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EHDOTUKSET

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

1. huomauttaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 195 artiklassa 
Euroopan unionille annetaan uutta toimivaltaa matkailun alalla, erityisesti toimivaltaa 
täydentää jäsenvaltioiden toimintaa toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen, jotta 
vahvistettaisiin erityisesti alan kilpailukykyä ja valmiutta dynaamiseen ja kestävään 
kasvuun; korostaa, että on tärkeää kehittää matkailualaa, jotta voidaan vahvistaa 
alueellista ulottuvuutta EU:n sisällä ja lujittaa tietoisuutta Euroopan kansalaisuudesta;

2. huomauttaa, että aluekehitysrahastoa koskevassa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 
luetellaan painopisteiden joukossa luonnon- ja kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
hyödyntäminen kestävän, laadukkaan matkailun kehittämiseksi lisäarvoa tuottavalla 
tavalla; pitää tässä yhteydessä tärkeänä integroitua ja yhtenäistä lähestymistapaa, jonka 
avulla voidaan edistää talouskasvua, luoda uusia työpaikkoja ja osaltaan edistää Euroopan 
asemaa sekä EU:sta että sen ulkopuolelta tulevien matkailijoiden suosimana kohteena; 
korostaa Euroopan poikkeuksellisen rikasta kulttuuria, josta esimerkkinä ovat Unescon 
maailmanperintökohteet, ja luonnon ylenpalttista kauneutta Natura 2000 -kohteissa 
kaikkialla EU:n alueella; kehottaa tässä yhteydessä sitoutumaan selvästi siihen, että 
seuraavalla ohjelmakaudella matkailua edistetään koheesiopolitiikan avulla entistä 
enemmän;

3. korostaa, että matkailu vaikuttaa konkreettisesti kaikkien jäsenvaltioiden taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen; korostaa lisäksi, että matkailu on tai voisi 
olla eräille talouskehityksessä jälkeen jääneille Euroopan unionin alueille – esimerkiksi 
saarille, vuoristoalueille, syrjässä sijaitseville rajakaupungeille, harvaan asutuille alueille, 
maaseutualueille ja syrjäisimmille alueille – kaikkein merkittävin resurssi ja että se 
vaikuttaa suoraan muiden alojen kasvuun, ja korostaa siksi, että matkailu- ja 
koheesiopolitiikkaa ei saisi erottaa toisistaan; korostaa, että tätä taustaa vasten 
tarkasteltuna matkailu voisi tarjota mahdollisuuden taloudelliseen elpymiseen erityisesti 
väestön vähenemisen tai väestökadon vaivaamilla alueilla ja että olisi harkittava näiden 
alueiden liikenneyhteyksien parantamista etenkin laajentamalla Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevia tavoitteita näihin alueisiin;

4. korostaa, että tarvitaan aktiivista kilpailupolitiikkaa, jolla seurataan alan keskittymistä ja 
mahdollista määräävän aseman väärinkäyttöä;

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

6. korostaa, että sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys on kaiken 
matkailutoiminnan kehittämisen ja ylläpitämisen välttämätön ennakkoedellytys; kehottaa 
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komissiota kehittämään "eurooppalaisen laatumerkin", jonka avulla voidaan tehdä 
tunnetuksi huipputuotteita ja -palveluita sekä vahvistaa samalla kansainvälistä Eurooppa-
kuvaa, ja toteuttamaan tarvittaessa sitä ennen julkisen kuulemisen sekä 
vaikutustenarvioinnin asiasta; kehottaa komissiota ottamaan tässä yhteydessä huomioon 
jäsenvaltioiden parhaat käytännöt ja koordinoimaan tätä aloitetta "Euroopan 
kulttuuriperintötunnuksen" ja Unescon kohteiden kanssa;

7. kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden kansanperinteiden, kuten ruokaperinteiden, 
sisällyttämistä maailman kulttuuriperintöluetteloon, jotta ne voidaan säilyttää tuleville 
sukupolville, ja luomaan eurooppalaisen strategian kansanperinteiden edistämiseksi 
unionissa ja kansainvälisesti;

8. toteaa, että matkailun kestävien ja sosiaalisesti vastuullisten muotojen kehittäminen 
tarjoaa paikalliselle taloudelle pysyvän tulonlähteen ja keinon edistää vakaata työllisyyttä 
ja antaa samalla mahdollisuuden suojella ja hyödyntää kaikkien alueiden maisemaa sekä 
niiden kulttuuri- ja käsityöperintöä ja historiallista ja sosiaalista perintöä ottaen myös 
huomioon Natura 2000 -verkoston tarjoamat mahdollisuudet; kehottaa näin ollen 
hyödyntämään matkailunedistämisen ja alueellisten erityispiirteiden välistä synergiaa, 
koska siten voidaan edistää paikallisten ja alueellisten talouksien elpymistä; pitää 
myönteisenä komission aloitetta suunnitella kestävää rannikko- ja merimatkailua koskeva 
strategia ja toivoo, että myös saaria, vuoristoalueita ja muita haavoittuvia alueita varten 
laaditaan omat strategiat;

