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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet 
puitteet
(2010/2206(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan matkailun kestävyyden suuntaviivat" 
(KOM(2003)0716),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Uudistettu EU:n matkailupolitiikka: Kohti 
vahvempaa kumppanuutta Euroopan matkailualan hyväksi (KOM(2006)0134)",

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista 
matkailua koskeva toimintaohjelma" (KOM(2007)0621) ("Agenda 21"),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde –
Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet" (KOM(2010)0352),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
matkailutilastoista (KOM(2010)0117),

– ottaa huomioon neuvoston 12. lokakuuta 2010 antamat päätelmät aiheesta "Eurooppa, 
maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet" (14944/10),

– ottaa huomioon hotellien paloturvallisuudesta 22. joulukuuta 1986 annetun neuvoston 
suosituksen (86/666/ETY) 1,

– ottaa huomioon matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13. kesäkuuta 
1990 annetun neuvoston direktiivin 90/314/ETY2,

– ottaa huomioon palveluista sisämarkkinoilla 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY3,

– ottaa huomioon direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta alennettujen 
arvonlisäverokantojen osalta 5. toukokuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 
2009/47/EY4, 

– ottaa huomioon ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi 
majoituspalveluille 14. heinäkuuta 2003 tehdyn komission päätöksen (2009/578/EY)5,

                                               
1 EYVL L 384, 31.12.1986, s. 60.
2 EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59. 
3 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
4 EUVL L 116, 9.5.2009, s. 18.
5 EUVL L 198, 30.7.2009, s. 57
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– ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/20101,

– ottaa huomioon Euroopan kestävän matkailun uusista näkymistä ja haasteista 
8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman3 "Uudistettu EU:n 
matkailupolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta Euroopan matkailualan hyväksi",

– ottaa huomioon matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehityksellisistä 
näkökohdista 16. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan sekä 
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että matkailualan osuus on kymmenen prosenttia bruttokansantuotteesta 
ja 12 prosenttia kokonaistyövoimasta, että suurin osa alan toimijoista on mikroyrityksiä ja
pk-yrityksiä ja että sillä on olennaisen tärkeä rooli EU:n taloudellisessa kehityksessä ja 
koheesiossa sekä Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden saavuttamisessa,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on maailman ykkösmatkailukohde ulkomailta 
saapuvien matkustajien määrässä mitattuna ja että tätä johtoasemaa on tarpeen vahvistaa 
tarttumalla haasteisiin, jotka aiheutuvat ensinnäkin voimakkaammasta 
maailmanlaajuisesta kilpailusta ja jatkuvasti vaihtelevasta kysynnästä sekä toiseksi 
tarpeesta varmistaa parempi kestävyys,

C. ottaa huomioon, että matkailu edesauttaa Euroopan ja sen kulttuurisen sekä kielellisen 
perinnön esille tuomista – kunnioittaen samalla monimuotoisuutta – sekä yhteisten 
arvojen säilyttämistä ja eurooppalaisen identiteetin, Eurooppaan kuulumisen ja Euroopan 
kansalaisuuden vahvistamista,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen (195 artikla) mukaan matkailu kuuluu EU:n 
toimivaltaan, minkä ansiosta EU voi tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa 
matkailualalla,

E. ottaa huomioon, että tämän uuden toimivallan nojalla on tarpeen laatia tavoitteiltaan 
selkeä ja kunnianhimoinen yhdennetty eurooppalainen strategia noudattaen kaikin puolin 
toissijaisuusperiaatetta,

F. katsoo, että yhteisön matkailupolitiikalle on myönnettävä riittävästi varoja kautta 2014–

                                               
1 EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.
2 EUVL C 193E, 17.8.2006, s. 325.
3 EUVL C 297E, 20.11.2008, s. 184.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0597.
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2020 koskevassa EU:n rahoitusohjelmassa,

1. pitää myönteisenä komission esittelemää politiikkastrategiaa, jossa luetellaan 21 
toimenpidettä piristysruiskeen antamiseksi kyseiselle alalle; katsoo, että kyseinen asiakirja 
ja sen täytäntöönpano luovat vakaan perustan kilpailukykyistä, nykyaikaista, laadukasta, 
kestävää ja kaikkien ulottuvilla olevaa matkailua koskevan EU:n politiikan laatimiselle;

2. katsoo, että on tarpeen laatia sellainen EU:n matkailustrategia, joka perustuu yhtäältä 
yksinomaan matkailualaa koskevaan toimenpidekokonaisuuteen ja toisaalta tarkkaan 
arvioon siitä, missä määrin muiden alojen toimenpiteet vaikuttavat matkailuun;

3. korostaa, että yhtäältä EU:n kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja 
toisaalta kaikkien alan elinten ja sidosryhmien on tehtävä tiivistä yhteistyötä; muistuttaa, 
että monilla Euroopan alueilla on matkailuasioissa suoraa toimivaltaa ja että niillä on näin 
ollen keskeinen rooli hankkeiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa; toivoo, että alueet 
osallistuvat suoraan ja tehokkaasti yhteisön tuleviin matkailualaa koskeviin ehdotuksiin ja 
että alueet koordinoivat keskenään niiden edistämistä;

Kilpailukykyinen, nykyaikainen ja laadukas matkailu

4. katsoo, että matkailua olisi pidettävä osana EU:n teollisuuspolitiikkaa, ja toteaa jälleen 
kerran, että piristysruiskeen antaminen matkailualalle edistää merkittävästi työllisyyttä 
monissa jäsenvaltioissa;

