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Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 1
1 kohta

1. toteaa, että unionin matkailuala on kärsinyt lisääntyneestä kilpailusta jo noin 
kahdenkymmenen vuoden ajan, mikä on aiheuttanut sen osuuden pienenemisen 
unionin markkinoilla, ja että sen on vastattava lukuisiin haasteisiin, joita ovat muun 
muassa rappeutuneet rakenteet, poikittaisuudesta johtuen monitahoinen ala, tiettyihin 
alueisiin ja kausiin rajoittunut, suhteellisen yksipuolinen matkailutuote, tuhoisat 
vaikutukset usein herkillä alueilla keinottelun takia ja suunnittelun puuttumisen 
vuoksi sekä koulutuksen ja asianmukaisen mainonnan puute alan antamaan kuvaan 
liittyen;

Or. el



PE 357.810v01-00 2/13 AM\565856FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 2
1 kohta

1. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on tehnyt merkittävän aloitteen antamalla 
matkailualan kestävää kehitystä koskevan ehdotuksen kestävää kehitystä käsitelleen 
Johannesburgin huippukokouksen vaatimusten täytäntöönpanemiseksi; toteaa, että 
unionin matkailuala on kärsinyt lisääntyneestä kilpailusta jo noin kahdenkymmenen 
vuoden ajan ja unionissa on tuhoutunut luonnonvaroja, jotka samalla muodostavat 
myös matkailualueiden tulolähteen, ja tämä on aiheuttanut sen osuuden 
pienenemisen unionin markkinoilla, ja että sen on vastattava lukuisiin haasteisiin, joita 
ovat muun muassa rappeutuneet, osittain ympäristönsuojelun vastaiset rakenteet, 
poikittaisuudesta johtuen monitahoinen ala, tiettyihin alueisiin ja kausiin rajoittunut, 
suhteellisen yksipuolinen matkailutuote, tuhoisat vaikutukset usein herkillä alueilla, 
mikä johtaa jännitteisiin matkailualan vaatimusten ja paikallisväestön tarpeiden ja 
heidän kulttuuri-identiteettinsä välille, luonto- ja kulttuurialueen kestävyys,
koulutuksen (poistetaan) puute (poistetaan), osittain kestämättömät 
työskentelyolosuhteet sekä laatuindikaattoreiden ja kestävästä matkailusta kertovan 
eurooppalaisen laatumerkin puute;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 3
2 kohta

2. painottaa, että harkiten kehitetyn matkailun tulee olla kestävän tulon lähde paikallisille 
talouksille ja sen on samalla säilytettävä ja nostettava arvoonsa maisemalliset, 
kulttuuriset, historialliset ja ympäristölliset rikkaudet; katsoo, että tämän 
toteutuminen edellyttää kuitenkin tiedottamista ja koulutuksen tarjoamista, jotta 
matkailukohteiden tai mahdollisten matkailukohteiden paikallinen väestö voisi olla 
taho, joka alun perin arvostaa alueensa historiallista ja sen luontoon liittyvää 
rikkautta ja tiedostaa jatkossa myös arvon, joka on näiden elementtien tuomisella 
esiin tarkoituksenmukaisimmilla tavoilla; katsoo, että tämä luonnollisesti kuuluu 
valtioiden vastuulle, mutta avoin yhteensovittamismenettely voisi olla hyödyllinen, 
koska on olemassa valtioiden rajat ylittäviä alueita, joilla on erityisiä yhteisiä 
ominaispiirteitä, ja valtioiden välinen yhteistyö, luonnollisesti myös unionin 
rakennepolitiikan yhteydessä, voisi olla erityisen hyödyllistä;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 4
2 kohta

2. painottaa, että harkiten kehitetyn matkailun tulee olla kestävä tulolähde paikallisille 
talouksille ja sen on samalla säilytettävä ja nostettava arvoonsa maisemalliset, 
kulttuuriset, historialliset ja ympäristölliset rikkaudet; esittää muiden tavoin huolensa 
siitä, että monet alueet ovat jo riippuvaisia massaturismin aiheuttamasta 
yksipuolisesta taloudesta, joka ei vaikuta myönteisesti paikallistalouden, 
maatalouden eikä käsityöelinkeinojen muihin osa-alueisiin; katsoo, että tällaista 
kehitystä olisi joka tasolla ohjattava toiseen suuntaan; katsoo, että kestävän 
kehityksen lisäämistä koskevat matkailualan ehdotukset ovat oikeansuuntaisia;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Tarkistus 5
2 kohta

