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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehityksellisistä 
näkökohdista
(2008/2132(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2006 Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) 
N:o 1783/1999 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1080/20061,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito: 
strategia Eurooppaa varten" (KOM(2000)0547),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista 
matkailua koskeva toimintaohjelma" (KOM(2007)0621),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Uudistettu EU:n matkailupolitiikka: Kohti 
vahvempaa kumppanuutta Euroopan matkailualan hyväksi" (KOM(2006)0134) ja 
Euroopan parlamentin 29. marraskuuta 2007 tästä aiheesta antaman päätöslauselman2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka" 
(KOM(2007)0575) ja Euroopan parlamentin 20. toukokuuta 2008 tästä aiheesta antaman 
päätöslauselman3,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät 14. joulukuuta 2007,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kolmikantasopimuksen 
Euroopan merenkulkupäivästä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan 
lausunnon (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että EU:n alueella on kuusi rannikoilla sijaitsevaa makroaluetta, 
nimittäin Atlantin, Itämeren, Mustanmeren, Välimeren ja Pohjanmeren alueet sekä 
syrjäisimmät alueet, joista kullakin on erilaiset alueelliset resurssit ja erilainen käsitys 
matkailusta,

B. pitää pätevänä yhteisön meripolitiikan yhteydessä käytettyä määritelmää 
rannikkoalueista, jotka ovat siis rannikkovyöhykkeitä tai -alueita, jotka sijaitsevat 
50 kilometrin etäisyydellä rantaviivasta mantereen sisäosiin piirretyn suoran viivan 
sisäpuolella,

                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0575.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0213.
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C. ottaa huomioon, että vaikka matkailu yleensä onkin tärkeää toimintaa näillä alueilla ja 
vaikuttaa myönteisesti sosioekonomiseen kehitykseen, se vaikuttaa myös toisinaan 
kielteisesti alueeseen johtuen kausiluontoisuudesta ja vähän ammattitaitoa vaativasta 
työstä, rannikon ja sisämaan vähäisestä yhteenkuuluvuudesta, talouden monipuolisuuden 
vähyydestä sekä luonnon- ja kulttuuriperinnön köyhtymisestä,

D. katsoo, että rannikkomatkailua koskevien vertailukelpoisten ja luotettavien tietojen 
puuttumisen vuoksi alan taloudellista arvoa saatetaan aliarvioida, mistä johtuen 
meriympäristön suojelun taloudellista arvoa aliarvostetaan ja tämän tarkoituksen 
saavuttamiseksi investointeja tehdään vähemmän kuin on optimaalista,

E. ottaa huomioon, että rannikkoalueisiin vaikuttaa suuresti niiden maantieteellinen asema ja 
että ne tarvitsevat jäsennetyn strategian, jossa otetaan huomioon niiden erityispiirteet, 
toissijaisuusperiaatteen sekä alojen välisen yhteenkuuluvuuden päätöksentekoprosessissa,

F. katsoo, että erityisvälineiden käyttöönotto edistää entistä yhtenäisempiä ja kestävämpiä 
kehitystä koskevia strategioita, parantaa taloudellista kilpailukykyä suojellessaan 
luonnon- ja kulttuurivaroja sekä edistäessään vastuullisen matkailun malleja,

G. katsoo, että tavoitteen 3 mukainen "alueellinen yhteistyö Euroopassa" voi edistää 
tehokkaasti edellä mainittuja prioriteetteja rahoittamalla yhteistyöhankkeita ja 
kehittämällä rannikkoalueiden ja toimijoiden välisiä kumppanuusverkostoja,

1. korostaa, että matkailu on olennainen tekijä EU:n rannikkoalueiden sosioekonomisen 
kehityksen kannalta, koska se on kiinteästi sidoksissa Lissabonin ja Göteborgin 
strategioiden tavoitteisiin;

2. palauttaa mieliin rannikkomatkailun sekä yhteisön koheesio-, meri-, kalastus-, 
ympäristö-, ja sosiaalipolitiikkojen välisen yhdenmukaisen lähestymistavan luotaessa 
synergioita ja vältettäessä ristiriitaisia tukitoimia; muistuttaa, että komissio pitäisi tämän 
yhdennetyn logiikan mukaisesti rannikkomatkailun kestävää kasvua kauden 2010–2015 
työohjelmaansa ja kauden 2007–2013 rahoituskehyksen väliarviointia koskevana 
strategisena tavoitteena;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että matkailualan alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset rannikkoalueilla otetaan kokonaisvaltaisesti mukaan kaikkiin pysyviin 
rakenteisiin, jotka on luotu näiden politiikkojen mukaisesti;