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden 
matkailun edistämiskeskusten kanssa on kehitettävä eurooppalainen tunnus, jotta voidaan 
edistää maailmanlaajuisesti Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena ottaen kuitenkin 
huomioon alueelliset erot;

6. pitää myönteisenä Euroopan kulttuuriperintötunnus -aloitetta, joka on väline joidenkin 
Euroopan yhdentymisen historiaan liittyvien merkittävien paikkojen näkyvyyden 
lisäämiseen; korostaa, että tätä aloitetta ja UNESCO:n maailmanperintökohteita on 
tarpeen koordinoida sellaisten päällekkäisyyksien välttämiseksi, jotka eivät tuota 
lisäarvoa;

7. korostaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa – esimerkiksi kumppanuuksien kautta –
tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja erityisesti BRIC-maiden kanssa tehtävän yhteistyön 
merkitystä, sillä ne muodostavat usean miljoonan potentiaalisen uuden matkailijan 
markkinat;

8. pitää toivottavana, että Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden tietoisuutta näistä 
markkinoista lisätään, jotta viisumimenettelyjä voidaan koordinoida ja yksinkertaistaa 
noudattaen kuitenkin samalla EU:n oikeuksia ja velvollisuutta valvoa sen rajojen 
ylittämistä, ja katsoo olevan tarpeen harkita yhteisten konsulaattiosastojen perustamista 
EU:ssa sen varmistamiseksi, että viisumimenettelyt toimeenpannaan ajoissa ja 
hallintokuluja vähennetään;

9. kehottaa komissiota pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja yksinkertaistaa turistiviisumien 
myöntämistä ja tarkastelemaan esimerkiksi ryhmämatkailuviisumien myöntämistä 
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ryhmämatkojen järjestäjille;

10. ottaa huomioon monet hätätilanteet, joissa matkailijat joutuvat vaaraan ulkomailla, ja 
kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan, olisiko tarpeen laatia yhdenmukainen menettely, 
jotta voidaan laatia matkustusvaroituksia, luoda yhtenäinen eurooppalainen 
vaaratilannekoodisto ja suoda pahimmissa tapauksissa toimijoille yhteisön tuen 
hakuoikeus käytettävissä olevien varojen asettamissa rajoissa;

11. korostaa tarvetta edistää teknologista kehittämistä pk-yrityksissä, jotta ne voivat 
tehokkaammin saattaa tuotteitaan markkinoille ja edistää matkakohteita; kehottaa 
komissiota perustamaan tieto- ja viestintäteknologiaa sekä matkailua käsittelevän 
foorumin ja käynnistämään siihen liittyvän pilottihankkeen vuoden 2011 loppuun 
mennessä mikroyritysten ja pk-yritysten digitaaliseen tarjontaketjuun osallistumisen 
lisäämiseksi ja noudattaen muilla aloilla – kuten esimerkiksi tekstiili-, kuljetus- sekä 
logistiikka-alalla ja autoteollisuudessa – saatujen kokemusten esimerkkiä;

12. kehottaa komissiota arvioimaan tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa 
innovatiivisia tapoja edistää eurooppalaisia erikoispakettilomia, jotka ajoittuisivat 
Euroopan tulevina vuosina isännöimien tärkeiden kansainvälisten tapahtumien 
(esimerkiksi Lontoon olympialaiset vuonna 2012, Milanon maailmannäyttely vuonna 
2015 jne.) kanssa samaan aikaan, jotta Eurooppaa voidaan edistää matkailukohteena 
kaikessa monimuotoisuudessaan;

13. katsoo, että Euroopan matkailukomission hoitaman internetportaalin 
www.visiteurope.com potentiaalia olisi kehitettävä sen käytettävyyden maksimoimiseksi 
(tietojen ilmoittaminen kaikilla EU:n virallisilla kielillä sekä tärkeimmillä muilla kieliä, 
aistivammaisten käytettävissä olevien formaattien käyttö) ja että siitä olisi tehtävä 
todellinen eurooppalainen matkailufoorumi, jolta pääsisi helposti siirtymään yksittäisten 
jäsenvaltioiden kansallisille, alueellisille ja paikallisille matkailuportaaleille;

14. kehottaa komissiota arvioimaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuutta ottaa 
käyttöön Euroopan matkailukortti, jonka avulla Euroopassa matkailevia, joko 
jäsenvaltioista tai EU:n ulkopuolisista maista tulevia matkailijoita voitaisiin kannustaa 
matkustamaan Euroopassa säännöllisesti tarjoamalla tietoa, alennuksia ja palveluja;

15. kehottaa komissiota laatimaan eurooppalaisen laadukkaan matkailun tunnuksen ja 
määrittelemään sitä varten yhteiset laatukriteerit; katsoo, että tämän olisi tapahduttava 
koordinoimalla eri jäsenvaltioissa jo saatuja ja matkailualan järjestöjen saamia parhaita 
kokemuksia, jotta voidaan luoda kansallisia tunnuksia täydentävä laajempi ja 
vapaavalintainen tunnus;

16. katsoo, että tunnusten määrää olisi rajoitettava, jotta voidaan välttää mahdollisten 
sekaannusten ilmeneminen kuluttajien keskuudessa sekä liiallisen taakan aiheutuminen 
yrityksille ja jotta niistä voidaan tehdään helpommin tunnistettavia; kehottaa näin ollen 
komissiota arvioimaan tulevaisuudessa mahdollisuutta yhdistää vähitellen eurooppalaisen 
laatutunnus ja majoituspalveluille myönnettävä yhteisön ympäristömerkki yhdeksi 
ainoaksi tunnukseksi;

