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LYHYET PERUSTELUT 

Komission ehdotuksella luodaan uudentyyppinen viisumi, jäljempänä ’kiertomatkaviisumi’, 

joka voidaan myöntää niille kolmansien maiden kansalaisille, joilta ei vaadita viisumia, ja 

niille kolmansien maiden kansalaisille, joilta vaaditaan viisumi, jos he aikovat matkustaa 

kahden tai useamman jäsenvaltion alueella yli 90 päivää mutta enintään vuoden 

(mahdollisesti enintään kaksi vuotta) sillä edellytyksellä, että he eivät aio olla saman 

jäsenvaltion alueella pidempään kuin 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. 

Erityisesti esiintyvillä taiteilijoilla on usein ongelmia kiertueiden järjestämisessä unionin 

alueella. Myös opiskelijat, tutkijat, kulttuurialan ammattilaiset, eläkeläiset, liikemiehet, 

palveluntarjoajat ja matkailijat saattavat haluta viettää Schengen-alueella yli 90 päivää minkä 

tahansa 180 päivän jakson aikana. Käytössä ei kuitenkaan ole sellaista Schengen-viisumia tai 

muuta EU:n lupaa, jonka nojalla kyseiset lailliset matkailijat voisivat oleskella yli kolme 

kuukautta Schengen-alueella. Jos käytettävissä ei ole asianmukaista lupaa, unionin alue 

menettää mahdollisia matkailijoita ja sen kautta taloudellisia tuloja. 

Tämä lainsäädännön aukko Schengenin säännöstön sekä EU:n ja jäsenvaltioiden 

maahanmuuttosäännösten välillä merkitsee sitä, että tällaisten matkailijoiden olisi 

periaatteessa poistuttava Schengen-alueelta 90 peräkkäistä päivää kestäneen oleskelun 

viimeisenä päivänä ja odotettava 90 päivän ajan jäsenvaltioiden ulkopuolella, ennen kuin he 

voivat palata alueelle uutta laillista oleskelua varten. Tätä tilannetta ei voida perustella 

jäsenvaltioiden turvallisuuteen liittyvillä syillä, eikä se palvele niiden taloudellisia tai 

kulttuuriin ja koulutukseen liittyviä etuja. 

Lupaa, jonka perusteella kolmansien maiden kansalaiset voisivat oleskella Schengen-alueella 

yli 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana, ja sen käyttöönoton vaikutuksia 

tarkastellaan viisumisäännöstön muuttamista koskevaan ehdotukseen liittyvässä vaikutusten 

arvioinnissa. 

Vaikutusten arvioinnin tueksi laaditun tutkimuksen mukaan henkilöitä, jotka voisivat 

hyödyntää uutta kiertomatkaviisumia, olisi 60 000–120 000. Näiden matkailijoiden katsotaan 

käyttävän paljon rahaa ja todennäköisesti tuovan siten merkittävästi tuloja sekä tukevan 

taloudellista toimintaa EU:ssa, ei vähiten siksi, että he oleskelevat Schengen-alueella 

pidempään. Taloudellinen vaikutus olisi arviolta 500 000–1 miljardi euroa vuodessa. 

Tarvitaan lisää tilastoja ja taustatietoa uuden kiertomatkaviisumin täsmällisten taloudellisten 

ja rahallisten vaikutusten arvioimiseksi. Uuden vaikutusten arvioinnin tekeminen merkitsi 

kuitenkin koko viisumipaketin hyväksymisen huomattavaa viivästymistä. Korostettakoon, että 

komission esittämät määrälliset arviot ovat joka tapauksessa merkittäviä. Unionin ei pitäisi 

ylenkatsoa mahdollisuutta vastaanottaa Schengen-alueelle lisää 120 000 vierailijaa, joiden 

taloudellinen vaikutus voisi olla miljardi euroa. 