4. suosittelee, että komissio noudattaa holistista lähestymistapaa rannikkomatkailua 
koskevissa kysymyksissä toteuttaessaan yhdennettyä meripolitiikkaa koskevaa 
strategiaansa erityisesti saarien, syrjäisimpien alueiden ja muiden rannikkoalueiden
osalta, koska juuri nämä alueet ovat suuresti riippuvaisia matkailualasta;

5. suosittelee myös, että komissio perustaa rannikkoalueisiin mukautetun Interreg-ohjelman, 
jonka mukaisesti matkailu hoidetaan yhdessä rannikkoalueisiin liittyvien muiden 
kysymysten kanssa;

6. on samaa mieltä alueiden komitean kanssa Euroopan rannikkorahaston perustamisesta ja 
pyytää komissiota analysoimaan tätä ehdotusta kauden 2007–2013 rahoituskehyksen 
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väliarvioinnin yhteydessä sekä vuoden 2013 EU:n talousarvion rakenteen puitteissa;

7. suosittelee kehittämään rannikkoalueiden yhdennetyn kehityksen puitteissa tietämystä 
tukevaa pilaria siten, että perustetaan alakohtainen eurooppalainen verkosto Euroopan 
teknologiainstituutin sekä tutkimuksen ja kehityksen seitsemännen puiteohjelman 
alaisuuteen;

8. suosittelee, että rannikkojäsenvaltiot soveltavat tätä yhdennettyä lähestymistapaa 
ohjelmien tasolla valikoidessaan ja toteuttaessaan hankkeita, jotka liittyvät 
rannikkoalueisiin, pitäen alojen välisyyttä periaatteenaan ja edistämällä erityisesti 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia;

9. pahoittelee, että nykyinen avoimuuden puute EU:n menojen suhteen rannikkoalueilla 
estää matkailuun tarkoitettujen varojen kvantifioinnin kyseisillä alueilla; kehottaa 
komissiota aktivoimaan asianmukaisia välineitä kyseisten tietojen saamiseksi analysointia 
ja tilastoja varten;

10. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alueita laatimaan yhdessä Internetiin tyhjentävän 
luettelon rannikkoalueilla rahoitetuista hankkeista, jotta alueet voivat näin oppia toisten 
kokemuksista ja jotta myös akateeminen maailma, rannikkoyhteisöt ja muut asianomaiset 
osapuolet tunnistavat parhaat käytännöt, levittävät niitä ja maksimoivat sen, että ne 
palaavat takaisin paikallisyhteisöihin;

11. kehottaa komissiota varmistamaan, että Eurostatin sosioekonomisen tietokannan 
jatkuvaan kehittämiseen EU:n rannikkoalueilla sisällytetään matkailua koskevat 
luotettavat, yhdenmukaiset ja ajan tasalla olevat tiedot, jotka ovat olennaisia 
helpotettaessa julkisen sektorin päätösten tekemistä ja tehtäessä vertailuja joko alueiden 
tai alojen välillä; suosittelee rannikkojäsenvaltioita pikaisesti soveltamaan matkailun 
satelliittitilinpitoa alueillaan;

12. korostaa ympäristön ja rannikkomatkailun välistä kiinteää yhteyttä; suosittelee näin ollen, 
että vuoden 2013 jälkeen otetaan käyttöön ympäristön kestävyyden periaate 
rannikkoalueita koskevissa rakennerahastojen tukitoimissa kilpailukykyä ja työllisyyttä 
koskevan tavoitteen lisäksi myös lähentymistavoitteen alueita varten;

13. kehottaa komissiota varmistamaan, että aktiivinen ja meriympäristöä koskevasta 
strategiasta annetun puitedirektiivin mukainen täytäntöönpano on ehtona sille, että EU:n 
rahoitusta myönnetään rannikolla toteutettaville mereen vaikuttaville hankkeille;

14. kehottaa komissiota sisällyttämään meriklustereita koskevaan politiikkaansa 
rannikkomatkailun kannalta olennaiset palvelut ja teollisuuden alat sallien näin 
produktiivisen vuorovaikutuksen niiden kesken, jotka käyttävät merta kilpailukykyään, 
kestävyyttä ja rannikon taloudellisen kehityksen edistämistä lisäävänä resurssina; katsoo 
myös, että terveydenhoitoon, hyvinvointiin, koulutukseen, tekniikkaan tai urheiluun 
liittyvät tekijät olisi sisällytettävä rannikon palveluina meriklustereihin näiden alueiden 
kehityksen kannalta ratkaisevina tekijöinä;