17. kehottaa komissiota edistämään konkreettista aloitetta majoitusluokitusjärjestelmän 
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yhdenmukaistamiseksi vähitellen määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit pitäen 
mielessä matkailualan järjestöjen aiemmista kokeiluista saamat myönteiset tulokset ja 
tehden tiivistä yhteistyötä standardointielinten kanssa;

18. korostaa, että on tärkeää kiinnittää asianmukaista huomiosta majoituksen turvallisuuteen 
ja erityisesti paloturvallisuusmääräyksiin; katsoo näin ollen, että vapaaehtoista liittymistä 
HOTRECin edistämään MBS-menetelmään (Management, Building and System) olisi 
kannustettava vaikuttamatta kuitenkaan voimassa olevan kansallisen lainsäädännön 
soveltamiseen neuvoston vuonna 1986 antamien suositusten mukaisesti; korostaa niin 
ikään, että vammaisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet on tärkeää pitää aina mielessä;

19. katsoo, että komission olisi kartoitettava yhteistyössä matkailualan kanssa olemassa olevat 
taidot (Tourism Skill Competence Framework) ja otettava kyseinen kartoitus 
lähtökohdaksi käytännön toimille, joilla markkinoiden tarjonta ja kysyntä saataisiin 
kohtaamaan toisensa;

20. kehottaa komissiota hyödyntämään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ammatillisten 
oppilaitosten ja yliopistojen jo olemassa olevia matkailualan koulutusohjelmia ja 
edistämään niitä sekä verkostoimaan ja kehittämään niitä tiiviissä yhteistyössä tiede- ja 
liikemaailman kanssa;

21. katsoo, että sellaiset yhteisön ohjelmat kuin nuorten yrittäjien Erasmus-hanke ja Leonardo 
da Vinci tarjoavat ainutkertaisia mahdollisuuksia ammattitaidon ja tietojen hankkimiselle 
ja että niitä olisi sen vuoksi edistettävä ja kehitettävä edelleen;

22. kehottaa parantamaan matkailualan ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnustamista, 
jotta sekä alalla jo työskentelevät että sille aikovat henkilöt löytäisivät parempia 
työmahdollisuuksia;

23. painottaa matkailun ja liikenteen välistä läheistä yhteyttä, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään kaikkensa infrastruktuurin uudenaikaistamiseksi, 
komodaalisuuden edistämiseksi ja asianmukaisten toimenpiteiden hyväksymiseksi 
matkailuvirtojen hallitsemiseksi varsinkin huippusesonkien aikana ja erilaisissa 
hätätilanteissa;

24. kehottaa komissiota edistämään kestävämpien liikennevälineiden käyttöä ja kiinnittämään 
huomiota erityisesti saarille ja maaseutu- ja vuoristoalueille sekä vaikeammin 
saavutettaviin kohteisiin johtaviin yhteyksiin;

25. korostaa tarvetta parantaa eri liikennevälineiden sähköisiä lipunmyyntijärjestelmiä ja 
edistää siten järjestelmän intermodaalisuutta;

26. pitää myönteisenä matkustajien oikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä varsinkin, mitä 
tulee liikuntarajoitteisiin matkustajiin, ja toivoo, että keskipitkällä aikavälillä otetaan 
käyttöön yksi asetus, joka kattaa eri liikennemuodot;

Kestävä ja monipuolistunut matkailu

27. pitää myönteisenä komission halukuutta monipuolistaa tarjolla olevia matkailun muotoja; 
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pitää tärkeänä erityisesti Euroopan neuvoston kanssa jo meneillään olevaa yhteistyötä, 
joka koskee kulttuuriin, historiaan, uskontoon ja ympäristöasioihin liittyvän matkailun 
edistämistä maanosamme historiallisia ja kulttuurisia juuria hyödyntävien sekä kestävän ja 
kaikkien ulottuvilla olevan vaihtoehtomatkailun kehittämiseen myötävaikuttavien 
teemareittien avulla; katsoo, että kestävien liikennemuotojen – pyöräily mukaan lukien –
käyttöä on kannustettava useiden reittien yhteydessä;

28. katsoo, että komission ja Euroopan neuvoston olisi edelleen tuettava reittejä, jotka 
korostavat eurooppalaista identiteettiä symbolisia kohteita, kuten katedraaleja, linnoja, 
yliopistoja ja teollisuuskeskittymiä Euroopassa yhdistävien reittien avulla;

29. korostaa NECSTouRin ja EDENin kaltaisten verkostojen merkitystä Euroopan alueiden 
välisessä hyvien käytäntöjen vaihdossa ja kestävien matkakohteiden edistämisessä; 
korostaa lisäksi tarvetta luoda tiiviissä yhteistyössä matkailun kestävää kehitystä 
käsittelevän ryhmän (Tourism Sustainability Group) sekä paikallis- ja alueviranomaisten 
kanssa yhteisten indikaattoreiden järjestelmä matkailukohteiden kestävää hallinnointia 
varten;

30. katsoo, että maaseutu- ja maatilamatkailua olisi tuettava asianmukaisella tavalla, koska ne 
ovat aloja, jotka parantavat elämänlaatua, monipuolistavat maaseutualueiden taloutta ja 
luovat suoran yhteyden perinteisten, ekologisten ja luonnollisten elintarvikkeiden 
edistämiseen; toteaa tässä yhteydessä, että kyseisillä alueilla on tärkeää varmistaa 
täysimääräinen pääsy internetiin ja tietotekniseen infrastruktuuriin;

