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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että komissio laati yli kymmenen vuotta sitten Lissabonin 
sopimuksen tultua voimaan matkailustrategian, jonka avulla pyritään säilyttämään 
Euroopan asema maailman ykkösmatkailukohteena ja matkailu kolmanneksi 
tärkeimpänä sosioekonomisena toimialana vahvistamalla maanosan kulttuurista ja 
alueellista moninaisuutta ja rajat ylittävää Schengenin matkustusaluetta; pitää 
myönteisenä myös myöhemmin laadittua, kestävää eurooppalaista matkailua koskevaa 
toimintaohjelmaa, jonka avulla muistutetaan siitä, että maaseutualueilla on investoitava 
matkailuun niiden houkuttelevuuden lisäämiseksi, talouden monipuolistamiseksi ja 
lisäarvon saamiseksi ja siten myös pitkän aikavälin kilpailuedun luomiseksi;

2. palauttaa mieliin, että Eurostatin vuoden 2018 tietojen mukaan 45 prosenttia EU:n 
matkailumajoituskapasiteetista oli maaseutualueilla; muistuttaa myös, että matkailun 
osuus maaseudun tuloista ja työpaikoista on 10–20 prosenttia, mikä on kaksinkertainen 
osuus verrattuna keskiarvoon Euroopassa, ja korostaa tarvetta kartoittaa 
maaseutumatkailun sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset aiempaa 
paremmin;

3. katsoo, että maaseudun autioitumisen torjunta olisi asetettava ensisijaiseksi 
painopisteeksi; korostaa, että maatilamatkailu tukee merkittävästi maaseutualueiden 
taloutta ja kasvua, erityisesti luonnonvaroiltaan ja kulttuuriselta ja yhteiskunnalliselta 
kehitykseltään heikommassa asemassa olevilla alueilla; korostaa, että se on tärkeä 
lisätulonlähde useille tiloille ja tarjoaa monia mahdollisuuksia pitää yllä maaseudun 
houkuttelevuutta ja luoda työpaikkoja parantamalla käsiteollisuuden ja 
maaseutuyritysten liiketoimintaympäristöä ja monipuolistamalla maatilojen toimintaa;

4. korostaa, että maaseutumatkailu vaikuttaa osaltaan myönteisesti pieni- ja 
monimuotoisen maanviljelyn säilyttämiseen, sosiaalisen eriarvoisuuden torjuntaan ja 
työpaikkojen luomiseen naisille – naisten osuus alalla on EU:ssa noin puolet – ja edistää 
siten sukupolvenvaihdoksia ja poismuuttaneiden palaamista maaseudulle;

5. pyytääkin komissiota ja jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan edelleen aloitteita, jotka 
lisäisivät maaseutualueiden tulonlähteitä; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
saada erillisiä ja ajantasaisia tietoja siitä, miten maaseutumatkailu edistää 
maaseutualueiden talouskehitystä ja työllisyyttä;

6. korostaa laillisesti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 
työllistymismahdollisuuksia maaseutualueilla, mikä edistää heidän sosiaalista ja 
taloudellista osallisuuttaan;

7. toteaa, että maatiloilla voi tutustua maatalouden tuotantoprosesseihin ja maatalouden 
tarjoamiin yleishyödyllisiin palveluihin sekä maatilan töihin ja laitteisiin, mikä tekee 
niistä oivalluksia ja elämyksiä tarjoavia paikkoja, joissa kaikenikäiset ihmiset voivat 
tutustua maaseutumaisemiin ja maaseutuyhteisöjen suojelemaan kulttuuri- ja 
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luonnonperintöön ja saada maataloudesta omakohtaisia kokemuksia sekä oppia 
ymmärtämään paremmin eläinten ja luonnonvarojen hoitoon liittyvää vastuuta; korostaa 
tässä yhteydessä maaseutumatkailun, ympäristönsuojelun, biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen ja eläinten hyvinvointia koskevan tietoisuuden välisiä 
synergioita; toteaa, että kestävään matkailuun yhdistetään yleensä maaseutumatkailu;

