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EHDOTUKSET
Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin
hyväksyy:
1. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksessa Euroopan unionille annetaan uutta toimivaltaa
matkailun alalla, jotta vahvistettaisiin erityisesti alan kilpailukykyä ja valmiutta
dynaamiseen ja kestävään kasvuun;
2. huomauttaa, että aluekehitysrahastoa koskevassa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006
luetellaan painopisteiden joukossa luonnon- ja kulttuuriperinnön vaaliminen ja
hyödyntäminen kestävän matkailun kehittämiseksi;
3. korostaa, että matkailu vaikuttaa konkreettisesti kaikkien jäsenvaltioiden taloudelliseen,
sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen; korostaa lisäksi, että matkailu on eräille
kehityksessä jälkeen jääneille Euroopan unionin alueille kaikkein merkittävin resurssi,
joka vaikuttaa suoraan muiden alojen kasvuun;
4. katsoo, että sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys on kaiken
matkailutoiminnan kehittämisen ja ylläpitämisen välttämätön ennakkoedellytys; kehottaa
komissiota kehittämään "eurooppalaisen laatumerkin", jonka avulla voidaan tehdä
tunnetuksi huipputuotteita ja -palveluita sekä vahvistaa samalla kansainvälistä Eurooppakuvaa;
5. toteaa, että matkailun kestävien muotojen kehittäminen tarjoaa paikalliselle taloudelle
pysyvän tulonlähteen ja keinon edistää vakaata työllisyyttä ja antaa samalla
mahdollisuuden suojella ja hyödyntää kaikkien alueiden maisemaa sekä niiden
kulttuuriperintöä ja historiallista ja sosiaalista perintöä;
6. pitää myönteisenä komission ehdotusta ryhmitellä matkailutoimet neljän akselin
ympärille; katsoo kuitenkin, että uuden poliittisen kehyksen kehittäminen Euroopan
matkailulle edellyttää yhtenäistä lähestymistapaa sekä matkailuun suoraan tai epäsuorasti
vaikuttavien unionin, jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallistason toimintalinjojen tehokasta
koordinointia toissijaisuusperiaatetta noudattaen;
7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alue- ja paikallisviranomaisia edistämään ja
tukemaan verkostojen kehittämistä ja kumppanuuksien luomista hyvien käytäntöjen
vaihtamista varten; toivoo, että toteutetaan innovointia ja uuden tietotekniikan
kehittämistä tukevia konkreettisia aloitteita sekä helpotetaan matkailualan toimijoiden ja
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta
asiaankuuluvista rahoitusvälineistä;
8. pitää välttämättömänä tasoittaa sesonkimatkailun vaikutuksia monipuolistamalla
matkailutarjontaa muun muassa siten, että tuetaan uusia matkailumuotoja, kuten terveysja etenkin kylpylämatkailua sekä erityisesti liikuntaesteisille henkilöille, nuorille ja
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ikääntyneille suunnattua sosiaalisesti vastuullista matkailua, sillä nämä edustavat
markkinoita, joilla on suuret kasvumahdollisuudet;
9. pyytää kiinnittämään entistä enemmän huomiota matkailualan työllisyyden laatuun ja
keskittymään tekniikan ja kielten opetusta painottavaan koulutukseen, naisten ja nuorten
yrittäjyyden tukemiseen, työvoiman mahdollisuuksiin liikkua unionin eri ohjelmien
ansiosta ja pimeän työn torjumiseen; kannustaa jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia
hyödyntämään Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia ammatillisen koulutuksen välineitä
sekä muita unionin ja jäsenvaltioiden tarjoamia välineitä;
10. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään mahdollisimman hyvin hyödykseen käytettävissä
olevia unionin nykyisen ohjelmakauden rahoitusvälineitä alan kilpailukyvyn ja
matkailukohteiden kehittämiseksi; toivoo, että koheesiopolitiikan uudelleentarkastelun
yhteydessä huomioidaan entistä paremmin matkailun asema sosiaalisen, taloudellisen ja
alueellisen tasapainon kohentajana; toivoo, että kaiken EU:n matkailuun myöntämän
rahoituksen ehtona on erinomaisten ja laadukkaiden palvelujen tarjoaminen.
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