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EHDOTUKSET

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

1. kannattaa laaja-alaisen matkailua koskevan näkemyksen omaksumista ja toteaa, että on 
löydettävä tasapaino taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöön liittyvien 
tarpeiden välillä, kulttuuriperinnön suojelu mukaan lukien, jotta voidaan kattavasti 
varmistaa matkailun keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävyys;

2. toteaa, että kulttuurimatkailun alalla on merkittäviä mahdollisuuksia luoda kasvua ja 
työpaikkoja EU:ssa, sillä jo neljä kymmenestä matkailijasta valitsee kohteensa sen 
kulttuuritarjonnan perusteella; toteaa kuitenkin, että kulttuuriperintökohteet saavat vain 
hyvin pienen osan tuottamastaan taloudellisesta arvosta, minkä vuoksi niitä varten 
tarvitaan uusia, vaihtoehtoisia ja vakaita rahoituslähteitä, jotta ne voivat edelleen toimia 
kestävän matkailun perustana; toteaa, että joillakin Euroopan alueilla, joilla on rikas 
kulttuuritarjonta, matkailuala on edelleen alikehittynyt; katsoo, että matkailun 
kehittäminen ja edistäminen tällaisilla alueilla paitsi laajentaisi uusia kohteita ja 
kokemuksia etsivien ihmisten valinnanvaraa myös auttaisi pienentämään liiallisesti 
vierailtuihin ja suosittuihin kohteisiin ja paikkoihin suuntautuvia turistivirtoja sekä voisi 
auttaa vähentämään sosioekonomista eriarvoisuutta eri alueiden ja jäsenvaltioiden 
välillä; kehottaa edistämään aloitteita, joissa julkinen ja yksityinen sektori tekevät 
yhteistyötä, ja helpottamaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) pääsyä 
markkinoille;

3. huomauttaa, että kulttuuriperintökohteiden olemassaolo kannustaa ihmisiä 
matkustamaan ja oppimaan uutta erilaisista yhteiskunnista ja kulttuureista; katsoo, että 
näin edistetään monimuotoisuutta, yhteenkuuluvuutta, sosiaalista osallisuutta, 
solidaarisuutta ja jaettua kansalaisuutta, vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärtämystä; 
muistuttaa, että joulukuussa 2017 julkaistun kulttuuriperintöä koskevan 
erityiseurobarometri 466:n mukaan 72 prosenttia tutkimuksen 15–24-vuotiaiden 
ikäryhmästä katsoo, että kulttuuriperinnön olemassaolo voi vaikuttaa heidän 
lomakohteensa valintaan1; korostaa sitä roolia, joka DiscoverEU-aloitteella voi olla 
tässä yhteydessä; huomauttaa, että tätä aloitetta olisi edistettävä nuorten koulutusta 
täydentävänä tekijänä; muistuttaa kuitenkin kannastaan, jonka mukaan tämän aloitteen 
jatkaminen Erasmus+ -ohjelman kautta on mahdollista vain, jos ohjelmalle myönnetään 
seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä riittävä rahoitus; panee lisäksi merkille, 
että aloite ei ole hyödyttänyt nuoria tasapuolisesti; kehottaa komissiota edelleen 
parantamaan yhtäläisiä mahdollisuuksia ohjelmaan pääsyssä kiinnittäen erityistä 
huomiota sellaisten nuorten mukaan ottamiseen, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia, jotka ovat kotoisin jäsenvaltioiden maaseutualueilta tai syrjäisiltä 
alueilta tai sellaisista jäsenvaltioista, joilla ei ole hyviä rautatieyhteyksiä muihin EU-
maihin;

4. toistaa, että kulttuurialalla ja luovilla aloilla on myönteinen vaikutus kestävän matkailun 
edistämiseen, ja kehottaa komissiota arvioimaan edelleen tapoja tukea niitä; muistuttaa 
maaseuturahaston ja erityisesti Leader-ohjelman roolista; huomauttaa, että Erasmus+ 

