

Euroopan kulttuuriperinnön edistämiselle; kehottaa näin ollen jäsenvaltioiden viranomaisia 

tekemään yhteistyötä komission kanssa ja täydentämään Eurooppa-merkkiä kansallisilla ja 

alueellisilla toimilla sekä yhdessä mainostamaan Eurooppaa tärkeissä kansainvälisissä 

tapahtumissa ja suurilla matkailumessuilla lukuisten korkealaatuisten matkailukohteiden 

maanosana; 

20. tukee yhteisiä eurooppalaisia arvoja ja perintöä kuvastavien ylikansallisten 

kulttuurimatkailutuotteiden luomista; kehottaa komissiota vahvistamaan yhteistyötä 

jäsenvaltioiden ja kulttuuri- ja matkailualan politiikkaa muovaavien järjestöjen kuten YK:n 

Maailman matkailujärjestön (UNWTO) ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön 

(Unesco) kanssa sekä jatkamaan verkostojen, rajatylittävien alueellisten hankkeiden sekä – 

tiiviissä yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa – eurooppalaisten kulttuurireittien 

yhteisrahoitusta ja edistämistä, sillä ne ovat parhaita esimerkkejä ylikansallisista 

yleiseurooppalaisista teemamatkailuhankkeista; 

21. korostaa lisäksi sellaisten alueiden välisten ja rajatylittävien kulttuuri- ja matkailutuotteiden 

ja -palvelujen kehittämisen merkitystä, jotka perustuvat toimien koordinointiin ja 

synergioihin, säästävät resursseja ja vahvistavat sekä edistävät yhteistä kulttuuri-identiteettiä 

ja koko alueen kilpailukykyä; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota helpottamaan tätä 

prosessia; 
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22. korostaa gastronomisen perinnön tärkeyttä ja tarvetta suojella ja tukea sitä; katsoo, että tätä 

varten myönnettyjä varoja voitaisiin parhaiten hyödyntää muiden EU:n politiikkojen, kuten 

yhteisen maatalouspolitiikan ja kuluttajansuojapolitiikan, vuorovaikutuksella; 

23. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan aloitteita Euroopan vedenalaisen 

kulttuuriperinnön hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja erityisesti sellaisen 

eurooppalaisten vedenalaisten kulttuuriperintökohteiden reitin luomiseksi, jonka avulla 

voidaan museoida haaksirikkoutuneet laivat ja veden alle uponneet kaupungit; 

24. puoltaa sellaisten aloitteiden luomista, jotka esittelevät yhteistä eurooppalaista perintöä ja 

lisäävät kulttuurikohteiden näkyvyyttä ja joilla on erityisesti kestävää vaikutusta paikallisella 

ja alueellisella tasolla, ja toteaa, että tällaisia aloitteita ovat esimerkiksi eurooppalaiset 

pyöräily- tai pyhiinvaellusreitit, maisemajunat, eurooppalaiset matkailurautatiet (vanhojen 

reittien ja asemien kunnostaminen), Euroopan kulttuuripääkaupungit, Euroopan 

urheilupääkaupungit, Europa Nostra -verkosto, Natura 2000 -verkosto, Euroopan 

kulttuuriperintötunnus, Euroopan kulttuuriperintöpäivät ja Euroopan unionin 

kulttuuriperintöpalkinto; kehottaa edistämään ja helpottamaan kulttuurimatkailua nuorison 

keskuudessa; aikoo myös tukea aloitteita, joissa nuoret ovat aktiivisina osapuolina, kuten 

Euroopan nuorisopääkaupunkeja; 

25. panee tyytyväisenä merkille Euroopan kulttuuripääkaupunkien suuren menestyksen; kehottaa 

perustamaan näiden kaupunkien välisen verkoston, jonka avulla pidennetään alueiden 

esilläoloa, mahdollistetaan kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto, millä autetaan 

erityisesti tulevia ehdokkaita, ja helpotetaan tapahtumien ja erityisten kiertomatkojen 

järjestämistä; 

26. pitää myönteisinä uusia aloitteita, kuten kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta, sillä 

ne lisäävät tietoisuutta Euroopan aineellisen ja aineettoman perinnön suojelutarpeesta; 

kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita tekemään enemmän Euroopan 

teollisuusperinnön edistämiseksi osana yhteistä kulttuuria, koska siihen liittyvää potentiaalia 

ei ole vielä tunnustettu riittävän selkeästi; 

27. kehottaa komissiota saattamaan jäsenvaltiot ja alan tärkeimmät toimijat tietoisiksi siitä, että 