8. palauttaa mieliin, että maaseutualueilla toteutetuilla matkailutoimilla voidaan 
myötävaikuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja kestävän kehityksen 
tavoitteisiin ja että niillä olisi edistettävä kestävää ja vastuullista kulutusta ja tuotantoa 
erityisesti veden, elintarvikkeiden, energian ja muovin käytön osalta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan kampanjoita, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta 
kestävän ekomatkailun myönteisestä vaikutuksesta biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseen, luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja oppimiskokemuksiin ja joilla 
opetetaan ja kannustetaan valitsemaan vihreämpi ja kestävämpi elämäntapa; korostaa, 
että on tärkeää, että kaikki sidosryhmät osallistuvat sellaisten suuntaviivojen laadintaan, 
joiden avulla varmistetaan, että matkailu on asianmukaisesti tasapainossa biologisen 
monimuotoisuuden, maatalouden ja kulttuuriperinteiden säilyttämisen kanssa;

9. on tyytyväinen voimistuvaan suuntaukseen suosia paikallisia ja aitoja 
matkakokemuksia, sillä ne voivat myötävaikuttaa merkittävästi siihen, että kunkin 
henkilön kulkema matka lyhenee, ja niiden ympäristövaikutus on pienempi ja 
matkailuun liittyvä ympäristöasioiden hallinta parantuu, kun ylikansoitettuihin 
matkailukohteisiin kohdistuva paine laskee; katsoo, että maatilalla vietetty loma on 
kestävin ja tehokkain maaseutumatkailun muoto Euroopassa, sillä se auttaa tukemaan 
paikallisia yrityksiä ja edistämään maaseutu- ja luonnonalueita; suosittaa jäsenvaltioille, 
että nämä varmistavat maatilamatkailun monipuolistamisen optimoinnin, 
kausiluonteisuuden vähentämisen ja matkailun laadun parantamisen; korostaa, että on 
kiireesti investoitava varoja historiallisesti ja kulttuurisesti merkittävien kylien 
arkkitehtuurin säilyttämiseen;

10. katsoo, että kun paikallinen tuotanto, jalostus ja markkinointi yhdistetään majoitus- ja 
ravitsemuspalveluiden ja ulkoilma-aktiviteettien kanssa, eurooppalaisesta 
kulttuuriperinnöstä ja kansanperinteestä sekä erilaisista maisemista, perinteisistä 
maatalouden elin- ja työtavoista, ruokakulttuurista ja gastronomiasta tulee 
ainutlaatuinen kokemus;

11. painottaa, että matkailu edesauttaa merkittävästi alueellisten tuotemerkkien edistämistä 
ja saattaa kuluttajat ja tuottajat lähemmäs toisiaan pellolta pöytään -strategiassa 
esitettyjen tavoitteiden mukaisesti; korostaa tässä yhteydessä sellaisten eurooppalaisten, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten laatujärjestelmien merkitystä ja niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia, joissa on mukana matkailualan edustajia tuottajien rinnalla, ja kehottaa 
kaikkia toimivaltaisia viranomaisia kannustamaan tällaisten aloitteiden käynnistämistä;

12. katsoo, että on yhtä tärkeää varmistaa osaamis- ja innovointiyhteisöjen yhteistyö 
elintarvike- ja kulttuurialalla; katsoo, että markkinatuntemuksen edistäminen, osaamisen 
lisääminen, tehokkaampi hallinnointi, todelliset kumppanuudet ja kohdennetut 
verkostoitumismahdollisuudet sekä innovatiivisten toimenpiteiden kehittäminen 
tulevaisuutta varten ovat keskeisiä maatilamatkailun menestystä edistäviä tekijöitä; 
katsoo myös, että sidosryhmien välinen parempi yhteistyö ja koordinointi, 
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paikallisviranomaisten tiiviimpi osallistuminen matkailuun sekä markkinatutkimus ja 
ammattimaiset tiedotus- ja markkinointistrategiat ovat välttämättömiä maatilamatkailun 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja ympäristöön liittyvän tuloksen parantamiseksi;

