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P7_TA-PROV(2012)0066 

EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen sopimus keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa tehdyn yleissopimuksen tiettyjen määräysten soveltamisesta *** 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2012 esityksestä 
neuvoston päätökseksi keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen 
vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamista koskevan Euroopan 
unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen 
tekemisestä (05306/2010 – C7-0030/2010 – 2009/0189(NLE)) 

(Hyväksyntä) 
 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05306/2010), 
 
– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan 

kuningaskunnan väliseksi sopimukseksi keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn 
yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten 
soveltamisesta (14938/2003), 

 
– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 

artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0030/2010), 

 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan, 
 
– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

suosituksen (A7-0020/2012), 
 
1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle; 
 
2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden ja Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan hallituksille ja 
parlamenteille. 
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P7_TA-PROV(2012)0067 

Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä 
koskeva pyyntö  

Euroopan parlamentin päätös 13. maaliskuuta 2012 Krisztina Morvain parlamentaarisen 
koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2010/2285(IMM)) 

 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä 

koskevan, Budapestin (Unkari) Pestin alueen keskustuomioistuimen 13. lokakuuta 2010 
välittämän pyynnön, joka liittyy kyseisessä tuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan ja 
josta ilmoitettiin täysistunnossa 24. marraskuuta 2010, 

 
– on kuullut Krisztina Morvaita työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
 
– ottaa huomioon asiakirjat, jotka Pestin alueen keskustuomioistuin toimitti 19. joulukuuta 

2011 oikeudellisten asioiden valiokunnan työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
esittämän lisätieto- ja selvityspyynnön johdosta, 

 
– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn Euroopan 

unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) 8 ja 9 artiklan sekä 
Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. 
syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan, 

 
– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 

1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010 sekä 6. syyskuuta 2011 antamat 
tuomiot1, 

 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan, 
 
– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0050/2012), 
 
A. ottaa huomioon, että Pestin alueen keskustuomioistuin on pyytänyt Euroopan 

parlamentin jäsenen Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden 
pidättämistä kyseisessä tuomioistuimessa vireillä olevan asian johdosta; 

 
B. ottaa huomioon, että tuomioistuimen pyyntö liittyy kunnianloukkausta koskevaan 

rikosoikeudenkäyntiin, jossa käsitellään Krisztina Morvain yksityishenkilöstä Unkarissa 
esittämiä lausumia; 

 

                                                 
1 Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 195, asia 149/85, Wybot v. Faure ym., 

Kok. 1986, s. 2391, asia T-345/05, Mote v. Euroopan parlamentti, Kok. 2008, s. II-2849, 
yhdistetyt asiat C-200/07 ja C 201/07 Marra v. De Gregorio ja Clemente, Kok. 2008, s. I-7929, 
asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja asia C-
163/10 Patriciello (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). 
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C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 
8 artiklan nojalla Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai 
haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai 
äänestystensä perusteella, 

 
D. ottaa huomioon, että tuomioistuimen oikeudellisten asioiden valiokunnalle toimittamista 

asiakirjoista ilmenevät asiaa koskevat tosiseikat osoittavat, että Krisztina Morvai ei ollut 
lausumat esittäessään Euroopan parlamentin jäsen; 

 
1. päättää pidättää Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden; 
 
2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan 

mietinnön viipymättä Unkarin toimivaltaisille viranomaisille ja Krisztina Morvaille. 
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P7_TA-PROV(2012)0068 

Perintöasiat sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotto ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2012 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, 
päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta perintöasioissa 
sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 
– 2009/0157(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 
 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2009)0154), 
 
– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 61 artiklan 

c alakohdan ja 67 artiklan 5 kohdan toisen luetelmakohdan, joiden mukaisesti komissio 
on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0236/2009), 

 
– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (COM(2009)0665), 

 
– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan ja 81 artiklan 2 kohdan, 
 
– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. heinäkuuta 2010 antaman 

lausunnon1, 
 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 
 
– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0045/2012), 
 
1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 
 
2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 
 
3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
 

                                                 
1 EUVL C 44, 11.2.2011, s. 148. 



 

6 /PE 482.677 
 

FI 
 
 

P7_TC1-COD(2009)0157 
 
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 
2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi 
toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, 
virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä 
eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta  
 
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 
 
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
81 artiklan 2 kohdan, 
 
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 
 
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 
 
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä2, 
 
sekä katsovat seuraavaa: 
 
(1) Unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja 

oikeuden aluetta, jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tällaisen alueen 
luomiseksi asteittain unionin on määrä hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat 
oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa, joilla on rajatylittäviä 

vaikutuksia, erityisesti sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan sitä edellyttäessä. 
 
(2) Perussopimuksen 81 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti tällaisiin 

toimenpiteisiin voi sisältyä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan lainvalintaa ja 
tuomioistuimen toimivaltaa koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen yhteensopivuus. 

 
(3) Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, 

että tuomioiden ja oikeusviranomaisten muiden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 
periaate on yksityisoikeuden alan oikeudellisen yhteistyön kulmakivi, ja kehotti 
neuvostoa ja komissiota hyväksymään toimenpideohjelman kyseisen periaatteen 
panemiseksi täytäntöön. 

 
(4) Komission ja neuvoston yhteinen toimenpideohjelma, joka koskee tuomioiden 

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamista siviili- ja kauppaoikeuden 
alalla3, hyväksyttiin 30 päivänä marraskuuta 2000. Ohjelmassa määritellään 
lainvalintasääntöjen yhdenmukaistamistoimet toimenpiteiksi, joilla on tarkoitus 
helpottaa tuomioiden vastavuoroista tunnustamista, ja siinä määrätään oikeusvälineen 
laatimisesta perintö- ja testamenttiasioista ▌. 

 
(5) Brysselissä 4 ja 5 päivänä marraskuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi 

uuden ohjelman nimeltä "Haagin ohjelma: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

                                                 
1 EUVL C 44, 11.2.2011, s. 148. 
2 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2012. 
3 EYVL C 12, 15.1.2001, s. 1. 
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lujittaminen Euroopan unionissa"1. Kyseisessä ohjelmassa korostetaan, että on tarpeen 
hyväksyä perintöasioita koskeva säädös, jossa käsitellään erityisesti 

lainvalintakysymystä, ▌toimivaltaa, alan päätösten vastavuoroista tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa sekä eurooppalaista perintötodistusta ▌. 

 

(5 a) Brysselissä 10 ja 11 päivänä joulukuuta 2009 pidetyssä kokouksessaan Eurooppa-

neuvosto hyväksyi uuden monivuotisen ohjelman nimeltä "Tukholman ohjelma – 

Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten"
2
. Eurooppa-

neuvosto katsoi kyseisessä ohjelmassa, että vastavuoroista tunnustamista olisi 

laajennettava sellaisille aloille, joilla sitä ei tällä hetkellä sovelleta mutta jotka ovat 

jokapäiväisen elämän kannalta keskeisiä, kuten perintöön ja testamenttiin, ottaen 

samalla huomioon jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät ja oikeusjärjestyksen perusteet 

sekä kansalliset perinteet tällä alalla. 
 
(6) Sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa on syytä edistää poistamalla henkilöiden 

vapaata liikkuvuutta haittaavat esteet, sillä tällä hetkellä henkilöt, joilla on oikeuksia 
valvottavanaan ▌perintöasiassa, jolla on rajatylittäviä vaikutuksia, kohtaavat 
vaikeuksia. Kansalaisten on voitava järjestää perimyksensä ennakolta Euroopan 
oikeusalueella. Perillisten ja testamentinsaajien sekä muiden perittäville läheisten 
henkilöiden ▌sekä kuolinpesän velkojien oikeuksien toteutuminen on taattava 
tehokkaasti. 

 
(7) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tähän asetukseen olisi koottava säännökset 

tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten, virallisten asiakirjojen ja 

tuomioistuinsovintojen tunnustamisesta tai tapauksen mukaan hyväksymisestä, 

täytäntöönpanokelpoisuudesta ja täytäntöönpanosta ▌sekä eurooppalaisesta 
perintötodistuksesta. 

 
(8) Tämän asetuksen soveltamisala olisi ulotettava kaikkiin perimyksen 

yksityisoikeudellisiin näkökohtiin ja varsinkin kaikenlaiseen ▌omaisuuden, oikeuksien 

ja velvollisuuksien siirtymiseen kuolemantapauksen johdosta, olipa kyseessä 
kuolemanvaraismääräykseen perustuva tahdonvaltainen siirtyminen tai 
lakimääräiseen perimykseen perustuva siirtyminen. 

 

(8 a) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa tuloihin liittyviin asioihin eikä julkisoikeudellisiin 

hallintoasioihin. Siksi kansallisessa lainsäädännössä olisi määritettävä esimerkiksi se, 

kuinka verot ja muut julkisoikeudelliset saatavat lasketaan ja maksetaan, olivatpa 

kyseessä perittävän maksettavaksi hänen kuollessaan kuuluneet verot tai mikä 

tahansa kuolinpesän tai edunsaajien maksettavaksi tuleva perintövero. Kansallisessa 

lainsäädännössä olisi myös määritettävä, voidaanko verojen maksaminen asettaa 

ehdoksi jäämistöomaisuuden luovuttamiselle edunsaajille tämän asetuksen nojalla tai 

jäämistöomaisuuden rekisteriin kirjaamiselle. 
 

(8 b) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa muihin yksityisoikeuden aloihin kuin perimykseen. 

Selvyyden vuoksi eräät kysymykset, joiden voitaisiin nähdä olevan yhteydessä 

perintöasioihin, olisi nimenomaisesti suljettava tämän asetuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle. 

