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ASIAN KÄSITTELY

Komissio välitti 29. huhtikuuta 1999 päivätyllä kirjeellä parlamentille tiedonannon matkailuun 
liittyvän työllistämispotentiaalin tehostamisesta (KOM(1999) 205 – 1999/2115(COS)).

Parlamentin puhemies ilmoitti 13. syyskuuta 1999 pidetyssä istunnossa lähettäneensä kyseisen 
tiedonannon asiasta vastaavaan aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokuntaan sekä 
lausuntoa varten naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokuntaan sekä työllisyys- ja 
sosiaalivaliokuntaan (C5-0112/1999).

Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta oli nimittänyt 31. elokuuta 1999 pitämässään 
kokouksessa esittelijäksi Guido Viceconten.

Valiokunta käsitteli mietintöluonnosta 13. lokakuuta 1999, 23. marraskuuta 1999 ja 
26. tammikuuta 2000 pitämissään kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi päätöslauselmaesityksen äänin 45 
puolesta, 0 vastaan ja 1 tyhjä.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Konstantinos Hatzidakis, 
varapuheenjohtajat Rijk van Dam, Helmuth Markov, Emmanouil Mastorakis, esittelijä 
Guido Viceconte, Pedro Aparicio Sánchez (Günter Lüttgen puolesta), Sir Robert Atkins, 
Elspeth Attwooll, Emmanouil Bakopoulos, Theodorus J.J. Bouwman, Martin Callanan, 
Carmen Cerdeira Morterero, Luigi Cocilovo (Raffaele Fitton puolesta), Paolo Costa, 
Danielle Darras, Alain Esclopé, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (Reinhard Rackin 
puolesta), Jacqueline Foster (Francis F.M. Decourrière'en puolesta), Mathieu J.H. Grosch, 
Ewa Hedkvist Petersen, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Elisabeth 
Jeggle (Dana Rosemary Scallonin puolesta), Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa (Luigi Cesaron 
puolesta), Brigitte Langenhagen (Rolf Berendin puolesta), Arlene McCarthy, Sérgio Marques, 
Erik Meijer, Reinhold Messner, Rosa Miguélez Ramos, Pasqualina Napoletano 
(Mark Francis Wattsin puolesta), Camilo Nogueira Román, Juan Ojeda Sanz, Karla M.H. Peijs, 
Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, 
Isidoro Sánchez García, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Brian Simpson, Renate Sommer, 
Ulrich Stockmann, The Earl of Stockton, Margie Sudre, Ioannis Theonas (Alonso José Puertan 
puolesta), Francesco Turchi (Adriana Poli Bortonen puolesta), Maurizio Turco, 
Joaquim Vairinhos ja Luckas Vander Taelen (Josu Ortuondo Larrean puolesta).

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan sekä työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan 
lausunnot ovat tämän mietinnön liitteenä.

Mietintö jätettiin käsiteltäväksi 4. helmikuuta 2000.

Tarkistusten jättämisen määräaika ilmoitetaan sen istuntojakson esityslistaluonnoksessa, jonka 
aikana mietintöä käsitellään.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta: matkailuun liittyvän 
työllistämispotentiaalin tehostaminen – Matkailua ja työllisyyttä käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän päätelmien ja suositusten seuranta (KOM(1999) 205 – 
C5-0112/1999 – 1999/2115(COS))

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(1999) 205) – C5-0122(1999),

- ...ottaa huomioon neuvoston 21. kesäkuuta 1999 vahvistamat päätelmät matkailusta ja 
työllisyydestä1,

- ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan u kohdan,

- ottaa huomioon Kölnissä kesäkuussa 1999 esitetyn työllisyyssopimuksen ja Euroopan 
komission syyskuussa esittämät suuntaviivat,

- ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan ja erityisesti tavoitteen 
"työllisyyden korkean tason" saavuttamisesta,

- ottaa huomioon työjärjestyksen 160 artiklan,

- ottaa huomioon aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä naisten 
oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan sekä työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan 
lausunnot (A5-0030/2000),

A. katsoo, että matkailu ja siihen liittyvät aloitteet, palvelut, infrastruktuurit ja yritykset ovat 
kehittyneiden maiden pääasiallista toimintaa ja edustavat työllisyyden uutta rajaa 
erityisesti nuorille ja naisille,

B. katsoo, että Kölnin työllisyyssopimuksessa määrätään erityisesti siitä, että on löydettävä 
ne alat, joilla luodaan eniten työpaikkoja ja että on poistettava työllisyyden esteet 
sellaisilla aloilla kuin matkailu,

C. katsoo, että matkailua kehittämällä kyetään lisäämään työllisyyttä sekä parantamaan 
työllisyyden laatua; katsoo, että on tarpeen luoda menettelytapoja, joissa otetaan 
huomioon kulttuuristen ja luonnollisten mahdollisuuksien/nähtävyyksien hyväksikäyttö, 
hyödyntäminen ja hallinto sekä matkailukysynnän edistäminen, hallinto ja kysyntään 
liittyvä koulutus sekä yhteisymmärryksen luominen yhteisössä vastaanottajamaana sekä 
vieraanvaraisuuskulttuurin edistäminen,

D. katsoo, että matkailu on Euroopan- ja maailmanlaajuisesti jatkuvasti kasvava talouden ala 
sekä tuotannon että työllistämisen kannalta ja että unionin monille kaupungeille, alueille 
ja kunnille se on erittäin tärkeä talouden ja kulttuurin voimavara,

E. katsoo kuitenkin, että laajeneminen ei aina ja joka paikassa johda uusiin ja parempiin 
työpaikkoihin ja että turistien kokonaismäärä Euroopassa on pysynyt samana vuodesta 

1 Ks. neuvoston lehdistötiedotteet 21. kesäkuuta 1999.
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1970; katsoo erityisesti, kuten korkean tason ryhmä korosti, että työllisyyden korkea taso 
voidaan saavuttaa vai oikeanlaisten olosuhteiden vallitessa ja toteuttamalla tarvittavat 
toimet turistipotentiaalin maksimoimiseksi,

F. katsoo, että matkailuala muodostuu monenlaisesta toiminnasta, eri toimintojen 
tuottamisen luonne vaihtelee, alaan liittyy erittäin runsaasti työtä ja ala voi työllistää 
henkilöitä, joiden ammatilliset profiilit eroavat sekä tyypiltään että ammatilliselta 
erikoistumiseltaan huomattavasti toisistaan,

G. ottaa huomioon, että Amsterdamin sopimuksessa ei ole erityistä oikeusperustaa 
matkailupolitiikalle, mikä johtuu siitä, ettei ole annettu poliittista tunnustusta matkailun 
roolille ja toiminnalle Euroopan rakentamisessa; katsoo, että tällainen tilanne ei tue 
matkailua koskevan riittävän kattavan ja johdonmukaisen näkemyksen kehitystä 
jäsenvaltioiden välillä eikä siis hyödynnä täysipainoisesti matkailun mahdollisuuksia 
työllisyyden kannalta, ja ottaa huomioon, että Amsterdamin sopimuksessa ei ole erityistä 
oikeusperustaa matkailupolitiikalle; muistuttaa kuitenkin, että Euroopan unionin 
aluepolitiikkojen yhteydessä voidaan edistää aloitteita, jotka liittyvät tiiviisti maaseutu-, 
ympäristö-, kulttuuri-, tutkimus- ja koulutusmatkailuun sekä kongressi-, kylpylä-, 
eläkeläis- ja urheilumatkailuun,

H. katsoo, että Euroopan parlamentti on jo pitkään voimakkaasti tukenut sitä, että neuvosto 
hyväksyisi monivuotisen matkailualan ohjelman, jota tarvitaan toisaalta yhteisön eri 
toimintojen synergian parantamiseksi ja toisaalta jäsenvaltioiden matkailupolitiikkojen 
yhteensovittamisen parantamiseksi,

I. katsoo, että Euroopan unionin on matkailun ja työllisyyden läheisen yhteyden perusteella 
ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti myötävaikutettava ennen kaikkea alan tietämyksen 
lisäämiseen sen työllistämispotentiaalin osoittamiseksi luotettavien ja taloudellisesti 
merkityksellisten tilastojen perusteella sekä yhteisön matkailualan kilpailukyvyn ja 
identiteetin vahvistamiseksi,

J. katsoo, että yhteisön matkailualan kehitys liittyy tiiviisti sen kestävyyteen yhteisön 
tavoitteisiin, paikallisen väestön oikeuksiin, elämänlaatuun ja ennen kaikkea 
turvallisuuteen nähden,

K. katsoo, että matkailuala on useaan otteeseen tunnustettu yhteisön tasolla pysyväksi 
sosiaaliseksi saavutukseksi ja että tämän vuoksi olisi tuettava kaikkia aloitteita, joilla 
pyritään tyydyttämään sosiaalinen kysyntä,

L. ottaa huomioon, että 95 prosenttia alan yrityksistä on pk-yrityksiä, joita on näin ollen 
välttämätöntä tukea monikulttuurisilla, kilpailukykyisillä ja maailmanlaajuisilla 
matkailumarkkinoilla toimimiseksi tarvittavien laatustandardien parantamiseksi ja 
säilyttämiseksi; katsoo, että Euroopan yhteisöllä on käytössään välineet pk-yritysten 
kapasiteetin tukemiseksi siten, että se kasvaa markkinoiden kehittymisen myötä ja että 
voidaan luoda uusia työpaikkoja,