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882
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-ohjelmat ja Euroopan solidaarisuusjoukot edistävät Euroopan sisäistä matkailua ja 
kulttuurivaihtoa ja tarjoavat mahdollisuuden säilyttää EU:n kulttuuriarvot; toteaa, että 
Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat avainasemassa kaupunkien ja alueiden 
edistämisessä, sillä asettaessaan kulttuuriset, taiteelliset ja sosiaaliset hankkeensa 
taloudelliseen kehykseen ne liittävät siihen kestävän matkailun käsitteitä;

5. kehottaa jäsenvaltioita ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä edistämään edelleen 
kestävää kulttuurimatkailua, joka voi johtaa yleiseen paikalliseen ja alueelliseen 
kehitykseen, kiinnittäen erityistä huomiota paikallisiin talouksiin, kulttuureihin, 
elämäntapoihin ja perinteisiin ja varmistaen, että paikalliset yhteisöt ja toimialat, pk-
yritykset ja muut asiaankuuluvat sidosryhmät ovat tiiviisti mukana osallistavalla ja 
oikeudenmukaisella tavalla; toteaa, että paikallisyhteisöjen sitoutuminen on tärkeää 
paikallisyhteisöjen osallisuuden parantamiseksi; katsoo, että olisi ehdotettava toimia 
niitä alueita varten, jotka ovat avun tarpeessa, jotta voidaan siirtyä kohti kestäviä 
matkailumalleja;

6. viittaa uusien teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin matkailun edistämisessä ja 
kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä digitalisaation nopeuttamiseksi, jotta voidaan 
valmistautua paremmin tuleviin skenaarioihin; korostaa kulttuuriperinnön 
digitalisoinnin merkitystä sekä koulutuksen ja tutkimuksen lähteenä että 
suojeluvälineenä; kehottaa komissiota kannustamaan ja tukemaan digitaalisten 
välineiden käyttöä kulttuurimatkailualalla; korostaa koheesiorahastojen ja erityisesti 
Euroopan aluekehitysrahaston roolia, sillä niiden avulla voidaan digitaalisin keinoin 
rahoittaa matkailualoitteita sekä jälleenrakennus- ja suojelutekniikoita alueilla, joilla 
kohteet ovat liian hauraita vierailtaviksi;

7. katsoo, että matkanjärjestäjillä voi olla ja on oltava yhä merkittävämpi rooli kestävän 
matkailun edistämisessä muun muassa siten, että ne kannustavat asiakkaita 
vähentämään jätteitä, edistävät kestävää toimintaa ja antavat asiakkaille tietoja 
paikoista, joissa nämä vierailevat, erityisesti kulttuuriperinnön arvosta ja suojelusta; 
katsoo, että ammattimaisilla matkaoppailla on keskeinen rooli kulttuuriperinnön 
edistämisessä, ja kehottaa siksi jäsenvaltioita varmistamaan, että heidän ammattinsa 
tunnustetaan asianmukaisesti ja sitä suojellaan riittävästi työmarkkinoilla; korostaa 
tarvetta edistää kestävää matkailua paitsi EU:ssa myös kolmansissa maissa;

8. katsoo, että kestävää kulttuurimatkailua koskevaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan 
on sisällytettävä myös toiminta kansalaisyhteiskunnan verkostojen kanssa ja laajempi 
yhteistyö jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä sekä paikallisviranomaisten kanssa;

9. korostaa tarvetta edistää ja täydentää jäsenvaltioiden koulutusvalmiuksia kestävän ja 
vastuullisen matkailun alalla tämän kuitenkaan vaikuttamatta toissijaisuusperiaatteen 
soveltamiseen; kehottaa investoimaan koulutusohjelmiin, myös virtuaaliteknologian 
käyttöön, kulttuuriperinnön suojelun arvon korostamiseksi; muistuttaa, että on tärkeää 
kouluttaa ammattitaitoisia käsityöläisiä ja että Euroopassa tarvitaan perinnetiedon ja -
taitojen vaihtoa; katsoo, että on kehitettävä räätälöityjä matkailualan koulutus- ja 
täydennyskoulutusohjelmia; kannustaa osallistumaan vapaaehtoistoimintaan unionin 
ohjelmien ja aloitteiden, kuten Euroopan solidaarisuusjoukkojen, kautta;