                                                 
1 EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1. 
2 EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1. 
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(8 c) Tätä asetusta ei pitäisi näin ollen soveltaa kysymyksiin, jotka liittyvät 

aviovarallisuussuhteisiin, mukaan lukien joissakin oikeusjärjestelmissä tunnetut 

avioehtosopimukset siinä määrin kuin tällaisissa sopimuksissa ei käsitellä 

perintöasioita, eikä vaikutuksiltaan avioliittoon verrattavien parisuhteiden 

varallisuussuhteisiin. Tiettyä perintöasiaa tämän asetuksen nojalla käsittelevien 

viranomaisten olisi kuitenkin tilanteen mukaan otettava huomioon perittävän 

aviovarallisuussuhteen tai vastaavan varallisuussuhteen purkaminen määrittäessään 

perittävän jäämistöä ja edunsaajien osuuksia. 

 

(8 d) Trustien perustamiseen, hallinnointiin ja purkamiseen liittyvät kysymykset olisi niin 

ikään jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä ei tarkoita 

trustien jättämistä kokonaan soveltamisalan ulkopuolelle. Jos trusti perustetaan 

testamentilla tai perussäännöllä, joka liittyy lakimääräiseen perimykseen, tämän 

asetuksen nojalla perimykseen sovellettavaa lakia olisi sovellettava omaisuuden 

siirtymiseen ja edunsaajien määrittämiseen. 
 
(9) Muulla tavoin kuin perimyksen kautta, esimerkiksi lahjojen kautta, syntyneet tai 

siirtyneet omistusoikeudet, etuudet ja omaisuus olisi myös jätettävä tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle ▌. Se, onko lahjat tai muut esineoikeudellisen vaikutuksen 
ennen kuolemaa aikaansaavat, elävien kesken tapahtuvat omaisuuden luovutukset 
peräytettävä ▌tai otettava huomioon edunsaajien osuuksia määritettäessä perimykseen 

sovellettavan lain mukaisesti, olisi kuitenkin määritettävä tämän asetuksen mukaan 
perimykseen sovellettavassa laissa. 

 
(10) Tässä asetuksessa olisi sallittava kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen liittyvän 

oikeuden syntyminen tai siirtyminen perimyksen kautta perimykseen sovellettavan 

lain mukaisesti. Se ei kuitenkaan saisi vaikuttaa joidenkin jäsenvaltioiden 

kansallisessa lainsäädännössä tunnettuihin määrältään rajoitettuihin esineoikeuksiin 

(numerus clausus). Jäsenvaltiolta ei pitäisi edellyttää, että se tunnustaa kyseisessä 

jäsenvaltiossa sijaitsevaa omaisuutta koskevan esineoikeuden, jos kyseistä 

esineoikeutta ei tunneta sen varallisuusoikeudessa. 
 

(10 a) Jotta edunsaajat kuitenkin voisivat nauttia heille perimyksen kautta syntyneistä tai 

siirretyistä oikeuksista toisessa jäsenvaltiossa, tässä asetuksessa olisi säädettävä 

tuntemattoman esineoikeuden muuntamisesta esineoikeudeksi, joka lähinnä vastaa 

sitä kyseisen toisen jäsenvaltion lainsäädännössä. Muuntamisessa olisi otettava 

huomioon kyseisellä esineoikeudella tavoitellut päämäärät ja edut sekä sen 

vaikutukset. Lähinnä vastaavan kansallisen esineoikeuden määrittelyä varten voidaan 

ottaa yhteyttä sen valtion viranomaisiin tai toimivaltaisiin henkilöihin, jonka lakia 

perimykseen sovellettiin, lisätietojen saamiseksi oikeuden luonteesta ja vaikutuksista. 

Tässä yhteydessä voidaan käyttää siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen 

yhteistyön nykyisiä verkostoja ja muita saatavilla olevia toisen valtion lain 

ymmärtämistä helpottavia keinoja. 

 

(10 b) Tässä asetuksessa nimenomaisesti säädetty tuntemattomien esineoikeuksien 

muuntaminen ei saisi rajoittaa muita muuntamisen muotoja tätä asetusta 

sovellettaessa. 
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(10 c) Kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen liittyvän oikeuden rekisteriin kirjaamisen 

edellytykset olisi suljettava tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen 

sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa rekisteriä pidetään, (kiinteän omaisuuden 

osalta omaisuuden sijaintipaikan laissa (lex rei sitae)) olisi määritettävä, millaisin 

oikeudellisin edellytyksin ja miten kirjaaminen on suoritettava ja mitkä viranomaiset, 

kuten kiinteistörekisterit tai notaarit, ovat vastuussa sen tarkistamisesta, että kaikki 

edellytykset täyttyvät ja että perusteeksi esitetyt tai laaditut asiakirjat ovat riittäviä tai 

sisältävät tarvittavat tiedot. Viranomaiset voivat erityisesti tarkistaa, että perittävän 

oikeus rekisteröintiä varten esitetyssä asiakirjassa mainittuun jäämistöomaisuuteen 

on oikeus, joka kirjataan sellaisena rekisteriin tai joka muutoin osoitetaan sen 

jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa rekisteriä pidetään. Asiakirjojen 

päällekkäisyyden välttämiseksi rekisteröintiviranomaisten olisi hyväksyttävä tällaiset 

toisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten laatimat asiakirjat, joiden 

liikkuvuudesta säädetään tässä asetuksessa. Erityisesti tämän asetuksen nojalla 

annetun eurooppalaisen perintötodistuksen pitäisi olla pätevä asiakirja 

jäämistöomaisuuden kirjaamiseksi jäsenvaltion rekisteriin. Tämä ei saisi estää 

rekisteröintiin osallistuvia viranomaisia pyytämästä rekisteröintiä hakevalta 

henkilöltä sellaisten lisätietojen tai -asiakirjojen esittämistä, joita edellytetään sen 

jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa rekisteriä pidetään, esimerkiksi tulojen 

maksamiseen liittyviä tietoja tai asiakirjoja. Toimivaltainen viranomainen voi 

ilmoittaa rekisteröintiä hakevalle henkilölle, miten puuttuvat tiedot tai asiakirjat 

toimitetaan. 
 

(10 d) Oikeuden rekisteriin kirjaamisen vaikutukset olisi samoin jätettävä tämän asetuksen 

soveltamisalan ulkopuolelle. Sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa rekisteriä 

pidetään, olisi näin ollen määritettävä, onko rekisteröinnillä esimerkiksi 

ilmoitusluonteinen vai oikeutta luova vaikutus. Jos esimerkiksi oikeuden 

hankkiminen kiinteään omaisuuteen on rekisterien kaikkia koskevan vaikutuksen 

varmistamiseksi tai oikeustoimien suojaamiseksi kirjattava rekisteriin sen 

jäsenvaltion oikeuden mukaan, jossa rekisteriä pidetään, hankinta-ajankohtaan olisi 

sovellettava kyseisen jäsenvaltion lakia. 
 
(11) ▌Tässä asetuksessa olisi noudatettava jäsenvaltioissa sovellettavia eri järjestelmiä 

perintöasioiden käsittelemiseksi. Sen vuoksi tätä asetusta sovellettaessa 

"tuomioistuin" olisi ymmärrettävä laajasti eli niin, että se kattaa paitsi oikeudellisia 

tehtäviä hoitavat tuomioistuimet sanan varsinaisessa merkityksessä, myös notaarit tai 

rekisteriviranomaiset, jotka joissakin jäsenvaltioissa hoitavat perintöasioissa 

tuomioistuimen tavoin tiettyjä oikeudellisia tehtäviä, sekä notaarit ja oikeusalan 

toimijat, jotka joissakin jäsenvaltioissa hoitavat oikeudellisia tehtäviä tietyssä 

perintöasiassa tuomioistuimen antaman valtuutuksen nojalla. Tässä asetuksessa 

säädettyjen toimivaltasääntöjen olisi sidottava kaikkia tässä asetuksessa määriteltyjä 

tuomioistuimia. Vastaavasti "tuomioistuimen" ei pitäisi kattaa jäsenvaltion 

oikeusviranomaisiin kuulumattomia viranomaisia, joilla on kansallisen 

lainsäädännön mukaan valtuudet käsitellä perintöasioita, kuten useimmissa 

jäsenvaltioissa notaareja, jos he eivät hoida oikeudellisia tehtäviä, kuten asia yleensä 

on. 

 

(11 a) Tässä asetuksessa olisi sallittava kaikkien notaarien, joilla on toimivaltaa 

perintöasioissa jäsenvaltioissa, käyttää kyseistä toimivaltaa. Se, sitovatko tässä 
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asetuksessa vahvistetut toimivaltasäännöt tietyn jäsenvaltion notaareja, riippuu siitä, 

kuuluvatko he tätä asetusta sovellettaessa "tuomioistuimen" määritelmän piiriin. 

 

(11 b) Notaarien jäsenvaltioissa perintöasioissa antamien asiakirjojen olisi liikuttava tämän 

asetuksen nojalla. Kun notaarit hoitavat oikeudellisia tehtäviä, heitä sitovat 

toimivaltasäännöt ja heidän antamiensa päätösten olisi liikuttava päätösten 

tunnustamista, täytäntöönpanokelpoisuutta ja täytäntöönpanoa koskevien säännösten 

mukaisesti. Kun notaarit eivät hoida oikeudellisia tehtäviä, heitä eivät sido 

toimivaltasäännöt ja heidän antamiensa virallisten asiakirjojen olisi liikuttava 

virallisia asiakirjoja koskevien säännösten mukaisesti. 
 
(12) Koska kansalaisten liikkuvuus lisääntyy, tässä asetuksessa olisi säädettävä, että yleisenä 

liittymäperusteena määritettäessä sekä toimivaltaa että sovellettavaa lakia on 

perittävän vakinainen asuinpaikka kuolinhetkellä, jotta voidaan taata moitteeton 

oikeudenkäyttö unionissa ja varmistaa perintöasian todellinen liittymä jäsenvaltioon, 

jossa toimivaltaa käytetään. Vakinaisen asuinpaikan määrittämiseksi perintöasiaa 

käsittelevän viranomaisen olisi suoritettava yleisarviointi perittävän elinolosuhteista 

hänen kuolemaansa edeltävinä vuosina ja hänen kuolinhetkellään ottaen huomioon 

kaikki asiaankuuluvat tosiseikat, erityisesti perittävän oleskelun kesto ja säännöllisyys 

asianomaisessa valtiossa sekä oleskelun olosuhteet ja syyt. Näin määritetyn 

vakinaisen asuinpaikan olisi oltava osoituksena perittävän läheisestä ja vakaasta 

liittymästä asianomaiseen valtioon ottaen huomioon tämän asetuksen erityiset 

tavoitteet. 
 

