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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä
(15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon luonnoksen neuvoston päätökseksi (15380/2010),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan 
väliseksi lentoliikennesopimukseksi (08303/10/2009),

– ottaa huomioon, että neuvosto on pyytänyt hyväksyntää Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a ja 
v alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti (C7-
14703/2010),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A7-0000/2010),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Kanadan hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Johdanto

Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009 ja sillä laajennettiin olosuhteita, joissa 
kansainvälisen sopimuksen tekemiselle tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Ilmailualan 
sopimukset kuuluvat nyt tähän kategoriaan, koska ne koskevat alaa, jolla sovelletaan tavallista 
lainsäätämisjärjestystä1. Aikaisemmin parlamenttia on vain kuultu mainituista sopimuksista.

Vaikka EU:n ja Kanadan väliset taloudelliset ja poliittiset suhteet ovat vakiintuneita, ennen 
mainitun sopimuksen allekirjoittamista 19 jäsenvaltiota oli tehnyt kahdenvälisen 
lentoliikennesopimuksen Kanadan kanssa. Monet mainituista sopimuksista ovat olleet 
rajoittavia eivätkä ne ole taanneet täyttä pääsyä toisen sopimuspuolen 
lentoliikennemarkkinoille. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi marraskuussa 2002 
antamassaan tuomiossa, että mainituissa kahdenvälisissä sopimuksissa on määräyksiä, jotka 
ovat ristiriidassa yhteisön lainsäädännön kanssa. Siitä syystä neuvosto antoi lokakuussa 2007 
komissiolle valtuudet neuvotella kokonaisvaltaisesta lentoliikennesopimuksesta, joka korvaa 
voimassa olevat kahdenväliset sopimukset. Vuonna 2007 EU:n ja Kanadan välisen 
lentoliikenteen matkustajamäärä oli 9 miljoonaa.

Neuvotteluvaltuutuksessa asetettiin tavoitteeksi EU:n ja Kanadan välisen avoimen 
ilmailualueen perustaminen. Näin luotaisiin lentoliikenteen sisämarkkinat, joilla voitaisiin 
tehdä investointeja vapaasti ja joilla Euroopan ja Kanadan lentoyhtiöt voisivat rajoituksetta 
tarjota lentoliikennepalveluja, myös kummankin osapuolen kotimaisilla markkinoilla. Tämän 
tavoitteen täysimääräinen saavuttaminen edellyttäisi merkittäviä muutoksia Kanadan 
lainsäädännössä, jotta voitaisiin poistaa erityisesti nykyiset oikeudelliset rajoitukset 
kanadalaisten lentoyhtiöiden ulkomaiselta omistukselta ja valvonnalta ja kabotaasiliikenteeltä. 
Tämän vuoksi neuvotteluvaltuutuksessa mainitaan nimenomaisesti mahdollisuus panna 
sopimus täytäntöön vaiheittain. EU hyväksyi neuvotteluissa sen, että 
investointimahdollisuuksia ei voida avata täysimääräisesti heti, vaan ne on toteutettava 
vaiheittain siirtymäkauden aikana. 

EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus parafoitiin 30. marraskuuta 2008, hyväksyttiin 
EU:n ja Kanadan välisessä huippukokouksessa 6. toukokuuta 2009 ja allekirjoitettiin 17.–
18. joulukuuta 2008. EU ja Kanada ovat neuvotelleet myös lentoturvallisuussopimuksesta. 
Erillinen suositus (A7-0298/2010) koskee viimeksi mainittua sopimusta.

Sopimuksen sisältö 

Sopimuksessa määrätään liikenneoikeuksien ja investointimahdollisuuksien asteittaisesta 
avaamisesta sekä kauaskantoisesta yhteistyöstä useilla aloilla, joihin kuuluvat 
lentoturvallisuus, ilmailun turvaaminen, sosiaaliset näkökohdat, kuluttajien edut, 
ympäristöasiat, ilmaliikenteen hallinta, valtion tuet ja kilpailu. Kaikki EU:n lentoyhtiöt voivat 
lentää suoraan Kanadan lentoasemille kaikilta EU:n lentoasemilta. Sopimus poistaa kaikki 
rajoitukset, jotka ovat koskeneet reittejä, hintoja ja viikoittain sallittujen lentojen lukumäärää 
Kanadan ja EU:n välisessä lentoliikenteessä. Lentoyhtiöt voivat tehdä rajoituksitta kaupallisia 

                                               
1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohta. 
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sopimuksia, jotka koskevat muun muassa yhteistunnusten käyttöä, mikä on tärkeää useisiin eri 
kohteisiin lentävien lentoyhtiöiden kannalta, ja määrätä oman hintatasonsa 
kilpailulainsäädännön puitteissa. 

