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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 peräkkäisten parlamenttien aikana liikenne- ja 
matkailuvaliokunta on käsitellyt suurta prosenttiosuutta kaikesta EP:n 
yhteispäätösmenettelyyn kuuluvasta lainsäädännöstä; samalla kun valiokunta on hoitanut 
laajempaa poliittista työtä ja tehnyt lausuntoja, yhteispäätösasiakirjat ovat muodostaneet 
suurimman osan sen työstä; huomauttaa, ettei tämä muutu, jos Lissabonin sopimus 
ratifioidaan ja käytetään tavallista lainsäätämisjärjestystä;

2. suhtautuu myönteisesti matkailun sisällyttämiseen uutena osastona Lissabonin 
sopimukseen; huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen 195 artiklan 1 kohdassa 
määrätään, että unionin on täydennettävä jäsenvaltioiden toimintaa matkailualalla, 
erityisesti edistämällä unionin kyseisellä alalla käynnistämien hankkeiden kilpailukykyä, 
edistäen yrityksille suotuisia olosuhteita ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa; 

3. suhtautuu myönteisesti myös määräykseen, että tavallinen lainsäätämisjärjestys säätelee 
tähän osastoon kuuluvien lainsäädäntöehdotusten hyväksymistä;

4. kehottaa komissiota tässä yhteydessä harkitsemaan, tarvitaanko lainsäädäntöä tai muita 
toimia parlamentin matkailua koskevissa päätöslauselmissaan 8. syyskuuta 2005 ja 
29. marraskuuta 2007 määrittämien ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseksi – tavoitteet 
koskevat tilastotietojen keräämistä matkailualalla, eurooppalaista turistimajoituksen 
luokittelujärjestelmää tai -järjestelmiä sekä kuluttajansuojasäädösten laajentamista 
koskemaan kaikkia lomia tarjoavia verkkosivustoja – sekä esittämään alaa koskevia 
lainsäädäntöehdotuksia tai muita toimenpiteitä;

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että Lissabonin sopimuksen 207 artiklan 5 kohdassa 
laajennetaan hyväksyntämenettely koskemaan kansainvälisiä lentoliikennesopimuksia; 
kehottaa tässä yhteydessä hyödyntämään täysimääräisesti parlamentin työjärjestyksen 
83 ja 84 artiklaa, joiden mukaan parlamentti voi vaatia neuvostoa avaamaan neuvottelut 
vasta, kun parlamentti on ilmoittanut kantansa, ja parlamentti voi missä tahansa 
neuvottelujen vaiheessa asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön pohjalta antaa 
suosituksia, jotta ne otetaan huomioon ennen sopimuksen tekemistä;

6. vaatii, että tarkistettaessa työjärjestystä sen yhdenmukaistamiseksi Lissabonin 
sopimuksen kanssa säilytetään 83 ja 84 artiklan määräysten pääsisältö.
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