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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Lissabonin sopimuksen mukaisista kansainvälisistä ilmailusopimuksista
(2010/2207(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja 
Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen1 ("puitesopimus") 
tarkistamisesta,

– ottaa huomioon EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailusopimuksesta 17. kesäkuuta 2010 
antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman neuvottelujen 
aloittamisesta matkustajarekisteritietoja (PNR) koskevien sopimusten tekemiseksi 
Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa3,

– ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman yhteisestä 
eurooppalaisesta ilmailualueesta4,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan Yhdysvaltojen 
lentoliikennesopimusta koskevista neuvotteluista 14. maaliskuuta 2007 antamansa 
päätöslauselman5,

– ottaa huomioon yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä 17. tammikuuta 2006 
antamansa päätöslauselman6,

– ottaa huomioon komission tiedonannon yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä 
(KOM(2005)79),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 218 
artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa parlamenttia ainoastaan 
kuultiin kansainvälisten ilmailusopimusten tekemisen yhteydessä,

B. ottaa huomioon, että nyt sopimuksille edellytetään parlamentin hyväksyntää aloilla, joilla 
sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0366.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0239.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0144.
4 EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 506.
5 EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 143.
6 EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 18.
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C. ottaa huomioon, että kun komissio neuvottelee unionin puolesta sopimuksia kolmansien 
maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, parlamentille "tiedotetaan välittömästi ja 
täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa",

D. ottaa huomioon, että puitesopimuksella olisi varmistettava, että toimielinten toimivaltaa ja 
etuoikeuksia käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja avoimesti,

Johdanto

1. katsoo, että kattavat ilmailusopimukset naapurimaiden tai merkittävien 
maailmanlaajuisten kumppanien kanssa voivat tarjota matkustajille, rahtiliikenteen 
yrityksille ja lentoyhtiöille huomattavia etuja helpottamalla markkinoille pääsyä ja 
yhtenäistämällä sääntelyä sekä edistämällä reilua kilpailua muun muassa valtion tukien, 
sosiaalisten normien ja ympäristönormien suhteen;

2. ymmärtää, että nykyiset kahdenväliset sopimukset yhteisön oikeuteen niveltävät 
monialaiset sopimukset ovat tarpeen oikeusvarmuuden takaamiseksi ja että ne tarjoavat 
lisäetuina sääntelykehyksen yksinkertaistumisen ja vakuudet siitä, että unionin lentoyhtiöt 
saavat samat oikeudet;

3. tukee lentoturvallisuussopimusten tekemistä sellaisten maiden kanssa, joilla on 
merkittävää lentokoneteollisuutta, sillä arviointien, testien ja valvonnan päällekkäisyyden 
vähentämisellä saadaan aikaan kustannussäästöjä ja säilytetään normien korkea taso;

4. pahoittelee, että neuvosto ei ole vielä myöntänyt komissiolle toimivaltuuksia neuvotella 
kattavaa ilmailusopimusta Kiinan kansantasavallan ja Intian kaltaisten tärkeiden 
kauppakumppanien kanssa; katsoo, että tämä laiminlyönti alkaa yhä enemmän haitata 
unionin etuja, etenkin kun otetaan huomioon näiden talouksien nopea kasvu; 

Sopimuksen arviointikriteerit

5. korostaa, että jokaisten neuvottelujen yhteydessä on arvioitava huolellisesti onko varhain 
tehdystä sopimuksesta enemmän hyötyä kuin kunnianhimoisempaan lopputulokseen 
tähtäämisestä ja sopimuksen viivästymisestä;

6. huomauttaa, että arvioidessaan hyväksyntää varten esiteltyjä kattavia sopimuksia, 
parlamentin on pyrittävä soveltamaan yhdenmukaisia normeja, joiden mukaan 
markkinoille pääsyn ja investointimahdollisuuksien rajoituksia on höllennettävä 
tasapainoisesti; katsoo, että kannustimia on tarjottava sosiaalisten normien ja 
ympäristönormien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi; katsoo, että riittäviä suojatoimia on 
tarjottava tietosuojan ja yksityisyyden suojan takaamiseksi; katsoo, että turvallisuus- ja 
turvanormien keskinäinen tunnustaminen on sisällytettävä sopimukseen ja että 
matkustajien oikeuksien korkea taso on varmistettava;