M. katsoo, että koulutus ja ammattitaitoisen työvoiman liikkuvuus ovat Euroopan 
työttömyyden torjunnassa olennaisen tärkeitä välineitä etenkin matkailun alalla ja että 
tämän vuoksi Euroopan unionin pitäisi tukea ennen kaikkea sen henkilöstön koulutusta 
ja liikkuvuutta, jonka tehtäviin kuuluu kysynnän monikulttuuristen vaatimusten 
kattaminen ja riittävien asiakaspalvelujen takaaminen,
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N. katsoo, että maantieteelliset, sosiokulttuuriset ja ympäristölliset erityispiirteet ovat 
rikkaus ja pääasiallinen syy matkailuun yhteisön alueilla ja että tämän vuoksi Euroopan 
unionin on rohkaistava toimintaa näiden erityispiirteiden tukemiseksi ja hyödyntämiseksi 
ja niiden identiteetin vahvistamiseksi sellaisen yhteisen viitekehyksen puitteissa, jolla 
vahvistetaan yhteisön koko matkailujärjestelmän kokonaiskapasiteettia turistien 
houkuttelemiseksi pitäen samalla mielessä yhteistyö jäsenyyttä hakeneiden maiden ja 
Välimeren alueen kolmansien maiden kanssa,

O. katsoo, että tehokkaan ja kestävän kuljetusinfrastruktuurin kehityksellä sekä uuden 
informaatioteknologian levittämisellä on kasvava merkitys matkailualan kilpailukykyyn,

P. katsoo, että matkailu voisi olla tärkeä työpaikkojen luoja myös pikkukaupungeissa ja 
maaseudulla, jossa kulttuuri- ja taideperintöä usein aliarvostetaan eikä tueta 
asianmukaisesti,

Q. katsoo, että matkailu herkillä alueilla, kuten rannikolla ja vuoristossa, voi uhata paikallisia 
ympäristö- ja kulttuurivoimavaroja, jos turistivirtoja ja kaupungistumista ei ohjata 
asianmukaisella tavalla,

R. katsoo, että monille EU:n alueille matkailijoita tulee vain tiettyinä aikoina vuodessa ja 
että matkailua, jos se on tarkoitettu taloudelliseksi voimavaraksi, olisi oltava muihinkin 
vuodenaikoihin, mikä voitaisiin saavuttaa etenkin eläkeläis-, perhe- ja nuorisomatkailun 
avulla,

S. katsoo, että politiikkaa matkailualan työllisyyden lisäämiseksi on tarkasteltava 
työmarkkinoiden kehitystä silmällä pitäen ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet ja 
että tämän politiikan on joka tapauksessa perustuttava siihen, että kunnioitetaan 
työmarkkinaosapuolien tekemiä sopimuksia,

1. on samaa mieltä matkailua ja työllisyyttä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän 
esittämästä kokonaisstrategiasta; on tyytyväinen, että tämän ryhmän päätelmistä on 
laadittu komission erityiskertomus ja että ne on osittain esitetty myös komission 
tiedonannossa työllisyyttä tukevasta yhteisön politiikasta (KOM(1999) 167); muistuttaa 
kuitenkin, että kestävien työpaikkojen luominen matkailualalle liittyy suoraan tälle alalle 
lisäarvoa synnyttävän toiminnan kehittämiseen ja että unionin matkailualan toimijoiden 
ammatillistumista on edistettävä siten, että se on yksi edellytys lisäarvon luomiselle;

2. pitää olennaisen tärkeänä, että matkailualan työllisyyden tavoite liitetään tiukasti pimeän 
työn ja nk. heikompien työnhakijoiden (naiset, nuoret jne.) erilaisten syrjintämuotojen 
torjuntaan;

3. on vakuuttunut, että on välttämätöntä ottaa työntekijöiden ja yrittäjien oikeudet 
asianmukaisesti huomioon, siten että ohjataan työmarkkinoiden kehitystä matkailualalta 
kohti tavoitteita, jotka ovat tyydyttäviä sekä sosiaaliselta että taloudelliselta kannalta;

4. pahoittelee erityisen matkailupolitiikkaa koskevan oikeusperustan puuttumista 
perussopimuksista; katsoo, että tämän kysymyksen ratkaiseminen on olennaisen tärkeä 
matkailupolitiikan tulevaisuuden kannalta ja että näin ollen jäsenvaltioiden olisi 
keskusteltava asiasta perussopimuksia seuraavan kerran uudistettaessa;
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5. pyytää komissiota koordinoimaan yhteisön politiikat, jotka on tarkoitettu luomaan 
matkailuun liittyviä työpaikkoja, jäsenvaltioiden kansallisten työllisyyspolitiikkojen 
kanssa;

6. katsoo, että Euroopan unionin toiminnalla on myötävaikutettava sellaisten ohjelma- ja 
hankemekanismien syntymiseen aluepolitiikkojen yhteydessä, joilla voidaan edistää 
työllisyyttä ja samalla suojella matkailun alkulähteenä olevia maisemallisia, kulttuurisia, 
historiallisia ja ympäristöllisiä arvoja ja hyödyntää niitä erityisesti syrjäisimmillä alueilla 
ja saarialueilla, joille on ominaista hauras ekologinen ja demografinen tasapaino;

7. pitää ensisijaisen tärkeänä, että matkailun kehitys ja uusien palvelujen luominen 
työpaikkojen luomiseksi ja kansallisten ja alueellisten viranomaisten ohjaamiseksi 
rakenne- ja koheesiorahastojen tavoitealueita 1, 2 ja 3 koskevien toimintasuunnitelmien 
laatimisessa ovat täysipainoisesti mukana vuosien 2000–2006 rakenneohjelmien 
suuntaviivoissa;

8. katsoo, että unionin yhteisrahoittamat hankkeet voisivat vaikuttaa myönteisesti sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurin luomiseen, joilla tuetaan turistien liikkuvuutta etäällä 
sijaitseville matkailullisesti kiinnostavimmille, erityisesti syrjäisimmille alueille, 
suosionsa menettäneiden alueiden uudelleen kiinnostavaksi tekemistä sekä kulttuurisesti 
merkittävien matkailureittien laajentamista ja sellaisten alueiden kehittämistä, joilla on 
voimakasta matkailupotentiaalia;

9. pyytää komissiota vakavasti tukemaan maaseutumatkailua, koska se on olennainen mutta 
vähän hyödynnetty keino työpaikkojen luomiseksi ja tulojen kasvattamiseksi, erityisesti 
epäsuotuisimmilla alueilla;

10. kehottaa komissiota määrittelemään ensisijaiset strategiset tavoitteet Euroopan unionin 
matkailualan kehittämiseksi; ehdottaa Euroopan unionin matkailualan toimien 
soveltamisalan keskittämistä siten, että keskitytään näin täsmennettyihin tavoitteisiin, ja 
pyytää neuvostoa viipymättä hyväksymään matkailualan monivuotisen ohjelman 
kiireellisimpien toimenpiteiden määrittämiseksi ja yhteisön toimien ja toiminta-alan 
täsmentämiseksi yhdessä jäsenvaltioiden aloitteiden kanssa;

11. pyytää, että tähän ohjelmaan samoin kuin rakennerahastoihin sisällytetään ohjelmat, jotka 
koskevat matkailualan yhteistyötä ja tukisuunnitelmia maaseudulla ja 
pikkukaupungeissa, siten että keskitytään erityisesti niiden merkitykseen Euroopan 
historian kannalta;

12. toivoo, että yhteisön seuraavassa työllisyyttä käsittelevässä huippukokouksessa, joka 
pidetään Lissabonissa vuoden 2000 ensimmäisellä puoliskolla, matkailu otetaan 
täysipainoisesti mukaan yhteisön politiikan työllisyyttä koskeviin suuntaviivoihin 
tuotantojärjestelmänä ja alana, joka kykenee luomaan uusia työpaikkoja;

13. pyytää komissiota vuoden 2000 työllisyyspolitiikan suuntaviivojen kautta vaikuttamaan 
siihen, että jäsenvaltiot ottavat paremmin huomioon matkailun ja siihen liittyvät toimet 
erityisesti kansallisissa työllisyyssuunnitelmissaan;

14. pyytää tukemaan innovatiivisia hankkeita herkillä alueilla, kuten rannikoilla ja 
vuoristoissa, jotka ovat massaturismin ja nopean kaupungistumisen uhan alaisena, 
seuraavien periaatteiden perusteella: rajan asettaminen kaupungistumiskehitykselle, 
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siirtyminen laatuun perustuvaan matkailupolitiikkaan sekä kannustaminen 
yhteistyösopimuksiin matkanjärjestäjien ja paikallisten yhteisöjen välillä, jotta voidaan 
asianmukaisesti hallita turistivirtoja ja auttaa paikallista taloutta kestävällä tavalla;

15. pyytää komissiota tutkimaan, missä määrin on mahdollista kehittää kriteereistä luettelo, 
jonka avulla eri pääosastojen päättäessä unionin talousarviosta rahoitettavista hankkeista 
varmistetaan matkailualan samanaikainen edistäminen;

16. katsoo näin ollen, että matkailualan edistämisen olisi oltava tasapainoinen tavoite 
työpaikkojen luomiseen sekä pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen kohdistuvissa 
yhteisön ohjelmissa, joilla pyritään kestävällä tavalla luomaan työpaikkoja ja tukemaan 
pk-yrityksiä;

17. on vakuuttunut, että uusien, parempien ja pysyvien työpaikkojen luominen matkailualalla 
ja siihen liittyvillä aloilla riippuu läheisesti Euroopan matkailutarjonnan laatu- ja 
turvallisuusnormien lujittamisesta ja että näin ollen laadun ja turvallisuuden periaatteista 
olisi tultava erityisiä avaintekijöitä, mitä tulee Euroopan unionin myötävaikutukseen 
matkailua koskeviin kansallisiin politiikkoihin;

18. katsoo, että enää ei ole mahdollista lykätä sellaisen matkailualan tilastojärjestelmän 
hyväksymistä, jonka kautta yhteisön toimielimet ja jäsenvaltioiden kansalliset ja 
alueelliset elimet, yritykset, ammattijärjestöt, koulut ja yliopistot sekä yleensäkin alan 
toimijat saisivat luotettavaa tietoa matkailusta ja siihen liittyvistä taloudellis-sosiaalisista 
ilmiöistä, työllisyystilanteesta ja mahdollisuuksista saada matkailualan yrittäjän 
ammatillista koulutusta sekä luoda uusia työpaikkoja;