Sopimus sisältää määräykset, jotka koskevat markkinoiden asteittaista avaamista, mikä liittyy 
kummankin osapuolen nykyistä suurempien investointimahdollisuuksien takaamiseen: 

Ensimmäistä vaihetta sovelletaan tapauksissa, joissa ulkomainen omistus on 
enintään 25 prosenttia, mikä oli tilanne, kun sopimusta koskevat neuvottelut saatettiin 
päätökseen. Lentoyhtiöt voivat täysin vapaasti harjoittaa lentoliikennettä miltä tahansa 
EU:n lentoasemalta mille tahansa Kanadan lentoasemalle. Kaikki rajoitukset, jotka 
ovat koskeneet EU:n ja Kanadan välillä lentoliikennettä harjoittavien lentoyhtiöiden 
lukumäärää ja kunkin lentoyhtiön lentojen lukumäärää, on poistettu. 
Rahtilentoyhtiöillä on oikeus lentää edelleen kolmansiin maihin. 

Toisen vaiheen soveltaminen käynnistyy, kun Kanada on ryhtynyt tarvittaviin toimiin 
sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset sijoittajat voivat omistaa enintään 
49 prosenttia Kanadan lentoyhtiöiden äänivallasta. Edellä mainittu tarkoittaa tiettyjä 
sovellettavia lisäoikeuksia, mukaan luettuna rahtilentoyhtiöiden oikeus lentää 
kolmansiin maihin toisen osapuolen alueelta ilman, että lento on yhteydessä 
lentoyhtiön alkuperämaahan (nk. "seitsemännen vapauden" oikeudet). Kanada salli 
mainitun käytännön jo maaliskuussa 2009.

Kolmas vaihe käynnistyy, kun molemmat osapuolet sallivat sen, että sijoittajat voivat 
perustaa ja hallita uusia lentoyhtiöitä toisen sopimuspuolen markkinoilla. Siinä 
vaiheessa matkustajalentoyhtiöillä on oikeus lentää edelleen kolmansiin maihin. 

Neljäs vaihe on viimeinen vaihe, jossa lentoyhtiöillä on täydet oikeudet lentää toisen 
sopimuspuolen alueelle, toisen osapuolen alueella ja edelleen kolmansiin maihin, 
mukaan luettuna oikeus lentää lentoasemalta toiselle toisen sopimuspuolen alueella 
(kabotaasiliikenne). Neljäs vaihe tulee voimaan, kun kumpikin sopimuspuoli saattaa 
päätökseen toimenpiteet, joilla sallitaan toisen sopimuspuolen toimijoiden täydellinen 
omistus ja valvontaoikeus toisen sopimuspuolen lentoyhtiöissä.

Sopimuspuolet ovat päättäneet toimia läheisessä yhteistyössä vähentääkseen lentoliikenteen 
ilmastovaikutuksia. Lentoturvallisuuden osalta sopimus sisältää turvallisuusstandardien 
keskinäisen tunnustamisen ja "yhden turvatarkastuksen järjestelmän" (mikä tarkoittaa 
jatkolentojen matkustajien, matkatavaran ja rahdin vapauttamista ylimääräisistä 
turvatoimista). Sopimus sisältää myös kuluttajien asemaa parantavia erityisiä määräyksiä, 
joista voidaan mainita sitoutuminen ottamaan huomioon mahdolliset valitukset, jotka 
koskevat esimerkiksi lennolle pääsyn estämistä, esteetöntä pääsyä koskevia toimenpiteitä ja 
matkustajille maksettavia korvauksia. Sopimus sisältää vahvan mekanismin sen 
varmistamiseksi, että lentoyhtiöt eivät joudu kohtaamaan infrastruktuurin käyttöoikeuteen ja 
valtiontukiin liittyvää syrjintää.
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Arviointi

Tätä sopimusta voidaan oikeutetusti pitää kunnianhimoisimpana lentoliikennesopimuksena, 
jonka EU on tehnyt merkittävän kansainvälisen kumppanin kanssa. Sopimus parantaa 
merkittävästi sopimuksen kohteena olevien markkinoiden välisiä yhteyksiä ja kansalaisten 
välisiä yhteyksiä ja luo lentoliikennealalle uusia mahdollisuuksia ulkomaisen omistuksen 
asteittaisen vapauttamisen myötä. Se on nimenomaan kunnianhimoisempi ja kohdistetumpi 
kuin EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus liikennöintioikeuksien, omistuksen ja hallinnan 
ja myös täydentävän pöytäkirjan ("toisen vaiheen") osalta.