31. korostaa, että luontomatkailu myötävaikuttaa alan kestävään kehitykseen; pitää tärkeänä, 
että kansallispuistoihin ja suojelualueisiin keskitetään voimavaroja, jotta niistä voidaan 
tehdä matkailijoille helpommin saavutettavia esimerkiksi perustamalla ylikansallisia 
reittejä, jotka kunnioittavat luonnonperintöä;

32. kehottaa komissiota edistämään horisontaalista yhteisön aloitetta, joka kattaisi eri aloja ja 
erityisesti maatalouden ja elintarviketuotannon ja joka koskisi matkailun 
ympäristövaikutuksia ottaen huomioon erityisesti jätehuollon ja energian- ja vedensäästön, 
jotta kyseisistä asioista voidaan jakaa tietoa ja hyödyllistä materiaalia sekä lisätä yleisön 
tietoisuutta niistä;

33. korostaa, että rannikko-, saari- ja merimatkailua koskevaan strategiaan on investoitava 
riittävästi varoja Euroopan rannikkojen suojelemiseksi eroosiolta, niiden luonnon ja 
eläimistön turvaamiseksi sekä veden laadun parantamiseksi, jotta voidaan kehittää 
kestävää ja korkealaatuista ranta- ja sukellusmatkailua;

34. korostaa rantamatkailun merkitystä joillekin Euroopan rannikkoalueille leimaa-antavana 
piirteenä, ja kehottaa komissiota tarkastelemaan yhteisön lainsäädännön mukaisesti 
mahdollisuutta poiketa direktiiviin 2006/123/EY säännöksistä sellaisten toimenpiteiden 
käyttöön ottamiseksi, joilla voitaisiin turvata toimijoiden rakennusten kunnostamiseen ja 
asiakaspalvelun laadun parantamiseen tekemät investoinnit;

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan yhdennetyn meripolitiikan puitteissa 
satamainfrastruktuurien kehittämistä, sillä ne ovat keskeinen osatekijä risteilymatkailussa, 
joka on viimeaikaisesta kriisistä huolimatta kasvava ala, sekä urheilumatkailussa;



PR\834392FI.doc 9/15 PE450.742v01-00

FI

36. panee merkille terveysmatkailun ja varsinkin kylpylämatkailun jatkuvan kasvun; kehottaa 
komissiota harkitsemaan mahdollisuutta esittää yksi ainoa kylpylämatkailua koskeva 
lainsäädäntöehdotus valvotun kehyksen luomiseksi kyseiselle alalle, mikä parantaisi sen 
kilpailukykyä, ottaen huomioon, että kylpylämatkailuun liittyviä kysymyksiä säännellään 
yhteisössä monilla erilaisilla normeilla; korostaa rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
koskevien uusien sääntöjen merkitystä terveysmatkailun edistämisen kannalta;

37. muistuttaa, että eettisesti vastuullinen matkailu on tavoite, jota ei voida jättää huomiotta; 
pitää myönteisenä Maailman matkailujärjestön laatimaa eettistä ohjesääntöä, ja toivoo, 
että komissio ja jäsenvaltiot ottavat sen pian käyttöön; on tässä yhteydessä ilahtunut 
komission ehdotuksesta ulottaa jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö kattamaan 
ulkomailla tapahtuva alaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttö, minkä ansiosta 
seksiturismista voidaan rangaista;

Kaikkien ulottuvilla oleva matkailu

38. kehottaa komissiota edistämään matkailutarjonnan kausiluonteen asteittaista vähentämistä 
jatkamalla työskentelyä Calypso-valmistelutoimen – tähän asti myönteisten – tulosten 
pohjalta; kehottaa niin ikään komissiota jatkamaan vaihto-ohjelmaa, jonka ansiosta eri 
henkilöryhmät kaikkein huono-osaisimmista lähtien voivat käydä matkoilla varsinkin 
matkailusesongin ulkopuolella ja myös matkustaa ulkomaille;

39. korostaa, että EU:n uuden vammaisstrategian mukaisesti on tärkeää ottaa vammaisten 
pääsymahdollisuudet huomioon liikenteen lisäksi myös majoituksessa, 
ruokailutarjonnassa ja yleisesti ottaen matkailupalveluissa;

40. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita, ottaen huomioon, että vuosi 2011 on Euroopan 
vapaaehtoistyön teemavuosi, kannustamaan nuoria osallistumaan 
vapaaehtoistyöohjelmiin, joissa historiallisesti tai ympäristönsuojelullisesti 
merkityksellisiä kohteita restauroidaan, säilytetään ja suojataan niiden saattamiseksi 
paremmin matkailijoiden ulottuville;

Matkailu ja resurssit 

41. kehottaa komissiota koordinoimaan eri pääosastojen hallinnoimia, matkailualan 
kilpailukyvyn parantamiseen tarkoitettuja rahoitusvälineitä – erityisesti EAKR, 
maaseuturahasto ja ESR – ja lisäämään niiden näkyvyyttä sekä varmistamaan, että niitä 
käytetään oikein;

42. kehottaa lisäksi jäsenvaltioita ja paikallisia ja alueellisia elimiä hyödyntämään 
täysimääräisesti ESR:n tarjoamia ammatillisen koulutuksen välineitä sekä muita unionin, 
jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallisyhteisöjen tarjoamia välineitä; pitää olennaisen 
tärkeänä sitä, että jäsenvaltiot ja muut elimet tietävät, että niiden on otettava käyttöön 
erityisesti matkailualaa koskevia tarjouskilpailuja rakennerahastojen vahvistamisen 
prioriteettien mukaisesti;

