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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että Euroopan matkailualan kilpailukyky varmistetaan vain käyttämällä parhaita 
saatavilla olevia tekniikoita;  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskevien strategioiden käyttöönottoa 
matkailualalla; pitää myönteisenä komission käynnistämää tieto- ja viestintäteknologian 
sekä matkailun foorumia, joka voisi toimia uusien ja innovatiivisten välineiden ja 
palvelujen kehittämisen moottorina matkailualan yrityksille, erityisesti pk-yrityksille; 
uskoo, että verkkopalvelujen sisämarkkinat lisäävät matkailualan kilpailukykyä 
Euroopassa ja että tieto- ja viestintäteknologia myötävaikuttaa kestävän hallinnon 
kehittämiseen, jossa otetaan huomioon myös EU:n ilmastostrategia sekä maaseutu-, 
vuoristo- ja rannikkoalueiden erityistarpeet; uskoo, että kaikkien matkailualan toimintojen 
koordinointia olisi parannettava tieto- ja viestintäteknologian avulla komission tuella, 
koska matkailijat varaavat yhä enemmän matkailupalveluita sähköisillä foorumeilla ja 
muiden kuin eurooppalaisten hakuohjelmien avulla; katsoo, että komission olisi 
varmistettava oikeudenmukainen ja laillinen kilpailu tällä alalla;

2. katsoo, että matkailualan taidot, kokemukset ja parhaat käytännöt olisi jaettava; kannattaa 
siksi älykkään erikoistumisen toimintamallia, jonka mukaan alueet keskittyvät aloille, 
joilla ne ovat suhteellisen vahvoja ja joilla niiden on mahdollista saavuttaa huipputuloksia; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edelleen edistämään ja laajentamaan 
Leonardo-ohjelman kaltaisia komission vaihto-ohjelmia, jotka on mukautettu 
matkailualan tarpeisiin ja kysyntään; korostaa erittäin pätevän työvoiman merkitystä ja 
kehottaa lisäämään matkailualan koulutusta; pyytää komissiota perustamaan erityisen 
matkailunkehittämisyksikön kestävää eurooppalaista matkailua koskevien erityisten 
korkeakoulu- ja koulutusohjelmien aloittamiseksi; pitää tärkeänä Euroopan matkailualan 
tutkintojen ja pätevyyksien nopeaa keskinäistä tunnustamista unionin ja jäsenvaltioiden 
sääntöjen ja normien mukaisesti;

3. katsoo, että matkailualan innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen käytön tehostaminen 
parantaa matkailualan kestävyyttä; kehottaa sisällyttämään innovatiivisen ja ympäristöä 
säästävän matkailun laaja-alaisesti kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan; pitää 
erittäin tärkeänä suunnata eurooppalaista matkailua yhä vastuullisempaan ja 
kestävämpään suuntaan niin, että siinä otetaan huomioon ympäristö sekä paikallinen 
kulttuuri ja väestö; kannattaa siksi kestävyyteen liittyviä komission aloitteita, kuten 
kestävän hallinnon indikaattorien luominen sekä kestävän ja vastuullisen matkailun 
peruskirjan laatiminen, ottaen huomioon Marrakeshin prosessin yhteydessä perustetun 
matkailun kestävyyttä käsittelevän kansainvälisen työryhmän poliittiset suositukset, 
kestävän matkailun maailmanlaajuisen kumppanuuden puitteissa toteuttavien toimien 
synergia sekä kestävää rannikko- ja merimatkailua koskevan strategia, ja korostaa, että 
kestävyyden parantaminen tuottaa korkeampaa laatua ja lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä; 
kehottaa lähestymään tätä alaa kokonaisvaltaisesti ja panee erityisesti merkille 
kiinteistökeinottelun mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön matkailualueilla;
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4. korostaa, että kaikki EU:n kansalaiset pitäisi tutustuttaa digitaalisiin oikeuksiinsa ja 
velvollisuuksiinsa kansalais- ja kuluttajaoikeuksia digitaalisessa ympäristössä 
käsittelevällä eurooppalaisella peruskirjalla, johon kootaan ja päivitetään yhteisön 
säännöstö, jotta digitaalista ympäristöä kohtaan tunnetaan suurempaa luottamusta ja jotta 
Euroopan matkailuala pystyy hyötymään kaikista sen tarjoamista mahdollisuuksista; 
uskoo, että kyseiseen peruskirjaan pitäisi koota yhteisön säännöstö ja erityisesti 
yksityisyyden suojaan, haavoittuvassa asemassa olevien käyttäjien suojelemiseen ja 
digitaalisen sisällön suojaamiseen liittyvät käyttäjien oikeudet;