15. toistaa meren saastekuorman useilla alueilla ja satamakaupungeissa huomioon ottaen 
jäsenvaltioille ja komissiolle esitetyn pyynnön, jotta ne parantaisivat merkittävästi 
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satamissa olevien alusten maalta tapahtuvaa huoltoa koskevia kannustimia; pyytää siksi 
ehdotusta neuvoston direktiivin 2003/96/EY tarkistamiseksi;

16. korostaa, että alueellista yhteenkuuluvuutta koskevilla välineillä voidaan parantaa 
rannikon sisämaan välistä yhteyttä liittämällä rannikon toiminnot maaseutu- ja 
kaupunkimatkailuun, lisäämällä käyttömahdollisuuksia matkailun huippusesongin 
ulkopuolella sekä edistämällä ja monipuolistamalla paikallisia tuotteitta; pyytää siksi 
komissiota käsittelemään alueellista yhteenkuuluvuutta koskevassa vihreässä kirjassa ja 
varmistamaan sen, että rannikkomatkailu yhdistetään halutulla tavalla rannikkoalueiden 
yhdennettyyn hallintoon ja merialueita koskevaan suunnitteluun;

17. kannustaa samoin rannikoiden alueellisia ja paikallisia viranomaisia rohkaisemaan 
yhdennettyjä alueellisia markkinointisuunnitelmia merta ja maa-alueita koskevien 
naapuruuskumppanuuksien alalla matkailun kilpailukyvyn lisäämiseksi yleistä 
kilpailukykyä haittaamatta;

18. kehottaa rannikkoalueita osallistumaan alueiden välisiin yhteistyöhankkeisiin kuten 
esimerkiksi aloitteen “Alueet talouden muutosten edistäjinä” aihealueeseen IV, jonka 
tarkoituksena on luoda rannikkoalueiden teemakohtaisia verkostoja ja työskennellä jo 
olemassa olevien parissa, sekä vaihtaa parhaita käytäntöjä koskevia tietoja;

19. suosittelee, että toimivaltaiset valtion, alueelliset ja paikalliset viranomaiset edistävät 
rannikkomatkailua koskevia strategisia hankkeita omissa yhteistyöohjelmissaan ja antavat 
riittävän rahoituksen näille tukitoimille;

20. kehottaa komissiota suunnittelemaan ainakin yhden erityistapahtuman, joka kohdistetaan 
rannikkomatkailuun ja jolla helpotetaan tiedonvälitystä, sekä luomaan yhteyksiä 
kumppaneiden välillä ja jakamaan parhaita käytäntöjä esimerkiksi sovellettaessa EU:n 
laadukasta hallintoa koskevaa yhdennettyä mallia;

21. kehottaa komissiota myös kehittämään EU:n rahoitusmahdollisuuksia koskevan 
käytännön oppaan matkailun alalla, jotta asianosaisia voidaan opastaa rahoituksen 
hakuvaiheessa;

22. kehottaa rannikkoalueita perustamaan alueellisia tai paikallisia kehittämisvirastoja saman 
alueen ammattilaisten, laitosten, asiantuntijoiden ja hallinnon välisiä verkostoja sekä eri 
maiden välisiä verkostoja, joiden tehtävinä on neuvoa ja informoidaan mahdollisia 
julkisia ja yksityisiä edunsaajia;

23. suosittelee, että rannikkojäsenvaltiot myös ottavat jälkirahoituksessa huomioon 
yhteistyöhankkeiden kestävyyden rahoittamisen lisäksi myös kumppanien välisen 
yhteistyön jatkumisen sekä olennaisten paikallisten alojen välisen yhteyden suhteen;

24. suosittelee, että rannikkojäsenvaltiot varmistavat valikoitujen hankkeiden huomattavan 
näkyvyyden ja yksinkertaistavat rahoituksen saamista koskevia menettelyitä yksityisen 
rahoituksen houkuttelemiseksi rannikkomatkailuun sekä julkisten viranomaisten ja 
yksityisten toimijoiden kumppanuuksien, erityisesti pk-yritysten, luomisen 
helpottamiseksi; suosittelee arvostamaan kestävän meri- ja rannikkomatkailun 
virkistyksellisiä hyötyjä ja edistämään eläinten ja kasvien terveyttä; katsoo, että nämä 
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tavoitteet voitaisiin liittää vuosittain 20. toukokuuta vietettävän Euroopan 
merenkulkupäivän yhteyteen;