(12 a) Tietyissä tapauksissa perittävän vakinaisen asuinpaikan määrittäminen saattaa 

osoittautua monimutkaiseksi. Tällainen tilanne voi syntyä varsinkin, jos perittävä oli 

siirtynyt ammatillisista tai taloudellisista syistä asumaan ulkomaille työntekoa varten, 

joskus pitkäksi aikaa, mutta oli säilyttänyt läheisen ja vakaan liittymän 

alkuperävaltioonsa. Tällaisessa tapauksessa perittävän vakinaisen asuinpaikan 

voidaan asianhaaroista riippuen katsoa edelleen olevan tämän alkuperävaltiossa, 

jossa hänen perheensä intressien keskus sijaitsi ja johon hänen sosiaalinen elämänsä 

keskittyi. Toisenlaisia monimutkaisia tapauksia voi ilmetä, jos perittävä on asunut 

vaihtelevasti useassa valtiossa tai matkustanut valtiosta toiseen asettautumatta 

asumaan pysyvästi mihinkään niistä. Jos perittävä oli jonkin kyseessä olevan valtion 

kansalainen tai jos koko hänen pääasiallinen omaisuutensa oli jossakin kyseisistä 

valtioista, kansalaisuus taikka omaisuuden sijaintipaikka voi olla erityinen tekijä 

kaikkien tosiasiallisten olosuhteiden kokonaisarvioinnissa. 
 

(12 b) Määritettäessä perimykseen sovellettavaa lakia perintöasiaa käsittelevä viranomainen 

voi poikkeustapauksissa – esimerkiksi jos perittävä oli muuttanut vähän ennen 

kuolemaansa valtioon, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on, ja kaikki 

tapaukseen liittyvät seikat osoittavat, että perittävällä oli selvästi läheisempi liittymä 

toiseen valtioon – tehdä sen johtopäätöksen, että perimykseen ei pitäisi soveltaa sen 

valtion lakia, jossa perittävällä oli vakinainen asuinpaikka, vaan sen valtion lakia, 

johon perittävällä oli selvästi läheisempi liittymä. Kyseistä selvästi läheisintä liittymää 

ei kuitenkaan saisi käyttää toissijaisena liittymäperusteena, jos perittävän vakinaisen 

asuinpaikan määrittäminen kuolinhetkellä osoittautuu monimutkaiseksi. 
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(12 c) Mikään tässä asetuksessa ei saa estää tuomioistuinta soveltamasta järjestelyjä, joiden 

tarkoituksena on torjua lainsäädännön kiertäminen, kuten fraude à la loi 

kansainvälisen yksityisoikeuden yhteydessä. 

 

(12 d) Tämän asetuksen sääntöjen tavoitteena on varmistaa, että perintöasiaa käsittelevä 

viranomainen soveltaa useimmissa tilanteissa omaa lainsäädäntöään. Sen vuoksi 

tässä asetuksessa säädetään mekanismeista, jotka otettaisiin käyttöön silloin, kun 

perittävä oli valinnut perimykseensä sovellettavaksi laiksi sen jäsenvaltion lain, jonka 

kansalainen hän oli. 

 

(12 e) Yhtenä tällaisena mekanismina perimyksen osapuolten olisi voitava tehdä 

tuomioistuimen valintaa koskeva sopimus sen jäsenvaltion tuomioistuinten hyväksi, 

jonka laki on valittu. Tällöin olisi määritettävä tapauskohtaisesti ja erityisesti 

lainvalintasopimuksen kohteena olevasta kysymyksestä riippuen, pitäisikö sopimus 

tehdä kaikkien perimyksen osapuolten kesken vai voisivatko jotkut heistä sopia tietyn 

kysymyksen saattamisesta valitun tuomioistuimen käsiteltäväksi tilanteessa, jossa 

kyseisen tuomioistuimen päätös asiasta ei vaikuttaisi muiden perimyksen osapuolten 

oikeuksiin. 

 

(12 f) Tuomioistuimen, jossa perintöasia on pantu vireille sen omasta aloitteesta, kuten 

joissakin jäsenvaltioissa tapahtuu, olisi päätettävä käsittely, jos osapuolet sopivat 

perintöasian ratkaisemisesta sovinnollisesti tuomioistuimen ulkopuolella 

jäsenvaltiossa, jonka laki on valittu. Jos asiaa ei ole pantu vireille tuomioistuimen 

omasta aloitteesta, tämän asetuksen ei pitäisi estää osapuolia ratkaisemasta 

perintöasiaa sovinnollisesti tuomioistuimen ulkopuolella, esimerkiksi notaarin avulla, 

valitsemassaan jäsenvaltiossa, jos se on mahdollista kyseisen jäsenvaltion lain 

nojalla. Näin pitäisi olla myös siinä tapauksessa, että perimykseen sovellettava laki ei 

ole kyseisen jäsenvaltion laki. 
 
(13) Jotta varmistettaisiin, että kaikkien jäsenvaltioiden tuomioistuimet voivat samoilla 

perusteilla käyttää toimivaltaa sellaisten henkilöiden perimyksen osalta, joilla ei 

kuollessaan ole vakinaista asuinpaikkaa jäsenvaltiossa, tässä asetuksessa olisi 
lueteltava tyhjentävästi hierarkkisessa järjestyksessä perusteet, joilla tällaista 

toissijaista toimivaltaa voidaan käyttää. 
 

(13 a) Erityisesti niiden tilanteiden varalta, joissa oikeussuoja on evätty, tässä asetuksessa 

olisi säädettävä varatoimivallan (forum necessitatis) käyttämisestä niin, että 

jäsenvaltion tuomioistuimelle annetaan poikkeustapauksissa mahdollisuus ratkaista 

perintöasia, jolla on läheinen liittymä kolmanteen valtioon. Tällainen poikkeustapaus 

voi syntyä, kun menettely osoittautuu mahdottomaksi asianomaisessa kolmannessa 

valtiossa esimerkiksi sisällissodan vuoksi tai kun ei kohtuudella voida odottaa 

edunsaajan aloittavan tai käyvän läpi menettelyä kyseisessä valtiossa. 

Varatoimivaltaa voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan, jos asialla on riittävä liittymä 

siihen jäsenvaltioon, jonka tuomioistuimessa asia pannaan vireille. 
 
(14) Jotta voitaisiin helpottaa niiden perillisten ja testamentinsaajien elämää, joilla on 

vakinainen asuinpaikka jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa perintöasiaa 

käsitellään tai jossa se tullaan käsittelemään, tässä asetuksessa olisi annettava kenelle 

tahansa sellaiselle henkilölle, jolla on perimykseen sovellettavan lain mukaan oikeus 

tehdä ilmoituksia, jotka koskevat perinnön, testamenttisaannon tai lakiosan 
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vastaanottamista tai siitä luopumista taikka jotka koskevat rajoituksia hänen 

vastuuseensa kuolinpesän veloista, mahdollisuus tehdä kyseisen jäsenvaltion 

tuomioistuimissa tällaisia ilmoituksia muodossa, josta säädetään sen jäsenvaltion 

laissa, jossa hänellä on vakinainen asuinpaikka. Tämä ei saisi rajoittaa tällaisten 

ilmoitusten tekemistä muille kyseisen jäsenvaltion viranomaisille, jotka ovat 

toimivaltaisia vastaanottamaan ilmoituksia kansallisen lainsäädännön nojalla. 

Henkilöiden, jotka päättävät käyttää mahdollisuutta tehdä ilmoituksia jäsenvaltiossa, 

jossa heillä on vakinainen asuinpaikka, olisi itse ilmoitettava perintöasiaa 

käsittelevälle tuomioistuimelle tai viranomaiselle tällaisten ilmoitusten olemassaolosta 

perimykseen sovellettavassa laissa asetetussa määräajassa. 
 

(14 a) Henkilön, joka haluaa rajoittaa vastuutaan kuolinpesän veloista, ei pitäisi voida tehdä 

niin ainoastaan ilmoittamalla asiasta sen jäsenvaltion tuomioistuimelle tai muulle 

toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa hänellä on vakinainen asuinpaikka, jos 

perimykseen sovellettavassa laissa edellytetään hänen aloittavan erityisen 

oikeudellisen menettelyn, esimerkiksi perunkirjoitusmenettelyn, toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa. Ilmoitusta, jonka henkilö tekee tällaisissa olosuhteissa 

jäsenvaltiossa, jossa hänellä on vakinainen asuinpaikka, muodossa, josta säädetään 

kyseisen jäsenvaltion laissa, ei näin ollen pitäisi katsoa tätä asetusta sovellettaessa 

muodollisesti päteväksi eikä haastehakemuksia pitäisi sellaisenaan pitää tässä 

asetuksessa tarkoitettuina ilmoituksina. 

 

▌ 
 
(16) Oikeudenkäytön yhdenmukaisuuden vuoksi eri jäsenvaltioissa ei pitäisi antaa 

keskenään ristiriitaisia päätöksiä. Sitä varten tässä asetuksessa olisi säädettävä yleisistä 
menettelysäännöistä, jotka ovat samanlaisia kuin muissa yksityisoikeudellisen 

yhteistyön alalla annetuissa unionin säädöksissä. 
 

(16 a) Eräs tällainen menettelysääntö on vireilläolosääntö, jota käytetään, jos sama 

perintöasia pannaan vireille eri jäsenvaltioissa olevissa eri tuomioistuimissa. 

Säännön mukaan määritetään, minkä tuomioistuimen olisi jatkettava perintöasian 

käsittelyä. 