19. pyytää tämän vuoksi komissiota laatimaan mahdollisimman pian raportin matkailualaa 
koskevien tietojen keräämisestä annetun direktiivin 95/57/EY täytäntöönpanosta sekä 
ehdotuksen sen parantamiseksi työllisyyden indikaattoreiden, kestävän matkailun ja 
sosiaalisen kysynnän osalta;

20. pyytää komissiota suorittamaan tilintarkastuksen niiden yhteisön toimintatapojen ja 
ohjelmien osalta, joilla tuetaan matkailuteollisuutta, jotta EU:n toimet sovitettaisiin 
paremmin yhteen;

21. pyytää kestävyyttä osoittavan asteikon (taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä 
kestävyys) luomista, jonka paikalliset ja kansalliset hallitukset voivat ottaa käyttöön 
tueksi matkailun kehittämisen toimintatapojen ja strategioiden määrittelyssä;

22. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan erityisesti sellaisia koulutusmenetelmiä, 
jotka koskevat johtotason henkilöstöä ja alueen omia voimavaroja hallinnoivaa 
henkilöstöä, tukemaan paikan päältä palkattua henkilöstöä, joka voi järjestää ja 
hallinnoida kaikentyyppisiä matkailupalveluja, antamaan teknistä tukea pk-yrityksille, 
mahdollistamaan pk-yritysten ja erittäin pienten yritysten mahdollisuudet saada riittävästi 
pääomaa, erityisesti riskipääomaa, sekä järjestämään verkoksi kaikki alueen 
mahdollisuudet: matkailijoiden majoittaminen, ympäristön voimavarat ja historiallis-
kulttuuriset voimavarat, viini- ja ruokakulttuuri alueelle tyypillisten tuotteiden 
arvostuksen nostamiseksi, ohjelman järjestäminen, paikalliset ja intermodaaliset 
kuljetukset;
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23. pyytää komissiota sisällyttämään naisten työn matkailualalla yhtenä parametrinä 
neljänteen monivuotiseen pk-yrityksiä koskevaan ohjelmaan;

24. pyytää komissiota sisällyttämään matkailun yhtäläisten mahdollisuuksien toteuttamiseen 
tarkoitettuun viidenteen toimintaohjelmaan vuosiksi 2000–2005;

25. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita kokoamaan yhteen matkailualaa koskevia uusia 
ajatuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa organisoitujen sosiaalisten ryhmien 
matkailua, tukemaan uusia matkailumuotoja uusissa paikoissa ja rohkaisemaan erityisesti 
mannereurooppalaisten matkailua Euroopan syrjäisimmille alueille, sekä tutkimaan 
työllisyyspotentiaalia urheiluun liittyvän matkailun kautta ja jakamaan turistivirrat eri 
vuodenajoille siten, että luotaisiin vuoden ympäri vakaana pysyvä työllisyys etenkin 
taantuvissa merenrantapaikoissa;

26. pyytää komissiota valvomaan, että matkailualan työllisyyden jo nyt huomattavan 
joustavasta luonteesta ei tule negatiivinen syrjintäkeino, erityisesti mitä tulee 
palkkatasoon, koulutukseen, työoloihin ja työaikaan;

27. pyytää jäsenvaltioita liittämään yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen matkailualalla 
kansallisiin työttömyyttä koskeviin ohjelmiin edistäen naisten ottamista työhön ja heidän 
horisontaalista ja vertikaalista liikkuvuuttaan matkailuyrityksissä konkreettisin toimin 
kuten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevien direktiivien täytäntöönpano, yrityksissä 
tehtävien tarkastusten tehostaminen ”pimeän” työnteon torjumiseksi, yritysten 
palkitseminen koulutetun naistyövoiman palkkaamisesta jne.;

28. pyytää jäsenvaltioita kannustamaan naisten oikeuksista ja yhtäläisistä mahdollisuuksista 
vastaavia valtion elimiä ja kaikenasteisia matkailualan oppilaitoksia tiiviiseen 
keskinäiseen yhteistyöhön ja edistämään tätä yhteistyötä pyrkimyksenä kiinnittää 
erityistä huomiota koulutusohjelmien sisältöön, jotta niissä otettaisiin huomioon naisten 
erityisominaisuudet ja mahdollisuudet ja valmistettaisiin heitä vastaamaan markkinoiden 
nykyisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin;

29. pitää tärkeänä, että merkityksellisten tietojen ja "parhaiden käytäntöjen" kerääminen, 
käsittely, tuotanto ja levittäminen varmistetaan ja että sitä edistetään; pyytää komissiolta 
yhteisrahoitusta pilottihankkeisiin, jotka koskevat kokemustenvaihtoa ja esikuva-
analyysia, erityisesti aloilla, jotka koskevat paikallisten strategioiden määrittelyä, 
ympäristönsuojelua, palvelujen tasoa ja matkailun uusien ammattien muodostumista; 
katsoo, että näiden tavoitteiden optimoimiseksi on parannettava synergiaa tiiviin 
yhteistyön ja jo olemassaolevien ohjelmien yhteensovittamisen avulla;

30. pyytää komissiota valvomaan kilpailusäännösten tosiasiallista soveltamista aloilla, jotka 
liittyvät läheisesti matkailuun, erityisesti siksi, että torjuttaisiin kilpailunvääristymiä, 
monopoleja ja oligopoleja, jotka heikentävät matkailualan satojen pk-yritysten tilannetta;

31. rohkaisee komissiota, jäsenvaltioita ja asianomaisia alueellisia viranomaisia lisäämään 
yhteyksiä jäsenyyttä hakeneisiin maihin ja Välimeren maihin, jotta parannettaisiin ja 
rationalisoitaisiin sellaisen yhteisten hankkeiden kehittämiseen pyrkivän yhteistyön 
muotoja, jolla luotaisiin uusia työpaikkoja, sekä lisäämään yhteistyötä uusien 
matkailutoimintojen yksilöimiseksi ja hallinnoimiseksi matkailualalla ja siihen liittyvillä 
aloilla, sisämaan alueiden ja terveysmatkailun hyödyntämisessä, mukaan lukien kylpylät, 
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kulttuurireitit autioituvien turistialueiden elvyttämiseksi jne., sekä jotta pidettäisiin 
hallinnassa ammattitaidottomien siirtolaisten saapuminen alueelle;

32. rohkaisee jäsenvaltioita hyväksymään pk-yrityksille myönteisiä verotuksellisia toimia, 
erityisesti sellaisia toimia, jotka on suunnattu työn verotuksen keventämiseen, siten että 
suositaan työvoimavaltaisten alojen (joihin kuuluu matkailuun liittyvä toiminta) 
työllisyyden kasvua;

33. pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta matkailualan pk-
yritykset voivat helpommin päästä osallisiksi olemassa olevista yhteisön välineistä 
(rakennerahastot, tutkimuksen V puiteohjelma, Leonardo, JEV, Life jne.) ja jotta 
tuettaisiin innovaatiota ja kumppanuutta;

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

1. TILANNE

Komission tiedonanto on ensimmäinen parlamentille toimitettu virallinen asiakirja 
puheenjohtajavaltio Luxemburgin ja komission marraskuussa 1997 järjestämän työllisyyttä ja 
matkailua käsitelleen eurooppalaisen konferenssin johdosta. Konferenssista on kulunut melkein 
kaksi vuotta, joiden aikana ei valitettavasti ole ollut mahdollista edistää matkailun 
monivuotisen puiteohjelman etenemistä neuvostossa, jossa se on ministerien käsittelyssä 
odottaen hyväksymistä.

Oikeusperustan puuttuminen estää muun muassa rahoituksen Euroopan yhteisön talousarvion 
budjettikohdasta B5-325, jota nimenomaan olisi käytettävä kattamaan kulut, joita aiheutuu 
muiden politiikan alojen (ympäristöpolitiikka, tutkimuspolitiikka, rakennerahastot jne.) 
yhteydessä jo olemassa olevien yhteisön toimien yhteensovittamisesta.

Huolimatta siitä, että Euroopan unioni on myöhässä ja päättämätön mitä tulee todellisen 
yhteisön matkailualan politiikan toteuttamiseen, matkailuun kiinnitetään yhä enemmän 
huomiota uusien työpaikkojen luojana. 

Eräs syy yhteisön mielenkiinnolle on kyseisen työmarkkina-alan "rakenteellinen joustavuus"; 
ala kiinnostaa erityisesti nuoria, joille se tarjoaa usein ensimmäisen mahdollisuuden päästä 
kiinni työhön. "(...) matkailualan työllisyydelle tyypillinen kausiluontoisuus antaa 
mahdollisuuden laajemmalle työllisyyttä ja sosiaalisia näkökohtia tarkastelevalle 
tutkimukselle, sillä matkailuala voi toimia koekenttänä hankkeille, joissa selvitetään 
kausiluontoisesti tai tilapäisesti työskentelevien työntekijöiden työajan jakamista koko 
vuodelle. Tämä merkitsi suurelle osalle Euroopan aktiiviväestöä täydellistä asennemuutosta 
suhtautumisessa työn, toimettomuuden (tai työttömyyden) ja koulutuksen jaksotteluun."1

Nyt käsiteltävänä olevassa parlamentille osoitetussa tiedonannossa komission strategia on 
laadittu matkailua ja työllisyyttä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän päätelmien 
perusteella. Strategialla on kolme keskeistä tavoitetta: 

1. matkailualan tietojen, taitotiedon ja asiantuntemuksen parantaminen, 

2. matkailualan kannalta merkityksellisiin yhteisön aloitteisiin ja ohjelmiin liittyvän 
tiedotuksen parantaminen sekä ohjelmiin ja aloitteisiin osallistumisen helpottaminen, 

3. sellaisten tietojen vaihtamisen tehostaminen, jotka koskevat jäsenvaltioiden käynnistämiä 
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä ja matkailualaan liittyviä kehittämisaloitteita.