7. pitää erittäin kiireellisinä tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevia maailmanlaajuisia 
normeja ja katsoo, että Euroopan parlamentin 5. toukokuuta 2010 antamassa 
päätöslauselmassa esitetyt kriteerit ovat toimiva malli tällaista sopimusta varten;

8. kiinnittää huomiota ilmailualan kasvavaan vaikutukseen ilmaston lämpenemisessä ja 
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katsoo, että sopimusten olisi velvoitettava yhteistyöhön päästöjen vähentämiseksi 
kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön puitteissa ja pyrittävä tehostamaan teknistä 
yhteistyötä ilmastotieteiden, tutkimuksen ja teknologian kehittämisen sekä 
polttoainetehokkuuden aloilla; 

9. korostaa, että monista lentoliikenteen sääntelyn näkökohdista, esimerkiksi 
melurajoituksista sekä yölennoille asetettavista rajoituksista, olisi päätettävä paikallisella 
tasolla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti; pyytää komissiota koordinoimaan näitä 
kysymyksiä unionin tasolla ja ottamaan huomioon jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön;

10. kehottaa komissiota edistämään ilmailusopimuksilla sosiaalisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön ja erityisesti työmarkkinanormien 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);

11. toteaa, että turvallisuussopimusten suhteen kriteerit ovat muun muassa seuraavat: 
sertifiointikäytäntöjen ja -menettelyjen täysimittainen keskinäinen tunnustaminen, 
turvallisuustietojen vaihtaminen, yhteiset tarkastukset, sääntelyalan yhteistyön lisääminen 
ja teknisen tason kuuleminen, jolla käsitellään ongelmia ennen kuin ne laukaisevat 
riitojenratkaisumekanismin;

Menettely

12. korostaa, että voidakseen tehdä päätöksen hyväksynnän antamisesta neuvottelujen 
päätyttyä, parlamentin on saatava seurata menettelyä alusta lähtien; katsoo, että on myös 
muiden toimielinten etujen mukaista havaita ja käsitellä mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa huolenaiheita, jotka parlamentti katsoo niin vakaviksi ettei hyväksynnän 
antamiseen ole välttämättä mahdollisuuksia; 

13. palauttaa mieliin vuoden 2005 puitesopimuksen, jossa komissio sitoutui jo antamaan 
parlamentille varhaisessa vaiheessa selkeitä tietoja kansainvälisten neuvottelujen 
valmistelusta, kulusta ja päätökseen saattamisesta; pitää myönteisenä lokakuussa 2010 
tehtyä tarkistettua sopimusta ja etenkin siinä tunnustettua parlamentin oikeuksien ja 
valtuuksien tehostamista uuden perussopimuksen mukaisesti;

14. odottaa komission toimittavan asiasta vastaavalle valiokunnalle tiedot aikeista käynnistää 
neuvottelut kansainvälisten ilmailusopimusten tekemiseksi, neuvotteluohjeiden 
luonnokset, neuvottelutekstien luonnokset sekä parafoitavat asiakirjat ja muut 
asiaankuuluvat asiakirjat ja tiedot;

15. ymmärtää, että jos parlamentti vastaanottaa arkaluontoisia tietoja meneillään olevista 
neuvotteluista, se on velvollinen huolehtimaan, että luottamuksellisuus säilyy;

16. toteaa, että parlamentin työjärjestys antaa täysistunnolle mahdollisuuden "antaa 
suosituksia asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön pohjalta ja (…) pyytää, että ne 
otetaan huomioon ennen käsiteltävänä olevan kansainvälisen sopimuksen tekemistä" 
(90 artiklan 4 kohta);
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17. tunnustaa, että ilmailusopimukset antavat usein merkittävän roolin sekavaliokunnalle, 
etenkin sääntelyn lähentämisen suhteen; katsoo, että monissa tapauksissa tämä on 
joustavampi ja tehokkaampi päätöksentekotapa kuin yritykset saada kyseiset seikat 
mukaan itse sopimukseen; tähdentää kuitenkin, että parlamentin on saatava täysimääräisiä 
ja ajanmukaisia tietoja eri sekavaliokuntien toiminnasta;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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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. Aiemmin parlamenttia vain kuultiin kyseisistä sopimuksista.