 

(16 b) Koska joissakin jäsenvaltioissa perintöasioita voivat käsitellä muut kuin 

oikeusviranomaiset, esimerkiksi notaarit, joita eivät sido tämän asetuksen mukaiset 

toimivaltasäännöt, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että eri jäsenvaltioissa 

voidaan samanaikaisesti panna vireille samaa perimystä koskeva tuomioistuimen 

ulkopuolinen sovintomenettely ja oikeuskäsittely tai kaksi samaa perimystä koskevaa 

tuomioistuimen ulkopuolista sovintomenettelyä. Tällaisessa tilanteessa asian 

osapuolten olisi sovittava noudatettavasta toimintatavasta keskenään saatuaan tietää 

samanaikaisista menettelyistä. Jos he eivät pääse sopimukseen, perintöasia olisi 

käsiteltävä ja ratkaistava tuomioistuimissa, jotka ovat tämän asetuksen nojalla 

toimivaltaisia. 
 
(17) Jotta kansalaiset voisivat nauttia sisämarkkinoiden tarjoamista eduista täysin 

oikeusvarmasti, tällä asetuksella olisi annettava heille mahdollisuus tietää ennakolta, 
mitä lakia heidän perimykseensä sovelletaan. Ristiriitaisten tulosten välttämiseksi olisi 

otettava käyttöön yhdenmukaiset lainvalintasäännöt ▌. Pääsääntönä olisi oltava, että 
perimykseen sovelletaan ennakoitavissa olevaa lakia, johon sillä on läheinen liittymä. 
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Oikeusvarmuuden vuoksi ja jotta vältettäisiin eri oikeusjärjestysten soveltaminen 

jäämistön eri osiin, kyseistä lakia olisi sovellettava perimykseen kokonaisuudessaan 

eli kaikkeen jäämistöön kuuluvaan varallisuuteen riippumatta omaisuuden luonteesta 
ja siitä, sijaitseeko omaisuus toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa. 

 
(18) Tällä asetuksella olisi annettava kansalaisille mahdollisuus järjestää perimyksensä 

ennakolta valitsemalla perimykseensä sovellettavan lain. Tämän valinnan olisi 
rajoituttava sellaisen valtion lakiin, jonka kansalaisia he ovat, jotta varmistettaisiin 

perittävän ja valitun lain välinen liittymä sekä vältettäisiin se, että valitaan tietty laki 

tarkoituksena tehdä tyhjäksi lakiosaan oikeutettujen henkilöiden oikeutetut odotukset 
▌. 

 

(18 a) Lainvalinta olisi tehtävä nimenomaisesti kuolemanvaraismääräyksen muodossa 

annettavassa ilmoituksessa tai sen olisi käytävä ilmi tällaisen määräyksen ehdoista. 

Lainvalinnan voidaan katsoa käyvän ilmi kuolemanvaraismääräyksestä, jos perittävä 

on esimerkiksi määräyksessään viitannut sen valtion lain erityisiin säännöksiin, jonka 

kansalainen hän on, tai on muulla tavoin maininnut kyseisen lain. 

 

(18 b) Tämän asetuksen mukaisen lainvalinnan olisi oltava pätevä, vaikka valitussa laissa ei 

säädettäisi lainvalinnasta perintöasioissa. Valitussa laissa olisi kuitenkin määritettävä 

valinnan tekemisen aineellinen pätevyys eli se, voidaanko lainvalinnan suorittavan 

henkilön katsoa ymmärtäneen sen, mitä hän teki, ja suostuneen siihen. Samaa olisi 

sovellettava lainvalinnan muuttamiseen tai kumoamiseen. 
 

(18 c) Tätä asetusta sovellettaessa henkilön kansalaisuuden tai usean kansalaisuuden 

määrittäminen olisi ratkaistava ensimmäiseksi. Kysymys, joka koskee henkilön 

katsomista jonkin valtion kansalaiseksi, ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, 

vaan siihen sovelletaan kansallista oikeutta, mukaan lukien tarvittaessa 

kansainväliset yleissopimukset, noudattaen täysin Euroopan unionin yleisiä 

periaatteita. 

 

(18 d) Perimykseen sovellettavaksi laiksi määritetyn lain olisi säänneltävä perimystä 

perimyksen alkamisesta aina siihen asti, kun jäämistöön kuuluvan omaisuuden 

omistajuus siirtyy kyseisessä laissa määritetyille edunsaajille. Siihen olisi sisällyttävä 

kysymykset, jotka koskevat perimyksen kohteena olevan pesän hallinnointia ja 

vastuuta kuolinpesän veloista. Kuolinpesän velkojen maksamiseen saattaa liittyä 

velkojien luokittelu etuoikeusaseman mukaan erityisesti, jos siitä säädetään 

perimykseen sovellettavassa laissa. 
 

(18 e) Tässä asetuksessa säädetyt toimivaltasäännöt voivat joissakin tapauksissa johtaa 

tilanteeseen, jossa ratkaisujen tekemiseen perintöasiassa toimivaltainen tuomioistuin 

ei sovella omaa lainsäädäntöään. Kun tällainen tilanne esiintyy jäsenvaltiossa, jonka 

laissa säädetään pesän hallinnoijan nimittäminen pakolliseksi, tässä asetuksessa olisi 

sallittava, että kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimet nimittävät yhden tai useamman 

pesän hallinnoijan oman lainsäädäntönsä mukaisesti, jos niissä pannaan vireille 

perintöasia. Tämä ei saisi rajoittaa osapuolten päätöstä sopia perintöasian 

ratkaisemisesta sovinnollisesti tuomioistuimen ulkopuolella toisessa jäsenvaltiossa, 

jos tämä on mahdollista kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. Perimykseen 

sovellettavan lain ja nimittävän tuomioistuimen jäsenvaltion lain hyvän 

yhteensovittamisen varmistamiseksi tuomioistuimen olisi nimitettävä yksi tai useampi 
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henkilö, jolla olisi oikeus hallinnoida kuolinpesää perimykseen sovellettavan lain 

nojalla, esimerkiksi perittävän testamentin toimeenpanija tai itse perilliset tai, jos 

perimykseen sovellettava laki tätä edellyttää, ulkopuolinen pesän hallinnoija. 

Tuomioistuimet voivat kuitenkin erityistapauksissa, joissa niiden lainsäädäntö sitä 

edellyttää, nimittää ulkopuolisen pesän hallinnoijan, vaikka tästä ei säädetä 

perimykseen sovellettavassa laissa. Jos perittävä oli nimittänyt testamentin 

toimeenpanijan, kyseiseltä henkilöltä ei saa riistää hänen valtuuksiaan, ellei hänen 

toimeksiantonsa päättäminen ole perimykseen sovellettavan lain mukaan mahdollista. 
 

(18 f) Tuomioistuimen, jossa perintöasia on pantu vireille, jäsenvaltiossa nimitetyillä pesän 

hallinnoijilla olisi oltava hallinnointivaltuudet, joita he voivat käyttää perimykseen 

sovellettavan lain nojalla. Siten jos esimerkiksi perillinen nimitetään pesän 

hallinnoijaksi, hänellä olisi oltava perillisille kyseisen lain nojalla kuuluvat valtuudet 

hallinnoida kuolinpesää. Jos hallinnointivaltuudet, joita voidaan käyttää perimykseen 

sovellettavan lain nojalla, eivät ole riittävät jäämistöomaisuuden säilyttämiseksi tai 

velkojien taikka muiden perittävän velkoja taanneiden henkilöiden oikeuksien 

suojaamiseksi, sen tuomioistuimen, jossa perintöasia on pantu vireille, jäsenvaltiossa 

nimitetyt pesän hallinnoijat voivat käyttää täydentävästi kyseisen jäsenvaltion 

lainsäädännössä tätä varten säädettyjä hallinnointivaltuuksia. Tällaisia täydentäviä 

valtuuksia voisivat olla esimerkiksi luettelon laatiminen kuolinpesän varoista ja 

veloista, velkojille osoitettu ilmoitus perimyksen alkamisesta ja kehotus saatavien 

ilmoittamiseen sekä turvaamistoimet tai muut väliaikaiset toimenpiteet 

jäämistöomaisuuden säilyttämiseksi. Pesän hallinnoijan täydentävien valtuuksien 

nojalla toteuttamien toimien olisi noudatettava perimykseen sovellettavaa lakia, mitä 

tulee jäämistöomaisuuden omistajuuden siirtymiseen, mukaan luettuina oikeustoimet, 

joita edunsaajat ovat tehneet ennen pesän hallinnoijan nimittämistä, vastuuseen 

kuolinpesän veloista sekä edunsaajien oikeuksiin, mukaan luettuna tarvittaessa 

oikeus vastaanottaa perintö tai luopua siitä. Tällaiset toimet voisivat esimerkiksi 

kattaa ainoastaan omaisuuden luovuttamisen tai velkojen maksamisen, mikäli tämä 

olisi sallittua perimykseen sovellettavan lain nojalla. Jos perimykseen sovellettavan 

lain nojalla ulkopuolisen pesän hallinnoijan nimittäminen muuttaa perillisten 

vastuuta, tällainen muutos olisi otettava huomioon. 
 

(18 g) Tämä asetus ei saisi estää sitä, että velkojat voivat esimerkiksi edustajan välityksellä 

toteuttaa kansallisen oikeuden nojalla ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin 

säädösten mukaisesti mahdollisesti käytettävissä olevia lisätoimia oikeuksiensa 

turvaamiseksi. 

 

(18 h) Tässä asetuksessa olisi sallittava perimyksen alkamisesta tiedottaminen mahdollisille 

velkojille muissa jäsenvaltioissa, jossa omaisuutta sijaitsee. Tätä asetusta 

sovellettaessa olisi siksi harkittava mahdollisuutta ottaa tarvittaessa oikeusportaalin 

kautta käyttöön mekanismi, jonka avulla mahdolliset velkojat muissa jäsenvaltioissa 

saavat käyttöönsä asiaankuuluvat tiedot saataviensa ilmoittamiseksi. 