Strategian osatekijöitä ovat seuraavat:
- matkailualan monivuotinen (puite)ohjelma sellaisena kuin puheenjohtajavaltio Itävalta sen 

esitti sovitteluehdotuksessaan,
- komission ja jäsenvaltioiden ehdottamien poliittisten päälinjojen määrittäminen Euroopan 

unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden suhteen, 
- yhden ainoan Euroopan matkailualan neuvoa-antavan lautakunnan luominen, 

1 KOM(1995) 97, s. 6.
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- yhteistyön kehittäminen muiden kansainvälisten järjestöjen, kuten OECD:n, Euroopan 
neuvoston ja Unescon, kanssa.

Komissio toteaa, että tämä lähestymistapa perustuu "tiedon ohjaamaan" strategiaan.

2. HUOMIOITA

Esittelijä on vakuuttunut, että kaikki ovat nykyisin tietoisia matkailun merkityksestä ja sen 
vaikutuksista työllisyyteen, joten mitään periaatteellisia selvityksiä alan merkityksestä ei ole 
tässä tarpeen esittää. Esittelijä on myös vakuuttunut, että tämän käsityksen perustana ovat 
pikemminkin henkilökohtaisesti todetut seikat kuin tilastotiedot.

Luotettavien ja tieteellisesti oikeaoppisten tilastotietojen puuttumisesta aiheutunut 
epämääräisyys on huomattavasti heikentänyt mahdollisuuksia käynnistää matkailualan hyväksi 
toimivaa johdonmukaista yhteisön politiikkaa ja luoda suurempaa määrää uusia työpaikkoja.

Näin ollen on ehkä aiheellista, että jäljempänä esitettäviin huomioihin sisältyy tiivistettynä 
joitakin toteamuksia matkailualan vaikutuksista unionin kansalaisten elämään sekä tarpeeseen 
tukea Euroopan matkailualaa sekä taloudellisessa että sosiaalisessa mielessä.

Ensinnäkin on muistettava, että "matkailuteollisuus" on eräs kehittyneen yhteiskunnan 
välttämättömistä infrastruktuureista. Ilman sitä instituutiot, liikeyritykset tai työpaikat eivät 
voisi toimia. Matkailu kattaa tavarat ja palvelut, joita kansalainen tarvitsee siirtyessään 
tavanomaisesta asuinpaikastaan muualle, ja se mahdollistaa nykyaikaisen yhteiskunnan 
elämäntavalle tyypillisen liikkuvuuden. Usein sana "matkailu" käsitetään "lomailun" 
synonyymiksi, mikä on omiaan laimentamaan instituutioiden siihen tuntemaa mielenkiintoa.

Eurostatin tilastot osoittavat ilmeisen ristiriidan: maailman matkailumahteja eivät ole 
perinteiset matkailumaat vaan kehittyneet maat, joissa väestön elämänlaatu on oleellinen tekijä 
matkailun edistämisessä ja eräs tärkeimmistä vetonauloista.

Maailmanlaajuisesti luokiteltuna tärkeitä matkailumaita ovat heti Yhdysvaltain jälkeen 
Iso-Britannia (414 miljoonaa matkailijaa) ja Saksa (314 miljoonaa). Pinta-alaan ja 
väestömäärään suhteutettuna suurin matkailumaa on Itävalta (noin 92 miljoonaa matkailijaa). 
Välimeren maiden (Italia ja Portugali mukaan lukien, mutta lukuun ottamatta Ranskaa) osuus 
on hieman yli 15 prosenttia Euroopassa lasketuista yli 414 miljoonasta matkailijasta. 
Matkailualan luomien työpaikkojen määrä on samaa prosenttiluokkaa.

Matkailualan merkitys Välimeren maille on kuitenkin hyvin erilainen ja vaatii lähempää 
tarkastelua. Matkailun osuus kunkin maan vientituloista jakaantuu seuraavasti: Kreikka noin 
45 %, Espanja 30 %, Portugali 26 %, Italia 14 % ja Ranska 12 %. EU:n keskiarvo on 10 %.

On selvää, ja tämä voidaan mitata myös taloudellisilla ja sosiaalisilla indikaattoreilla, että 
matkailualan ansioista useiden Välimeren maiden alueiden taloudellinen ja sosiaalinen tilanne 
ja väestön elämäntapa on kokenut huomattavia ja myönteisiä muutoksia, samalla kun 
maastamuutto on merkittävästi vähentynyt. 

"Sosiaalista" kasvua on kuitenkin syntynyt vain alueilla, joilla matkailualan ympärille on 
kehittynyt sellaista toimintaa, jota matkailijoiden tarpeet ovat vaatineet, mikä on luonut 
kokonaisen tuotantojärjestelmän. Kyseisissä tapauksissa on voitu todeta, että paikallisen 
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talouden kasvua edistävän myönteisen kierteen käynnistymisen vuoksi työpaikat lisääntyvät 
nopeammin kuin matkailijoiden määrä.

Välimeren alueen perinteisten matkailumaiden suurimpia kilpailijoita ovat näin ollen 
kehittyneimmät teollisuusmaat. Tämä osoittaa muun muassa, että matkailu ei ole millään 
muotoa köyhien öljyteollisuutta, koska se edellyttää huomattavia investointeja rakenteisiin, 
infrastruktuuriin, yrittäjyyteen, ammattimaisuuteen sekä sosiaalisiin ja koulutuspalveluihin, eli 
yhteenvetona: matkailijoita vastaanottavien alueiden elämänlaadun parantamiseen. Kehittyneet 
maat ovat investoineet näihin palveluihin, koska ne ovat osa kyseisten maiden olemassa olevaa 
järjestelmää. Köyhät maat sen sijaan eivät voi tarjota niitä pelkästään matkailijoiden käyttöön. 
Matkailuala on tämän vuoksi oleellisen tärkeä Välimeren maiden tasapainolle, koska se luo 
työpaikkoja ja toimii markkinoina paikalliselle tuotantotoiminnalle (maatalous, pienimuotoinen 
teollisuus ja käsityöteollisuus, kuljetukset, palvelut, kauppa, koulutus jne.), samalla kun 
olemassa olevaa ja uutta elinkeinotoimintaa luodaan tämän uuden markkina-alueen ympärille.

2.1. Tilastot: analysoitavat seikat

Taulukko 1 - Matkailu EU:n alueella vuonna 1994 

Yöpymiset
Maa Majoitus-

liikkeet
Absol. 
luvut

Koko 
EU % 

Yöpymiset 
– kotimaiset 
(*)

Yöpymiset – 
ulkomaiset 
(*)

Yhteensä 
(*)

Iso-
Britannia

39.700 949.148 11,3 233,6 180,5 414,1

Saksa 37.307 1.386.576 16,0 279,4 34,8 314,2
Italia 34.547 1.723.465 20,6 174,0 101,0 275,0
Ranska 20.057 1.193.340 13,8 157,0 95,0 252,0
Itävalta 18.402 650.020 7,8 24,3 67,3 91,6
Espanja 10.063 1.053.355 12,6 70,6 104,2 175,8
Kreikka 7.604 508.410 5,9 12,8 41,4 54,2
Belgia 1.980 105.123 1,3 14,2 13,2 27,4
Sveitsi 1.855 173.520 2,1 28,0 6,8 34,8
Portugali 1.728 202.442 2,4 13,8 20,6 34,4
Hollanti 1.726 138.000 1,7 38,2 18,0 56,2
Irlanti 977 60.000 0,7 e.i. (**) 11,4 e.i.
Suomi 951 106.374 1,3 10,1 3,4 13,5
Tanska 565 99.275 1,2 14,3 10,6 24,9
Luxemburg 373 14.386 0,2 0,3 2,3 2,6

(*) miljoonaa (**) ei ilmoitettu. Lähde: laadittu Eurostatin tietojen perusteella, 1996, s. 8-22).

Edellä esitetyt luvut perustuvat eurostatin vuonna 1996 julkaisemiin tietoihin ja koskevat 
vuotta 1994

Matkailun taloudellisista vaikutuksista ei ole tietoa, sillä yhteisössä laaditut tilastot ovat aina 
riittämättömiä, puutteellisia ja epäluotettavia, ja tämän vuoksi käyttökelvottomia. Tähän on 
monenlaisia syitä. Eräs syy on se, että matkailun kysyntä ja itse matkailuteollisuus ovat 
luonteeltaan heterogeenisia, minkä vuoksi tähän mennessä ei ole mahdollista määritellä 
kyseistä teollisuuden alaa ja tunnustaa sen merkitystä tuotantojärjestelmässä yksilöimällä siihen 
kuuluvia toimintoja. Toinen syy on se, että jokainen jäsenvaltio käyttää omaa tilastointitapaa 
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kerätessään, laatiessaan ja luokitellessaan eli mitatessaan matkailutuotantoa ja siihen kuuluvia 
tekijöitä, jolloin niitä ei useinkaan voida vertailla ja koota yhteisön tasolla.

Eurostatin julkaisemat tiedot ovat ainoastaan numeroina esitetty yhteenveto eri jäsenvaltioista 
saaduista yksittäisistä tiedoista, koska niiden laatua ei voida analysoida.

Vaikka eräät arvostetut asiantuntijat ovat jo vuosikausia katsoneet, että paras tapa matkailua 
koskevien tietojen saamiseksi olisi tuloihin, arvonlisään, työllisyyteen ja maksutaseeseen 
perustuva arviointi matkailuteollisuuden makrotaloudellisista vaikutuksista (välittömät, 
välilliset ja rinnakkaiset), he eivät ole tähän mennessä kertoneet, miten ja millä keinoin tällainen 
arviointi olisi mahdollista toteuttaa.