Tämän muutoksen johdosta liikenne- ja matkailuvaliokunta päätti laatia valiokunta-aloitteisen 
mietinnön eräistä perusperiaatteista, joiden mukaan ilmailusopimuksia olisi arvioitava sekä 
sisältönsä että valiokunnan mahdollisesti omaksumien menettelytapojen suhteen, jotta 
varmistetaan, että valiokunta oli perillä asioista koko neuvotteluprosessin ajan ja että sillä oli 
mahdollisuus ilmaista painopistealueensa hyvissä ajoin ennen kuin se joutui päättämään 
hyväksynnän antamisesta tai antamatta jättämisestä.

Sopimustyypit

Ilmailusopimukset voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin:

 horisontaaliset sopimukset, joilla jäsenvaltioiden ja tietyn kolmannen maan väliset 
kahdenväliset sopimukset sovitetaan yhteen yhteisön oikeuden kanssa;

 naapurivaltioiden tai maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa tehtävät laaja-alaiset 
sopimukset oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi ja kansainvälisen siviili-
ilmailun uudistamiseksi sekä Euroopan sääntelyn ja alan teollisuuden edistämiseksi;

 turvallisuussopimukset, joilla pyritään varmistamaan maailman siviili-ilmailun 
turvallisuuden korkea taso ja minimoimaan taloudelliset rasitteet poistamalla 
tarpeettomat päällekkäistarkastukset.

Yleisen käsityksen mukaan ilmailusopimukset kolmansien maiden kanssa ovat myönteinen 
asia. Horisontaaliset sopimukset, joilla pannaan täytäntöön tuomioistuimen 5. marraskuuta 
2002 tekemä päätös2, ovat tarpeen oikeusvarmuuden takaamiseksi. Niillä taataan myös 
yhtäläiset oikeudet kaikille unionin lentoyhtiöille ja selkeytetään yksittäisten jäsenvaltioiden 
tekemien aiempien sopimusten vyyhteä.

Naapurivaltioiden tai maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa tehtävät laaja-alaiset sopimukset 
voivat samoin olla erittäin hyödyllisiä tarjoamalla matkustajille ja rahtiliikenteen harjoittajille 
parempia palveluja sekä laajuuden että kustannusten suhteen sekä antamalla lentoyhtiöille 
uusia mahdollisuuksia ja kilpailukykyä. Lisäksi sääntelyn lähentäminen voi monin tavoin 
edistää oikeudenmukaista kilpailua etenkin valtion tukien, sosiaalisten normien ja 
ympäristönormien suhteen.

Tässä yhteydessä on valitettavaa, että neuvosto ei ole vielä myöntänyt komissiolle 
toimivaltuuksia neuvotella kattavasta ilmailusopimuksesta Aasian tärkeiden 
kauppakumppanien, kuten Kiinan kansantasavallan ja Intian kanssa, vaikka ehdotus on tehtiin 

                                               
1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohta. 
2 Asia C-466/98
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jo vuonna 2005. Tämän alueen talouskasvu tekee kyseisistä sopimuksista entistäkin 
arvokkaampia. Parlamentin olisi siksi saatava neuvosto ymmärtämään, että unionin ja Intian 
tai Kiinan välisen sopimuksen arvo on suurempi kuin mitä kahdenvälisillä sopimuksilla 
pystytään saavuttamaan.

Turvallisuussopimuksilla minimoidaan päällekkäisiä arviointeja, testejä ja valvontatoimia 
(paitsi jos sääntelyn erot ovat merkittävää suuruusluokkaa) samalla kun EU:lle ja toiselle 
merkittävälle lentokonevalmistajalle annetaan mahdollisuus sertifiointijärjestelmiensä 
keskinäiseen käyttöön. Tämä on erittäin toivottavaa kustannusten vähentämiseksi ja 
korkeatasoisten normien säilyttämiseksi. 

