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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää tervetulleena komission tunnustusta sille, että maaseuturahaston panoksella on 
merkitystä kehitettäessä Euroopan maaseutumatkailualaa, ja korostaa tarvetta jatkaa 
rahastosta tuettuja toimenpiteitä vuoden 2013 jälkeistä aikaa koskevan YMP:n puitteissa 
riittävällä rahoitustasolla, joka vastaa asetettuja tavoitteita; toistaa pyyntönsä, että YMP:aa 
(johon maaseuturahasto kuuluu kiinteästi) yksinkertaistettaisiin ja sitä ympäröivää 
byrokratiaa vähennettäisiin;

2. kiinnittää huomiota siihen, että maaseutu- ja maatilamatkailun tulevat tukitoimenpiteet on 
täysin mukautettava tuleviin tavoitteisiin, strategioihin ja välineisiin, joita YMP:llä on 
maaseudun kehittämisen alalla, ja erityisesti niihin, jotka liittyvät julkishyödykkeiden 
tarjoamiseen, esimerkkeinä maapohjan säilyttäminen, maiseman kunnostaminen, 
biologinen monimuotoisuus ja metsänhoito sekä maaseutuperinnön säilyttäminen ja 
kehittäminen;

3. kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Euroopan alueisiin ja 
matkailuelinkeinoon; ehdottaa tästä syystä sellaisen laatuperuskirjan luomista, jonka 
avulla pyritään edistämään kestävää matkailua uhanalaisilla alueilla infrastruktuureja ja 
matkailupalveluja koskevien hyvien käytäntöjen edistämiseksi;

4. toteaa, että maaseutu- ja maatilamatkailun kehittämisen rahoittaminen EU:ssa on täysin 
perusteltua, koska ala kattaa yli 500 000 majoitusyritystä ja noin 6 500 000 vuodepaikkaa, 
joista 15–20 prosenttia on maatilamatkailun piirissä; katsoo, että näiden alojen tarjonnan 
ja kysynnän keskimääräinen vuotuinen kasvu on ollut viimeksi kuluneiden 10–15 vuoden 
aikana 10–15 prosenttia, kun matkailualan yleinen kasvu on samaan aikaan ollut 4–
5 prosenttia;

5. katsoo, että tulevilla maaseudun kehittämisohjelmilla ja aluekehitysohjelmilla on tuettava 
tehokkaasti matkailualaa; katsoo lisäksi, että erityistä huomiota on kiinnitettävä 
tietämyksen siirtämisen ja hyvien käytäntöjen rajatylittävän vaihdon edistämiseen siten, 
että otetaan perustaksi käytössä olevat NECSTouR-verkoston kaltaiset eurooppalaiset 
verkostot;

6. korostaa, että maaseutu- ja maatilamatkailu – jotka täydentävät kaikilta osin 
alkutuotannon perinteistä toimintaa ja myös vahvistavat sitä, esimerkiksi maatilamatkailun 
tapauksessa, sekä auttavat hillitsemään maaseutualueiden väestökatoa synnyttämällä 
työpaikkoja – auttavat merkittävällä tavalla kohentamaan elämisen laatua 
maaseutualueilla ja monipuolistamaan maaseutualueiden taloutta sekä parantamaan 
alueellista tasapainoa, sillä ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia etenkin nuorille ja naisille; 
toteaa lisäksi, että ne myötävaikuttavat myös kulttuuri-identiteettien ja perinteisten tapojen 
sekä perinteisten elintarvikkeiden perinteen säilyttämiseen ja niiden tuntemuksen 
edistämiseen; pyytää kiinnittämään entistä enemmän huomiota tämän alan työpaikkojen 
laatuun;
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7. korostaa, että matkailutoiminnassa on aina kunnioitettava maisemaa ja ympäristöä; katsoo 
lisäksi, että tavoitteena on oltava eurooppalaisen maisemayleissopimuksen mukaisesti 
sosiaalisten tarpeiden, taloudellisen toiminnan ja ympäristön välinen tasapaino;

8. kiinnittää huomiota siihen, että maaseutu- ja maatilamatkailu ovat puhtaita talouden aloja, 
joita ei voida siirtää muualle, ja että erityispiirteidensä vuoksi ne eivät ole samassa määrin 
sesonkiluonteisia kuin jotkin muut Euroopan matkailumuodot, kuten rantamatkailu, minkä 
vuoksi panostaminen niiden kehittämiseen tarkoittaa myös panostamista uusien kestävien 
ja korkealaatuisten työpaikkojen luomiseen;

9. korostaa, että maaseutu- ja maatilamatkailulla on merkittävät mahdollisuudet torjua 
matkailun sesonkiluontoisuutta etenkin syrjäisimmillä alueilla; katsoo, että sen vuoksi on 
otettava huomioon, minkälaiset kulkuyhteydet näille alueille on, ja tutkittava 
mahdollisuuksia laajentaa EU:n liikenneverkkoja;

10. korostaa myös, että maaseutu- ja maatilamatkailu kaipaavat erityishuomiota, koska niihin 
kohdistuu muihin matkailun osa-alueisiin verrattuna erilaisia häiriötekijöitä, joista voidaan 
mainita esimerkiksi tarve kehittää maaseutualueiden infrastruktuuria ja julkisia 
liikennepalveluja, joiden avulla maaseutualueet kytkeytyvät kaupunkikeskuksiin, 
maatilamatkailun kehittämistä varten saatavilla olevien luottojen rajallinen saatavuus sekä 
tarjontaa vaivaavat rakenteelliset puutteet ja irrallisuus markkinoista;