10. korostaa tarvetta tutkia kulttuuriperinnön sietokykyä ja panee merkille kestävän 
matkailun ja kulttuuriperinnön välisen yhteyden; katsoo, että kulttuurimatkailu voi 
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toimia liikkeellepanevana voimana EU:n kansalaisten keskinäisen ymmärtämyksen 
vahvistamisessa antamalla heille mahdollisuuden tutustua Euroopan kulttuuriperintöön 
sen kaikessa moninaisuudessa; korostaa tarvetta ottaa huomioon kulttuuriperinnön 
eurooppalaisesta teemavuodesta saadut kokemukset; muistuttaa, että EU:n, kansallisella 
ja paikallisella tasolla on tehty monia aloitteita kestävän matkailun parantamiseksi 
sisällyttämällä kulttuuriperintö ympäristö-, arkkitehtuuri- ja suunnittelupolitiikkaan; 
katsoo, että siirtymävaiheessa olevien alueiden teollista perintöä on suojeltava, jotta 
näillä alueilla voidaan tarjota uusia taloudellisia ja ammatillisia mahdollisuuksia; 
toistaa, että on tarpeen lisätä kaikkien toimijoiden tietoisuutta kulttuuriperinnön 
suojelusta, myös kulttuuriesineiden laittoman kaupan riskistä; huomauttaa, että kestävää 
matkailua koskevissa pohdinnoissa on myös tarkasteltava uudelleen teoksia ja 
kulttuuriesineitä, joita on ryöstetty, varastettu tai hankittu laittomasti sodan aikana; 
kannustaa edistämään kestävän kulttuurimatkailun huippuosaamista; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä kulttuurimatkailun asiantuntijoiden välisen 
yhteistyön edistämiseksi sekä alan yhteistyön ja parhaiden käytäntöjen vaihdon 
edistämiseksi;

11. on huolissaan kulttuuriperintökohteiden asianmukaisten hoitosuunnitelmien 
puuttumisesta sekä huonosti hallinnoitujen matkailuvirtojen, hallitsemattoman 
kehityksen ja liiallisen hyödykkeistämisen vaikutuksista; on lisäksi huolissaan siitä, että 
taloudellisen taantuman vuoksi, joka saattaa vaikuttaa kulttuurin rahoitukseen sekä 
kansallisella että EU:n tasolla, kulttuuriperinnön suojelun rahoitusta voidaan vähentää; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön vahvoja mekanismeja kestämättömien 
matkailuvirtojen estämiseksi; korostaa, että ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien 
vaikutusten rajoittamiseksi tarvitaan asianmukaisia ennaltaehkäisy- ja 
sopeutumistoimia; kehottaa komissiota ehdottamaan erityistoimia kulttuuriperinnön 
säilyttämiseksi ja suojelemiseksi ottaen huomioon nämä luonnonuhat ja ihmisen 
aiheuttamat vaarat; kehottaa yksilöimään kaikkein uhanalaisimmat eurooppalaiset 
kulttuurikohteet EU:n tasolla; korostaa EU:n varojen merkitystä 
kulttuuriperintökohteiden suojelussa ja kehottaa myöntämään tähän riittävästi 
rahoitusta;

12. korostaa, että koulutuksella ja EU:n aloitteiden edistämisellä voi olla tärkeä rooli 
vähemmän tunnettuihin ja suosittuihin kohteisiin, kuten maaseutualueille, suuntautuvien 
matkojen sekä hiljaisen sesongin matkojen löytämisen ja niihin kannustamisen 
helpottamisessa; suosittelee lisätoimia, joilla edistetään matkailun kestävyyttä ja 
saavutettavuutta erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kannalta, kun 
otetaan huomioon keskipitkällä aikavälillä jatkuvat matkustusrajoitukset; korostaa 
sellaisten aloitteiden merkitystä, joilla edistetään liikuntarajoitteisten henkilöiden 
itsenäistä pääsyä kohteisiin; suhtautuu myönteisesti Euroopan älykkään matkailun 
palkintoihin, joiden neljä erityistä palkintoluokkaa ovat saavutettavuus, kestävyys, 
digitalisaatio sekä kulttuuriperintö ja luovuus;