9. katsoo, että matkailun kestävä kehitys olisi järjestettävä niin, että matkailuun liittyvät 
luonto-, kulttuuri- ja perinnearvot sekä saavat arvostusta nyt että säilyvät tuleville 
sukupolville;

10. korostaa, että Euroopan aluekehitysrahasto ja maaseuturahasto voivat toimia avainroolissa 
maaseutuympäristön matkailupotentiaalin kehittämisessä ja maaseudun talouden 
monipuolistamisessa;

11. 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;

12. pitää myönteisenä komission ehdotusta ryhmitellä matkailutoimet neljän prioriteetin 
ympärille; katsoo kuitenkin, että Euroopan matkailupolitiikan uusien puitteiden 
kehittäminen edellyttää yhtenäistä, kunkin alueen erityiseen luonteeseen läheisesti 
liittyvää lähestymistapaa sekä unionin, jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallistason 
toimintalinjojen tehokasta koordinointia siten, että matkailuun suoraan tai epäsuorasti 
vaikuttavien eri toimialojen välille luotua synergiaa pystytään hyödyntämään, ja toteaa, 
että tämä on tehtävä toissijaisuusperiaatetta noudattaen; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
asiaankuuluvat alue- ja paikallisviranomaiset mukaan jo neuvottelujen alkuvaiheessa;

13. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alue- ja paikallisviranomaisia edistämään ja 
tukemaan sitä, että kehitetään integroituja matkailuverkostoja ja hankkeita, jotka kattavat 
kaikki infrastruktuurinäkökohdat, jotta voidaan välttää koordinoimaton kehitys, sekä 
edistämään kumppanuuksien luomista parhaiden käytäntöjen vaihtamista varten; pitää 
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tärkeänä alueellisten ja paikallisten elinten aktiivista osallistumista toissijaisuus- ja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti; korostaa, että tarvitaan innovointia sekä uuden 
tietotekniikan ja uusien viestintäkanavien kehittämistä tukevia konkreettisia aloitteita; 
kehottaa laatimaan aloitteita, joissa hyödynnetään asianmukaisesti taloudellisen 
suunnittelun järjestelmiä ja joilla edistetään sähköistä kaupankäyntiä ja poistetaan jäljellä 
olevat esteet sisämarkkinoiden kehittymiseltä; kehottaa yksinkertaistamaan sääntöjä, jotta 
voidaan helpottaa matkailualan toimijoiden ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja kulttuurin ja luovien taiteiden toimialojen 
mahdollisuuksia saada rahoitusta, etenkin mikrolainoja, asiaankuuluvista 
rahoitusvälineistä;

14. katsoo, että on välttämätöntä ottaa käyttöön unionin toimintalinja matkailijoiden 
oikeuksien turvaamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi;

15. korostaa, että on turvattava Euroopan matkailupalvelujen monimuotoisuus ja lisättävä sitä 
taloudellisten, sosiaalisten, ympäristöllisten ja alueellista koheesiota koskevien kriteerien 
perusteella;

16. korostaa, että rannikkoalueet, saaret, syrjäisimmät alueet ja vuoristoalueet, joiden talous 
on usein riippuvaista matkailusta, ovat erityisen alttiita matkailun ympäristövaikutuksille 
ja ilmastonmuutoksen aiheuttamalle globaalille haasteelle, mikä olisi myös otettava 
huomioon matkailupolitiikan uusissa puitteissa; korostaa siksi, että näillä alueilla 
investointien on oltava ympäristöllisesti kestäviä;

17. pitää välttämättömänä tasoittaa sesonkimatkailun vaikutuksia monipuolistamalla ja 
eriyttämällä matkailutarjontaa sekä tukemalla kaikkia kestävän ympärivuotisen matkailun 
muotoja, matkailureittejä sekä erityisesti koululaisille, nuorille, liikuntaesteisille 
henkilöille ja ikääntyneille suunnattua ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullista 
matkailua, sillä nämä edustavat markkinoita, joilla on suuret kasvumahdollisuudet; pitää 
Calypso-ohjelmasta saatuja myönteisiä tuloksia ilahduttavina ja kehottaa komissiota 
jatkamaan Calypso-valmistelutoimea koskevaa kehittämistyötä ja tukemaan sellaisen 
mekanismin käyttöönottoa, jolla edistetään huippusesonkien ulkopuolella tapahtuvaa 
jäsenvaltioiden välistä ikääntyneiden henkilöiden, nuorten, vammaisten henkilöiden ja 
muiden epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien matkailua;