Euroopan kulttuuriperintökohteisiin pääsyn on oltava fyysisesti ja taloudellisesti mahdollista 

kaikille ja että erityistä huomiota on kiinnitettävä vammaisiin ja liikuntarajoitteisiin, nuoriin 

ja ikääntyneisiin henkilöihin sekä pienituloisiin perheisiin; 

28. korostaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävän ja vastuullisen matkailun periaatteen 

tärkeyttä ja esittää vakaana käsityksenään, että EU:n toiminnan olisi ennen muuta edistettävä 

matkailun menestystä Euroopassa mutta myös vastattava huoleen, jota tunnetaan matkailun 

aiheuttamien rakennemuutosten mahdollisista kielteisistä vaikutuksista sekä massaturismiin 

liittyvistä kulttuuriperintöön kohdistuvista vaaratekijöistä; korostaa sen merkitystä, että EU:n 

on työskenneltävä yhdessä jäsenvaltioiden ja paikallisten sidosryhmien kanssa sellaisten 

suuntaviivojen laatimiseksi, joiden avulla vähennetään massaturismin kielteisiä vaikutuksia 

syrjäisillä alueilla, mukaan luettuina EU:n syrjäisimmät alueet ja saarialueet, erityisesti 

huippusesongin aikana; 

29. muistuttaa, että on tärkeää suojella ja vaalia kulttuuriperintöä erityisesti ajan aiheuttamalta 

kulumiselta mutta myös ilkivallalta ja ryöstämiseltä; kiinnittää huomiota siihen, että monet 
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arkeologiset kohteet ovat vielä tänäkin päivänä vaarassa joutua järjestäytyneen 

muinaisjäännösten ryöstämisen kohteiksi, erityisesti vedenalaiset kohteet, joihin 

viranomaisten on vaikea päästä ja joita niiden on vaikea valvoa; kehottaa siksi tehostamaan 

jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kulttuuriesineiden tunnistamisessa, palauttamisessa ja 

niiden laittoman kaupan torjunnassa; 

30. vaatii komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita täydentämään Europa Nostra -verkoston 

yhdessä Euroopan investointipankin kanssa kehittämää uhanalaisia kohteita koskevaa 

aloitetta määrittelemällä lisää uhanalaisia eurooppalaisia kulttuuriperintökohteita, laatimalla 

toimintasuunnitelmia ja etsimällä mahdollisia rahoituslähteitä; korostaa, että tämän aloitteen 

täydentäminen on keino houkutella yksityistä rahoitusta kulttuuriperinnön kohentamista 

varten; 

31. korostaa, että matkailualalla on merkittävät mahdollisuudet yrittäjyyden kehittämiseen ja 

osallistumista korostavaan toimintatapaan, erityisesti matkailualan pk-yrityksissä mutta myös 

uusyrityksissä, voittoa tavoittelemattomalla sektorilla ja muissa organisaatioissa, jotka 

edistävät Euroopan kulttuuriperinnön säilyttämistä, suojelua ja edistämistä; korostaa, 

että kulttuurivarantojen lisäksi erityisesti palvelujen laatu, korkeatasoinen ammattitaito ja 

koulutetut alan asiantuntijat sekä esilläolo internetissä ovat Euroopan matkailualan 

menestyksen ja kilpailukyvyn avaintekijöitä; korostaa, että tutkimus, innovointi ja uudet 

teknologiat, etenkin televiestinnän alalla, ovat keskeisiä tekijöitä, jotta kulttuuriperintö 

voidaan tuoda lähemmäs ihmisiä; katsoo myös, että pk-yritysten kilpailukyky pitäisi turvata 

poistamalla niiltä tarpeeton hallinnollinen rasitus ja että matkailualan pk-yrityksiin 

haitallisesti vaikuttavaa lainsäädäntöä pitäisi muuttaa; 

32. katsoo, että talouskriisi on johtanut rahoituksen niukkuuteen yhdellä leikkauksista rankimmin 

kärsineistä aloista, minkä seurauksena monia kulttuurisesti erittäin arvokkaita kohteita on 

hylätty, jätetty hoitamatta ja unohdettu, mikä on puolestaan köyhdyttänyt yhteiskuntaa ja 

vaikuttanut kielteisesti matkailuun; kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikkien 

asiaankuuluvien sidosryhmien kuten kansallisten, alueellisten ja paikallisten 

kansalaisjärjestöjen ja pk-yritysten, on helppo saada tietoja kulttuurimatkailun ylläpitämiseen 

ja edistämiseen tarkoitetusta unionin rahoituksesta ja että nämä tiedot ovat saatavilla kaikilla 