43. kehottaa perustamaan kautta 2014–2020 koskevissa rahoitusnäkymissä erityisesti pk-
yrityksiä silmällä pitäen matkailualaa koskevan erityisohjelman, jolla kannustettaisiin 
yritysten välisiä kumppanuuksia yleiseurooppalaisissa matkailualan hankkeissa;



PE450.742v01-00 10/15 PR\834392FI.doc

FI

44. korostaa tarvetta taata matkailualan pilottihankkeiden tuen jatkuvuus vuoden 2011 jälkeen 
ja arvioida tarvittaessa uusia pilottihankkeita, jotka voisivat edistää uuden strategian 
toteuttamista; 

Muut matkailualan kannalta tärkeät kysymykset

45. pyytää komissiota esittämään syyskuuhun 2011 mennessä lainsäädäntöehdotuksen 
matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista annetun direktiivin 90/314/ETE 
tarkistamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat ja alan yritykset saavat selkeän 
lainsäädäntökehyksen tavanomaisia tilanteita varten sekä erityisesti luonnonilmiöiden 
aiheuttamia poikkeusolosuhteita varten;

46. korostaa, että tämä suo mahdollisuuden matkailuun sovellettavan arvonlisäveron 
asteittaiseen yhdenmukaistamiseen kaikissa jäsenvaltioissa, mikä on EU:n sekä sen 
ulkopuolisten maiden matkailualan yritysten välisen avoimen kilpailun välttämätön 
edellytys; pitää alv:n tulevaisuutta koskevan vihreän kirjan julkaisemisen myötä 
käynnistynyttä keskustelua tässä mielessä myönteisenä;

47. kehottaa Euroopan unionin neuvostoa jouduttamaan erityisen arvonlisäverojärjestelmän 
uudenaikaistamista koskevaa direktiiviehdotusta, jossa säädetään mahdollisuudesta 
hyväksyä valinnainen mekanismi, joka pystyy poistamaan alan eri toimijaryhmien välisen 
kilpailun vääristymät, ottaen huomioon, että kansallisten lakien eroavuuksilla on tällä 
hetkellä vakavia seurauksia;

48. katsoo, että Euroopan parlamentissa on tarpeen perustaa matkailualaa käsittelevä tekninen 
työryhmä seuraamaan tarkasti komission ehdottamien toimenpiteiden ja Euroopan 
parlamentin ehdotusten täytäntöönpanoa;

49. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Matkailu on EU:n kolmanneksi laajin sosioekonomisen toiminnan muoto, jonka osuus on 
kymmenen prosenttia bruttokansantuotteesta ja 12 prosenttia kokonaistyövoimasta. Se on 
olennaisen tärkeä ala, koska sen lisäksi, että se parantaa vähiten kehittyneiden alueiden 
yhdentymistä ja kehitystä, se myös onnistuu yhdistämään kasvun eettiseen ja kestävään 
kehitykseen EU:n jäsenvaltioissa. Lisäksi se on keskeinen väline Euroopan maailmanlaajuisen 
imagon vahvistamisessa, levittämisessä ja edistämisessä. 

Matkailu on kautta aikojen sisältynyt yhteisön politiikkaan. EU:n toimielimet ovat erityisesti 
joulukuusta 2009 lähtien alkaneet etsiä uutta suuntaa käyttääkseen Lissabonin sopimuksessa 
vahvistettua uutta toimivaltaa, jonka mukaisesti EU:lla on matkailun alalla toimivaltaa 
täydentää ja koordinoida jäsenvaltioiden toimia. Huhtikuussa 2010 annetussa Madridin 
julkilausumassa jäsenvaltiot ilmoittivat olevansa valmiit panemaan täytäntöön 
erityistoimenpiteitä sekä edistämään sellaisia arvoja kuin eettinen matkailu, ympäristön ja 
kulttuurin suojeleminen sekä alan taloudellinen kestävyys. Komission kesäkuussa 2010 
antamassa tiedonannossa määriteltiin 21 toimenpidettä. Lokakuussa 2010 pidetyn 
kilpailukykyneuvoston päätelmissä jäsenvaltiot tunnustivat matkailualan merkityksen 
taloudessa ja päättivät kehittää kyseistä alaa. Maltassa marraskuussa 2010 järjestetyssä 
Euroopan matkailufoorumissa komissio esitteli täytäntöönpanosuunnitelmaluonnoksen ja 
järjesti paneelikeskustelun painopistealueiden valitsemiseksi sen tiedonannossa ehdotettujen 
21 toimenpiteen joukosta. Viimeisin vaihe tässä prosessissa on Euroopan parlamentin 
valiokunta-aloitteisen mietinnön laatiminen. 