 

(18 i) Perimykseen sovellettavassa laissa olisi määritettävä, keitä edunsaajat ovat kussakin 

perimyksessä. Termi 'edunsaajat' kattaa useimpien lakien mukaan perilliset ja 

testamentinsaajat sekä henkilöt, joilla on oikeus lakiosaan, vaikka esimerkiksi 

testamentinsaajien oikeudellinen asema ei ole sama kaikkien lakien mukaan. 

Joidenkin lakien mukaan testamentinsaaja voi saada suoran osuuden 
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jäämistöomaisuudesta, kun taas joidenkin toisten lakien mukaan testamentinsaaja voi 

saada ainoastaan oikeuden esittää vaatimuksen perillisiä vastaan. 
 

(18 j) Jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus niiden henkilöiden osalta, jotka haluavat 

suunnitella perimyksensä ennakolta, tässä asetuksessa olisi säädettävä erityisestä 

lainvalintasäännöstä, joka koskee kuolemanvaraismääräysten sallittavuutta ja 

aineellista pätevyyttä. Kyseisen säännön yhdenmukaisen soveltamisen 

varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi lueteltava ne seikat, jotka olisi katsottava 

aineelliseen pätevyyteen liittyviksi seikoiksi. Kuolemanvaraismääräyksen aineellisen 

pätevyyden tarkastelu saattaa johtaa päätelmään, että mainittua määräystä ei ole 

oikeudellisesti olemassa. 
 

(18 k) Perintösopimus on eräs kuolemanvaraismääräysten muoto, jonka sallittavuus ja 

hyväksyttävyys vaihtelevat jäsenvaltioittain. Jotta helpotettaisiin sitä, että 

perintöoikeuksien saaminen perintösopimuksen johdosta hyväksytään jäsenvaltioissa, 

tässä asetuksessa olisi määriteltävä, mitä lakia on sovellettava tällaisten sopimusten 

sallittavuuteen, niiden aineelliseen pätevyyteen ja niiden sopimuspuolia sitoviin 

vaikutuksiin, mukaan lukien niiden purkamisedellytykset. 

 

(18 l) Laki, jota tämän asetuksen nojalla sovelletaan kuolemanvaraismääräyksen 

sallittavuuteen ja aineelliseen pätevyyteen ja perintösopimusten osalta sopimuspuolia 

sitoviin vaikutuksiin, ei saisi vaikuttaa sellaisen henkilön oikeuksiin, jolla 

perimykseen sovellettavan lain nojalla on oikeus lakiosaan tai jokin muu oikeus, jota 

henkilö, jonka jäämistöstä on kyse, ei voi häneltä riistää. 

 

(18 m) Kun tässä asetuksessa viitataan lakiin, jota olisi sovellettu 

kuolemanvaraismääräyksen tehneen henkilön perimykseen, jos hän olisi kuollut 

päivänä, jona määräys tehtiin, määräystä muutettiin tai määräys peruutettiin, 

tällaisen viittauksen olisi katsottava tarkoittavan joko sen valtion lakia, jossa hänen 

vakinainen asuinpaikkansa oli kyseisenä päivänä, tai, jos hän oli valinnut lain tämän 

asetuksen nojalla, sen valtion lakia, jonka kansalainen hän oli kyseisenä päivänä.  

 
(19) Tällä asetuksella olisi säänneltävä kaikkien kirjallisesti tehtyjen 

kuolemanvaraismääräysten muodollista pätevyyttä sellaisin säännöin, jotka ovat 
testamenttimääräysten muotoa koskevista lakiristiriidoista 5 päivänä lokakuuta 1961 
tehdyn Haagin yleissopimuksen sääntöjen mukaisia. Määritettäessä, onko tietty 

kuolemanvaraismääräys muodollisesti pätevä tämän asetuksen nojalla, toimivaltaisen 

viranomaisen olisi jätettävä huomiotta kansainvälisen seikan petollinen luominen 

muodollista pätevyyttä koskevien sääntöjen kiertämiseksi. 
 

(19 a) Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan muotoa koskeviksi kaikki oikeudelliset 

säännökset, jotka rajoittavat kuolemanvaraismääräysten sallittuja muotoja 

kuolemanvaraismääräyksen tekevään henkilöön liittyvien seikkojen, esimerkiksi 

hänen ikänsä, nojalla. Tämän ei pitäisi tulkita tarkoittavan sitä, että 

kuolemanvaraismääräyksen muodolliseen pätevyyteen tämän asetuksen nojalla 

sovellettavassa laissa olisi määritettävä, onko alaikäisellä kelpoisuus tehdä 

kuolemanvaraismääräys. Kyseessä olevassa laissa olisi määritettävä vain se, olisiko 

henkilöön liittyvän seikan, kuten esimerkiksi alaikäisyyden, estettävä henkilöä 

tekemästä kuolemanvaraismääräystä tietyssä muodossa. 
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▌ 
 
(22) ▌Taloudellisten, perheoikeudellisten tai sosiaalisten seikkojen vuoksi tiettyyn kiinteään 

omaisuuteen, tiettyihin yrityksiin ja muihin erityisiin omaisuuseriin sovelletaan niiden 
sijaintijäsenvaltiossa erityissääntöjä, jotka sisältävät kyseisen omaisuuden perimystä 

koskevia tai siihen vaikuttavia rajoituksia. Tällä asetuksella olisi varmistettava 
tällaisten erityissääntöjen soveltaminen. Tämä perimykseen sovellettavan lain 
soveltamista koskeva poikkeus edellyttää kuitenkin suppeaa tulkintaa, jotta se on 
sopusoinnussa tämän asetuksen yleisen tavoitteen kanssa. Näin ollen tietyn omaisuuden 

perimystä koskevia tai siihen vaikuttavia rajoituksia sisältävinä erityissääntöinä ei 

voida pitää lainvalintasääntöjä, joiden nojalla kiinteään omaisuuteen sovelletaan eri 

lakia kuin irtaimeen omaisuuteen, eikä säännöksiä, joiden mukaan lakiosa on 

suurempi kuin perimykseen tämän asetuksen nojalla sovellettavassa laissa säädetty 

lakiosa. 

 
(23) Jotta varmistettaisiin sellaisten tilanteiden yhdenmukainen käsittely, joissa on 

epävarmaa, missä järjestyksessä kaksi tai useampia henkilöitä, joiden perimyksen 

sovellettaisiin eri lakeja, on kuollut, tässä asetuksessa olisi otettava käyttöön sääntö, 

jonka mukaan kellään perittävistä ei saisi olla oikeuksia toisen tai toisten perintöön. 
 

(23 a) Joissain tilanteissa jäämistö voi jäädä vaille perillistä. Eri laeissa vahvistetaan eri 

säännöksiä tällaisia tilanteita varten. Joidenkin lakien nojalla esimerkiksi valtio voi 

periä haltijattoman jäämistön riippumatta siitä, missä omaisuus sijaitsee. Joidenkin 

muiden lakien mukaan valtio voi ottaa haltuunsa ainoastaan alueellaan sijaitsevan 

omaisuuden. Tässä asetuksessa olisi näin ollen säädettävä säännöstä, jonka mukaan 

perimykseen sovellettavan lain soveltaminen ei sulje pois sitä, että jäsenvaltio voi 

ottaa haltuunsa oman lainsäädäntönsä mukaisesti alueellaan sijaitsevan omaisuuden. 

Jotta kuitenkin varmistettaisiin, että tämä sääntö ei rajoita jäämistön velkojien 

oikeuksia, olisi lisättävä edellytys, joka mahdollistaa sen, että jäämistön velkoja voi 

periä saataviaan jäämistöomaisuudesta kokonaisuudessaan riippumatta sen 

sijainnista. 
 

(23 b) Tässä asetuksessa säädetyt lainvalintasäännöt voivat johtaa jonkin kolmannen valtion 

lain soveltamiseen. Tällaisessa tilanteessa olisi otettava huomioon kyseisen valtion 

lain kansainvälistä yksityisoikeutta koskevat säännöt. Jos näissä säännöissä on 

takaisin- ja edelleenviittaus jonkin jäsenvaltion lakiin tai sellaisen kolmannen valtion 

lakiin, joka soveltaisi perimykseen omaa lakiaan, tällainen takaisin- ja 

edelleenviittaus olisi hyväksyttävä, jotta varmistetaan kansainvälinen 

johdonmukaisuus. Takaisin- ja edelleenviittausta ei kuitenkaan sovellettaisi 

tapauksissa, joissa perittävä oli valinnut jonkin kolmannen valtion lain. 
 
(24) Jäsenvaltioiden tuomioistuimille ja muille perintöasioita käsitteleville toimivaltaisille 

viranomaisille olisi annettava yleistä etua koskevien seikkojen perusteella 
poikkeustilanteissa mahdollisuus olla huomioimatta ulkomaisen lain tiettyjä 

säännöksiä, jos ▌tietyssä tapauksessa tällaisten säännösten soveltaminen olisi selvästi 
ristiriidassa kyseisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden (ordre public) 
kanssa. Tuomioistuinten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten ei kuitenkaan 

pitäisi voida soveltaa oikeusjärjestyksen perusteisiin perustuvaa poikkeusta 

estääkseen toisen valtion lain soveltamisen tai kieltäytyäkseen toisen jäsenvaltion 

päätöksen, virallisen asiakirjan tai tuomioistuinsovinnon tunnustamisesta tai 
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tapauksen mukaan hyväksymisestä tai täytäntöönpanosta, jos tämä olisi vastoin 

Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen 21 artiklaa, jossa kielletään 

kaikenlainen syrjintä.  
 
(25) Kun otetaan huomioon, että tämän asetuksen yleinen tavoite on jäsenvaltioissa 

perintöasioissa tehtyjen päätösten vastavuoroinen tunnustaminen riippumatta siitä, 

tehtiinkö kyseiset päätökset riita-asian käsittelyssä vai muussa käsittelyssä, tässä 
asetuksessa olisi oltava ▌päätösten tunnustamista, täytäntöönpanokelpoisuutta ja 
täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä, jotka ovat samanlaisia kuin muissa 

yksityisoikeudellisen yhteistyön alalla annetuissa unionin säädöksissä. 
 