Jäsenvaltioiden hallitusten ja komission käyttämät erilaiset tilastot ovat suurelta osin peräisin 
Maailman matkailujärjestöltä (WTO). Sen sijaan ei ole tiedossa, kuka puolestaan toimittaa 
tiedot WTO:lle.

Periaatteessa tilastotietojen olisi perustuttava jäsenvaltioiden erilaisten järjestöjen ja 
jäsenvaltioiden pankkien keräämiin tietoihin, ja kyseiset tiedot olisi välitettävä WTO:lle, joka 
matkailua koskevan kansainvälisen tilastopyramidin huippuna keräisi ja käsittelisi ne ja 
julkaisisi ne tämän jälkeen koko maailmassa.

Todellisuudessa näin ei kuitenkaan tapahdu. Kehittyneet maat tarvitsevat vähintään kaksi 
vuotta tietojen saattamiseen lopulliseen muotoon. WTO tarvitsisi kolme vuotta 
maailmanlaajuisten matkailua koskevien tilastotietojen keräämiseksi. Ongelman poistamiseksi 
on löydetty nerokas ratkaisu, jossa tilastopyramidi käännetään ylösalaisin: pyramidin huippu 
antaa ruohonjuuritasolle täydelliset ja yksityiskohtaiset tiedot reaaliajassa sinänsä täysin 
hyväksyttävänä arviona, jolloin lopullisia tilastoja ei enää tunnuta edes tarvittavan.

Kun sitten vuosia myöhemmin saadaan lopulliset tiedot, jotka luonnollisesti poikkeavat 
arvioista, kyseisiä arvioita ei korjata, koska olisi mahdotonta tehdä laskelmia ja laatia ennusteita 
uudelleen ja koska tällöin on jo alettu työskennellä uusien, tällä välillä julkaistujen arvioiden 
parissa.

Direktiivi 95/57/EY

Matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä annetussa direktiivissä 95/57/EY1 
säädetään, että tilastotietojen keruulla on mahdollisuuksien mukaan "varmistettava, että 
tulokset vastaavat tarvittavia tarkkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia." Säännöksistä ei 
kuitenkaan käy ilmi, miten kyseiset vähimmäisvaatimukset voidaan täyttää. Direktiivin 
säännösten mukaan kerättävistä tiedoista on yksityiskohtaisesti käytävä ilmi matkailijoiden ikä, 
matkan kesto, käytetyt liikennemuodot jne., mutta siinä myös todetaan, että suurin osa 
kyseisistä tiedoista ei ole tarpeellisia. Sen sijaan direktiivin säännösten mukaan tietoja on 
kerättävä pitkäaikaisesta oleskelusta (vähintään neljä peräkkäistä yöpymistä, oleskelun 
pääasiallinen tarkoitus on lomailu, virkistys tai vapaa-ajan vietto), lomailusta (vähintään yksi 
yöpyminen, pääasiallinen tarkoitus on lomailu, virkistys tai vapaa-ajan vietto) ja ammattiin 
liittyvistä matkoista (vähintään yksi yöpyminen, matka liittyy liike- tai ammattitoimintaan).

Mutta kuka määrittelee oleskelun pääasiallisen tavoitteen, oli sitten kyse työ- tai liikematkasta, 
matkailusta tai vapaa-ajanvietosta Euroopassa? Edes ero matkailun ja virkistystoiminnan välillä 

1 EYVL L 291, 6.12.1995.
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ei ole selvä. Mitä neuvosto ymmärtää sanalla "matkailu"? Ainakin tästä olisi ehkä pitänyt päästä 
yhteisymmärrykseen.

Matkailualan monitahoisuus ja direktiivissä ehdotetut tavoitteet eivät helpota EU:n tasolla 
yhteensovitetun ohjelman täytäntöönpanoa. Matkailukysyntään välittömästi tai välillisesti 
liittyvää hyvin erilaista elinkeinotoimintaa sisältävän matkailualan käsitteiden 
monimutkaisuuden vuoksi ei ole mahdollista antaa kaikesta toiminnasta selkeää ja 
yksiselitteistä määritelmää tai yksinkertaista analyysia kysynnän luonteesta ja laajuudesta. 
Tämän vuoksi nykyisin on vaikeaa esittää alan rakennetta ja tuloksia käyttämällä teollisuuden 
laskentamalleja, jotka ovat yleensä liian joustamattomia eivätkä sovellu heijastamaan laadussa 
tapahtuvia markkinoiden muutoksia. Analysoitujen seikkojen perusteella näyttää siltä, että 
direktiivillä ei ole saavutettu asetettua tavoitetta eikä lisätty matkailualan tai sen 
työllisyysvaikutusten tuntemusta. Työllisyysvaikutukset ovat kuitenkin ilmeisiä ja yleisesti 
todettuja, mutta nykyisin ei niitä ole mahdollista mitata, luokitella tai järkeistää. Tärkeimmissä 
matkailumaissa ei ole myöskään kyetty määrittelemään mitään uutta luovaa 
tilastointimenetelmää.

Direktiivin mukaan komission on toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- 
ja sosiaalikomitealle kertomus tämän direktiivin mukaisesti suoritetusta työstä saaduista 
kokemuksista, kun tietoja on kerätty kolmen vuoden ajan. Parlamentti voisi käyttää tätä 
tilaisuutta hyväkseen ja aloittaa vuosittain käytävän keskustelun matkailun kehittämisestä ja 
alan työllisyysvaikutuksista matkailua koskevan Euroopan tilasto-ohjelman edistymisen 
analysoinnin yhteydessä.

Luotettavia ja tehokkaita havaintoja matkailualan kysynnän ja tarjonnan rakenteesta ja 
kehittymisestä voitaisiin parantaa huomattavasti asianmukaisella ja tunnustetulla yhteisön 
viitekehyksellä, joka voisi lisäksi tuoda suurtuotannon etuja ja antaa kaikille jäsenvaltioille ja 
asianosaisille hyödyllisiä tietoja.

2.2. Komission koordinointi- ja kannustamistehtävä

Esittelijä katsoo, että ainoastaan tehokkaampi koordinointi ei riitä, vaan matkailua koskevat 
yhteisön toimet on kohdennettava paremmin, sillä tällä hetkellä ne tuntuvat hajaantuvan eri 
toimiin ja suuntaviivoihin. Komissio vahvistaa tämän itse tiedonannossaan, ja on merkittävää, 
että elin, joka vastaa koordinoinnista yksiköidensä sisällä, korostaa tarvetta luoda parempi 
yhteisön viitekehys, joka tehostaisi yhteisön toimia matkailun alalla. Tämä on tarpeen siksi, että 
saadun kokemuksen ja matkailua koskevien yhteisön toimien arviointien perusteella on 
olemassa vaara, että päällekkäiset ja liialliset toimet vähentävät yhteisön ja jäsenvaltioiden 
pyrkimysten tehokkuutta.

Mitä tarkoitetaan yhteisön viitekehyksellä? Ehkä sillä tarkoitetaan ehdotusta matkailualan 
monivuotiseksi ohjelmaksi, joka lepää edelleen neuvoston pöydällä. Jos näin on, ei kannata 
odottaa liikoja ottaen huomioon, että neuvosto ei voi hyväksyä ohjelmaa, ellei päätöstä tehdä 
yksimielisesti, ja että eräät jäsenvaltiot vastustavat ohjelmaa. Elokuun lopussa järjestetyn 
kuulemistilaisuuden yhteydessä komission jäsen Liikanen ei edes luvannut parlamentille 
käynnistää uudelleen matkailualan ohjelman hyväksymisprosessia.

Tätä taustaa vasten tilanne vaikuttaa juuttuneen paikoilleen, eikä siitä voida syyttää komissiota 
ottaen huomioon neuvostossa vallitseva umpikuja. On kuitenkin mahdotonta ymmärtää, mikä 
estää uutta komissiota ryhtymästä ainakin sisäisen koordinoinnin tehostamiseen. Nyt kun 
komission yksiköitä ollaan järjestämässä uudelleen, siihen olisi erityisen sopiva tilaisuus.
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Esittelijä toivoo, että matkailusta vastaavan komission yksikön hallinnollisen rakenne 
keskittyisi tiedotukseen, yhteistyöhön ja kumppanuuteen liittyviin tehtäviin, kun taas 
pilottihankkeet voitaisiin toteuttaa suoraan toimivaltaisissa pääosastoissa. Tämän tyyppinen 
tehtäväjako (valvonta – hallinnointi) vaikuttaisi periaatteessa myönteiseltä. 

Yhteisön toimien tehokkuuden kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että matkailusta vastaava 
komission yksikkö laatii luettelon kriteereistä, joita sovelletaan komission jo myöntämiin 
yhteisön tukiin ja avustuksiin matkailun alalla (kulttuurimatkailu, ympäristömatkailu, 
koulutukseen liittyvä matkailu jne.). Komission olisi hyväksyttävä tällainen kriteeriluettelo ja 
annettava selvät poliittiset ja hallinnolliset linjaukset kaikille pääosastoille, jotka voisivat 
käyttää luetteloa, tietenkin niille asetettujen oikeudellisten säännösten rajoissa.

Mitä tulee kriteeriluettelon sisältöön, on selvää, että toissijaisuusperiaatteen tinkimättömän 
soveltamisen lisäksi yhteisön tukiin matkailualalla liittyvä eurooppalainen erityispiirre 
(ylikansallisuus) olisi aina otettava huomioon. Joka tapauksessa työpaikkojen luomisen olisi 
matkailualan työntekijöiden ja toimijoiden liikkuvuuden ohella oltava ensisijainen tavoite.

2.3. Henkilöstöresurssit, liikkuvuus ja koulutus

Vaikka pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan matkailualan tukipylväs (yli 90 %), 
koulutusjärjestelmissä matkailuala on laiminlyöty aina tähän päivään saakka. Lisäksi 
kausiluontoisuuden vähentämiseen liittyviä toimia on toteutettu vain vähän, vaikka 
turistivirtojen keskittyminen sekä ajallisesti että paikallisesti on yhä huolestuttavampaa.