5. uskoo että matkailualan tutkimuksen ja kehittämisen koordinoinnin parantaminen johtaa 
matkailualan kehityksen kestävämpään luonteeseen; kehottaa siksi komissiota 
perustamaan matkailun virtuaalisen seurantakeskuksen, joka olisi yhteydessä paitsi 
tutkimuslaitoksiin myös yrityksiin ja julkisiin viranomaisiin, jotta voidaan toteuttaa 
markkinatutkimuksia eri lähteiden kautta, tarjota yrityksille ja julkishallinnoille ennusteita 
tarjonnan ja kysynnän kehityksestä ja edistää yritysten ja julkisen sektorin strategisen 
aseman parantamista;

6. ottaa huomioon, että matkailuala on erittäin riippuvainen säästä, joka ratkaisee 
matkailukausien pituuden ja laadun, samalla kun se vaikuttaa ilmastonmuutokseen 
pääasiassa matkailijoiden kuljetuksista ja asumisesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi; toteaa, että matkailualalla voi olla tärkeä rooli unionin 
tavoitteiden toteuttamisessa rakennuksiin keskittyvän energiapolitiikan kautta; pyytää 
jäsenvaltioita ja komissiota edistämään energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä 
koskevien strategioiden käyttöönottoa matkailualalla;

7. katsoo, että kestävällä tavalla hoidetun matkailun on oltava paikallisille talouksille etenkin 
epäsuotuisilla alueilla pitkäaikainen tulonlähde, että sillä on edistettävä vakituisia ja 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavia työpaikkoja ja että sillä on tuettava muuta 
taloudellista toimintaa nousu- ja laskukausien aikana niin, että samalla turvataan ja 
arvostetaan kulttuurista, historiallista, maisemallista ja ympäristöön liittyvää perintöä;

8. katsoo, että matkailualan on myötävaikutettava alueellisen elinkeinoelämän kehittämiseen, 
johon liittyy asianomaisen alueen taloudellisen kehityksen ja työllisyyden edistäminen, ja 
korostaa, että alaa on kohdeltava unionin politiikoissa ja varojen suhteen laajakatseisesti 
esimerkiksi perustamalla yhteinen erityisohjelma jäsenvaltioiden toimien täydentämiseksi, 
jotta edistetään alaa ja synergioita eri taloudellisten ja sosiaalisten toimijoiden välillä;

9. korostaa, että Euroopan matkailupalvelujen kirjoa on monipuolistettava ja että sesonkien 
mukauttaminen on Euroopan matkailualan kilpailukyvyn kannalta ratkaisevan tärkeää; 
kehottaa tehostamaan jäsenvaltioiden yhteistyötä EU:n markkinoimisessa 
matkailukohteena mutta korostaa myös paikallisviranomaisten roolia tässä tehtävässä; 
kehottaa luomaan Euroopan laajuisen viestintästrategian sekä EU:n ja maailmanlaajuisen 
kampanjan Euroopan pitämiseksi maailman ykkösmatkailukohteena sen rikkaan 
luonnonperinnön, kulttuuriperinnön sekä historiallisen ja etnisen perinnön ansiosta; 
katsoo, että matkailualan palveluja koskevaa byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa olisi 
kevennettävä niin asiakkaiden kuin alan yritysten osalta, mutta toteaa, että korkealla 
laadulla on hintansa; 

10. toteaa, että etäisyydet ovat suuria EU:ssa erityisesti pohjoisimpien ja eteläisimpien 
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jäsenvaltioiden välillä, ja korostaa siksi lentoliikenteen merkitystä niin EU:n sisäiselle 
matkailulle kuin kolmansista maista EU:hun suuntautuvalle matkailulle; kehottaa 
komissiota siksi pidättäytymään eurooppalaisille lentoyhtiöille määrättävistä liiallisista 
lainsäädännöllisistä rasitteista, jotka lisäisivät niiden vaikeuksia maailmanlaajuisessa 
kilpailussa;

11. toteaa, että tulevien vuosien aikana tapahtuvien ilmastonmuutosten seurauksena 
odotettavissa on suuria muutoksia ympäristössämme, kuten merenpinnan nousu, 
lämpötilojen nousu ja kuivuuden paheneminen, ja että matkailuala kärsii eniten 
ilmastonmuutoksista Välimeren alueella;

12. toteaa, että on välttämätöntä kiinnittää enemmän huomiota matkailun monipuolistamiseen 
ja erityismatkailun, kuten liikematkailun, ostosmatkailun, kulttuuriperintömatkailun, 
sosiaalisen matkailun, ympäristömatkailun ja urheilumatkailun, kasvavaan merkitykseen, 
ja kehottaa toteuttamaan lisää tukitoimia eurooppalaisen matkailun edistämiseksi edellä 
mainituilla matkailualoilla maailmanlaajuisen kilpailun huomioon ottaen;