2. painottaa, että kestävästi kehitetyn matkailun tulee olla pysyvä tulon lähde paikallisille 
talouksille etenkin epäsuotuisilla alueilla sekä työllisyyttä edistävä ja muita 
taloudellisia toimia etu- ja jälkikäteen tukeva tekijä ja sen on samalla säilytettävä ja 
nostettava arvoonsa maisemalliset, kulttuuriset, historialliset ja ympäristölliset 
rikkaudet;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Tarkistus 6
3 kohta

3. on sitä mieltä, että unionin matkailuala lisää osaltaan huomattavasti alueellista 
yhteenkuuluvuutta, taloudellista kehitystä ja työllisyyttä alueellisella tasolla, ja 
painottaa, että unionin lainsäädännöllä on luotava matkailualan kehitystä tukeva 
ympäristö, eikä ainoastaan otettava alaa huomioon laajassa mielessä muissa 
yhteisön politiikoissa ja rahastoissa, kuten perustamalla yhteisön erityisohjelma, 
jolla edistetään alaa sekä asianosaisten taloudellisten ja sosiaalisten toimijoiden 
välistä synergiaa;

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 7
3 kohta

3. on sitä mieltä, että unionin matkailuala lisää osaltaan huomattavasti kasvua ja 
työllisyyttä alueellisella tasolla, edellyttäen, että kulttuurin ja luonnon 
ainutkertaisuutta, kestävyyttä ja laatua pidetään kilpailukyvyn kriteereinä 
tulevaisuudessa, ja painottaa, että unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden
lainsäädännöllä ja verotuksella on luotava matkailualaa tukeva ympäristö, jossa 
näiden kautta edistetään kestävää liikkuvuutta, varmistetaan matkakohteissa 
asuvan väestön hyvinvointi, suojellaan etenkin eurooppalaisten rannikkoseutujen, 
vuoristojen ja luonnonsuojelualueiden luonnonvaroja sekä vaalitaan 
kulttuuriperinteitä matkakohteiden houkuttavuuden säilyttämiseksi, sillä 
matkailuala voi vain tällä tavalla menestyä kansainvälisessä kilpailussa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 8
3 kohta

3. on sitä mieltä, että unionin matkailuala lisää osaltaan huomattavasti kasvua ja 
työllisyyttä alueellisella tasolla, mutta olisi vielä hyödyllisempää, jos se edistäisi 
parempien työntekijöiden tuottamista elinikäisen oppimisen ja työntekijöiden 
jatkuvan, uusia välineitä ja uutta tekniikkaa koskevan kouluttamisen kautta – joka 
on suuressa määrin välttämätöntä joka tapauksessa, – jotta matkailualasta tulisi 
kilpailukykyisempi; katsoo, että merkittävässä osassa tässä yhteydessä on 
työntekijöiden ja heidän yhdistystensä valistaminen;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 9
3 a kohta (uusi)

3 a. pitää kiinni siitä, että tälle alalle on luotava suotuisa ympäristö eurooppalaisella 
lainsäädännöllä, yhdenmukaistamalla lainsäädäntöä ja verotusta Euroopan tasolla, 
jotta autettaisiin tätä alaa selviytymään kansainvälisessä kilpailussa;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Simon Busuttil

Tarkistus 10
3 a kohta (uusi)

3 a. katsoo, että luotaessa tällainen suotuisa ympäristö on tärkeätä, että erityistä 
huomiota kiinnitetään siihen, että edistetään kasvua ja kilpailukykyä erityisesti 
sellaisten eturyhmien keskuudessa kuten risteilyliikenteen alalla, joka on erityisen 
tärkeä saarivaltioille ja muille merellisille alueille ja joka muodostaa arviolta 
2 miljardin euron tulot EU:n satamille ja niitä ympäröiville seuduille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 11
3 a kohta (uusi)

