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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa, että kulttuuriin, opiskeluun, nuorisoon ja urheiluun liittyvästä matkailusta on 
tulossa yhä suositumpaa, ja kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioiden paikallis- ja 
alueviranomaisia tukemaan tällaisia matkailun muotoja olemalla joustavampia ja 
mukautumalla uudentyyppisiin kuluttajiin väestörakenteen muutoksen vuoksi, jotta 
voidaan ottaa huomioon uudet matkailun muodot, jotka vastaavat kuluttajien julki tuomia 
odotuksia;

2. muistuttaa, että kulttuurimatkailu muodostaa Euroopan matkailualan laajimman osa-
alueen ja että se on läpikäynyt viime vuosina merkittäviä muutoksia ja kohdistuu nykyisin 
tärkeimpien historiallisten kaupunkien ja matkakohteiden tai merkittävien tapahtumien ja 
näyttelyjen lisäksi myös pienempiin kaupunkeihin ja historiallisiin reitteihin sekä 
kulttuuri- ja luontoreitteihin, jotka vetävät puoleensa tietoa, kulttuurien välistä 
vuoropuhelua sekä luonto- ja kulttuurielämyksiä kaipaavia ihmisiä;

3. katsoo, että vammaisten matkailumahdollisuuksien parantamiseen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota mukauttamalla tiloja ja kouluttamalla henkilökuntaa;

4. korostaa reilua ja kestävää matkailua koskevien aloitteiden merkitystä, jotta vapaa-
ajantoiminnan muodoista voidaan tehdä reilun kaupan, solidaarisuuden ja ekokehityksen 
edistämisen välineitä;

5. kehottaa näin ollen komissiota painottamaan Lissabonin sopimukseen perustuvan uuden 
toimivallan puitteissa Euroopan matkailun kulttuuriulottuvuutta taloudellisen, sosiaalisen, 
alueellisen, maisemallisen sekä ympäristön kestävyyden varmistamiseksi;

6. muistuttaa julkisten elinten ja erityisesti alueviranomaisten ja yhdistysten tärkeästä 
tehtävästä, jotta myös heikossa asemassa oleville ryhmille ja nuorille voidaan tarjota 
mahdollisimman laajaa vapaa-ajantoimintaa (kesäleirit ja vapaa-ajankeskukset, urheilu- ja 
kulttuuritoiminta jne.) siten, että varmistetaan aina eri yhteiskuntaryhmien sekoittuminen;

7. korostaa, että on tärkeää parantaa koulutuksen laatua hyödyntämällä elinikäisen 
oppimisen ohjelmia, joissa korostetaan liikkuvuuteen tähtääviä toimia (esimerkiksi 
Leonardo da Vinci -liikkuvuustoimet sekä valmistelevat pilottihankkeet, kuten yrittäjien 
Erasmus-hanke ja Grundtvig); katsoo, että on niin ikään tärkeää kehittää matkailuyritysten 
työntekijöiden koulutusta, tietoja, taitoja, kykyjä ja ammatillisia näkymiä elinikäisen 
oppimisen ohjelmien avulla;

8. korostaa tarvetta antaa piristysruiske opiskelijoiden Euroopan laajuiselle ja 
kansainväliselle liikkuvuudelle matkailualan ammatillisissa oppilaitoksissa ja/tai 
korkeakouluissa, jotta opiskelijat voivat vaihtaa parhaita käytäntöjä ja oppia niistä sekä 
hankkia käytännön taitoja parantaen samalla kielitaitoaan;
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9. ilmaisee huolensa kulttuurin ja kielen kasvavasta yhdenmukaistumisesta; korostaa näin 
ollen kulttuurisen, kielellisen ja kulttuuriperinnöllisen monimuotoisuuden tärkeyttä;

10. painottaa matkailualan kaksiosaisen koulutusjärjestelmän etuja sekä käytännön 
kokemusten ja ammatillisissa oppilaitoksissa ja/tai korkeakouluissa tapahtuvan oppimisen 
yhdistämisen merkitystä, koska siten edistetään sekä teoreettisia että käytännön taitoja;

11. muistuttaa, että Euroopan kulttuuriperintö ja kielellinen monimuotoisuus ovat huomattava 
suhteellinen etu maailmanlaajuisilla matkailumarkkinoilla, ja kehottaa tunnustamaan 
nämä tekijät asianmukaisesti matkailualan taloudellisissa analyyseissä ja erityisesti
myönnettäessä varoja kulttuurisesti merkittävien matkailukohteiden säilyttämiseen ja 
kunnostamiseen;