Komission ehdotuksesta käytyjen keskustelujen aikana esitettiin esimerkiksi seuraavia 

kriittisiä huomioita: todennäköisesti suhteellisen pieni joukko ihmisiä hyötyisi 

kiertomatkaviisumista, minkä lisäksi jäsenvaltioilla on rajalliset mahdollisuudet valvoa, että 

kiertomatkaviisumin haltijat eivät viivy yli 90 päivää niiden alueella ja että viisuminhakijoilla 

on riittävät varat oleskelukustannustensa kattamiseen. 



 

PE560.786v02-00 4/9 AD\1075502FI.doc 

FI 

Todettakoon, että kiertomatkaviisumia hakevien olisi läpäistävä huomattavasti tiukempi 

hakemusmenettely. Jos viisumin hakija ei toimi vilpittömässä tarkoituksessa, hän ei saisi 

kiertomatkaviisumia. Matkailijoiden olisi esitettävä muun muassa seuraavanlaisia asiakirjoja: 

sairausvakuutustodistus, todistus siitä, että he aikovat viipyä ainoastaan sallitun ajan, sekä 

palkkalaskelmat tai tiliotteet hakemusta edeltäviltä 12 kuukaudelta. 

Todettakoon myös, että tällaisen uudentyyppisen viisumihakemuksen käsittelystä tuskin 

koituisi hallinnollista rasitetta konsulaateille tai merkittäviä hallinnollisia kustannuksia, sillä 

hakemusten määrä olisi todennäköisesti suhteellisen pieni ja hakemuksista perittäisiin maksu. 

Valmistelija puoltaa edellä mainituista syistä kiertomatkaviisumin käyttöönottoa ja kiinnittää 

huomiota seuraaviin seikkoihin: asianomaisen säädöksen täytäntöönpanon jatkuva seuranta ja 

arviointi ja viisumia hakeneiden todellisen lukumäärän ilmoittaminen, komission, 

konsulaattien ja sidosryhmien välisen yhteistyön tehostaminen sekä kiertomatkaviisumia 

koskevien säännösten mahdollinen sisällyttäminen viisumisäännöstöön. 

 

TARKISTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Sekä niillä kolmansien kansalaisilla, 

joilta vaaditaan viisumi, että niillä 

kolmansien maiden kansalaisilla, joilta ei 

vaadita viisumia, voi olla perusteltu syy 

matkustaa Schengen-alueella yli 90 päivää 

minkä tahansa 180 päivän jakson aikana 

ilman, että he viettävät yhdessä 

jäsenvaltiossa yli 90 päivää. Sen vuoksi 

olisi laadittava säännöt, jotka 

mahdollistavat tämän. 

(3) Sekä niillä kolmansien kansalaisilla, 

joilta vaaditaan viisumi, että niillä 

kolmansien maiden kansalaisilla, joilta ei 

vaadita viisumia, voi olla perusteltu syy 

matkustaa Schengen-alueella yli 90 päivää 

minkä tahansa 180 päivän jakson aikana 

ilman, että he viettävät yhdessä 

jäsenvaltiossa yli 90 päivää. Sen vuoksi 

olisi laadittava säännöt, jotka 

mahdollistavat tämän tai jotka helpottavat 

aikaisemmin myönnetyn viisumin 

uusimista henkilöille, jotka täyttävät 

edelleen alueelle tuloa koskevat 

vähimmäiskriteerit. 
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Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) On erittäin tärkeää, että komissio 

kehittää yhtenäisen verkkosivuston, jonka 

kautta hakijat voivat esittää 

kiertomatkaviisumia koskevat hakemukset 

sähköisesti haun helpottamiseksi ja 

useampien matkailijoiden 

houkuttelemiseksi Schengenin alueelle. 

Perustelu 

Muun muassa Yhdysvallat, Kanada ja Intia ovat jo luoneet sähköisen järjestelmän 

viisumihakemuksen esittämistä varten haun helpottamiseksi ja matkailijoiden 

houkuttelemiseksi. On tärkeää, että komissio käynnistää työn sellaisen yhdenmukaisen 

unionin verkkosivuston luomiseksi, jossa hakijat voivat jättää hakemuksensa sähköisesti. 

