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EHDOTUKSET

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

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 sekä koulutuksen ja mainonnan puute alan antamaan kuvaan liittyen;

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;

3. on sitä mieltä, että unionin matkailuala lisää osaltaan huomattavasti kasvua ja työllisyyttä 
alueellisella tasolla, ja painottaa, että unionin lainsäädännöllä on luotava matkailualaa 
tukeva ympäristö ja pyrittävä oikeudelliseen ja verotukselliseen lähentymiseen unionin 
tasolla, jotta voidaan torjua kansainvälistä kilpailua;

4. toteaa valittaen erityisen oikeusperustan puuttuvan perussopimuksista mutta on 
tyytyväinen, että Euroopan perustuslaki merkitsee tässä suhteessa huomattavaa edistystä, 
sillä siinä säädetään, että Euroopan unioni voi täydentää jäsenvaltioiden toimia tällä alalla;

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

6. kannustaa komissiota jatkamaan toimenpiteitään pk-yritysten hyväksi, sillä ne 
muodostavat alalla huomattavan enemmistön, ja ryhtymään uusiin toimenpiteisiin alan 
markkinoinnin tukemiseksi;

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita suosimaan uusia matkakohteita, kuten eristyksissä 
olevat alueet, joilla on suuri matkailupotentiaali (muun muassa syrjäisimmät alueet) ja 
joille matkailu on pääelinkeino ja niiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
avaintekijä;

8. kehottaa unionin matkailualan ammattilaisia huomioimaan asiakaskunnan muuttuvan ja 
monikulttuurisen luonteen, mukauttamaan tarjoamiaan palveluja kilpailijoista 
erottumiseksi ja parantamaan palvelujensa laatua (ammatillinen koulutus, työvoiman 
liikkuvuus, valitusten seuranta, asiakkaiden tuntemus);

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;
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10. kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa jatkamaan ponnisteluja tietojenkeruun 
alalla luotettavien ja yhtenäisten tilastojen luomiseksi.
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