12. katsoo, että sellaiset Euroopan unionin aloitteet kuin Euroopan kulttuuripääkaupunki, 
Euroopan kulttuuriperintötunnus ja rautaesirippureitti, joilla on oltava huomattavaa 
synergiaa Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelman hankkeiden (kuten Santiago de 
Compostelan pyhiinvaellusreitin, Via Francigenan tai muiden tunnustettujen reittien) ja 
European Institute of Cultural Routes -instituutin hankkeiden kanssa, ovat välttämättömiä 
eurooppalaisen kulttuuriperinnön, luovan nykykulttuurin ja kulttuurimatkailun 
kestävyyden edistämiseksi sekä lähestyttäessä uusia kuluttajaryhmiä ja tuettaessa 
kaukaisia ja vähemmän tunnettuja alueita; kehottaa tässä yhteydessä luomaan tiiviimpiä 
yhteyksiä perinteiseen alueelliseen kulttuuriin ja laatimaan toimenpiteitä perinteisten 
kaupunki- ja maalaismaisemien säilyttämiseksi; pitää tervetulleina EDEN-verkoston ja 
NECSTouR-verkoston kaltaisia ohjelmia, sillä ne voivat antaa piristysruiskeen kestävälle 
taloudelliselle kehitykselle;

13. korostaa Euroopan kulttuurireittien kulttuurista ja matkailullista arvoa, sillä niillä 
edistetään yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöä, ja kehottaa komissiota tehostamaan 
Euroopan neuvoston kanssa kyseisellä alalla tehtävää yhteistyötä ja osoittamaan sitä 
varten tarvittavat varat;

14. kehottaa komissiota arvioimaan, mitä vaikutuksia EU:n Euroopan 
kulttuuripääkaupunkiohjelmalla on matkailuun, ja raportoimaan parlamentille siitä, olisiko 
hallintotapoja, rahoitusjärjestelyjä sekä kulttuurilaitosten ja -yhdistysten osallistumiseen 
liittyviä menettelyjä tarpeen tarkistaa pysyviin ja kestäviin hankkeisiin ja kumppanuuksiin 
investoimiseksi;

15. kehottaa kiinnittämään huomiota urheilun merkittävään rooliin matkailun edistämisessä, 
sillä sekä katsojat että urheilijat matkustavat suorituspaikoille, ja kehottaa laatimaan 
erityisiä toimintalinjoja urheilumatkailun edistämiseksi ja tukemiseksi;

16. korostaa lisäksi eurooppalaisten reittien, kuten Euroopan neuvoston kulttuurireittien, 
roolia ottaen huomioon, että kyseiset reitit keskittyvät tiettyihin teemoihin tai 
historiallisiin kulkureitteihin, tarjoavat sekä valtavirtaan kuuluvaa että sen ulkopuolella 
olevaa kulttuurisisältöä ja edistävät vuoropuhelua sekä luovaa ja yksilöllistä 
lähestymistapaa; katsoo, että jo kyseisten reittien itsessään voidaan katsoa kuuluvan 
kulttuuriperintöön ja että niiden voidaan katsoa verkostoivan tehokkaasti eri 
jäsenvaltioiden toimijoita ja yhdistyksiä, jotka tekevät yhteistyötä mainontaa ja hallintoa 
koskevien aloitteiden parissa Euroopan kulttuurien, keskinäisen ymmärtämyksen ja 
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rauhanomaisen rinnakkainelon, matkailun, toimijoiden, vaeltajien ja taiteilijoiden 
liikkuvuuden, paikallisten perinteiden ja paikallisen osaamisen sekä kulttuurien ja 
uskontojen välisen vuoropuhelun edistämiseksi;

17. kehottaa samalla seuraamaan ja hallinnoimaan tehokkaasti EU:n nykyisiä ohjelmia ja 
myöntämään niille riittävät resurssit, jotta niiden tarjoama potentiaali voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti, sekä tukemaan yhtenäistä lähestymistapaa matkailuun;

18. tähdentää, että kulttuurimatkailu voi myötävaikuttaa huomattavasti nykyisestä talous- ja 
työllisyyskriisistä selviytymiseen, koska se tuo esille taitoja ja alueellista osaamista ja 
edistää maaseudun ja pienten kaupunkien kehittymistä lisäämällä eritasoisen 
matkailijamajoituksen kysyntää ympäri vuoden ja edistämällä kulttuuri- ja 
maisemaperintöä, liikkuvuutta ja alueellisten viini- ja ruokaperinteiden elpymistä sekä 
luomalla laadukkaita reittejä;