3 a. panee tyytyväisenä merkille kestävää matkailua käsittelevien kriteerien kehittämistä 
koskevat aloitteet sekä aloitteiden toteuttamiseen osallistuneet ympäristö- , 
kuluttaja- ja matkailualan järjestöt, matkailualan ammattijärjestöt sekä alue- ja 
paikallisyhteisöt, jotka näin ovat kehittäneet matkailualalle laajalti hyväksytyn 
laatumerkin luonnonvarojen ja ympäristöasioiden modernia hallintaa varten; 
kehottaa komissiota käyttämään kyseisistä aloitteista saatuja kokemuksia, jotta se 
voisi luoda kestävää matkailua varten eurooppalaisen laatumerkin, jolla 
kunnioitetaan sekä luonnonvarojen säästämistä että sosiaalisesti 
oikeudenmukaisten työolosuhteiden tunnustamista ja eurooppalaisen 
kulttuuriperinnön säilyttämistä; tähdentää, että kestävällä matkailulla edistetään 
eurooppalaisen tietoisuuden ja kulttuurien välisen ymmärryksen syntymistä ja 
vahvistetaan kulttuurien monimuotoisuuden huomioimista;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 12
3 a kohta (uusi)

3 a. panee merkille, että kestävässä eurooppalaisessa matkailupolitiikassa on otettava 
huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalipolitiikan 
prioriteetit kuten korkean talouskasvun ylläpitäminen, uusien työpaikkojen 
luominen, tietoyhteiskunnan luomiseen liittyvien nykyaikaisten toimintamuotojen ja 
rakennemuutosten edistäminen, kehityksen mahdollistaminen ja 
toimeentulotarpeiden tyydyttäminen kaikkien Euroopan alueiden asukkaiden 
kohdalla;
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Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 13
4 a kohta (uusi)

4 a. kehottaa komissiota tunnustamaan sellaiset alueelliset säädökset ja verotukselliset 
keinot samanarvoisiksi sisämarkkinoiden säädösten kanssa, joilla tuetaan 
matkailualueiden kestävää kehitystä ja niiden luonnonvarojen vaalimista;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Tarkistus 14
4 kohta

4. katsoo tähän liittyen, että mainitun erityisen oikeusperustan puuttuminen 
perussopimuksista ei ole estänyt aikaisemmin toteuttamasta erityisiä toimenpiteitä ja 
ohjelmia matkailualan edistämiseksi yhteisön tasolla ja että siksi sitä ei pitäisi 
käyttää verukkeena sille, että matkailualan toimeliaisuutta lisääviä erityistoimia, 
joilla voidaan täydentää jäsenvaltioiden toimia, ei ole;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 15
4 kohta

4. pitää valitettavana, että perussopimuksista puuttuu kestävää matkailua ja 
liikkuvuutta käsittelevän eurooppalaisen laatumerkin oikeusperusta, mutta on 
tyytyväinen, että Euroopan perustuslaki merkitsee tässä suhteessa huomattavaa 
edistystä, sillä siinä säädetään, että Euroopan unioni voi täydentää jäsenvaltioiden 
toimia tällä alalla;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 16
5 kohta

5. korostaa, että komissio voi auttaa matkailualaa kohtaamaan nämä haasteet 
parantamalla matkailunedistämistoimiensa yhdenmukaisuutta muiden siihen liittyvien 
yhteisön politiikkojen (alueellinen kehitys, Euro-Välimeri-yhteistyö, kuluttajansuoja, 
sisämarkkinat, maaseudun kehittäminen, ympäristö, liikenne, työllisyys, kasvatus ja 
koulutus, tutkimus ja kehitys) kanssa;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Tarkistus 17
5 kohta

5. korostaa, että komissio voi auttaa matkailualaa kohtaamaan nämä haasteet 
parantamalla matkailunedistämistoimiensa yhdenmukaisuutta muiden siihen liittyvien 
yhteisön politiikkojen (alueellinen kehitys, maaseudun ja maatalouden kehitys, 
kuluttajansuoja, kulttuuri, ympäristö, liikenne, työllisyys, kasvatus ja koulutus, 
tutkimus ja kehitys) kanssa;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 18
5 kohta