(26) Jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset järjestelmät perintöasioiden käsittelemiseksi 

jäsenvaltioissa, tässä asetuksessa olisi varmistettava virallisten asiakirjojen 
hyväksyminen ja täytäntöönpanokelpoisuus perintöasioissa kaikissa jäsenvaltioissa. 

 

(26 a) Virallisilla asiakirjoilla olisi oltava toisessa jäsenvaltiossa sama todistusvoima kuin 

niillä on alkuperäjäsenvaltiossa tai siihen mahdollisimman verrannollinen vaikutus. 

Määritettäessä tietyn virallisen asiakirjan todistusvoimaa toisessa jäsenvaltiossa tai 

siihen mahdollisimman verrannollista vaikutusta olisi mainittava, millainen virallisen 

asiakirjan todistusvoima on laadultaan ja soveltamisalaltaan alkuperäjäsenvaltiossa. 

Siksi alkuperäjäsenvaltion laista riippuu, millainen todistusvoima tietyllä virallisella 

asiakirjalla olisi oltava toisessa jäsenvaltiossa. 
 

(26 b) Virallisen asiakirjan "oikeellisuuden" olisi oltava itsenäinen käsite, joka kattaa 

esimerkiksi sellaiset seikat kuin asiakirjan aitous, asiakirjan muodolliset vaatimukset, 

asiakirjan laativan viranomaisen valtuudet ja menettely, jonka mukaisesti asiakirja 

laaditaan. Sen olisi katettava myös asianomaisen viranomaisen viralliseen asiakirjaan 

merkitsemät tosiseikat, esimerkiksi se, että mainitut osapuolet saapuivat viranomaisen 

luokse mainittuna ajankohtana ja että he tekivät mainitut ilmoitukset. Osapuolen, 

joka haluaa riitauttaa virallisen asiakirjan oikeellisuuden, olisi tehtävä se virallisen 

asiakirjan alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisessa tuomioistuimessa kyseisen 

jäsenvaltion lain mukaisesti. 
 

(26 c) Sanamuoto "viralliseen asiakirjaan kirjatut oikeustoimet tai oikeudelliset suhteet" 

olisi tulkittava viittaukseksi viralliseen asiakirjaan kirjattuun asiasisältöön. 

Viralliseen asiakirjaan kirjattuja oikeustoimia voisivat olla esimerkiksi osapuolten 

välinen sopimus pesänjaosta, testamentti tai perintösopimus tai muu tahdonilmaisu. 

Oikeudellisiin suhteisiin voisi kuulua esimerkiksi perillisten ja muiden edunsaajien 

määrittäminen perimykseen sovellettavan lain mukaisesti, heidän osuutensa, 

mahdollinen lakiosa tai muu perimykseen sovellettavan lain nojalla vahvistettu 

seikka. Osapuolen, joka haluaa riitauttaa viralliseen asiakirjaan kirjatut oikeustoimet 

tai oikeudelliset suhteet, olisi tehtävä se tämän asetuksen nojalla toimivaltaisissa 

tuomioistuimissa, joiden olisi tehtävä riitauttamista koskeva päätös perimykseen 

sovellettavan lain mukaisesti. 
 

(26 d) Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa tulee esille viralliseen 

asiakirjaan kirjattuja oikeustoimia ja oikeudellisia suhteita koskeva kysymys, on asiaa 

käsittelevä tuomioistuin toimivaltainen ratkaisemaan tuon kysymyksen. 
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(26 e) Riitautetulla virallisella asiakirjalla ei pitäisi olla todistusvoimaa muussa 

jäsenvaltiossa kuin alkuperäjäsenvaltiossa riitautuskanteen ollessa vireillä. Jos 

riitautus koskee ainoastaan viralliseen asiakirjaan kirjattuihin oikeustoimiin ja 

oikeudellisiin suhteisiin liittyvää erityistä kysymystä, kyseessä olevalla virallisella 

asiakirjalla ei pitäisi olla todistusvoimaa muussa jäsenvaltiossa kuin 

alkuperäjäsenvaltiossa riitautetun kysymyksen osalta riitautuskanteen ollessa vireillä. 

Riitautuksen johdosta pätemättömäksi julistetun virallisen asiakirjan olisi lakattava 

olemasta todistusvoimainen. 
 

(26 f) Kun viranomaiselle esitetään tätä asetusta sovellettaessa kaksi ristiriidassa olevaa 

virallista asiakirjaa, sen olisi arvioitava, kumpaa virallista asiakirjaa olisi, vai olisiko 

kumpaakaan, pidettävä ensisijaisena ottaen huomioon kyseessä olevan tapauksen 

olosuhteet. Jos noiden olosuhteiden perusteella ei ole selvää, kumpaa virallista 

asiakirjaa olisi, vai olisiko kumpaakaan, pidettävä ensisijaisena, kysymys olisi 

ratkaistava tämän asetuksen nojalla toimivaltaisissa tuomioistuimissa tai asiaa 

käsittelevässä tuomioistuimessa, jos kysymys tulee esiin vireillä olevan menettelyn 

kuluessa. Jos virallinen asiakirja ja päätös ovat ristiriidassa keskenään, olisi otettava 

huomioon tämän asetuksen mukaiset päätösten tunnustamatta jättämisen perusteet.  
 
(27) Rajat ylittäviä vaikutuksia omaavan perintöasian nopea, helppo ja tehokas 

ratkaiseminen unionissa merkitsee sitä, että perillisten, testamentinsaajien, testamentin 

toimeenpanijoiden tai pesän hallinnoijien olisi voitava osoittaa helposti asemansa 
ja/tai oikeutensa ja toimivaltansa toisessa jäsenvaltiossa, esimerkiksi jäsenvaltiossa, 

jossa jäämistöomaisuus sijaitsee. Jotta he voisivat tehdä niin, tällä asetuksella otetaan 
käyttöön yhtenäinen todistus eli eurooppalainen perintötodistus, jäljempänä 'todistus', 

joka annetaan käytettäväksi toisessa jäsenvaltiossa. Toissijaisuusperiaatteen 
noudattamiseksi tämä todistus ei saisi korvata ▌sisäisiä asiakirjoja, joita jäsenvaltioissa 

voi olla käytössä samoja tarkoituksia varten. ▌ 
 

(27 a) Todistuksen antavan viranomaisen olisi otettava huomioon muodollisuudet, joita 

kiinteän omaisuuden rekisteröinti edellyttää jäsenvaltiossa, jossa rekisteriä pidetään. 

Sitä varten tässä asetuksessa olisi säädettävä tällaisia muodollisuuksia koskevien 

tietojen vaihdosta jäsenvaltioiden kesken. 

 

(27 b) Todistuksen käytön ei pitäisi olla pakollista. Tämä tarkoittaa, että henkilöitä, jotka 

voivat hakea todistusta, ei pitäisi velvoittaa tekemään niin, vaan heidän pitäisi voida 

käyttää muita tämän asetuksen mukaisesti saatavilla olevia välineitä (päätökset, 

viralliset asiakirjat ja tuomioistuinsovinnot). Millään viranomaisella tai kellään 

henkilöllä, jolle toisessa jäsenvaltiossa annettu todistus on esitetty, ei kuitenkaan saisi 

olla oikeutta pyytää päätöksen, virallisen asiakirjan tai tuomioistuinsovinnon 

esittämistä todistuksen sijasta. 

 

(27 c) Todistus olisi annettava siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimet ovat toimivaltaisia 

tämän asetuksen nojalla. Kunkin jäsenvaltion olisi kansallisessa lainsäädännössään 

määritettävä, mitkä viranomaiset ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen, eli tässä 

asetuksessa tarkoitetut tuomioistuimet tai muut perintöasioissa toimivaltaiset 

viranomaiset, esimerkiksi notaarit. Kunkin jäsenvaltion olisi kansallisessa 

lainsäädännössään määritettävä myös se, voiko todistuksen antava viranomainen 

sallia muiden toimivaltaisten elinten, esimerkiksi elinten, jotka ovat toimivaltaisia 

vastaanottamaan lakisääteisiä ilmoituksia valan sijasta, osallistumisen todistuksen 
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antamiseen. Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle asiaankuuluvat tiedot 

todistuksen antavista viranomaisistaan, jotta nämä tiedot voidaan saattaa yleisön 

saataville. 

 

(27 d) Todistuksella olisi oltava samat oikeusvaikutukset kaikissa jäsenvaltioissa. 

Todistuksen ei pitäisi itsessään olla täytäntöönpanoasiakirja, mutta sen olisi oltava 

todistusvoimainen, ja sen olisi katsottava osoittavan todenmukaisesti perimykseen 

sovellettavan lain tai muun tiettyihin seikkoihin sovellettavan lain mukaisesti 

vahvistetut seikat, kuten kuolemanvaraismääräysten aineellinen pätevyys. 

Todistuksen todistusvoimaa ei saisi laajentaa koskemaan seikkoja, jotka eivät kuulu 

tämän asetuksen soveltamisalaan, kuten isyyden vahvistamiseen liittyviä kysymyksiä 

tai sitä, onko tietty omaisuus kuulunut perittävälle. Henkilölle, joka suorittaa maksuja 

tai luovuttaa jäämistöomaisuutta henkilölle, joka on todistuksessa esitetty oikeutetuksi 

vastaanottamaan tällaisen maksun tai tällaista omaisuutta perillisenä tai 

testamentinsaajana, olisi annettava asianmukaista suojaa, jos hän on toiminut 

hyvässä uskossa luottaen todistuksessa vahvistettujen tietojen oikeellisuuteen. Samaa 

suojaa olisi annettava henkilölle, joka luottaen todistuksessa vahvistettujen tietojen 

oikeellisuuteen ostaa tai vastaanottaa jäämistöomaisuutta henkilöltä, joka on 

todistuksessa esitetty oikeutetuksi määräämään tällaisesta omaisuudesta. Suojan 

antaminen olisi varmistettava siinä tapauksessa, että esitetään oikeaksi todistettuja 

jäljennöksiä, jotka ovat edelleen päteviä. Tällaisen kolmannen henkilön omaisuuden 

hankinnan pätevyyttä ei pitäisi määritellä tämän asetuksen nojalla. 