13. korostaa ruoka- ja viinimatkailun keskeistä asemaa, sillä se on ratkaisevan tärkeä tekijä 
maaseutumatkailun elvyttämisessä sekä työpaikkojen tukemisessa ja luomisessa niin 
maaseudulla kuin kaupunkialueilla; toteaa tässä yhteydessä, että on välttämätöntä torjua 
vahvasti ja päättäväisesti SAN-, SMM-, APT- ja MM-merkinnän saaneiden elintarvike- 
ja viinituotteiden väärennysmarkkinoita; korostaa myös tarvetta edistää lyhyen 
toimitusketjun järjestelmää maaseudun väestökadon hillitsemiseksi ja tukea suoria 
aloitteita, kuten liikkuvia elintarvikemyymälöitä sekä tiettyjen maataloustuotteiden 
tuotantoa ja vaiheittaista jalostusta koskevia ruoka- ja viinityöpajoja;

14. toteaa, että modernilla tietotekniikalla on valtava potentiaali matkailutuotteiden 
suunnittelussa, järjestämisessä ja käyttöönotossa; pitää myönteisenä, että maaseudun 
kehittämisohjelmat tukevat älykkäitä kyliä, joilla edistetään kestävän matkailun 
kehittämistä ja houkutellaan nuoria jäämään maaseutualueille; korostaa, että 
maatilamatkailussa tarvitaan digitaalisia investointeja, jotta se olisi houkuttelevampaa, 
helpommin saatavilla ja kilpailukykyisempää;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan tehokkaan maaseutumatkailualaa 
koskevan investointistrategian, kehittämään edelleen innovatiivisia toimia ja tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla sekä parantamaan tähän 
liittyvää ammattipätevyyttä; painottaa erityisesti laajakaistan laajentamisen merkitystä, 
sillä se on olennaisen tärkeää matkailupalvelujen digitalisaation kannalta ja tarjoaa 
enemmän valinnanvaraa, parantaa resurssien käyttöä ja tarjoaa uusia tapoja hallita 
matkailu- ja matkailijavirtoja, kun otetaan huomioon, että mökit ja maatilat eivät aina 
sijaitse helppokulkuisissa paikoissa; ehdottaa, että luodaan maaseutualueilla toimiville 
matkailuyrityksille tarkoitettuja tukipalveluja, joilla taataan maksuton yritysneuvonta ja 
levitetään materiaalia ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi;

16. korostaa, että maaseudun kehittämistä koskevilla EU:n toimenpiteillä edistetään unionin 
maatalous- ja elintarvikealan, ympäristön kestävyyden ja maaseutualueiden 
hyvinvoinnin vahvistamista;

17. panee merkille, että esteettömyyden ja muiden kilpailukyvyn lisäämiseksi 
edellytettävien vaatimusten noudattamista voidaan tukea YMP:n 
strategiasuunnitelmilla, maaseuturahastosta ja Leader-toimenpiteillä, jotta voidaan tukea 
kohdennettuja paikallista kehitystä koskevia strategioita ja edistää innovatiivisia 
toimintamalleja, jotka jo luonteensa vuoksi ovat sidoksissa maaseutuyhteisöihin ja 
edistävät kestävää matkailua; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan 
edelleen riittävän rahoituksen, jotta voidaan parantaa maatalouden kilpailukykyä, 
varmistaa luonnonvarojen kestävä hoito ja tukea maaseutualueiden talouksien ja 
yhteisöjen tasapainoista alueellista kehitystä luomalla työllistymismahdollisuuksia ja 
ehkäisemällä väestökatoa sekä hyödyntämällä mahdollisuuksia luoda vaurautta alue- ja 
paikallistasolla ja tukemalla Euroopan maaseudun kulttuuriperinnön säilyttämistä;

18. korostaa, että matkailu on tärkeää työpaikkojen, kasvun ja taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden kannalta ja sillä on merkittävä asema talouden 
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elpymisessä; panee merkille, että covid-19-pandemia ja siihen liittyvät sulkutoimet ovat 
koetelleet vakavasti maaseutualueiden matkailutoimintaa ja vaikuttaneet hyvin 
kielteisesti siitä saataviin tuloihin; korostaa, että alalla on pystytty sopeutumaan 
nopeasti rajoitteista johtuviin uusiin olosuhteisiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan kestäviä ja vastuullisia maatilamatkailua koskevia aloitteita osana 
elpymissuunnitelmaa ja varamaan tätä varten erityismäärärahoja.
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