Komission tiedonanto
Komissio haluaa kesäkuussa 2010 antamallaan tiedonannolla ja Eurooppa 2020 -strategiassa 
määritellyillä uusilla painopisteillä edistää koordinoitua lähestymistapaa ja luoda kehyksen 
toimenpiteille matkailualan kilpailukyvyn sekä kestävän kasvun edistämiseksi (ks. SEUT-
sopimuksen 195 artikla). 
Tässä voidaan nähdä neljästä pilarista muodostuva toimintakehys: ensinnäkin komissio pitää 
olennaisen tärkeänä sitä, että matkailualasta tehdään kilpailukykyisempi edistämällä tarjonnan 
monipuolisuutta, tukemalla innovointia, parantamalla ammattitaitoa ja edistämällä 
matkailusesongin pidentämistä. Toiseksi EU on sitoutunut edistämään kestävää, vastuullista ja 
laadukasta matkailua sekä helpottamaan moitteetonta yrityshallintoa luomalla eurooppalaisia 
laatutunnuksia (eurooppalainen tunnus, EU-ympäristömerkki ja laadukkaan matkailun tunnus) 
sekä edistämällä EDENin tapaisia hankkeita ja NECSTouRin kaltaisia verkostoja. Lisäksi 
EU:n kansainvälistä imagoa halutaan vahvistaa yksittäisten ja koordinoitujen 
matkailukohteiden kokonaisuutena. Lopuksi voidaan todeta, että koska matkailupolitiikkaa 
määrittää sen horisontaalinen luonne, alan kilpailukyvyn tukemiseen tähtäävien politiikkojen 
ja rahoitusvälineiden tarjoama potentiaali olisi hyödynnettävä täysimääräisesti.

Valiokunta-aloitteinen mietintö – esittelijän kanta
Esittelijä katsoo, että parlamentin valiokunta-aloitteista mietintöä koskevan keskustelun on 
täytettävä kaksi tavoitetta. Ensinnäkin on tarpeen analysoida perin pohjin komission 
ehdottamia 21 toimenpidettä sekä niihin liittyvää, Maltassa esiteltyä 
täytäntöönpanosuunnitelmaa kiinnittäen huomiota painopistealueisiin ja niiden konkreettiseen 
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täytäntöönpanoon. Toiseksi on tarpeen kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita etsimään tiettyjen 
aikarajojen puitteissa tehokkaita ratkaisuja muihin kysymyksiin, jotka ovat vielä vastausta 
vailla ja joiden ratkaiseminen on olennaisen tärkeää, jotta Eurooppa pystyy säilyttämään 
asemansa maailman ykkösmatkailukohteena.
Komission ehdottamista toimenpiteistä olisi esittelijän mielestä asetettava etusijalle ne, jotka 
heijastavat erityisesti selvästi Eurooppa 2020 -strategian näkymiä ja jotka luetellaan 
jäljempänä.

Koulutus
Esittelijä kannattaa koulutuksen ja ammatillisen kehittämisen painottamista. Inhimilliseen 
pääomaan ja koulutukseen investoiminen, ei ainoastaan suoraan asiakkaiden parissa 
työskentelevien ammattilaisten, vaan ennen kaikkea uusien johtajien, hallintohenkilöstön ja 
yrittäjien tapauksessa, on juuri se tekijä, jota tarvitaan tehokkaan matkailualaa koskevan 
politiikan aikaansaamiseen liittyvään haasteeseen vastaamiseksi. Ammatillisten oppilaitosten 
ja yliopistojen jo olemassa olevista koulutusohjelmista saatujen kokemusten hyödyntäminen 
ja edistäminen ovat avainasemassa, kuten on myös kyseisten kokemusten verkostoiminen ja 
kehittäminen edelleen tiiviissä yhteistyössä liikemaailman kanssa. Esittelijä katsoo, että 
matkailualalla olemassa olevat taidot olisi kartoitettava sen ymmärtämiseksi, mitä käytännön 
toimia matkailualan koulutuksessa on tarpeen toteuttaa. Sellaiset ohjelmat kuin nuorten 
yrittäjien Erasmus -hanke ovat niin ikään keskeisessä asemassa, jos nuorten halutaan 
hankkivan uusia ammatillisia taitoja. Eri jäsenvaltioiden taas olisi tunnustettava nämä taidot ja 
ammattipätevyydet. 

Innovointi ja tieto- ja viestintäteknologia 
Esittelijä on vakuuttunut siitä, että innovointiin ja tieto- ja viestintäteknologiaan on tehtävä 
runsaasti investointeja, koska ne ovat olennaisen tärkeitä tekijöitä matkailualan yritysten 
kilpailukyvyn lisäämisessä, eikä ainoastaan sellaisen asiakaskunnan toiveisiin vastaamiseksi, 
joka on yhä tottuneempi käyttämään internetiä ja uutta tieto- ja viestintäteknologiaa, vaan 
myös itse matkailualan yritysten kannalta, sillä juuri ne hyötyvät nykyisin yhä enemmän 
internetissä myytävistä matkailutuotteista. Tämän vuoksi ehdotus eurooppalaisen 
matkailufoorumin kehittämisestä on haaste, jota me emme saa päästää näkyvistämme. Toinen 
tärkeä seikka on sen varmistaminen, että täysimääräinen pääsy internetiin toteutuu kaikkialla 
Euroopan unionissa ja myös kaikkein epäsuotuisimmassa asemassa olevilla alueilla. Esittelijä 
ehdottaa, että komissio käynnistäisi pilottihankkeen mikroyritysten ja pk-yritysten 
kannustamiseksi liittymään digitaaliseen tarjontaketjuun, jotta ne voivat parantaa 
kilpailukykyään uutta ja edistyksellistä teknologiaa käyttämällä.