 

(27 e) Toimivaltaisen viranomaisen olisi annettava todistus pyynnöstä. Todistuksen antavan 

viranomaisen olisi säilytettävä alkuperäinen todistus ja annettava hakijalle ja muille 

henkilöille, jotka osoittavat, että heillä on oikeutettu etu asiassa, yksi tai useampi 

oikeaksi todistettu jäljennös. Jäsenvaltiot voivat tämän estämättä sallia asiakirjojen 

julkisuutta koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti todistuksen jäljennösten 

antamisen yleisön saataville. Tässä asetuksessa olisi säädettävä todistuksen antavan 

viranomaisen päätösten oikaisumenettelystä, joka kattaa myös päätökset kieltäytyä 

antamasta todistusta. Oikeaksi todistettujen jäljennösten väärinkäytön välttämiseksi 

todistuksen antavan viranomaisen olisi ilmoitettava todistuksen oikaisemisesta, 

muuttamisesta tai peruuttamisesta henkilöille, joille on annettu oikeaksi todistettuja 

jäljennöksiä. 

 
(28) Koska jäsenvaltioiden on noudatettava tekemiään kansainvälisiä sitoumuksia, tämä 

asetus ei saisi vaikuttaa niiden kansainvälisten yleissopimusten soveltamiseen, joissa 
yksi tai useampi jäsenvaltio on osapuolena, kun tämä asetus annetaan. Erityisesti 

jäsenvaltioiden, jotka ovat testamenttimääräysten muotoa koskevista lakiristiriidoista 

5 päivänä lokakuuta 1961 tehdyn Haagin yleissopimuksen sopimuspuolia, olisi 

voitava soveltaa edelleen testamenttien ja keskinäisten testamenttien muodollisen 

pätevyyden osalta kyseisen yleissopimuksen määräyksiä tämän asetuksen säännösten 

sijasta. Tämän asetuksen yleisten tavoitteiden mukaisuus edellyttää kuitenkin, että tällä 
asetuksella on jäsenvaltioiden välillä etusija yksinomaan kahden tai useamman 

jäsenvaltion välillä tehtyihin yleissopimuksiin nähden siltä osin kuin tällaiset 

yleissopimukset koskevat tällä asetuksella säänneltyjä asioita.  
 

(28 a) Tämä asetus ei saisi estää sitä, että jäsenvaltiot, jotka ovat Suomen, Islannin, Norjan, 

Ruotsin ja Tanskan välillä 19 päivänä marraskuuta 1934 tehdyn, perintöä, 

testamenttia ja pesänselvitystä koskevia kansainvälisen yksityisoikeuden määräyksiä 
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sisältävän sopimuksen osapuolia, voivat jatkaa kyseisen sopimuksen, sellaisena kuin 

se on tarkistettuna sopimuspuolina olevien valtioiden välisellä hallitustenvälisellä 

sopimuksella, tiettyjen määräysten soveltamista. 

 
(29) Tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava 

ilmoittamaan tietyt tiedot perintöoikeutta koskevista lainsäädännöistään ja 

menettelyistään 28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 
2001/470/EY1 perustetun siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen 
verkoston puitteissa. Jotta kaikki tämän asetuksen käytännön soveltamisen kannalta 

oleelliset tiedot voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä hyvissä 

ajoin, jäsenvaltioiden olisi myös ilmoitettava kyseiset tiedot komissiolle ennen 

asetuksen soveltamisen aloittamista. 
 

(29 a) Tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi ja nykyaikaisen viestintäteknologian 

käytön mahdollistamiseksi olisi myös vahvistettava vakiolomakkeet niille todistuksille, 

jotka esitetään päätöksen, virallisen asiakirjan tai tuomioistuinsovinnon 

täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen yhteydessä, ja 

eurooppalaista perintötodistusta koskevalle hakemukselle sekä itse todistukselle.  

 

(29 b) Tässä asetuksessa säädettyjen ajanjaksojen ja määräaikojen laskemiseen olisi 

sovellettava määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä 

3 päivänä kesäkuuta 1971 annettua neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 

1182/71
2
. 

 
(30) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 

komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011
3
 mukaisesti. 

 
(31) ▌Tässä asetuksessa tarkoitettujen todistusten ja lomakkeiden laatimista ja myöhempää 

muuttamista koskevien täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseen olisi sovellettava 

neuvoa-antavaa menettelyä asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. 

 
▌ 
 
(33) Koska tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat henkilöiden vapaa liikkuvuus, 

kansalaisten mahdollisuus järjestää perimyksensä ennakolta EU:n yhteydessä ja 
perillisten, testamentinsaajien ja muiden perittävälle läheisten henkilöiden sekä 
kuolinpesän velkojien oikeuksien suojelu, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan tämän asetuksen laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 

                                                 
1 EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25. 
2
 EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1. 
3 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 
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suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen. 

 
(34) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet ▌. Jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja muiden 

toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava tätä asetusta kyseisiä oikeuksia ja 
periaatteita kunnioittaen. 

 
(35) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa olevien 1 ja 2 artiklan 
mukaisesti kyseiset jäsenvaltiot eivät osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus 

ei sido niitä eikä sitä sovelleta niihin. Tämä ei kuitenkaan vaikuta Yhdistyneen 

kuningaskunnan ja Irlannin mahdollisuuteen ilmoittaa mainitun pöytäkirjan 
4 artiklan mukaisesti aikomuksestaan hyväksyä tämä asetus sen antamisen jälkeen. 

 
(36) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa olevien 1 ja 2 artiklan 
mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa 
eikä sitä sovelleta Tanskaan, 

 
 
OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 
 

I luku 
Soveltamisala ja määritelmät 

 
1 artikla 

Soveltamisala 
 
1. Tätä asetusta sovelletaan perimykseen. Sitä ei sovelleta vero-, tulli- tai hallintoasioihin. 
 
▌ 
 
3. Tämän asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu seuraavat asiat: 
 

a) luonnollisten henkilöiden asema sekä perhesuhteet ja suhteet, joilla niihin 

sovellettavan lain mukaan katsotaan olevan vastaavia vaikutuksia; 
 

b) luonnollisten henkilöiden oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 19 c artiklan 
soveltamista; 

 
c) luonnollisen henkilön katoamiseen, poissaoloon tai oletettuun kuolemaan 

liittyvät kysymykset; 
 

d) kysymykset, jotka liittyvät aviovarallisuussuhteisiin ja sellaisiin suhteisiin 
liittyviin varallisuussuhteisiin, joilla niihin sovellettavan lain mukaan katsotaan 
olevan avioliittoon verrattavia vaikutuksia; 
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e) muut kuin kuolemasta johtuvat elatusvelvoitteet; 
 

e a) suullisten kuolemanvaraismääräysten muodollinen pätevyys; 

 
f) muutoin kuin perimyksen kautta, esimerkiksi lahjana, syntyvät tai siirtyvät 

omistusoikeudet, etuudet ja omaisuus, ▌yhteisomistus jälkeenelävän oikeuksin, 
eläkejärjestelyt, vakuutussopimukset ja vastaavanluonteiset järjestelyt, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 2 kohdan j alakohdan soveltamista; 
 

g) yhtiöoikeudessa ja muita oikeushenkilöitä koskevissa laeissa säännellyt 
kysymykset, kuten yhtiöiden tai muiden yhteisöjen tai yhteenliittymien 
perustamisasiakirjoihin ja yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin sisältyvät lausekkeet, 
joissa määrätään, mitä osuuksille tapahtuu ▌jäsenten kuollessa; 

 
h) yhtiöiden tai muiden yhteisöjen tai yhteenliittymien purkaminen, lakkaaminen ja 

sulautuminen; 
 

i) trustien perustaminen, hallinnointi ja purkaminen; 
 

j) ▌esineoikeuksien luonne, ja 

 

j a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen liittyvien oikeuksien kirjaaminen 

rekisteriin, kirjaamisen oikeudelliset edellytykset mukaan luettuina, ja 

tällaisten oikeuksien rekisteriin kirjaamisen tai kirjaamatta jättämisen 

vaikutukset. 

 

 

1 a artikla 

Perintöasioita koskeva toimivalta jäsenvaltioissa 

 

Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden viranomaisten toimivaltaan käsitellä perintöasioita. 

 
 

2 artikla 
Määritelmät 

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan  
 

a) 'perimyksellä' jäämistöseuraantoa, joka kattaa kaikenlaisen omaisuuden, 
oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymisen kuolemantapauksen johdosta, olipa 
kyseessä kuolemanvaraismääräykseen perustuva tahdonvaltainen siirtyminen tai 
lakimääräiseen perimykseen perustuva siirtyminen; 

 
▌ 

 
c) 'perintösopimuksella' sopimusta, myös keskinäisestä testamentista johtuvaa 

sopimusta, jossa annetaan, muutetaan tai poistetaan vastikkeellisesti tai 
vastikkeetta oikeuksia yhden tai useamman sopimuspuolena olevan henkilön 
tulevaan jäämistöön; 
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d) 'keskinäisellä testamentilla' ▌kahden tai useamman henkilön yhtenä asiakirjana 

laatimaa testamenttia ▌; 
 

d a) 'kuolemanvaraismääräyksellä' testamenttia, keskinäistä testamenttia tai 

perintösopimusta; 

 
e) 'alkuperäjäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa päätös on annettu, 

tuomioistuinsovinto on hyväksytty tai tehty, virallinen asiakirja on laadittu tai 

eurooppalainen perintötodistus annettu; 
 

f) 'täytäntöönpanojäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa päätöksen, 
tuomioistuinsovinnon tai virallisen asiakirjan täytäntöönpanokelpoisuutta tai 
täytäntöönpanoa pyydetään; 

 
g) 'päätöksellä' perintöasiaa koskevaa jäsenvaltion tuomioistuimen päätöstä 

riippumatta siitä, miksi päätöstä kutsutaan, samoin kuin oikeudenkäyntikuluja 
koskevaa tuomioistuimen virkamiehen päätöstä; 

 

g a) 'tuomioistuinsovinnolla' tuomioistuimen hyväksymää tai menettelyn kuluessa 

tuomioistuimessa tehtyä sovintoa perintöasiassa;  

 
h) 'virallisella asiakirjalla' perintöasiaa koskevaa asiakirjaa, joka on laadittu 

virallisesti tai rekisteröity virallisena asiakirjana jäsenvaltiossa ja jonka 
 

i) virallisuus liittyy tuon virallisen asiakirjan allekirjoitukseen ja sisältöön, 
ja 

 
ii) virallisuuden on vahvistanut viranomainen tai muu alkuperäjäsenvaltion 

tähän tarkoitukseen valtuuttama virallinen taho ▌. 
 