Matkailua koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa vuodelta 1992 todetaan, että 
kausiluontoisuutta voitaisiin välttää luomalla uusia matkailutuotteita, tarjoamalla uusia 
kohteita, edistämällä maaseutu- ja kulttuurimatkailua sekä lisäämällä kysyntää erityisesti 
iäkkäämmän väestön sosiaaliselle matkailulle. Näillä alueilla on kuitenkin saatu aikaan hyvin 
vähän. Euroopan matkailuteollisuuden kyky säilyttää markkinaosuutensa riippuu erityisesti 
kestävän kehityksen mukaisen matkailun kehittämisestä.

Kestävän kehityksen mukainen matkailun voitaisiin määritellä olevan kuluttajakeskeistä ja 
tunnustavan julkisten palvelujen "julkisen" arvon. Tätä varten matkailua on arvioitava ja 
tutkittava integroituna tuotantojärjestelmänä, koska se kattaa suuria määriä maatalouden ja 
teollisuuden tuotteita, palveluja ja liikennepalveluja, ja luo huomattavaa lisäarvoa alaan 
välillisesti liittyvässä toiminnassa. Tämä vastaa yhteiskunnan vaatimuksiin parantaa 
elämänlaatua ja ottaa huomioon paikallisen väestön tarpeet. 

Kestävän kehityksen mukaisen matkailun jatkuvasti kasvava kysyntä osoittaa, että matkailuala 
elää suurten muutosten aikaa. Alan perinteiset työmahdollisuudet ovat uhattuina, mutta 
samanaikaisesti uusilla aloilla avautuu monenlaisia mahdollisuuksia (esimerkiksi tietotekniikan 
ja sovelletun telematiikan aloilla, maaseutu-, kylpylä- ja kulttuurimatkailussa, 
ympäristöarvioinnissa, laatuun liittyvissä vastuutehtävissä, markkinoinnissa, mainonnassa ja 
myynnissä, viini- ja gastronomiamatkailussa, ohjelmapalvelujen alalla jne.).

Euroopan unionin pitäisi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla resursseja, jotka sillä on 
käytössään matkailun ja työllisyyden edistämistä varten, ja näin ollen yhteisön toimien on 
oltava kohdennettuja eikä yleisluonteisia. Jotta ymmärrettäisiin, mitä julkiset viranomaiset ja 
Euroopan unioni voivat tehdä matkailualan työllisyyden kasvun tukemiseksi, on noudatettava 
teollisuuspolitiikan kultaista sääntöä eli tehtävä ero sen välillä, mitä osaa markkinamekanismit 
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ja trendit suoraan suosivat (ilman tukia) ja miltä osin markkinat tulevat toimeen ilman tukia, 
vaikka kuitenkin ansaitsisivat niitä. 

Yksityisen matkailualan työvoiman kansainvälinen liikkuvuus vastaa tarpeeseen luoda 
monikulttuurinen ympäristö eurooppalaisissa matkailukohteissa. Osaksi näin jo tapahtuukin. 

Ei riitä, että alan markkinoiden annetaan hyödyntää kausityövoimana siirtolaisia, jotka yleensä 
tekevät vähemmän arvostettuja töitä (siivous, keittiötyöt jne.). Tätä tapahtuu jo kaikkialla 
Euroopassa. Tämän vuoksi on kannustettava järkiperäistä kehitystä, jossa henkilöstöä voidaan 
palkata valikoidusti korkeatasoisten palvelujen tarjoamiseksi (asiakassuhteet, vastaanotto, 
ohjelmapalvelut, kulttuuri- ja ympäristömatkailu). Tässä viimeksi mainitussa tapauksessa pk-
yritykset jäävät selvästi alakynteen verrattuna alan suuriin toimijoihin, eivätkä ne kykene 
toimimaan tämän seikan korjaamiseksi ilman tukea.

Koko EU:n olisi ryhdyttävä tällaisen "uuden ammattitaidon" luomiseen ylikansallisella tasolla. 
Sen sijaan perinteinen ammattikoulutus voisi jäädä jäsenvaltioiden ja alueellisten 
instituutioiden toimivaltaan.

2.3.1 Matkailukohteiden vastaanottokapasiteetti ja koulutus

Matkailijoille tarjottavien tuotteiden laadun parantaminen, jolla pyritään edistämään kestävän 
kehityksen mukaista matkailua sisämaassa ja pienimmissä matkailukohteissa, riippuu suoraan 
siitä, miten uusien matkailukohteiden kapasiteettia vastaanottaa matkailijoita parannetaan. Ensi 
sijassa vastaanottokapasiteettia voidaan parantaa luomalla pk-yrityksiä varten 
palvelukeskuksia, joiden ylläpito olisi uskottava asianmukaisesti koulutetuille ammattilaisille, 
jotka kykenevät järjestämään palveluja monikielisten ja monikulttuuristen markkinoiden 
kysynnän mukaisesti.

"Vastaanottokapasiteetilla" tarkoitetaan lähinnä kaikkia sellaisia aloitteita ja palveluja, jotka 
ovat välttämättömiä, jotta matkailijoille voidaan tarjota halutun standardin mukaisia palveluja, 
tietoja ja neuvoja kohteista ja reiteistä, kuljetuksista ja liikenneyhteyksistä. Tällainen 
järjestelmä koordinoisi luonnonvaroihin, ympäristöön, historiallisiin, kulttuuri- ja 
virkistyskohteisiin liittyvän arvioinnin yksityiskohtia, huolehtisi mainoskampanjoista ja 
markkinatrendejä koskevista tutkimuksista, loisi kulttuuri- ja virkistystoiminnan ja -
tapahtumien kalenterin sekä strategian, jolla matkailijoita kannustettaisiin kokeilemaan 
paikallisia tuotteita ja jolla edistettäisiin niiden myyntiä suoraan matkailijoille.

Erilaisilla toimilla luotaisiin työpaikkoja ammattitaitoisille henkilöille, erityisesti naisille. Tällä 
olisi merkittäviä seurauksia: sen sijaan, että vietäisiin tuotteita, tavoitteena olisi kokonaisten 
"markkinoiden" vienti. Paikallisten tuottajien saamat hyödyt ovat ilmeisiä: poistamalla 
jakelukustannuksia, he voisivat myydä tuotteitaan edullisimmin hinnoin menettämättä 
kilpailuasemaansa markkinoilla ja käyttää osan tästä saadusta lisäarvosta tuotteiden laadun 
parantamiseen ja ennen kaikkea hyödykkeiden ja palvelujen tuotannon räätälöimiseen 
kysynnän mukaiseksi. Järjestelmän ylläpitämiseksi on lisäksi tarpeen, että nuorilla, joiden on 
elämänsä aikana vaihdettava työpaikkaa (liikkuvuus ja joustavuus), on Euroopan laajuista 
"ammatillista pätevyyttä". Yhteisön toimien olisi keskityttävä ennen kaikkea Euroopan 
laajuisen kouluttaja-verkoston luomiseen; kyseiset kouluttajat siirtäisivät jatkuvasti ja 
asianmukaisimmalla tavalla käytännön tasolle teoreettisen ja sovelletun tutkimuksen 
viimeisimpiä tuloksia, erityisesti seuraavin tavoin:
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- laatimalla suunnitelmia alueen sekä sen varojen ja mahdollisuuksien kestävän 
kehityksen varmistamiseksi, edistämällä integroitua toimitusjärjestelmää, joka 
mahdollistaa matkailun muuttumisen "markkinaksi" ja maatalouden, pienimuotoisen 
teollisuuden, luonnonpuistojen ym. liikkeellepanevaksi voimaksi, edistämällä 
kulttuuriperinnön vaalimista jne.,

- hallinnoimalla yhteisön aloitteita, joilla pyritään luomaan ja tukemaan 
paikallisyhteisöjen rakenteita,

- luomalla tarvittavat keinot, joilla kaikki uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseen 
tarkoitetut rahoitusvarat saadaan käyttöön,

- luomalla tuotteita, jotka vastaavat olemassa oleviin tarpeisiin ja kysyntään sekä 
markkinoilla tapahtuviin muutoksiin,

- edistämällä yhtäältä matkailumarkkinoiden ja toisaalta maatalouden, teollisuuden ja 
käsityöteollisuuden, kaupan ja palvelualojen tuotanto- ja jakeluketjujen yhdentämistä 
nykyisen tuotantokapasiteetin optimoimiseksi,

- varustamalla tuotteet suunnitteilla olevalla EU:n laatumerkinnällä,
- luomalla ohjelmamalleja, joissa kehitykselle asetetaan rajat sen estämiseksi, että 

alakohtaiset hyödyt ylittävät yhteiskustannukset, ympäristövaroihin kohdistuvat paineet 
ja niiden käytön kustannukset,

- luomalla ja siirtämällä teknologista ja johtamiseen liittyvää asiantuntemusta, uusia 
menetelmiä ja tuotantomalleja,

- järjestämällä työmarkkinaosapuolten välillä tapaamisia ja arviointitilaisuuksia yleisesti 
kiinnostavista aiheista aluekehityksen alalla; käsittelemällä vähemmän kehittyneiden 
alueiden ongelmia; edistämällä yhteyksiä ja keskustelua sellaisten alueella toimivien 
eturyhmien edustajien välillä, jotka ovat valmiita tekemään yhteistyötä keskenään ja 
paikallisviranomaisten kanssa kehityksen edistämiseksi.