5. korostaa, että komissio voi auttaa matkailualaa kohtaamaan nämä haasteet 
parantamalla matkailunedistämistoimiensa yhdenmukaisuutta muiden siihen liittyvien 
yhteisön politiikkojen (alueellinen kehitys, maatalous ja maaseudun kehittäminen, 
kuluttajansuoja, sisämarkkinat, ympäristö, liikenne, työllisyys, kasvatus ja koulutus, 
tutkimus ja kehitys, kulttuuri) kanssa; kehottaa komissiota sisällyttämään 
rakennerahastojen periaatteisiin tukitoimien arvoisia kohteita, joissa yhdistyvät 
kestävä matkailu ja alueellinen kehitys, esimerkiksi luonnonpuistot; tukee 
komission aloitetta, jonka mukaan alueellista Agenda 21 -ohjelmaa käytetään 
kestävän kehityksen tukemisen keskeisenä välineenä matkakohteita kehitettäessä ja 
johdettaessa;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 19
6 kohta

6. kannustaa komissiota jatkamaan toimenpiteitään pk-yritysten hyväksi, sillä ne 
muodostavat alalla huomattavan enemmistön, ja ryhtymään uusiin toimenpiteisiin alan 
markkinoinnin tukemiseksi, määrittelemään kuluttajien oikeudet matkailualalla ja 
tehostamaan niiden puolustamista;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 20
6 kohta

6. kannustaa komissiota jatkamaan toimenpiteitään pk-yritysten hyväksi (erityisesti 
sellaisten matkailun parissa toimintansa aloittavien yksiköiden, jotka tarjoavat 
uusia matkailutuotteita tai ryhtyvät toimimaan uusissa kohteissa tai matkailun 
uusilla osa-alueilla), sillä ne muodostavat alalla huomattavan enemmistön, ja 
ryhtymään uusiin toimenpiteisiin alan markkinoinnin tukemiseksi;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 21
6 kohta

6. kannustaa komissiota jatkamaan toimenpiteitään pk-yritysten hyväksi, sillä ne 
muodostavat alalla huomattavan enemmistön, ja ryhtymään uusiin toimenpiteisiin alan 
markkinoinnin tukemiseksi, pääasiassa niiden yritysten hyväksi, joissa yhdistyy 
monia erityispiirteitä (esimerkiksi ne toimivat syrjäisillä alueilla, jotka kuitenkin 
voisivat olla myös matkailukohteita, ja markkinoivat tuotteita, joilla on 
alkuperänimitys, tai harjoittavat alalle hyviä käytäntöjä);

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 22
7 kohta

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita suosimaan uusia matkakohteita, kuten eristyksissä 
olevia alueita, joilla on suuri matkailupotentiaali (muun muassa syrjäisimmät alueet) 
ja joille matkailu on pääelinkeino ja niiden taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
kehityksen avaintekijä, ja panemaan toimeen kampanjoita kyseisten alueiden 
hyväksi ja kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 23
7 kohta

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita suosimaan uusia matkakohteita, kuten (poistetaan) 
alueet, joilla on suuri matkailupotentiaali (muun muassa syrjäisimmät alueet ja myös 
kauimpana talouselämän keskuksista sijaitsevat Euroopan unionin rajaseudut) ja 
joille matkailu on pääelinkeino ja niiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
avaintekijä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 24
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan matkailuhankkeita vähemmän 
tunnettujen kaupunkien alueilla, joilla on suuri matkailupotentiaali ja 
mahdollisuuksia nousta ylemmäksi eurooppalaisessa hierarkiassa, lähtien
oletuksesta, että matkailun keskittyminen ei myötävaikuta matkailualueiden 
asukkaiden elämän parantumiseen ja voi muodostua uhaksi tasapainoisen 
kehityksen aatteille;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 25
7 kohta

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita suosimaan uusia matkakohteita, kuten tähän asti 
vain vähän suosittuja tai eristyksissä olevia alueita, joilla on suuri 
matkailupotentiaali (muun muassa syrjäisimmät alueet) siten, että kyseisten alueiden 
luonnonvaroja ja kulttuuriperintöä vaalitaan, koska matkailu saattaa olla alueiden 
pääelinkeino tai niiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen avaintekijä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 26
7 a kohta (uusi)