Turistiviisumit 
Viisumit ovat olennaisen tärkeä kysymys Euroopan matkailualan kannalta varsinkin BRIC-
maiden tapauksessa, ottaen huomioon EU:n ulkopuolisista maista mahdollisesti tulevat 
miljoonat potentiaaliset uudet matkailijat. Esittelijä toivoo, että Euroopan legitiimi 
oikeus/velvollisuus valvoa sen alueelle pääsyä ei heikennä enempää Euroopan 
matkailukohteiden vetovoimaa, ja katsoo, että toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi 
tiedostettava tarve koordinoida ja yksinkertaistaa turistiviisumimenettelyjä ja että niiden olisi 
harkittava mahdollisuutta perustaa yhteisiä konsulaattiosastoja hallinnollisissa menettelyissä 
ja kustannuksissa ilmenevien erojen vähentämiseksi. 

Eurooppalaiset tunnukset 
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Esittelijän näkemys eurooppalaisia tunnuksia koskevaan asiaan on, että ensinnäkin on 
tarpeen luoda kohtuullinen tasapaino keskenään ristiriitaisten vaatimusten välille ja että 
toiseksi tunnusten liiallista määrää, joka vain hämmentäisi kuluttajia, on syytä välttää.
"Eurooppalaisen brändin" tapauksessa on tärkeää, että Euroopan markkinoiminen yhtenä 
ainoana matkakohteena kytketään tiiviisti pyrkimykseen edistää eri maiden erityispiirteitä. 
Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevassa asiassa on tarpeen käynnistää rakentava 
vuoropuhelu muiden kansainvälisten organisaatioiden, kuten UNESCO:n kanssa, 
kulttuuriperintötunnusten päällekkäisyyksien välttämiseksi. 
Laatutunnuksen ongelmana on, että sitä varten on määriteltävä yhteiset 
vähimmäislaatukriteerit yhtäältä EU:n yritysten kilpailukyvyn tukemiseksi. Toisaalta tämä 
tavoite on saavutettava sisämarkkinoilla, joita ei ole vielä kokonaan yhdenmukaistettu ja joilla 
verojärjestelmät ja -säännöt vielä eroavat huomattavasti toisistaan. Esittelijä kannattaa ajatusta 
kansallisia ja alueellisia tunnuksia täydentävän laajemman ja vapaavalintaisesti tunnustettavan 
tunnuksen laatimisesta. Lisäksi esittelijä on vakuuttunut siitä, että jotta vältetään 
hämmennyksen aiheuttaminen kuluttajien keskuudessa, pitkän aikavälin tavoitteena olisi 
oltava siirtyminen eurooppalaisen laatutunnuksen ja majoituspalveluille myönnettävän 
yhteisön ympäristömerkin asteittaiseen sulauttamiseen yhdeksi ainoaksi tunnukseksi.
Majoitusluokitusjärjestelmiä koskevassa asiassa esittelijä katsoo, että ne olisi vähitellen 
yhdenmukaistettava määrittelemällä yhteiset vähimmäiskriteerit, jotka laadittaisiin tiiviissä 
yhteistyössä alan toimijoiden ja standardointielinten kanssa. 

Matkailu ja liikenne 
Esittelijä korostaa liikenteen merkitystä matkailijoiden liikkuvuuden kannalta ja toivoo, että 
infrastruktuuria uudenaikaistetaan, liikennevälineitä käytetään kestävämmin, yhteyksiä 
vaikeammin saavutettaviin kohteisiin lisätään ja että erityisesti laaditaan matkustajien 
oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. 

Euroopan näkyvyys
Esittelijä käsittelee lisäksi tarkemmin kestävyyden teemaa sisällyttämällä sen muutamiin 
tärkeisiin aiheisiin, kuten liian jäykän sesonkirakenteen poistamiseen, monipuolisen, kestävän 
ja kaikkien ulottuvilla olevan matkailutarjonnan kehittämiseen, kulttuurireiteistä ja 
uskonnollisista matkailureiteistä saatujen kokemusten hyödyntämiseen sekä NECsTOURin ja 
EDENin kaltaisiin verkostoihin. Lisäksi esittelijä pohtii Euroopassa järjestettävien tärkeiden 
tapahtumien hyödyntämistä tilaisuuksina edistää Eurooppaa matkailukohteena. Esittelijä on 
vakuuttunut siitä, että jos Euroopan matkailukomission mainostamaa portaalia 
www.visiteurope.com kehitettäisiin, jos siitä tehtäisiin interaktiivisempi ja jos sillä 
tarjottaisiin tietoa kaikilla EU:n virallisilla kielillä sekä tärkeimmillä muilla kieliä ja 
käytettäisiin aistivammaisten käytettävissä olevia formaatteja, siitä voisi tulla todellinen 
eurooppalainen matkailufoorumi, joka yhdistäisi toisiinsa kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
matkailufoorumit, ja että sen ansiosta Eurooppaa voitaisiin tuoda esille sekä EU:n 
matkailijoille että EU:n ulkopuolisista maista tuleville matkailijoille. Portaali voisi liittyä 
matkailureitteihin ja pakettilomiin niiden houkuttavuuden ja käytettävyyden lisäämiseksi 
mahdollisten vierailijoiden kannalta. 

Esittelijä korostaa tiettyjen matkailun muotojen, kuten maaseutu- ja maatilamatkailun, 
luontomatkailun, rantamatkailun, risteilymatkailun, kylpylä- ja terveysmatkailun sekä eettisen 
matkailun merkitystä. 
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Kaikkien ulottuvilla oleva matkailu
Esittelijä painottaa, että matkailun yhä enenevän sesonkiluonteisuuden vastustamiseksi on 
tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, ja katsoo, että Calypso-valmistelutoimi voisi olla yksi ratkaisu 
tähän ongelmaan. Calypsosta on saatu tähän mennessä myönteisiä tuloksia, ja komission 
pitäisi nyt kehittää sitä edelleen antamalla sille rajatylittävän ulottuvuuden ja suomalla 
joillekin henkilöryhmille, kuten nuorille, ikääntyneille, vammaisille ja vähäosaisille perheille 
mahdollisuuden käydä lomamatkoilla muun muassa ja erityisesti matkailusesongin 
ulkopuolella.

