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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. suosittaa komissiolle, että se meneillään olevien palvelukauppasopimusta koskevien 

neuvottelujen yhteydessä 

i) ottaa huomioon liikenteen, matkailun ja kuljetuspalveluiden merkityksen 

Euroopan taloudelle ja työllisyydelle, sillä eurooppalaiset laivanvarustajat 

hallitsevat yli 40:tä prosenttia maailman kauppalaivastoista, ilmailuteollisuus 

työllistää yli viisi miljoonaa henkilöä, Euroopan raideteollisuus tuottaa yli puolet 

maailman rautatiekalustosta ja -palveluista ja maantieliikenteellä on edelleen 

tärkeä asema koko Euroopan unionin logistiikassa; ottaa huomioon, että 

kuljetuspalvelut voisivat auttaa Euroopan työttömyyden vähentämisessä; ottaa 

huomioon palvelujen kaupan vapauttamisen vaikutukset matkailualalle; 

ii) varmistaa, että neuvotteluissa pidetään mielessä liikennealan nopeasti kehittyvä 

luonne ja jakamistalouteen perustuvien liikennemuotojen kasvava merkitys 

eurooppalaisten arjessa; 

iii) painottaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännöissä taataan etuja 

työntekijöille muun muassa turvallisuuteen ja varmuuteen liittyen; korostaa, että 

sekä ulkomaisten että kotimaisten palveluntarjoajien on noudatettava kyseistä 

lainsäädäntöä tarjotessaan palveluja EU:ssa; tunnustaa, että palvelujen laatu 

kytkeytyy myötäsyntyisesti työllisyyden laatuun ja sovellettaviin 

sääntelyjärjestelmiin; ottaa huomioon sopimuksen sosiaalisen ja ekologisen 

kestävyyden; välttää työmarkkinoiden kohtuutonta vääristymistä ja varmistaa, 

että kunnioitetaan nykyisiä sosiaalisia oikeuksia; 

iv) ottaa huomioon yleisen edun mukaisten palvelujen merkityksen liikennealalla, 

julkisen palvelun velvoitteet sekä kyseisen alan merkityksen sosiaaliselle ja 

alueelliselle yhteenkuuluvuudelle; 

v) tiukentaa määräyksiä, jotka koskevat matkustajien oikeuksia kaikkien 

liikennemuotojen suhteen, jotta sopimus hyödyttää myös kuluttajia; 

vi) pyrkii pitkällä aikavälillä parantamaan liikennepalvelujen laatua ja 

turvanormeja, samalla kun lyhennetään liikennöintiaikoja, millä kannustetaan 

saamaan aikaan tuloksia ja innovointia liikenteen alalla; 

vii) varmistaa, että neuvotteluissa käsitellään liikenteen ja matkailun aloja 

tarkoituksenmukaisesti ja vastavuoroisuuden hengessä; säilyttää poliittisen 

liikkumavaran, jotta voidaan reagoida liikenne-, posti- ja kuriiripalvelualan 

kehityssuuntiin; noudattaa syrjintäkiellon periaatetta; jättää julkiset 

liikennepalvelut sopimuksen ulkopuolelle; 
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viii)  pitää mielessä vapauttamisesta saadut kielteiset kokemukset, joista voidaan 

mainita esimerkiksi palvelujen laadun, työolojen ja liikenneturvallisuuden 

heikentyminen; 

ix) edistää sellaisia sääntelystä käytäviä neuvotteluja, joissa käsitellään esimerkiksi 

avoimuutta, määräaikoja, oikeusturvaa, tarpeettomia rasitteita, syrjimättömyyttä 

ja muutoksenhakua, ja vaatii jatkossakin, että ulkomaiset yritykset, jotka 

haluavat tarjota liikenne- tai kuljetuspalveluja unionin alueella, noudattavat 

voimassa olevia EU:n sääntelynormeja; kehottaa kolmansia maita julkaisemaan 

erityisiä tiedottavia asiakirjoja voimassa olevista laeistaan, jotta voidaan edistää 

yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa vuoropuhelua; 

x) jättää palvelukauppasopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle kaikki palvelut, 

jotka koskevat julkista liikennettä ja postipalveluja, silloin kun viimeksi mainitut 

ovat julkisia; 

xi) puuttuu tiettyjen maiden asettamiin rajoituksiin, jotka koskevat ulkomaista 

omistusta, lentoyhtiöiden valvontaa sekä kabotaasiliikennettä koskevia 

oikeuksia; pitää pitkän aikavälin tavoitteena, että saavutetaan sitovat 

kansainvälisen kaupan säännöt ilmailualalle, ja ottaa huomioon, että 

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on vastuussa talouden ja turvallisuuden 

sääntelystä; etsii muita vaihtoehtoja ja varmistaa eurooppalaisille 

kuljetusliikkeille tasavertaiset kilpailuedellytykset, mikäli tärkeät 

kauppakumppanit eivät ole halukkaita etenemään asiassa; 

xii) pitää mielessä, että meriliikenteellä on ratkaisevan tärkeä asema 

maailmantaloudessa sekä teollisuudenalana että kansainvälisen kaupan 

edistäjänä; pyrkii siihen, että neuvotteluissa laaditaan vahvoja sitoumuksia 

sisältävä selkeä sopimusteksti, joka turvaa pääsyn satamiin sekä markkinoille 

pääsyn ja kansallisen kohtelun kansainvälisille meriliikennepalveluille; 

xiii) käyttää tilaisuuden hyväksi ja sisällyttää nykyisen meriliikennelainsäädännön ja 

-käytännöt oikeudellisesti sitovaan kansainväliseen sopimukseen, joka estää 

osapuolia laatimasta protektionistisia sääntöjä tulevaisuudessa ja on 

yhdenmukainen asiaankuuluvien muun muassa Kansainvälisen 

merenkulkujärjestön ja Kansainvälisen työjärjestön laatimien kansainvälisten 

normien kanssa; 

xiv) puuttuu nykyisiin merikuljetuspalveluja koskeviin rajoituksiin ja poistaa ne ja 

pyrkii vastavuoroisuuteen, koska unionin yrityksiä estetään usein pääsemästä 

tietyille ulkomaisille markkinasegmenteille, vaikka unionissa ulkomaiset 

yritykset pääsevät vastaaville segmenteille, kuten lähimerenkulun ja 

kabotaasiliikenteen aloille; 

xv) vaalii jäsenvaltioiden oikeuksia, jotka koskevat voimassa olevia tai tulevia 

kansallisia säännöksiä ja kahden- tai monenvälisiä tieliikennesopimuksia, 

mukaan luettuina kauttakulkulupia koskevat vaatimukset; 

xvi) vastustaa kaikkia maantiekuljetuksiin liittyviä markkinoille pääsyä koskevia 

sitoumuksia, etenkin neljättä toimitusmuotoa, koska ne saattaisivat johtaa 
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työntekijöiden liikkumiseen yli rajojen ilman työsuhdeturvaa, ja työntekijät 

tekisivät siten työtä pienemmällä palkalla verrattuna työlainsäädännöltään 

parempiin kohdemaihin; 

xvii) varmistaa, että kolmansien maiden jakelupalvelumarkkinoille 

pääsymahdollisuuksien parantaminen ei vaaranna postialan voimassa olevia 

yleispalveluvelvoitteita; toteaa postin yleispalvelun ratkaisevan roolin 

sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä; 

vahvistaa kyseistä yleispalvelua; 

2. pitää valitettavana ilmeisen selväksi käynyttä avoimuuden puutetta ja sitä, että 

parlamentilla ei ollut tilaisuutta esittää omaa kantaansa ennen kuin neuvosto hyväksyi 

neuvotteluvaltuudet; 

3. vaatii, että kaikki parlamentin jäsenet saavat kaikki palvelukauppasopimusneuvotteluja 

koskevat asiakirjat, ja kehottaa julkaisemaan kaikki neuvottelutekstit. 
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