25. kehottaa ympäristöjärjestöjä, mereen liittyviä taloudellisia aloja, kulttuuritoimijoita, 
tiedeyhteisöä, yksityisiä tahoja ja paikallisia asukkaita osallistumaan kaikkiin hankkeen 
vaiheisiin, seuranta mukaan luettuna, jotta varmistetaan sen kestävyys pitkällä aikavälillä;

26. kehottaa lopuksi komissiota arvioimaan säännöllisesti, missä määrin rannikkoalueilla 
toteutettu yhteisön rahoitus vaikuttaa tällä hetkellä näiden alueiden alueelliseen 
kehitykseen, jotta voidaan levittää parhaita käytäntöjä ja tukea eri toimijoiden välisiä 
kumppanuusverkostoja kestävän rannikkomatkailun seurantakeskuksen kautta;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioille ja alueiden komitealle.
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PERUSTELUT

Yleinen kehys

Euroopan unionin 27 jäsenvaltiolla yli 89 000 km rannikkoalueita. Mutta todelliset olosuhteet 
kyseisen Euroopan alueen sisällä muodostuvat hyvin erilaisista tekijöistä, kuten suurista 
kaupunkikeskuksista ja Euroopan pääkaupungeista kuten Lissabon, Ateena, Kööpenhamina 
tai Tukholma tai pienistä saarista, jotka elävät pääasiassa matkailusta tai kalastuksesta.
Euroopan unionin suuntautuneisuus merenkulkuun, jolla on pitkät historialliset juuret ja 
perinteet joissakin jäsenvaltioissa, on ollut suuresti vastuussa vanhan mantereen 
laajentumisesta uusiin maailmoihin, mikä on tuonut vaurautta ja mahdollistanut rannikon 
merkityksen lujittamisen rannikkovaltioiden kehityksessä.
Joidenkin alueiden ollessa kiinteästi sidoksissa niitä ympäröivään rannikkoon, kuten 
syrjäisimmät alueet, jotka elävät olennaisesti matkailusta ja mereen liittyvistä toiminnoista, 
toisilla on rannikkoalueillaan maantieteellinen alue, joka ei ole mitenkään riippuvainen 
matkailusta taloudellisen kehityksen suhteen tai jolla matkailun osuus BKT:sta on vähäinen.
Joidenkin ennusteiden mukaan vuonna 2010 noin 75 prosenttia ihmiskunnasta asuu 
rannikkoalueilla. Tällainen kansalaisten voimakas keskittyminen rannikolle paljastaa jo 
yksistään riittävästi sen, että tarvitaan pikaisesti käytännön lähestymistapaa selvittää 
matkailun vaikutusta rannikkoalueisiin ja erityisesti sen vaikutusta kansalliseen, alueelliseen 
ja paikalliseen talouteen Euroopassa.

Euroopan unioni ja matkailu

Vaikka matkailu ei tällä hetkellä kuulukaan Euroopan unionin toimivaltuuksiin tai politiikan 
aloihin, EY:n perustamissopimuksen 3 artiklassa todetaan, että se voi olla "toimenpiteiden" 
kohteena tai että EU voi toteuttaa monia politiikkoja, ohjelmia tai toimia matkailun alalla.
Tämä Euroopan unionin sirpaloitunut ja alakohtainen toiminta antaa todella aihetta ennakoida 
joitakin ongelmia, jotka konkretisoituvat yhtenäisyyden puutteena strategioissa, joita 
noudatetaan toteutettaessa lukuisia politiikkoja, ja lukuisina ohjelmina ja matkailua tukevina 
toimina, jotka ovat lopulta vastavuoroisesti vahingollisia, koska puuttuu johtava ja yhtenäinen 
poliittinen linja, jolla toteutettaisiin menestyksekkäästi ehdotetut tavoitteet. 

Valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat sopineet sisällyttävänsä uuteen Lissabonin 
sopimukseen artiklan, jolla annetaan tästä eteenpäin EU:lle, erityisesti Euroopan 
parlamentille, matkailupolitiikan alalla entistä enemmän toimivaltaa, jonka avulla 
valmistellaan uusia strategioita käyttää tehokkaasti ja todellisesti nykyisten rahastojen 
rahoitusta edistettäessä todellista eurooppalaista matkailupolitiikkaa.
Rakennerahastot ja matkailu

Koska matkailun alalla Euroopan unionilla ei ole toimivaltuuksia eikä sen seurauksena tälle 
alalle tarkoitettuja rahoitusvälineitä, matkailun tukitoimia toteutetaan yhteisön tasolla 
erityisesti rakennerahastoista ja koheesiorahastosta alueellisten toimintaohjelmien sekä 
kansallisten alakohtaisten toimintaohjelmien kautta. 

Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunta päätti antaa luvan valiokunta-aloitteisen 
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mietinnön laatimiseen ja toteuttaa matkailun vaikutusta rannikkoalueisiin koskevan 
tutkimuksen, jossa käsitellään alueellisen kehityksen näkökohtia siten, että nostetaan 
rakennerahastojen todellista täytäntöönpanoa rannikkomatkailun alalla sekä lisätään tämän 
rannikkomatkailun alan konkreettista vaikutusta taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen kaikissa jäsenvaltioissa.
Valiokunnan esittämän perusteellisen ja tärkeän selvityksen päätelmänä on muun muassa se, 
että rannikkomatkailua koskevien pääasiallisten haasteiden joukosta on korostettava 
kausiluonteisuutta, kestävää kehitystä koskevien toimenpiteiden välttämättömyyttä ja vapaa-
ajanviettoon liittyvien aktiviteettien monipuolistaminen.
Tässä selvityksessä myönnetään, että huomattavaa tukea annetaan rannikkomatkailun alan 
toimille EAKR:n yhteisrahoittamien alueellisten toimintaohjelmien toimenpiteistä sellaisilla 
aloilla kuten julkinen infrastruktuuri, matkailualan pk-yritysten tukeminen, alueellinen 
markkinointi ja edistämistoimet. 
Tässä viitataan myös siihen, miten vaikeata on matkailun laaja-alaisen luonteen vuoksi 
arvioida kyseisten aloitteiden vaikutuksia alueellisella sektorilla, arvostaen kuitenkin 
kvalitatiivista vaikutusta institutionaalisia valmiuksia vahvistettaessa. Tekijöiden mukaan 
rakennerahastot ovat edistäneet osallistumista kumppanuuksiin, vaikka nämä 
osoittautuisivatkin asteeltaan erilaisiksi monissa hankkeissa, ja myötävaikuttaneet 
ohjelmoinnin laadun ja hankkeiden toteutumisen parantamiseen. Rakennerahastot ovat myös 
vaikuttaneet merkittävästi kehitykseen siinä mielessä, että rannikkoalueiden laadukasta 
hallintoa koskeva lähestymistapa on entistä yhtenäisempi.
Päätelmät

Rannikkomatkailun toimijoiden kuuleminen paikan päällä, joka on ollut tämän valiokunta-
aloitteisen mietinnön perustana, on ollut hyvin antoisaa, ja se on paljastanut olennaisen 
tarpeen ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin sen suhteen, että rannikkomatkailun alalla jo 
olemassa olevien varojen täytäntöönpanosta tulisi entistä tehokkaampaa, sillä uusia välineitä 
ei erityisemmin tarvita, mutta kylläkin alaa koskevaa yhtenäistettyä ja johdonmukaista 
lähestymistapaa tehostamalla samaa tarkoitusta varten jo käytössä olevia välineitä yhteisen 
strategian mukaisesti. Yhtä mieltä oltiin rannikkoalueiden matkailualan yhdennettyä ja 
holistista lähestymistapaa koskevista perusteista.
Rannikkomatkailun monipuolistaminen tekemällä siitä "merestä, auringosta ja hiekasta" 
riippumaton, muuttamalla se tarjonnan suhteen valikoivaksi on tänään ratkaiseva haaste, jota 
on pikaisesti kannustettava kehittämällä näin alueellisen rannikkotalouden uusia osia ja 
edistämällä samalla kilpailukykyä ja kasvua koskevia Lissabonin ja Göteborgin strategioiden 
tavoitteita.

Alakohtaisten politiikkojen, kuten kalastuspolitiikka, meripolitiikka, liikennepolitiikka, 
energiapolitiikka, koheesiopolitiikka, tai jopa yhteisön maatalouspolitiikkaa koskevan uuden 
strategian, joka perustuu entistä enemmän korkealuokkaisiin tuotteisiin, joiden on joka hetki 
toimittava interaktiivisesti rannikkomatkailun tuotteiden kanssa, on Euroopan komission 
seuraavassa työohjelmassa omaksuttava innovatiivisia piirteitä ja toimittava yhdennetysti 
kehityksen puolesta rannikkomatkailun alalla, joka on niin merkityksellinen Euroopan 
taloudelle. Tätä politiikkaa koskevan holistisen näkemyksen on omaksuttava realistiset 
piirteet EU:n lähitulevaisuudessa ennen kaikkea kauden 2007–2013 rahoituskehyksen 
väliarvioinnin kautta siten, että voimme varmistaa Euroopan unionin kestävän 
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rannikkomatkailun tulevaisuudessa.
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