13. muistuttaa huhtikuussa 2010 tapahtuneen Eyjafjallajökull-tulivuoren purkauksen 
valtavasta vaikutuksesta lentoliikennepalveluihin ja lentoliikenteeseen, jotka kärsivät 
mittavia tappioita viikkojen ajan, ja korostaa, että EU:n ja ilmaliikenteen hallinnon (ATM) 
on tehtävä nopeita päätöksiä samanlaisissa tilanteissa, jotta voidaan varmistaa 
lentoliikenteen asianmukainen toiminta ja sujuvuus; 

14. uskoo että yhteiskunnan ikääntymisen myötä terveys- ja hyvinvointimatkailulla on 
suurimmat mahdollisuudet merkittävään kasvuun tulevaisuudessa; katsoo, että "sinisen 
ristin" kaltainen, esimerkiksi terveys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavien hotellien 
terveystarkastuksia koskeva Euroopan laajuinen keskitetty laatu- ja valvontajärjestelmä 
tällä alalla parantaisi merkittävästi Euroopan terveysmatkailun kilpailukykyä; ehdottaa 
tässä yhteydessä kylpylätoiminnan kehittämistä niin, että siitä voidaan tehdä 
eurooppalainen erityistuote;

15. korostaa, että paikallisten viranomaisten ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, rooli olisi 
tunnustettava Euroopan matkailupolitiikan kehittämisessä; katsoo, että lainsäädäntö- ja 
verotuskehyksen olisi siksi oltava näiden yritysten tarpeita ymmärtävämpi ja että siinä 
olisi otettava huomioon matkailualan yritysten ja työntekijöiden tarpeet, kuten joustavat 
työaikajärjestelyt työntekijöiden oikeudet huomioon ottaen;

16. korostaa, että unionin syrjäisimmät alueet sekä merentakaiset maat ja alueet ovat 
maantieteellisen sijaintinsa ansiosta Euroopan unionin näyteikkuna maailmassa ja 
soveltuvat täysin tiettyjen Euroopan komission ehdottamien vaihtoehtojen kehittämiseen, 
kuten hiljaisen kauden matkailuvaihtoehtojen kehittäminen unionin kansalaisia varten; 
painottaa, että syrjäisimmät alueet tarjoavat lähellä sijaitseville maille, kuten 
Yhdysvalloille, Kanadalle ja BRIC-maille, erityisesti Brasilialle, mahdollisuuden löytää 
eurooppalaisen matkailun erityispiirteet, kuten turvallinen matkustaminen, kehittynyt 
terveydenhuoltojärjestelmä sekä laadukas asuminen ja ruoka;

17. muistuttaa, että matkailuala tuottaa yli viisi prosenttia Euroopan unionin BKT:stä, ja pitää 
siksi välttämättömänä perusteellista analyysiä unionin lainsäädännön vaikutuksesta 
matkailualaan;
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18. uskoo että majoituksen luokittelusäännöt olisi yhdenmukaistettava koko unionille 
yhteisten normien ja arviointiperusteiden mukaisesti;

19. kehottaa komissiota laatimaan matkailupalvelujen turvallisuutta ja saatavuutta koskevan 
unionin lainsäädäntökehyksen; panee merkille matkailun kehittämisen ja 
liikenneinfrastruktuurin välisen vahvan sidoksen; toteaa, että yksi kolmasosa 
SOLVIT-järjestelmään saapuneista kuluttajien valituksista koskee matkustajien oikeuksia, 
ja kehottaa siksi komissiota tehostamaan kuluttajien ja matkustajien oikeuksien 
täytäntöönpanoa; pahoittelee erityisesti, että liikenneonnettomuudet ovat matkailijoiden 
yleisin kuolinsyy; kehottaa siksi yhdenmukaistamaan liikennesäännöksiä ja 
turvallisuusnormeja, esimerkiksi kiertoliittymissä noudatettavia sääntöjä;

20. ehdottaa, että harkitaan Euro–Välimeri-organisaation perustamista matkailualan 
yhteistyötä ja kehittämistä varten, jotta voitaisiin tehdä Välimeren alueesta yksi ainoa 
tilastoalue, tuottaa selvityksiä yritysten ja viranomaisten päätöksenteon ohjaamiseksi, 
edistää matkakohteiden markkinointia ja luoda matkailualan koulutuskeskukset kattava 
verkosto;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään tehokkaasti matkailun kehittämiseen 
tarkoitettuja eurooppalaisia rahastoja niin uusien työpaikkojen luomiseen kuin 
matkailualan pk-yritysten kilpailukyvyn tehostamiseen.
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