Lopuksi todettakoon, että matkailu- ja virkistysalan ammattilaisten liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla on kannustettava, jotta nämä puolestaan voisivat tukea (joskaan ei korvata) 
paikallista henkilöstöä, yhdenmukaisesti korkealaatuisten palvelujen tarjoamisen 
varmistamiseksi kaikkialla Euroopassa ja eurooppalaisen matkailutarjonnan kulttuurisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi.
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25. marraskuuta 1999

LAUSUNTO
(työjärjestyksen 162 artikla)

aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle – Matkailuun liittyvän työllistämispotentiaalin tehostaminen – Matkailua 
ja työllisyyttä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän päätelmien ja suositusten seuranta 
(KOM(99) 205 - C5-0112/99 - 1999/2115(COS)) (Mietintö: Guido Viceconte)

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta

Valmistelija: Rodi Kratsa-Tsangaropoulou

ASIAN KÄSITTELY

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta nimitti 21. syyskuuta 1999 pitämässään 
kokouksessa valmistelijaksi Rodi Kratsa-Tsangaropouloun.

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta 9. ja 25. marraskuuta 1999 pitämissään kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi seuraavat johtopäätökset yksimielisesti.

Äänestykseen osallistuivat seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Theorin, varapuheenjohtajat 
Eriksson ja Van Lancker, valmistelija Kratsa, Aviles Perea, Buitenweg (Sörensenin puolesta), 
Dybkjær, Ghilardotti, Gröner, Izquierdo Rojo (Valenciano Martínez-Orozcon puolesta), 
Karamanou, Klaß, Lulling, Mann, Martens, E.F. Müller, Paciotti, Sornosa Martínez (Rodríguez 
Ramosin puolesta).

- ottaa huomioon, että palveluala ja erityisesti matkailu on nopeimmin kehittyvä talouden 
ala ja ennusteiden mukaan matkailun kasvu tulee jatkumaan, 

- ottaa huomioon, että matkailuala tarjoaa nykyään ja tulevaisuudessakin merkittäviä ja 
moninaisia työtilaisuuksia sekä miehille että naisille, 

- ottaa huomioon, että enemmistö työttömistä ja myös taloudellisista ja 
yhteiskunnallisista muutoksista herkästi kärsivistä kansalaisista on naisia,

- ottaa huomioon, että matkailupalvelujen parissa työskentelevistä naisista 53 % 
(virallinen osuus) on naisia, mutta heidän osuutensa tämän alan yrittäjistä on ainoastaan 
30 %,

- ottaa huomioon, että vain pienellä osalla matkailualalla työskentelevistä naisista on 
ammattikoulutusta,

- ottaa huomioon naisten työmarkkinoiden erityispiirteet matkailualalla, jotka aiheuttavat 
sen, että naisten tekemä työ on avustusluonteista (työ, joka ei vaadi ammattikoulutusta; 
piilotyö; epätyypillinen työ; kausiluontoinen työ; harmaan talouden piirissä tehtävä työ) 
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ja olosuhteet, jotka heikentävät naisten asemaa työmarkkinoilla, synnyttävät epätasa-
arvoa ja iskostavat lähtemättömästi mieliin käsityksen, että naiset ovat aputyövoimaa, 

- katsoo, että naisille on luotava paremmat kehitysmahdollisuudet EU:n 
jäsenehdokasmaissa,

- ottaa huomioon, että naisten panoksesta matkailualalla ei ole tehty tutkimuksia eikä 
kerätty tilastotietoja,

- ottaa huomioon naisille tyypillisen luovuuden ja yrittäjähengen sekä sen, että Euroopan 
talous tarvitsee aloitteita ja innovatiivisia toimia,

- ottaa huomioon, että matkailualan henkilöresursseja on tarpeen parantaa, jotta taataan 
alan kehittyminen, ja että enemmistö tästä työvoimasta on naisia,

- ottaa huomioon, että Euroopan tasolla tarvitaan yhtenäistä matkailupolitiikkaa, mutta 
myös toissijaisuusperiaatteen. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluepolitiikka-, 
liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat kohdat:

1. katsoo, että yhteisö voi esittää merkittävää osaa naisten työnteon suojelussa ja uusien 
työpaikkojen luomisessa naisille ja pyytää komissiota tukemaan voimakkaasti ja ilman 
poikkeuksia yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta matkailua koskevissa politiikoissa 
ja yhteisön avustusohjelmissa; 

2. katsoo, että erityistoimet ja positiiviset toimet nykyisen epätasa-arvon torjumiseksi ovat 
välttämättömiä ja pyytää komissiota sisällyttämään yhtäläisiä mahdollisuuksia 
matkailualan työssä koskevia erityistoimia yhteisön eri ohjelmiin, jotka laaditaan 
vastaamaan erityisongelmiin, esimerkkeinä mainittakoon työn kausiluontoisuus, tarve 
uusia työsopimus joka vuosi, sosiaaliturva ja naisten kehittymismahdollisuudet 
epätyypillisten työmuotojen piirissä, vammaisten naisten pääsy työhön, työssäkäyvien 
naisten lasten hoito koululomien aikana, jotka ovat myös vilkkaimpia matkailukausia, 
jne.;

3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään matkailualalla työskentelevien naisten 
ammatillista koulutusta ja kokemusten vaihtoa naisten ammatillisten valintojen 
laajentamiseksi, tiedottamaan naisille tulevaisuuden ammateista, kannustamaan naisia 
pyrkimään johtoasemiin, laatimaan uusia koulutussuunnitelmia ja tunnustamaan 
ammatillisen pätevyyden yhteisönlaajuisesti;

4. pyytää komissiota ottamaan huomioon kaikki edellä mainitut koulutustarpeet Leonardo- 
ja Interreg-ohjelmien ja Equal-yhteisöaloitteen täytäntöönpanossa;

5. pyytää komissiota sisällyttämään naisten työn matkailualalla yhtenä parametrinä 
neljänteen monivuotiseen pk-yrityksiä koskevaan ohjelmaan;
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6. katsoo, että matkailuala voi luoda naisille kehitysmahdollisuuksia syrjäisillä alueilla 
(maaseudulla tai saarialueilla), joilla on erityisiä kehitysongelmia, ja pyytää näin ollen 
komissiota edistämään yrittäjähengen kehittämistä naisissa ja erityisesti näiden alueiden 
naisissa;

7. pyytää maaseutumatkailun ohjelmien ja sopivien tukitoimien kehittämistä (paikallisia 
markkinoita koskevien tietojen toimittamista, laaja-alaista peruskoulutusta 
matkailualan yritysten perustamiseksi) erityisesti maaseudulla asuvien naisten 
työllistymisen edistämiseksi;

8. panee erityisesti merkille matkailulle virkistys- ja kulttuurialueilla, olivatpa ne 
maaseudulla tai kaupungeissa, tarjoutuvat mahdollisuudet sekä tarpeen perustaa 
paikallismarkkinoiden tietoverkko ja pyytää komissiota huolehtimaan tällaisista 
mahdollisuuksista Urban-ohjelmassa (lähinnä taloudellisessa kriisissä oleville alueille) 
sekä jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä paikallishallinnon elinten kanssa tätä 
päämäärää silmällä pitäen;

9. kehottaa EU:n jäsenehdokasmaiden asianosaisia tahoja ryhtymään viipymättä toimiin 
yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen toteuttamiseksi matkailualalla ja 
hyödyntämään Phare-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia;

10. pyytää komissiota tekemään vertailevan tutkimuksen naisten työnteosta ja 
koulutuksesta matkailualalla sekä edistämään matkailualan työmarkkinoita ja sen uusia 
ammatteja koskevia tutkimuksia;

11. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään tilastopalveluitaan ja julkaisemaan 
tilastotietoja maantieteellisen alueen, yhteiskuntaluokan ja sukupuolen sekä työtyypin 
mukaan jaoteltuina sekä levittämään kokeiluihin tai huomionarvoisiin kokemuksiin 
perustuvaa tietoa;

12. pyytää komissiota sisällyttämään matkailun yhtäläisten mahdollisuuksien 
toteuttamiseen tarkoitettuun viidenteen toimintaohjelmaan vuosiksi 2000–2005;

13. pyytää jäsenvaltioita liittämään yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen matkailualalla 
kansallisiin työttömyyttä koskeviin ohjelmiin edistäen naisten ottamista työhön ja 
heidän horisontaalista ja vertikaalista liikkuvuuttaan matkailuyrityksissä konkreettisin 
toimin kuten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevien direktiivien täytäntöönpano, 
yrityksissä tehtävien tarkastusten tehostaminen ”pimeän” työnteon torjumiseksi, 
yritysten palkitseminen koulutetun naistyövoiman palkkaamisesta jne.;

14. pyytää jäsenvaltioita kannustamaan naisten oikeuksista ja yhtäläisistä 
mahdollisuuksista vastaavia valtion elimiä ja kaikenasteisia matkailualan oppilaitoksia 
tiiviiseen keskinäiseen yhteistyöhön ja edistämään tätä yhteistyötä pyrkimyksenä 
kiinnittää erityistä huomiota koulutusohjelmien sisältöön, jotta niissä otettaisiin 
huomioon naisten erityisominaisuudet ja mahdollisuudet ja valmistettaisiin heitä 
vastaamaan markkinoiden nykyisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

LAUSUNTO
(työjärjestyksen 162 artikla)
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aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

Komission tiedonanto: Matkailuun liittyvän työllistämispotentiaalin tehostaminen – Matkailua 
ja työllisyyttä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän päätelmien ja suositusten seuranta 
(KOM(1999) 205 – C5-0112/1999 – 1999/2115(COS)) 
(Mietintö: Guido Viceconte)

Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta

Valiokunnan puheenjohtajan kirje aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan 
puheenjohtajalle Konstantinos Hatzidakisille

Brysselissä 23. marraskuuta 1999

Puheenjohtaja Hatzidakis

Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta käsitteli edellä mainittua asiaa 14. lokakuuta 1999 ja 
22. marraskuuta 1999 pitämissään kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi seuraavat johtopäätökset äänin 25 
puolesta ja 2 vastaan1.