Arviointiperusteet

Kyseisten sopimusten toivottavuus ei kuitenkaan tarkoita sitä että mikä tahansa sopimus olisi 
hyvä sopimus. Komissio on neuvotteluosapuoli, ja parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä 
neuvottelutulos, ja näiden kaikkien on päätettävä onko kyseinen sopimus riittävän 
kunnianhimoinen ja tasapainoinen, vai olisiko parempi lykätä sopimuksen tekemistä 
paremman lopputuloksen toivossa. 

Erityisesti laaja-alaisten sopimusten yhteydessä on mahdollista suunnitella yksittäisistä 
sopimuksista vastaaville esittelijöille tarkoitettua luetteloa, jota voidaan käyttää eri 
sopimusten yhtäläisen tarkastelun varmistamiseen. Tällainen luettelo voisi sisältää seuraavat 
asiat:

 markkinoiden avaamisen nopeus ja laajuus;
 investointirajoitusten mahdollinen löysääminen hyvissä ajoin ja tasapainoisesti;
 sosiaalisten normien ja ympäristönormien mukauttaminen tiukempia normeja 

noudattavan sopimuspuolen normien suuntaan, eikä toisin päin;
 unionin tason suojatoimet tietosuojan ja yksityisyyden suojan takaamiseksi. Tällöin 

varmistetaan kaikkien henkilötietojen siirtojen yhteydessä EU:n kansalaisille 
tarvittavat suojatoimet, noudatetaan menettelyllisiä takeita ja oikeutta puolustukseen 
sekä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä; 

 valtion tukia koskevilla rajoituksilla varmistetaan oikeudenmukainen ja tasapainoinen 
kilpailutilanne;

 turvallisuutta koskevien normien keskinäinen tunnustaminen, ihannetapauksessa 
yhden yhteisen turvatarkastuksen muodossa (esimerkiksi konetta vaihtavat 
matkustajat, matkatavarat ja rahti eivät joutuisi uuteen turvatarkastukseen);

 matkustajien oikeuksia koskevat säännökset mukautettaisiin mahdollisimman 
korkealle tasolle. 

Turvallisuussopimusten suhteen on myös tärkeää pyrkiä täysimittaiseen keskinäiseen 
tunnustamiseen, jotta yhden sopimuspuolen soveltaman lainsäädännön noudattaminen vastaisi 
myös toisen sopimuspuolen lainsäädäntöä, ja että molempien osapuolten sertifiointikäytännöt 
ja -menettelyt antaisivat yhtä lailla takeet säännöstenmukaisuudesta. Jotta keskinäinen 
luottamus säilyisi, tässä yhteydessä olisi todennäköisesti kyse yhteisistä tarkastuksista ja 
tutkimuksista, turvallisuutta koskevien tietojen vaihtamisesta (lentokoneiden tarkastukset ja 
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onnettomuuksia koskevat tiedot), sääntely-yhteistyön lisäämisestä ja teknisen tason 
kuulemisesta, jotta asiat voidaan ratkaista ennen kuin ne voivat kehkeytyä kiistoiksi. 

Tämä ei luonnollisestikaan tarkoita sitä, että jokaisen sopimuksen on vastattava kaikkia 
luettelon kohtia. Usein on tärkeää lisätä luottamusta asteittain tai neuvotella vaiheittain. 
Tarkoituksena on saada aikaan puitteet, joiden suhteen yksittäisiä sopimuksia voidaan 
arvioida.

Prosessi

Voidakseen arvioida voiko neuvottelujen päätyttyä antaa hyväksynnän, parlamentin on 
saatava seurata menettelyä alusta lähtien. Parlamentti katsoo, että kuten terroristien 
rahoituksen seuraamista koskevan ohjelman antamisen kokemusten myötä on havaittu, on 
komission ja neuvoston etujen mukaista havaita ja käsitellä mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa huolenaiheita, jotka parlamentti katsoo niin vakaviksi ettei hyväksynnän antamiseen 
ole välttämättä mahdollisuuksia, eikä jättää niitä neuvottelujen päättämisen jälkeiseen aikaan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentin ja sen valiokuntien olisi selvitettävä miten komissio voi 
ymmärtää niiden käyttämiä sopimusta koskevia arviointiperusteita ja mahdollisesti sen osia, 
joita ei voida hyväksyä. 