19. korostaa urheilun asemaa matkailun edistämisessä ja pitää tervetulleina vesiurheilua 
Atlantin alueella koskevan hankkeen kaltaisia aloitteita; muistuttaa, että urheilu on 
samalla sekä kulttuuria että aktiivista toimintaa ja että se voi houkuttaa matkailijoita 
Euroopan syrjäisille alueille;

20. katsoo, että taide-, kulttuuri- ja urheilutapahtumat edistävät liikkuvuutta ja toimivat 
matkailunähtävyyksinä;

21. kehottaa tarkastelemaan kulttuurien välistä vuoropuhelua sosiokulttuurisen kehityksen 
edistämisen välineenä sekä kaupunkialueilla että niiden ulkopuolella, ja korostaa 
kulttuurien monimuotoisuuteen sekä sille omistettuihin ohjelmiin sisältyvää luovaa 
potentiaalia (kuten esimerkiksi komission ja Euroopan neuvoston yhteinen 
Monikulttuuriset kaupungit -hanke) yrittäjyyttä ja innovointia eteenpäin vievänä voimana 
myös matkailualalla;

22. muistuttaa, että www.visiteurope.com on foorumi, jota kannattaa kehittää edelleen, jotta 
Euroopan ja sen kulttuuriperinnön näkyvyyttä voidaan tehostaa tarjoamalla matkailijoiden
tarpeita vastaavaa tietoa mahdollisimman monella EU:n kielellä sekä suurimmilla 
maailmankielillä; korostaa, että sen olisi oltava yksi keskeisistä foorumeista, joilla muut 
ohjelmat ja sovellukset linkitetään yhteen;

23. korostaa Euroopan matkailualan sesonkiluonteisuutta rakenteellisena ongelmana; 
painottaa kulttuuri- ja opintomatkailun roolia matkailusesonkien pidentämisessä ja 
sesonkiluonteisuuden kielteisten sosioekonomisten vaikutusten vähentämisessä; pitää tätä 
taustaa vasten myönteisenä komission Calypso-valmistelutoimea, jolla pyritään 
edistämään sosiaalista matkailua ja vähentämään sesonkiluonteisuutta;

24. kehottaa komissiota pyytämään jäsenvaltioita varmistamaan, että perinteiset ja uudet 
taidot matkailu-, majoitus ja aluekehitysalalla tunnustetaan eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen (EQF) puitteissa;

25. korostaa tarvetta määritellä selkeästi tietyt väestöryhmät, kuten ikääntyneet, nuoret ja 
perheet, jotta niille voidaan tarjota tarkoin räätälöityjä palveluja ja toimintaa;
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26. pitää tervetulleena koulujen lomien koordinoinnin parantamiseksi tarkoitettua 
tietojenvaihtomekanismia koskevaa ehdotusta;

27. kehottaa viittaamaan kaudella 2010–2017 tapahtuvan EU:n rakennerahastojen käytön 
yhteydessä selkeämmin kulttuuri- ja matkailureittien edistämiseen sekä niiden 
linkittämiseen eri jäsenvaltioiden välillä keinona antaa piristysruiske korkealaatuiselle 
aluekehitykselle;

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään urheilumatkailua ja investoimaan 
enemmän tiettyihin reitteihin, kuten eurooppalaisiin vuoristopolkuihin ja 
pyöräilyreitteihin, jotka ulottuvat usealle Euroopan alueelle, taikka muita keinoja, joilla 
voidaan edistää liikkuvuutta, liikuntaa ja tervettä elämäntapaa;

29. korostaa, että kulttuuritapahtumien, musiikkifestivaalien, taidenäyttelyjen ja vastaavien 
tapahtumien järjestäminen ja asianmukainen mainostaminen edistävät kulttuurimatkailua, 
joka on olennaisen tärkeää, jos Eurooppa haluaa jatkossakin olla maailman 
ykkösmatkailukohde;

30. kehottaa tutkimaan mahdollisuuksia laatia ohjelmia, jotka keskittyisivät ruokaan, 
valokuvaukseen, teatteriin ja elokuviin, ja tukea niitä uusina keinoina edistää 
kulttuurimatkailua;

31. katsoo, että uusi Euroopan ulkosuhdehallinto voi myötävaikuttaa merkittävällä tavalla 
Euroopan aseman edistämiseen ja vakiinnuttamiseen maailman ykkösmatkailukohteena.
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