11. korostaa tarvetta edistää koulutusta ja innovointia, sillä ne ovat maaseutu- ja 
maatilamatkailun tehokkaamman kilpailukyvyn tukipilareita; muistuttaa, että suurin osa 
tällä alalla toimivista yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä, joilla on erittäin tärkeä 
merkitys naisten ja nuorten työllistäjinä, ja toteaa, että henkilöstön ammattipätevyyden 
parantamiseksi luotavia välineitä voidaan hyödyntää myös maaseudun muilla 
elinkeinoaloilla;

12. korostaa, että maaseutu- ja maatilamatkailulla on keskeinen rooli, kun pyritään luomaan 
suora yhteys paikallisten elintarvikkeiden ja muiden erityislaatuisten tuotteiden (mm. 
luomutuotteet, suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät) 
tuotantoketjun kanssa siten, että luodaan järjestelmä, jonka avulla voidaan varmistaa 
tuotteiden tuotanto, jalostus ja kaupan pitäminen paikan päällä;

13. katsoo, että on parannettava viljelijöiden mahdollisuuksia pitää tuotteitaan kaupan sekä 
heidän pääsyään paikallisille markkinoille, jotta ravitsemusalan toimijat voivat ostaa 
helpommin tarvitsemiaan paikallisesti tuotettuja tuotteita;

14. korostaa, että EU:n ja kolmansien maiden kansalaisille on tiedotettava laajemmin 
maaseutumatkailun mahdollisuuksista ja että sille on annettava suurempaa näkyvyyttä 
EU:n portaalissa visiteurope.com; ehdottaa myös matkailutarjonnan ja Natura 2000 
-verkoston välisen kytköksen vahvistamista, jotta näiden alueiden suojelemista ja 
säilyttämistä varten toteutetut toimet saisivat enemmän näkyvyyttä ja niiden kehitystä 
voitaisiin edistää entistä paremmin;

15. kehottaa komissiota edistämään koulutustoimintaa, jonka tarkoituksena on hyödyntää 
viljelijöiden ammattipätevyyttä matkailualalla, jotta taloutta voidaan monipuolistaa 
maaseutualueilla;
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16. muistuttaa, että joka kuudennella ihmisellä Euroopan unionissa on jonkinlainen vamma, ja 
pitää sen vuoksi välttämättömänä edistää vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden 
tarpeisiin mukautettua ja esteetöntä maaseutu- ja maatilamatkailua;

17. myöntää, että komission esittämä tieto- ja viestintäteknologiaa sekä matkailua käsittelevä 
foorumi on tärkeä, mutta tähdentää, että on tehtävä kaikki voitava maaseutualueiden 
varustamiseksi viimeisimmällä tietoteknisellä infrastruktuurilla (esimerkiksi 
laajakaistaiset internetpalvelut), jotta kaikki hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tarvittavat 
tiedot voidaan luoda ja verkottaa, ja perehdyttämiseksi sen käyttöön sekä monikielisten 
tietoteknisten valmiuksien edelleenkehittämiseksi esimerkiksi kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman yhteydessä, sillä niiden avulla voidaan mahdollisesti helpottaa 
kansainvälistä matkailua;

18. pahoittelee, että maaseutu- ja maatilamatkailusta ei pidetä virallisia tilastoja ja että ainoat 
saatavissa olevat tiedot perustuvat arvioihin; pitää tervetulleina suunnitteilla olevia 
toimenpiteitä, joilla on tarkoitus koota yhteen matkailualan sosiaalinen ja taloudellinen 
tietämys ottaen huomioon, että on syytä välttää taloudellisten ja hallinnollisten 
lisärasitteiden asettamista sikäli kuin mahdollista;

19. kannustaa komissiota kehittämään ympärivuotista maaseutu- ja maatilamatkailua; 
ehdottaa täten, että Calypso-aloitetta jatketaan vuoden 2011 jälkeen ja että kehitettävissä 
ohjelmissa kiinnitetään enemmän huomiota maaseutu- ja maatilamatkailuun ja luodaan 
hyödyllisiä yhteisvaikutuksia maaseutualueiden läheisyydessä sijaitsevilla alueilla 
harjoitettavien matkailun muotojen (esimerkiksi urheilu-, kylpylä- ja kulttuurimatkailun 
sekä uskonnollisen matkailun) kanssa; kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota maaseutu- ja maatilamatkailuun kaikissa EU:n makroaluestrategioissa, joihin 
kuuluu muun muassa Euroopan unionin köyhimmät alueet kattava Tonavan alueen 
strategia;

20. kehottaa komissiota laatimaan yhdenmukaistamissäännöt maaseutu- ja maatilamatkailun 
laatua koskevien arviointiperusteiden määrittämistä varten, kuten toimitaan perinteisellä 
hotellialalla, jossa erilaisia laatumerkkejä myönnetään tiukkojen arviointiperusteiden 
nojalla, jotta nämä merkit eivät menettäisi uskottavuuttaan;

21. panee merkille "Euroopan kulttuuripääkaupunkeja" ja "Euroopan perintökohdetunnusta" 
koskevien aloitteiden menestyksen ja ehdottaa, että kehitetään vastaava aloite, jolla 
luodaan eurooppalainen tunnus matkailullisesti kiinnostavia maaseutualueita varten; 
korostaa, että eurooppalaisen tunnuksen on perustuttava puolueettomiin 
arviointiperusteisiin, että käytössä olevat kansalliset laatumerkit on säilytettävä ja että on 
tärkeää taata kuluttajan kannalta välttämätön avoimuus; vaatii, että tunnuksen käytön on 
perustuttava vapaaehtoisuuteen.
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