Toteaa, että jo vuoden 2005 puitesopimuksessa komissio sitoutui jo antamaan parlamentille 
varhaisessa vaiheessa selkeitä tietoja kansainvälisten neuvottelujen valmistelusta, kulusta ja 
päätökseen saattamisesta. Nämä tiedot kattavat neuvotteluohjeiden luonnokset, hyväksytyt 
neuvotteluohjeet, neuvottelujen kulun ja neuvottelujen päätökseen saattamisen. Nämä 
järjestelyt on vahvistettu ja selkeytetty 20. lokakuuta 201 tehdyllä sopimuksen 
uudelleentarkistuksella.

Toteaa, että tämän uudistetun sopimuksen liitteen 3 mukaisesti komissio (ja etenkin pääosasto 
MOVE) toimittavat parlamentille tiedot aikeista käynnistää neuvottelut ja toimittavat 
neuvotteluohjeiden luonnokset, tarkistusluonnokset, neuvottelutekstien luonnokset, sovitut 
artiklat, parafointipäivämäärän sekä parafoitavan sopimuksen tekstin ja muut sopimusten 
mahdolliseen lykkäämiseen tai muuttamiseen liittyvät asiakirjat ja tiedot.

Kuten aiemmin on todettu, liikenne- ja matkailuvaliokunta voisi järjestää suljetuin ovin 
säännöllisiä suullisia kuulemisia MOVE-pääosaston neuvottelijoiden kanssa, jolloin asiaan 
parhaiten perehtyneillä jäsenillä olisi mahdollisuus päästä perille neuvottelujen nykytilasta 
samalla kun tietojen luottamuksellisuus säilytetään. Samoin tarvittaisiin asiaankuuluvia 
toimia, joilla varmistetaan, että arkaluonteisia asiakirjoja annettiin vain niille, joilla on työnsä 
puolesta tarve käyttää aineistoa ja jotka noudattavat asiakirjojen levittämistä koskevia 
rajoituksia. 

Parlamentin työjärjestys antaa täysistunnolle mahdollisuuden "antaa suosituksia asiasta 
vastaavan valiokunnan mietinnön pohjalta ja (…) pyytää, että ne otetaan huomioon ennen 
käsiteltävänä olevan kansainvälisen sopimuksen tekemistä" (90 artiklan 4 kohta). Lisäksi 
työjärjestyksen 81 artiklan 3 kohta antaa asiasta vastaavalle valiokunnalle mahdollisuuden 
"menettelyn saattamiseksi myönteiseen tulokseen esittää parlamentille väliaikaisen mietinnön 
ehdotuksesta ja siihen sisältyvän päätöslauselmaesityksen, jossa tehdään suosituksia 
ehdotetun säädöksen muuttamisesta tai täytäntöönpanosta."
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Tässä vaiheessa jää nähtäväksi miten liikenne- ja matkailuvaliokunta haluaa käyttää näitä 
virallisia valtuuksiaan. Paljon riippuu siitä missä määrin on mahdollista pitää yllä ja parantaa 
nykyistä rakentavaa vuoropuhelua valiokunnan ja MOVE-pääosaston välillä. Näissä 
olosuhteissa voi olla toivottavaa, että epävirallisille kanaville annetaan ensisijainen asema 
jäsenten toiveiden tai huolenaiheiden välittämisen suhteen. Siitä huolimatta saattaa esiintyä 
tilanteita, joissa sopimuksen poliittisesta merkityksestä huolimatta tai sen esille nostamista 
kysymyksistä huolimatta täysistunnon selkeä hyväksyntä voisi olla toivottavaa. 

LOPUKSI

Lissabonin sopimuksella saatujen uusien parlamentaaristen toimivaltuuksien myötä 
varmistetaan, että parlamentti ja sen asiasta vastaava valiokunta ovat hyvin perillä niiden 
sopimusten valmistelusta, joista sen on määrä antaa hyväksyntänsä. Tämä edellyttää 
asiaankuuluvaa vastuuta neuvottelujen kulun tarkemmasta seuraamisesta. Vaikka tämän 
tehtävän tehokas suorittaminen onkin erilainen sopimuksesta riippuen, edellä mainitut 
mahdollisuudet voidaan nähdä pääasiallisina elementteinä, jotka voidaan hyväksyä kunkin 
sopimuksen erityisten olosuhteiden mukaisesti.