Esittelijä on lisäksi vakuuttunut siitä, että nuorisossa piilee huomattavaa potentiaalia 
matkailun kehittämiseen, ja kehottaa hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan 
vapaaehtoistyön teemavuotta 2011 nuorten kannustamisessa osallistumaan 
vapaaehtoistyöohjelmiin, joissa historiallisesti tai ympäristönsuojelullisesti merkityksellisiä 
kohteita restauroidaan, säilytetään ja suojataan niiden saattamiseksi paremmin matkailijoiden 
ulottuville. 

Matkailu ja resurssit 
Esittelijä on vakuuttunut siitä, että uuden ja kunnianhimoisen matkailupolitiikan 
aikaansaamiseksi on oltava käytettävissä riittävästi rahoitusta ja henkilöresursseja. Tämä on 
arka aihe erityisesti juuri EU:n historian tässä vaiheessa, mutta sitä ei kuitenkaan voida jättää 
huomiotta.

Esittelijä katsoo, että tässä asiassa olisi noudatettava kaksiosaista lähestymistapaa siten, että 
yhtäältä jo olemassa olevaa rahoitusta, jota eri pääosastot hallinnoivat rakennerahastojen 
puitteissa, on koordinoitava paremmin ja siitä on tehtävä näkyvämpää, kun taas samalla 
kansallisten sekä alue- ja paikallisviranomaisten on tiedettävä, että niiden on otettava käyttöön 
erityisesti matkailualaa koskevia tarjouskilpailuja eri rahastojen vahvistamisen suuntaviivojen 
perusteella. Toisaalta kautta 2014–2020 koskeviin rahoitusnäkymiin on sisällytettävä 
matkailualaa koskeva erityisohjelma, jolla on omat budjettikohdat ja joka liittyy erityisesti pk-
yrityksiin sekä yritysten välisten kumppanuuksien luomiseen, jotta ne voivat toteuttaa 
yleiseurooppalaisia matkailualan hankkeita. Esittelijä katsoo Lissabonin sopimuksessa 
vahvistetun uuden toimivallan ja siitä johtuvan henkilöresurssien tarpeen huomioon ottaen, 
että toimivalta olisi organisoitava uudelleen ja että komission matkailualasta vastaavaa 
rakennetta olisi vahvistettava. 

Muut prioriteettikysymykset 
Esittelijän mielestä useista tärkeistä matkailualaan liittyvistä kysymyksistä, jotka vaativat 
kohdennettuja toimia, on tarpeen käydä keskustelua. 
Matkapakettidirektiivin tarkistaminen on esittelijän mielestä yksi prioriteetti, koska kyseinen 
direktiivi on laadittu 1990-luvulla eikä se enää vastaa kuluttajien käyttäytymistä muuttuvassa 
yhteiskunnassa. Esittelijä toivoo komission esittävän syyskuuhun 2011 mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen kyseisen direktiivin tarkistamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajat ja alan yritykset saavat selkeämmän lainsäädäntökehyksen. 

Matkailualaan sovellettavan arvonlisävero on esittelijän mielestä toinen keskeinen aihe. 
Esittelijä katsoo, että matkailuun sovellettavan arvonlisäveron asteittainen 
yhdenmukaistaminen on matkailualan yritysten välisen avoimen kilpailun välttämätön 
edellytys, jonka ansiosta ne asetettaisiin samalle lähtöviivalle. Maaliskuussa 2009 
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kokoontuneen Ecofin-neuvoston aikaansaamassa sopimuksessa direktiivin 2009/47/EY 
sanamuodosta vahvistettiin, että yksittäiset jäsenvaltiot voivat soveltaa pysyvästi alennettua 
arvonlisäverokantaa tiettyihin työvaltaisiin palveluihin, joihin kuuluvat muiden muassa 
ravitsemuspalvelut. Tämä oli hyvin tärkeä edistysaskel, mutta jäsenvaltioiden välillä on 
kuitenkin vielä liian paljon kilpailua vääristäviä eroja. 

Matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä koskevan erityisen arvonlisäverojärjestelmän 
uudenaikaistaminen on toinen erityishuomiota ansaitseva aihe. Esittelijä pyytää komissiota 
jouduttamaan asiaa koskevan direktiivin, jossa säädetään sellaisesta valinnaisesta 
mekanismista, joka pystyy poistamaan eri matkanjärjestäjäryhmien välisen kilpailun 
vääristymät, hyväksymistä, ottaen huomioon, että kansallisten lakien eroavuuksilla on tällä 
hetkellä vakavia seurauksia. 

Todettakoon lopuksi, että esittelijä on vakuuttunut siitä, että komission ehdottamia 
toimenpiteitä ja Euroopan parlamentin tekemiä ehdotuksia on tärkeää seurata tarkasti ja että 
ehdotusten konkreettista täytäntöönpanoa on tarpeen valvoa säännöllisesti. Hän esittää näin 
ollen ajatuksen matkailualan asiantuntijoita käsittävän Euroopan parlamentin työryhmän 
perustamisesta. Siten voitaisiin varmistaa ehdotettujen toimenpiteiden jatkuvuus ja 
mahdollistaa Euroopan unionin uuden matkailustrategian toteuttaminen. 