Valiokunta pitää tervetulleena komission tiedonannossa käytettyä lähtökohtaa, jonka mukaan 
"työllisyys on matkailua koskevien komission ensisijaisten toimien tärkeysjärjestyksen 
kärjessä". Tämä lähtökohta noudattaa matkailua ja työllisyyttä käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän (Corstenin ryhmän) päätelmiä, joissa todetaan, että matkailun merkitys 
työttömyyden torjunnassa voi olla erittäin huomattava. Tilastot puhuvat puolestaan: 
matkailualalla on jo yli 9 miljoonaa työpaikkaa ja ennusteen mukaan vuoteen 2010 mennessä 
alalla luodaan 2,2–3,3 miljoonaa uutta työpaikkaa (edellyttäen, että vuosittainen kasvu on 
1-1,5 prosenttia). Mahdollisuudet työpaikkojen luomiseen ovat valtavat, ja valiokunta pitää 
näiden mahdollisuuksien tehokkaimpaan mahdolliseen hyödyntämiseen tähtääviä jo aloitettuja 
toimia erityisen tarpeellisina.

Valiokunta tukee edelleen periaatetta, jonka mukaan monivuotinen matkailun 
kehittämisohjelma helpottaisi matkailualan yhteisön tason toimia, ja pitää tervetulleena 
pääesittelijän laatimaa kappaletta, jossa kehotetaan neuvostoa hyväksymään tällainen ohjelma. 
Tätä ennen on kiinnitettävä huomiota siihen, että matkailun työllistäviä mahdollisuuksia 
tukevat toimet ovat yhdenmukaisia ja toisiaan täydentäviä riippumatta siitä toteutetaanko ne 
osana yhteisön ohjelmia vai jäsenvaltioiden omina toimina. Aluepolitiikka-, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan esittelijä kiinnittää luonnollisesti riittävästi huomiota rakennerahastojen 
kautta tehtävän ohjelmoinnin tarjoamiin mahdollisuuksiin työllisyyden kehittämiseksi 
matkailualalla. Tämän seikan tukemisen lisäksi työllisyys- ja sosiaalivaliokunta haluaisi siirtää 

1 Seuraavat jäsenet olivat läsnä äänestyksessä: puheenjohtaja Rocard, varapuheenjohtaja Menrad, Bernié, Bushill-
Matthews, Cocilovo, Damiao, De Rossa, Ettl, Figueiredo, Ghilardotti, Gillig, Gonzalez Alvarez (Ainardin 
puolesta), Gorostiaga, Helmer (Aviles Perean puolesta), Hughes, Jensen (Cacciarin puolesta), Lambert, Lynne, T. 
Mann, Nobilia, Ojeda Sanz (Fatuzzon puolesta), Pronk, Saifi, Schmid, Skinner, Smet ja Weiler.
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painopistettä erityisesti Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpanosta saatavan synergian 
suuntaan.

Komission tiedonannossa viitataan matkailualaan korvaamattomana "koealana" Euroopan 
työllisyysstrategian täytäntöönpanossa palvelualalla. Edellisen vaalikauden aikana 
hyväksymässään päätöslauselmassa matkailusta Euroopan parlamentti kehotti komissiota 
arvioimaan yksityiskohtaisesti kunkin 15 jäsenvaltion kansallisissa työllisyyssuunnitelmissa 
esittämät matkailualaa koskevat ehdotukset, koska matkailu on työllistämisen kannalta 
keskeinen ala. Jäsenvaltioiden kansallisiin toimintasuunnitelmiin sisältyvät viittaukset 
matkailualaan ovat kuitenkin toistaiseksi olleet vain satunnaisia, minkä vuoksi komissio ei ole 
juurikaan kyennyt tutkimaan tarkemmin matkailun tarjoamia mahdollisuuksia.

Useimmat vuoden 1999 kansallisiin toimintasuunnitelmiin sisältyvistä viittauksista 
matkailualaan esiintyvät suuntaviivojen 12 ja 13 täytäntöönpanemiseksi toteutettujen toimien 
yhteydessä, eli pyrittäessä hyödyntämään työpaikkojen luomiseen tarjoutuvia uusia 
mahdollisuuksia erityisesti palvelualalla. Osa jäsenvaltioista loi yhteyden matkailualan ja 
kulttuurialan tukemiseksi tehtyjen horisontaalisten toimien välille, ja tämä yhteys on erittäin 
merkittävä, kun otetaan huomioon niin kutsutun kulttuurimatkailun kasvu yhteisön alueella; 
muut jäsenvaltiot eivät erikseen viitanneet matkailualaan lainkaan huolimatta siitä, että 
matkailun osuus bruttokansantuotteessa ja/tai työllisyydessä on varmasti huomattava. Erittäin 
harvoissa kansallisissa suunnitelmissa mainittiin alaa koskevat konkreettiset tavoitteet tulevan 
työllisyyden kasvun sekä määrän että laadun kannalta. Näin ollen matkailun ja työllisyyden 
näkyvyyttä tulevissa kansallisissa suunnitelmissa, samoin kuin komission yhteisissä 
työllisyyskertomuksissa, on syytä lisätä tuntuvasti.

Matkailun työllistävistä mahdollisuuksista käytävässä keskustelussa korostetaan laajalti 
tarvetta infrastruktuurin ja yleisen liiketoimintaympäristön kehittämiseen. Valiokunta 
tunnustaa tämän tarpeen, mutta se haluaa myös kiinnittää huomiota tähänastista enemmän 
korkean tason asiantuntijaryhmän toiseen tavoitteeseen eli inhimillisten voimavarojen 
merkityksen korostamiseen matkailussa. Moniin matkailualan työpaikoista ei vaadita 
koulutusta ja ne ovat joko osa-aikaisia tai kausiluonteisia, minkä vuoksi nämä työpaikat ovat 
usein epävarmoja ja työolosuhteet puutteellisia. Parlamentti on korostanut jatkuvan 
koulutuksen merkitystä ja sen varmistamista, että työpaikat ovat pidemmällä aikavälillä entistä 
pysyvämpiä tarjoamalla pk-yrityksille taloudellista tukea työntekijöiden kouluttamiseen 
hiljaisellakin kaudella. Mannin viime vaalikaudella laatimassa mietinnössä tulevaisuuden 
työpaikoista (A4-0475/98) ehdotettiin alan urarakenteiden täydellistä uudelleenjärjestämistä 
tutkintojen tunnustamiseksi matkojenvälityksessä, matkojen järjestämisessä, matkaliikenteessä 
sekä terveys- ja matkakohdepalvelujen tarjoamisessa.

Edelliseen liittyy laajalle levinnyt uskomus siitä, että matkailualan työvoiman joustavuus 
edistää kahden suurtyöttömyyden pahiten vaivaaman ryhmän eli naisten ja nuorten työllisyyttä. 
Valiokunta haluaa kyseenalaistaa tämän naisten ja nuorten työllisyyden ja joustavien 
työmarkkinoiden välisen luontaisen yhteyden. Olisi varmistettava, että naiset ja nuoret eivät 
joudu työmarkkinoille arveluttaviin, epävarmoihin työpaikkoihin työskentelemään huonoissa 
olosuhteissa. Sen tähden on erittäin tärkeää, että kiinnitetään huomiota myös luotujen 
työpaikkojen laatuun pelkän määrän asemesta.

Valiokunta oli tyytymätön työmarkkinaosapuolten määräaikaisista työsuhteista laatimaan 
sopimukseen, josta tuli myöhemmin direktiivi 1999/70/EY1, ja erityisesti sen kausityöntekijöitä 

1 EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43.
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käsitteleviin kohtiin. Tätä direktiiviä on nyt kehitettävä edelleen, jos halutaan suojella tällaisissa 
epävarmoissa töissä työskenteleviä. Valiokunta toivoo myös matkailualalla runsaasti 
työpaikkoja tarjoavien tilapäistyövoimaa välittävien yritysten kautta tehtävää työtä koskevan 
vastaavanlaisen sopimuksen ja/tai lainsäädännön laatimista. Valiokunta kehottaa myös 
komissiota noudattamaan ilmaisemaansa aikomusta tutkia mahdollisuuksia hotelli- ja ravintola-
alan sosiaalisen vuoropuhelun kehittämiseen rohkaisemalla matkailualan muita haaroja 
kehittämään omaa sosiaalista vuoropuheluaan näiden alan kahden osapuolen kanssa Euroopan 
tasolla.

Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta pyytää aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään päätöslauselmaansa seuraavat kohdat:

1. kehottaa jäsenvaltioita vuoden 2000 kansallisissa toimintasuunnitelmissaan ja 
komissiota seuraavassa yhteisessä työllisyyskertomuksessaan korostamaan aiempaa 
enemmän toimia, jotka on suunnattu työpaikkojen luomisen helpottamiseen 
matkailualalla, ja sisällyttämään tämän osaksi Euroopan työllisyysstrategian 
täytäntöönpanoon liittyviä toimia;

2. kehottaa kiinnittämään huomiota matkailualalla luotujen työpaikkojen laatuun sekä 
erityisesti koulutukseen, urarakenteiden kehittämiseen, tutkintojen tunnustamiseen ja 
epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien yleiseen suojelemiseen;

3. kehottaa komissiota kehittämään yhteistyömallin massaturismialueille, joilla toimii 
suuria matkanjärjestäjiä, paikallistaloutta tukevien paikallisten ja alueellisten 
kehitysstrategioiden muodostamiseksi; 

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan tilapäistyövoimaa välittävien yritysten 
kautta tehtävään työhön liittyvät yleiset periaatteet ja vähimmäisvaatimukset 
työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi; kehottaa komissiota myös rohkaisemaan 
työmarkkinaosapuolia käynnistämään koko matkailualan ja erityisesti matkatoimistot 
sekä matkanjärjestäjät kattavan sosiaalisen vuoropuhelun;

Kunnioittavasti

Michel Rocard