Komission tekemän tutkimuksen mukaan Kanadan kanssa tehty avoin sopimus lisää 
matkustajien lukumäärää puolella miljoonalla ensimmäisen voimassaolovuoden aikana, ja 
muutaman vuoden kuluessa 3,5 miljoonaa matkustajaa saattaa käyttää hyväkseen sopimuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia. Lentolippujen halventumisen myötä sopimus voi tuoda kuluttajille 
vähintään 72 miljoonan euron hyödyn ja sopimus voi luoda myös uusia työpaikkoja.

Vaikka tämä sopimus on markkinoille pääsyn osalta kunnianhimoisempi kuin Yhdysvaltojen 
kanssa tehty sopimus, se ei ole yhtä täsmällinen sosiaalisen ulottuvuuden tunnustamisen 
osalta. Siitä huolimatta, että kumpikin osapuoli voi pyytää, että sekakomitea käsittelee 
sopimuksen vaikutusta työvoimaan, työllisyyteen ja työoloihin, sopimus ei sisällä mitään 
nimenomaista lausumaa siitä, että "sopimuksen luomien mahdollisuuksien tarkoituksena ei 
ole heikentää sopimuspuolten lakeihin sisältyviä työnormeja"1 , eikä siitä, että sekakomitea 
olisi velvoitettu ottamaan huomioon "sopimuksen sosiaaliset vaikutukset sellaisina kuin ne 
esiintyvät sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä ja [kehittämään] asianmukaisia toimia 
oikeutettujen huolenaiheiden huomioon ottamiseksi"2.

Näin ollen on tärkeää, että komissio käyttää sopimusta ja erityisesti mahdollisuutta vedota 
sekakomiteaan siten, että edistetään sosiaalisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
lainsäädännön ja erityisesti työelämää koskevien normien noudattamista, joista on säädetty 
Kansainvälisen työjärjestön perussopimuksissa (ILO 1930–1999), OECD:n toimintaohjeissa 
monikansallisille yrityksille (1976, tarkistettu 2000) ja Rooman yleissopimuksessa 
sopimusvelvoitteiden yhteydessä sovellettavasta oikeudesta (1980);

Turvallisuutta koskeva tehostettu yhteistyö on epäilemättä tarpeellista erityisesti nykyisessä 
kansainvälisessä tilanteessa. Se ei kuitenkaan saa johtaa liiallisiin ja koordinoimattomiin 
toimiin ilman asianmukaista riskinarviointia. Näin ollen olisi asianmukaista, että komissio ja 
Kanada tarkastelevat uudelleen vuoden 2001 jälkeen asetettujen lisäturvatoimien tehokkuutta, 
jotta turvaketjun päällekkäisyydet ja heikkoudet voidaan poistaa. Tässä yhteydessä on 
pidettävä myönteisenä sopimuksen tavoitteena olevaa "yhden turvatarkastuksen periaatetta" 
sen sijaan, että matkustajat ja matkatavarat tarkastetaan jokaisen välilaskun yhteydessä.

Johtopäätös

Ympäristönormien ja sosiaalisten normien kaltaiset poliittisesti arkaluonteiset asiat sisältävän 
sekakomitean merkittävän roolin vuoksi on tärkeää varmistaa, että komissio antaa 

                                               
1 Vrt. EU:n ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen 17 artiklan b kohta.
2 18 artiklan 4 kohdan b alakohta pöytäkirjan muuttamisen jälkeen
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parlamentille täydelliset tiedot ja kuulee parlamenttia sekakomitean toiminnasta Euroopan 
parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen mukaisesti1. 
Parlamentin on ehdottomasti seurattava myös markkinoiden avaamisen eri vaiheita, jotka 
sisältyvät lukuun "Sopimuksen sisältö".

Viimeksi mainittuja lukuun ottamatta sopimuksen kunnianhimoisuutta on pidettävää erityisen 
myönteisenä asiana. Sopimusta olisi käytettävä muiden käynnissä olevien neuvottelujen 
mallina. Edellä mainitun perusteella esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa hyväksyntänsä 
EU:n ja Kanadan väliselle lentoliikennesopimukselle.

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0366.