18. kehottaa komissiota laatimaan strategiasuunnitelman, jolla houkutetaan matkailijoita 
nousevien talouksien maista, erityisesti BRIC-maista (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina), 
yhteistyösopimusten, matkailunedistämisaloitteiden ja joustavampien 
turistiviisumijärjestelyjen avulla; katsoo, että EU:n matkailunedistämisaloitteissa olisi 
esitettävä Eurooppa maailmanlaajuisena matkailukohteena, täydennettävä jäsenvaltioiden 
sekä paikallis- ja alueviranomaisten aloitteita ja vältettävä minkään eurooppalaisen 
kohteen asettamista muiden edelle;

19. pitää ilahduttavana sitä, että komissio tarkastelee matkailualan sosioekonomisia ja 
ympäristövaikutuksia ja kannustaa tavoittelemaan entistä parempaa kilpailukykyä 
yhdistettynä vastuulliseen resurssien (energia, vesi, raaka-aineet jne.) hallintaan;
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20. korostaa, että on tärkeää turvata alueellinen liikkuvuus ja yhteydet erityisesti alueilla, 
joille pääsy on vaikeinta, jotta voidaan varmistaa matkailua koskevien toimien todellinen 
onnistuminen EU:n kaikilla alueilla;

21. pyytää kiinnittämään entistä enemmän huomiota matkailualan työllisyyden laatuun ja 
keskittymään kielten ja tekniikan opetusta painottavaan erikoiskoulutukseen, pk-yritysten 
ja yrittäjyyden tukemiseen erityisesti naisten ja nuorten keskuudessa, työvoiman 
liikkuvuuteen ja kohtuulliseen palkkaan sekä pimeän työn torjumiseen ja hyväksikäytön 
estämiseen; kannustaa jäsenvaltioita ja paikallis- ja alueviranomaisia hyödyntämään 
Euroopan sosiaalirahaston sekä unionin ja jäsenvaltioiden muiden rahoitusvälineiden 
tarjoamia ammatillisen koulutuksen välineitä; korostaa, että on tärkeää toteuttaa toimia, 
joilla estetään matkailun sesonkiluonteesta johtuvaa epätasapainoa alueiden 
työmarkkinoilla;

22. korostaa, että matkailualan olisi hyödynnettävä paremmin kilpailukykyisiin klustereihin 
tehtävien rajatylittävien investointien koko potentiaalia sekä unionin sisä- että ulkorajoilla;

23. kehottaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan sääntöjä ja vähentämään hallinnollista 
kuormaa, jotta ne voivat käyttää mahdollisimman hyvin hyödykseen käytettävissä olevia 
unionin nykyisen ohjelmakauden rahoitusvälineitä ja kehittää alan kilpailukykyä ja 
matkailukohteita; vaatii, että koheesiopolitiikan uudelleentarkastelun yhteydessä ja 
perussopimukseen sisällytetyn matkailualaa koskevan uuden toimivallan valossa entistä 
paremmin otetaan huomioon matkailun asema sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
tasapainon kohentajana; toivoo, että kaiken EU:n matkailuun myöntämän rahoituksen 
ehtona on erinomaisten ja laadukkaiden kilpailukykyisten palvelujen tarjoaminen sekä 
kestävä kehitys; kehottaa sisällyttämään taantuvien matkailualueiden kunnostamisen 
seuraavan rahoituskehyksen ja uusien rakennerahastoasetusten painopisteisiin, jotta 
voidaan varmistaa kyseisten alueiden kilpailukyky ja kestävä kehitys;

24. katsoo, että parempi koordinaatio kaikkien toimijoiden, kuten unionin ja jäsenvaltioiden 
viranomaisten sekä paikallis- ja alueviranomaisten välillä, sekä rakennerahastojen ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston toimien ja rahoituksen parempi 
täydentävyys edistävät matkailualan integroidumpaa ja kestävämpää kehitystä ja auttavat 
hyödyntämään sen koko potentiaalin;

25. korostaa riittävän infrastruktuurin merkitystä matkailualalle ja kehottaa sen vuoksi 
edistämään Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ja erityisesti merten moottoriteiden 
kehittämistä;

26. kehottaa alueita, joiden matkailupotentiaali on heikosti kehittynyt, ottamaan huomioon 
matkailualan hyvistä käytännöistä sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella olevat esimerkit, 
joiden ansiosta matkailutoiminta on kuluneiden kymmenen vuoden aikana kehittynyt 
merkittävästi;

27. suosittaa, että luodaan matkailua koskeva EU:n verkkofoorumi, jonka avulla pyritään 
lisäämään mahdollisimman tehokkaasti paikallista ja alueellista matkailupotentiaalia.
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