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EHDOTUKSIA

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että useiden vuosien ja monien parlamentin toimikausien aikana liikenne- ja 
matkailuvaliokunta on käsitellyt merkittävää osaa kaikesta Euroopan parlamentin 
yhteispäätösmenettelyyn kuuluvasta lainsäädännöstä; toteaa, että vaikka valiokunta on 
hoitanut laajempaa poliittista työtä ja antanut lausuntoja, jotka on otettu huomioon, 
yhteispäätösasiakirjat ovat siitä huolimatta muodostaneet suurimman osan valiokunnan 
työstä; huomauttaa, että tämä tilanne jää ennalleen, jos käytetään tavallista 
lainsäätämisjärjestystä ja jos Lissabonin sopimus ratifioidaan;

2. pitää myönteisenä matkailun sisällyttämistä uutena osastona Lissabonin sopimukseen; 
huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen 195 artiklan 1 kohdassa määrätään, että unionin 
on täydennettävä jäsenvaltioiden toimintaa matkailualalla erityisesti edistämällä unionin 
matkailualalla käynnistämien hankkeiden kilpailukykyä edistäen yrityksille suotuisia 
olosuhteita ja hyvien käytäntöjen vaihtoa; pitää myönteisinä parlamentin uusia 
toimivaltuuksia matkailun alalla ja toivoo, että ne edistävät Euroopan unionin uuden 
matkailupolitiikan kehittämistä;

3. pitää myönteisenä myös määräystä, jonka mukaan tähän osastoon kuuluvien 
lainsäädäntöehdotusten hyväksyminen kuuluu tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen 
piiriin;

4. kehottaa komissiota tässä yhteydessä harkitsemaan, edellyttääkö parlamentin matkailua 
koskevissa päätöslauselmissa 8. syyskuuta 20051 ja 29. marraskuuta 20072 määritettyjen 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttaminen lainsäädäntöä tai muita toimia, ottaen huomioon 
että mainitut tavoitteet koskevat tilastotietojen keräämistä matkailualalla, eurooppalaista 
turistimajoituksen luokittelujärjestelmää tai -järjestelmiä sekä kuluttajansuojasäädösten 
laajentamista koskemaan kaikkia lomapalveluja tarjoavia verkkosivustoja; ja kehottaa 
komissiota esittämään matkailualaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia tai muita 
toimenpiteitä;

5. pitää myönteisenä sitä, että Lissabonin sopimuksen 189 artikla toimii eurooppalaisen 
avaruuspolitiikan ja eurooppalaisen avaruusohjelman kehittämisen uutena 
oikeusperustana tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä;

6. toteaa, että avaruuteen laukaisut ja siihen tarvittavat infrastruktuurit ovat 
kuljetustoimintaa, ja että näin ollen niiden tulisi kuulua Lissabonin sopimuksen VI 
osaston piiriin sekä asiasta vastaavan Euroopan parlamentin liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan toimialaan; vaatii, että tätä avaruusalan osa-aluetta koskevien 
komission aloitteiden on perustuttava nimenomaisesti tähän oikeusperustaan;

                                               
1 EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 325.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0575.
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7. pitää myönteisenä sitä, että Lissabonin sopimuksen 207 artiklan 5 kohdassa 
hyväksyntämenettely laajennetaan koskemaan kansainvälisiä lentoliikennesopimuksia; 
vaatii tässä yhteydessä parlamentin työjärjestyksen 83 ja 84 artiklan täysimääräistä 
hyödyntämistä siten, että parlamentti voi pyytää neuvostoa avaamaan neuvottelut vasta, 
kun parlamentti on ilmoittanut kantansa, ja että parlamentti voi kaikissa neuvottelujen 
vaiheissa asiasta antaa vastaavan valiokunnan mietintöön perustuvia suosituksia, jotka 
olisi otettava huomioon ennen sopimuksen tekemistä;

8. vaatii, että 83 ja 84 artiklan määräysten pääsisältö on säilytettävä, kun työjärjestystä 
tarkistetaan sen yhdenmukaistamiseksi Lissabonin sopimuksen kanssa.
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