7 a. tähdentää, että kestävää kehitystä tukevat matkailumuodot, kuten vaellus, pyöräily, 
ratsastus ja melonta, osoittavat selviä taloudellisen kasvun merkkejä, vaikka 
kyseinen toiminta keskittyy suurien matkailijamäärien suosimien alueiden 
ulkopuolelle; toteaa, että jos alueiden kulttuuria ja luontoa koskevat 
erityisominaisuudet liitetään ympäristöä säästävään matkailuun, tätä kautta 
voidaan synnyttää taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia myös heikosti 
menestyneille alueille;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 27
7 b kohta (uusi)

7 b. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota kestävän liikenteen 
riittämättömiin rakenteisiin vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä, mistä 
aiheutuu esteitä kestävän matkailun kehittämiselle etenkin raja-alueilla, jotka usein 
kärsivät yleisistä rakenteellisista vaikeuksista ja joille kestävä matkailu merkitsee 
mahdollisuutta kehittyä omin avuin, sen poliittisesta arvosta laajentuneelle 
Euroopalle puhumattakaan;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Tarkistus 28
8 kohta

8. kehottaa unionin matkailualan ammattilaisia huomioimaan asiakaskunnan muuttuvan 
ja monikulttuurisen luonteen, mukauttamaan tarjoamiaan palveluja kilpailijoista 
erottumiseksi, käyttämään entistä paremmin hyödyksi matkailutarjonnan 
monimuotoisuutta Euroopan tasolla ja yhdistämään sen paikallisiin erittäin 
laadukkaisiin tuotteisiin (kuten maataloustuotteet, käsityö jne.) ja parantamaan 
palvelujensa laatua ja investoimaan laadukkaisiin työpaikkoihin ja alan 
työtekijöiden pätevyyteen (ammatillinen koulutus, työolojen parantaminen, pysyvien 
työsuhteiden edistäminen, valitusten seuranta, asiakkaiden tuntemus);

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 29
9 kohta

9. on sitä mieltä, että komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tuettava uusia 
matkailumuotoja, joilla voitaisiin korjata kausivaihtelun vaikutuksia, kuten 
maaseutumatkailua tai nuorille, vammaisille ja eläkeläisille suunnattuja matkoja, 
joiden edellytyksenä on oltava ympäristöä säästävät virkistymis- ja matkailumuodot;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 30
9 kohta

9. on sitä mieltä, että komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tuettava uusia 
matkailumuotoja, joilla voitaisiin korjata kausivaihtelun vaikutuksia, kuten 
maaseutumatkailu, aktiivi- ja erikoismatkailu, terveysmatkailu tai nuorille, 
vammaisille ja eläkeläisille suunnatut matkailumuodot;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 31
9 kohta

9. on sitä mieltä, että komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tuettava uusia 
matkailumuotoja, joilla voitaisiin korjata kausivaihtelun vaikutuksia, kuten 
maaseutumatkailu tai nuorille, vammaisille ja eläkeläisille suunnatut matkailumuodot
sekä teemamatkailu (esimerkiksi musiikkifestivaalit);

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 32
9 kohta

9. on sitä mieltä, että komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tuettava uusia 
matkailumuotoja, joilla voitaisiin korjata kausivaihtelun vaikutuksia, kuten 
maaseutumatkailua, kulttuurimatkailua tai nuorille, vammaisille ja eläkeläisille 
suunnattuja matkailumuotoja, ja että komission ja jäsenvaltioiden olisi otettava 
huomioon kyseisten matkailijaryhmien erityistarpeet ja hankittava näitä varten 
asianmukaisia välineitä ja laitteita;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 33
9 a kohta (uusi)

9 a. pitää erityisen tärkeänä, myös jokin aika sitten (Luxemburgissa 
18. huhtikuuta 2005) kokoontuneen kilpailukykyministerien neuvoston päätelmien 
mukaisesti, että eurooppalaiset instituutiot, jäsenvaltiot ja alueet tekevät yhteistyötä 
vahvistaakseen tietojenvaihtoa toimivaltaisten tahojen sekä matkailualan 
toimijoiden välillä ja helpottaakseen verkoston luomista paikallisella, alueellisella, 
valtioiden välisellä ja kansainvälisellä tasolla tietojen vaihtamiseksi matkailun 
kestävyyttä edistävistä aloitteista ja toimista;

Or. el
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