Tämä vähentää huomattavasti byrokratiaa ja konsulaattien ja asiasta vastaavien 

viranomaisten työtaakkaa. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kiertomatkaviisumia koskevan 

hakemuksen käsittelyä ja sitä koskevaa 

päätöstä varten toimivaltainen jäsenvaltio 

on se jäsenvaltio, jonka ulkorajan kautta 

hakija aikoo saapua jäsenvaltioiden 

alueelle. 

3. Kiertomatkaviisumia koskevan 

hakemuksen käsittelyä ja sitä koskevaa 

päätöstä varten toimivaltainen jäsenvaltio 

on se jäsenvaltio, jonka alue on hakijan 

ensimmäinen kohde. 

Perustelu 

Kiertomatkaviisumia koskevan hakemuksen käsittelyä ja sitä koskevaa päätöstä varten 

toimivaltainen jäsenvaltio on se jäsenvaltio, jossa hakija aikoo ensin oleskella enintään 

90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana. 
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Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa 

tapauksissa kiertomatkaviisumia koskevan 

hakemuksen käsittelyä ja sitä koskevaa 

päätöstä varten toimivaltainen jäsenvaltio 

on se jäsenvaltio, johon hakija aikoo 

ensimmäisenä matkustaa 
kiertomatkaviisumin perusteella. 

6. Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa 

tapauksissa kiertomatkaviisumia koskevan 

hakemuksen käsittelyä ja sitä koskevaa 

päätöstä varten toimivaltainen jäsenvaltio 

on se jäsenvaltio, jonka alue on hakijan 

ensimmäinen kohde hänen käyttäessään 

kiertomatkaviisumia. 

Perustelu 

Kiertomatkaviisumia koskevan hakemuksen käsittelyä ja sitä koskevaa päätöstä varten 

toimivaltainen jäsenvaltio on se jäsenvaltio, jossa hakija aikoo ensin oleskella enintään 

90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 5 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) todisteita siitä, että heillä on 

sairausvakuutus, joka kattaa kaikki ne 

riskit, joiden osalta kohteena olevien 

jäsenvaltioiden kansalaiset yleensä on 

vakuutettu. 

b) todisteita siitä, että heillä on 

sairausvakuutus, joka kattaa kaikki ne 

riskit, joiden osalta kohteena olevien 

jäsenvaltioiden kansalaiset yleensä on 

vakuutettu, ja joka kattaa 

lääketieteellisistä syistä kotimaahan 

palauttamisesta, hätätilanteessa 

annettavasta sairaanhoidosta ja/tai 

hätätilanteessa annettavasta 

sairaalahoidosta tai kuolemasta 

mahdollisesti aiheutuvat kulut. 

Perustelu 

Pitkän oleskelunsa vuoksi kiertomatkaviisumin hakijat eivät saisi rasittaa jäsenvaltioiden 

terveydenhoitojärjestelmiä. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Konsulaatit voivat poiketa vaatimuksesta 

toimittaa yksi tai useampi liiteasiakirja, jos 

hakija työskentelee konsulaatin tuntemalle 

luotettavalle yritykselle, organisaatiolle tai 

laitokselle tai jos tällainen yritys, 

organisaatio tai laitos on kutsunut hakijan 

työskentelemään erityisesti johtotehtävissä 

tai tutkijana, opiskelijana, taiteilijana, 

kulttuurialan ammattilaisena, urheilijana tai 

henkilökunnan jäsenenä, jolla on 

erityistietämystä, kokemusta tai teknistä 

asiantuntemusta, ja jos konsulaatille 

toimitetaan tästä riittävät todisteet. 

Vaatimuksesta voidaan luopua myös 

kyseisten hakijoiden läheisten 

perheenjäsenten, kuten puolison, alle 

18-vuotiaiden lasten ja alle 18-vuotiaan 

lapsen vanhempien, osalta, jos he aikovat 

matkustaa yhdessä. 