13. kehottaa komissiota tukemaan edelleen kulttuurimatkailualoitteiden kehittämistä aloilla, 
joilla mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty; toteaa, että on tärkeää edistää ympäristöä 
kunnioittavia aloitteita kestävän matkailun edistämiseksi, mukaan lukien kulttuurireitit 
ja perinteiset reitit sekä yleiseurooppalaiset kulttuuritapahtumat, jotta voidaan lisätä 
tietoisuutta eurooppalaisen kulttuurin merkityksestä;
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14. katsoo, että Euroopan neuvoston käynnistämä kulttuurireittejä koskeva ohjelma auttaa 
tuomaan esiin Euroopan monimuotoista historiaa ja edistää kulttuuriperintöä; panee 
merkille matkailukohteiden yhdistämisen merkityksen; katsoo, että ohjelmalla on suuri 
potentiaali pienille yrityksille, kulttuurienväliselle vuoropuhelulle ja kansainväliselle 
yhteistyölle ja että sitä on kehitettävä edistämällä yhä enemmän matkailun kestävyyttä, 
kulttuuriperinnön suojelu mukaan luettuna;

15. korostaa, että jäsenvaltioita on autettava edistämään yrittäjähenkeä matkailualalla ja 
siihen liittyvillä aloilla Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kautta; katsoo, että 
kansalaiset ovat historian, kulttuurisen rikkauden ja alueellisten perinteiden parhaita 
lähettiläitä; tunnustaa yhteistyötalouden roolin matkailualalla ja pitää myönteisenä, että 
komissio ja yhteistyötalouden alustat ovat tehneet sopimuksen matkailumajoitusta 
koskevien keskeisten tietojen julkaisemisesta; korostaa, että on tärkeää löytää tasapaino 
avoimuuden ja yksityisyyden suojan välillä samalla kun jatketaan yhteistyötä alustojen 
kanssa näyttöön perustuvan kestävän matkailupolitiikan kehittämiseksi;

16. korostaa alan selviytymiskykyä covid-19-kriisin aikana ja pitää myönteisenä 
kehittymässä olevaa digitaalista kulttuurimatkailua, kuten verkossa tarjottavia 
museokiertueita ja opastettuja virtuaalikierroksia Euroopan kaupungeissa; on kuitenkin 
huolissaan covid-19-kriisin vaikutuksista matkailuun, joka on yksi eniten kärsineistä 
aloista matkustusrajoitusten sekä erilaisten tapahtumapaikkojen ja kulttuurikohteiden 
sulkemisen vuoksi; katsoo, että covid-19:n vaikutus voi johtaa merkittäviin muutoksiin 
matkakohteiden valinnassa ja matkailijoiden käyttäytymisessä; toteaa tässä yhteydessä, 
että on tärkeää edistää siirtymistä massaturismista muihin kulttuurimatkailun ja 
kestävän kehityksen mukaisen matkailun muotoihin; korostaa sellaisen kestävää 
matkailua koskevan strategian merkitystä, joka täyttää myös EU:n vuoden 2050 
ilmastotavoitteet, asettaa ihmiset sen ytimeen ja sisältää asianmukaisia tuki- ja 
elvytystoimia; korostaa, että matkailu on sisällytettävä EU:n elpymissuunnitelmaan 
painopistealueena, jossa keskitytään kestävään matkailuun ja vastuulliseen alueelliseen 
markkinointiin; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan räätälöityjä tukitoimia 
kulttuurimatkailua varten; korostaa, että on tärkeää tukea ja pitää yllä EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välisiä aktiivisia matkailuvirtoja siirtymäkauden 
päätyttyä.
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