EU:n virallisilla kielillä, sekä varmistamaan, että hallinnollisia menettelyjä, joiden kautta 

kyseinen rahoitus on suoraan saatavilla, helpotetaan edelleen erityisesti pk-yritysten 

kohdalla, joiden osuus on erittäin suuri matkailualalla; kehottaa komissiota varmistamaan 

suuremman avoimuuden rahoituksen käytössä; vaatii komissiolta entistä avoimempaa 

asennetta kulttuuriperinnön tukemiseen tarkoitettujen yhdennettyjen rahoitusta koskevien 

toimenpideohjelmien hyväksymisessä; kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä 

hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi varmistamalla tarkoituksenmukainen sääntely-

ympäristö matkailualalla toimivien yritysten – etenkin pk-yritysten ja uusyritysten – määrän 

lisäämiseksi; 

33. korostaa mahdollisuutta keskittyä voimakkaammin kulttuurimatkailuun kehitettäessä 

makroaluestrategioita, joilla kulttuurimatkailu liitetään tiiviimmin osaksi eurooppalaisen 

yhteistyön strategista kehystä; 

34. tukee komission aloitteita, jotka koskevat Euroopan rikkaan kulttuuriperinnön digitalisointia 

tärkeänä osana Euroopan ainutlaatuisen kulttuurisen rikkauden tuomista esiin 
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maailmanlaajuisesti, ja pitää tärkeänä, että samaa ajatusta toteutetaan myös paikallistasolla 

pienyritysten tukemiseksi; korostaa kirjasto- ja arkistoresurssien tärkeää asemaa fyysisen ja 

digitaalisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä, edistämisessä ja sen saatavuuden 

mahdollistamisessa; vaatii komissiota määrittelemään ja digitalisoimaan yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa Euroopassa sijaitsevia Unescon aineellisia tai aineettomia 

maailmanperintökohteita, jotta ne voidaan asettaa saataville verkkosivustolle osoitteessa 

visiteurope.com; 

35. painottaa, että kulttuuriperinnön vahvistamisessa on välttämätöntä myös reagoida 

kansalaisten uusiin elämäntyyleihin, ja kehottaa tässä yhteydessä komissiota harkitsemaan 

kattavaa digitaalista viestintästrategiaa, jolla esitellään komission aloitteita ja tukea, jota on 

myönnetty kulttuuriperintöä ja moderniutta yhdistäviin hankkeisiin (esimerkiksi uusien 

teknologioiden käyttö museotiloissa); 

36. korostaa kulttuurimatkailun merkitystä ja sen erityistä luonnetta matkailun lajina, johon 

luontaisesti liittyy koulutuksellinen tehtävä ja joka on tärkeä osa EU:n Erasmus+ ohjelman 

kaltaisia elinikäisen oppimisen ohjelmia; panee tässä yhteydessä merkille, että 

kulttuurimatkailun kohderyhmä on hyvin laaja ja että tästä syystä tarjonta on sopeutettava eri 

ikäryhmien – joita on lapsista eläkeläisiin – tarpeiden ja mielenkiinnon mukaisiin koulutus- 

ja kulttuurimahdollisuuksiin; 

37. kehottaa komissiota luomaan kulttuuriperinnölle omistetun yhteisen EU-portaalin, johon 

koottaisiin tietoa kaikista kulttuuriperinnön rahoitukseen liittyvistä EU:n ohjelmista; katsoo, 

että portaalin käynnistämisen jälkeen pitäisi toteuttaa portaalia koskeva 

markkinointikampanja kaikissa jäsenvaltioissa, jotta mahdolliset tuensaajat saavat tietää sen 

olemassaolosta; 

38. suosittaa sellaisen yhtenäisen ja yksinkertaistetun viestintästrategian omaksumista, jossa 

Eurooppa esitellään ainutlaatuisena kohteena; panee näin ollen tyytyväisenä merkille 

Matkakohteena Eurooppa 2020 -aloitteen, jonka tavoitteena on luoda eurooppalainen 

portaali, joka kokoaa yhteen yksittäiset kansalliset verkkosivustot; kehottaa luomaan suurten 

kaupunkien ulkopuolella sijaitsevia paikallisia kohteita varten monikielisiä portaaleja, joilla 

varmistetaan kulttuuriseen ja teolliseen perintöön liittyvien tuotteiden näkyvyys; 

39. kehottaa komissiota tekemään Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmaa tunnetuksi myös 

rahoitusmekanismina kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. 
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