8. Konsulaatit voivat poiketa vaatimuksesta 

toimittaa yksi tai useampi liiteasiakirja, jos 

hakija työskentelee luotettavalle 

yritykselle, organisaatiolle tai laitokselle tai 

jos tällainen yritys, organisaatio tai laitos 

on kutsunut hakijan työskentelemään 

tutkijana, opiskelijana, taiteilijana, 

kulttuurialan ammattilaisena, urheilijana tai 

henkilökunnan jäsenenä, jolla on 

erityistietämystä, kokemusta tai teknistä 

asiantuntemusta, ja jos konsulaatille 

toimitetaan tästä riittävät todisteet, 

esimerkiksi voimassa oleva työsopimus tai 

yksityiskohtainen kutsukirje. 

Vaatimuksesta voidaan luopua myös 

kyseisten hakijoiden läheisten 

perheenjäsenten, kuten puolison, alle 18-

vuotiaiden lasten ja alle 18-vuotiaan lapsen 

vanhempien, osalta, jos he aikovat 

matkustaa yhdessä. 

Perustelu 

Ilmaisu “konsulaatin tuntema” voi johtaa virhetulkintoihin ja saattaa (pienten) 

jäsenvaltioiden organisaatiot eriarvoiseen asemaan silloin, kun viisumihakemuksia 

käsitellään jonkin toisen jäsenvaltion konsulaatissa, joka ei mahdollisesti tunne toisen valtion 

organisaatioita. Kiertomatkaviisumin myöntämisen ehtona voisi muiden EU-säädösten 

(esimerkiksi sinistä korttia koskeva direktiivi ja kausityöntekijöitä koskeva direktiivi) tavoin 

olla voimassa oleva työsopimus osoituksena siitä, että hakijalla on riittävät varat 

oleskelukustannustensa kattamiseen. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Hakemuksesta on tehtävä päätös 

20 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona 

tutkittavaksi otettu hakemus on jätetty. 

5. Hakemuksesta on tehtävä päätös 

20 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona 

tutkittavaksi otettu hakemus on jätetty. 
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Poikkeuksellisesti tätä ajanjaksoa voidaan 

pidentää enintään 40 kalenteripäivään. 

Poikkeuksellisesti ja hakijalle 

ilmoitettavasta asianmukaisesti 

perustellusta syystä tätä ajanjaksoa 

voidaan pidentää enintään 

40 kalenteripäivään. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Tutkiessaan voimassaolon jatkamista 

koskevaa hakemusta toimivaltainen 

viranomainen voi perustelluissa 

tapauksissa kutsua hakijan haastatteluun ja 

pyytää lisäasiakirjoja. 

9. Tutkiessaan voimassaolon jatkamista 

koskevaa hakemusta toimivaltainen 

viranomainen voi perustelluissa 

tapauksissa ja 10 kalenteripäivän kuluessa 

päivästä, jona hakemus on jätetty, kutsua 

hakijan haastatteluun ja pyytää 

lisäasiakirjoja. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 12 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

12. Hakijat, joiden hakemus viisumin 

jatkamiseksi on hylätty, voivat hakea 

päätökseen muutosta. Muutosta on haettava 

siltä jäsenvaltiolta, joka on tehnyt 

lopullisen päätöksen jatkamista koskevasta 

hakemuksesta, kyseisen jäsenvaltion 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden on annettava hakijoille 

tarkat tiedot muutoksenhaun yhteydessä 

noudatettavasta menettelystä liitteen II 

mukaisesti. 

12. Hakijat, joiden hakemus viisumin 

jatkamiseksi on hylätty, voivat hakea 

päätökseen muutosta 15 kalenteripäivän 

kuluessa. Muutosta on haettava siltä 

jäsenvaltiolta, joka on tehnyt lopullisen 

päätöksen jatkamista koskevasta 

hakemuksesta. Jäsenvaltioiden on 

annettava hakijoille tarkat tiedot 

muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta 

menettelystä liitteen II mukaisesti. 
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