2. Tässä asetuksessa 'tuomioistuimella' tarkoitetaan oikeusviranomaisia ja kaikkia 

muita viranomaisia ja oikeusalan toimijoita, jotka ovat toimivaltaisia perintöasioissa 

ja hoitavat oikeudellisia tehtäviä tai jotka toimivat oikeusviranomaisen antaman 

valtuutuksen nojalla tai oikeusviranomaisen valvonnassa, edellyttäen että nämä muut 

viranomaiset ja oikeusalan toimijat pystyvät antamaan takeita puolueettomuudestaan 

ja osapuolten oikeudesta tulla kuulluksi ja että niiden toimintajäsenvaltionsa 

lainsäädännön mukaisesti tekemät päätökset täyttävät seuraavat edellytykset: 

 

a) päätökseen voi hakea muutosta tai pyytää sen uudelleen tarkastelua 

oikeusviranomaisessa, ja 

 

b) päätöksellä on oikeusvoima ja vaikutus, jotka ovat rinnastettavissa samaa 

asiaa koskevan oikeusviranomaisen päätöksen oikeusvoimaan ja 

vaikutukseen. 

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

muut viranomaiset ja oikeusalan toimijat 47 artiklan mukaisesti. 
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II luku 
Toimivalta 

 
▌ 
 

4 artikla 
Yleinen toimivalta 

 
▌Sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa perittävän vakinainen asuinpaikka oli kuolinhetkellä, 

ovat toimivaltaisia antamaan ratkaisun perimyksestä kokonaisuudessaan. 
 

 

▌ 
 

5 a artikla 

Oikeuspaikkaa koskeva sopimus 

 
1. Jos perittävä oli 17 artiklan nojalla valinnut perimykseensä sovellettavaksi jonkin 

jäsenvaltion lain, kyseessä olevat osapuolet voivat sopia, että sen jäsenvaltion 

tuomioistuimella tai tuomioistuimilla, jonka laki oli valittu, on yksinomainen 

toimivalta tehdä ratkaisu kaikista perimykseen liittyvistä asioista. 

 

2. Tällainen oikeuspaikan valintaa koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti, ja kaikkien 

kyseessä olevien osapuolten on päivättävä ja allekirjoitettava se. Kirjallisena pidetään 

myös kaikkea sähköisin keinoin tapahtunutta viestintää, josta jää sopimuksen pysyvä 

tallenne.  

 

 

5 b artikla 

Toimivallan puuttumisen toteaminen lainvalinnan yhteydessä 

 

Jos laki, jonka perittävä oli 17 artiklan nojalla valinnut perimykseensä sovellettavaksi, on 

jonkin jäsenvaltion laki, tuomioistuin, jossa asia on 4 tai 6 artiklan mukaisesti pantu vireille, 

 

a) voi jonkin asian osapuolen pyynnöstä todeta, ettei se ole toimivaltainen, katsoessaan, 

että sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jonka laki oli valittu, on paremmat edellytykset 

ratkaista perintöasia, ottaen huomioon perimykseen liittyvät käytännön olosuhteet, 

kuten osapuolten vakinainen asuinpaikka ja omaisuuden sijainti, tai 

 

b) mainitun tuomioistuimen on todettava, ettei se ole toimivaltainen, jos asian osapuolet 

ovat sopineet 5 a artiklan mukaisesti toimivallan siirtämisestä sen jäsenvaltion 

tuomioistuimelle tai tuomioistuimille, jonka laki oli valittu.  

 

 

5 c artikla 

Toimivalta lainvalinnan yhteydessä 

 

Sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jonka lain perittävä oli 17 artiklan nojalla valinnut, on 

toimivalta tehdä ratkaisu perintöasiassa, jos 
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a) tuomioistuin, jossa asia oli aikaisemmin pantu vireille, on todennut, ettei se ole 

toimivaltainen kyseisessä asiassa 5 b artiklan nojalla, tai 

 

b) asian osapuolet ovat sopineet 5 a artiklan mukaisesti toimivallan siirtämisestä 

kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimelle tai tuomioistuimille, tai 

 

c) asian osapuolet ovat nimenomaisesti tunnustaneet sen tuomioistuimen toimivallan, 

jossa asia on pantu vireille. 

 

 

5 d artikla 

Omasta aloitteesta vireille pannun asian käsittelyn päättäminen lainvalinnan johdosta 

 

Tuomioistuimen, jossa perintöasia on pantu vireille sen omasta aloitteesta 4 tai 6 artiklan 

nojalla, on päätettävä käsittely, jos asian osapuolet ovat sopineet perintöasian sovinnollisesta 

ratkaisemisesta tuomioistuimen ulkopuolella jäsenvaltiossa, jonka lain perittävä oli 

17 artiklan nojalla valinnut. 

 

 

5 e artikla 

Saapuville tuloon perustuva toimivalta 

 

1. Jos 5 c artiklan nojalla toimivaltaa käyttävässä jäsenvaltion tuomioistuimessa vireillä 

olevien menettelyjen aikana ilmenee, että kaikki osapuolet eivät ole 

lainvalintasopimuksen osapuolia, tuomioistuin jatkaa toimivallan käyttöä, jos 

osapuolet, jotka eivät ole sopimuksen osapuolia, tulevat saapuville kiistämättä 

tuomioistuimen toimivaltaa. 

 

2. Jos asian osapuolet, jotka eivät ole sopimuksen osapuolia, kiistävät 1 kohdassa 

tarkoitetun tuomioistuimen toimivallan, tuomioistuimen on jätettävä asia tutkimatta. 

 

Tässä tapauksessa toimivalta tehdä ratkaisu perintöasiassa kuuluu 4 tai 6 artiklan 

nojalla toimivaltaisille tuomioistuimille. 

 
 

6 artikla 
Toissijainen toimivalta 

 

1. Jos perittävän vakinainen asuinpaikka hänen kuollessaan ei sijaitse missään 
jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa jäämistöomaisuutta sijaitsee, ovat 
kuitenkin toimivaltaisia tekemään ratkaisun perimyksestä kokonaisuudessaan, jos  

 
▌ 

 
b) perittävällä oli kuollessaan kyseisen jäsenvaltion kansalaisuus; tai 

 
b a) perittävän edellinen vakinainen asuinpaikka oli tuossa jäsenvaltiossa 

edellyttäen, että ajankohtana, jona asia pannaan tuomioistuimessa vireille, ei 

ole kulunut yli viittä vuotta siitä, kun tuo vakinainen asuinpaikka muuttui. 
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▌ 
 

2. Jollei minkään jäsenvaltion tuomioistuin ole toimivaltainen 1 kohdan nojalla, sen 

jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa jäämistöomaisuutta sijaitsee, ovat kuitenkin 

toimivaltaisia tekemään ratkaisun kyseisestä omaisuudesta. 

 

 

6 a artikla 

Varatoimivalta 

 

Jollei mikään jäsenvaltion tuomioistuin ole toimivaltainen tämän asetuksen muiden 

säännösten nojalla, jäsenvaltion tuomioistuimet voivat poikkeuksellisesti tehdä ratkaisun 

perintöasiassa, jos menettelyä ei voida kohtuudella panna vireille tai toteuttaa tai jos se olisi 

mahdotonta toteuttaa kolmannessa valtiossa, johon asialla on läheinen liittymä. 

 

Asialla on oltava riittävä liittymä siihen jäsenvaltioon, jonka tuomioistuimessa asia pannaan 

vireille. 

 

 

6 b artikla 

Menettelyjen rajoittaminen 

 

1. Jos perittävän jäämistöön kuuluu kolmannessa valtiossa sijaitsevaa omaisuutta, 

tuomioistuin, jossa perintöasia on pantu vireille, voi jonkin osapuolen pyynnöstä 

päättää, ettei se tee ratkaisua tästä omaisuudesta, jos on odotettavissa, ettei sen 

kyseistä omaisuutta koskevaa päätöstä tunnusteta ja mahdollisesti todeta 

täytäntöönpanokelpoiseksi kyseisessä kolmannessa valtiossa. 

 

2. Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta osapuolten oikeuteen rajoittaa menettelyn ulottuvuutta 

sen jäsenvaltion lain nojalla, jonka tuomioistuimessa asia on pantu vireille. 

 

 

▌ 
 

8 artikla 
Perinnön tai testamenttisaannon tai lakiosan vastaanottaminen tai siitä luopuminen  

 

Ratkaisujen tekemiseen perintöasiassa tämän asetuksen nojalla toimivaltaisen 

tuomioistuimen lisäksi sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa kenen tahansa sellaisen 

henkilön vakinainen asuinpaikka on, joka perimykseen sovellettavan lain mukaisesti voi tehdä 

viranomaiselle perinnön, testamenttisaannon tai lakiosan vastaanottamista tai siitä luopumista 
koskevan ilmoituksen tai ilmoituksen, jonka tarkoituksena on rajoittaa kyseisen henkilön 
vastuuta kuolinpesän velvoitteiden osalta, ovat toimivaltaisia vastaanottamaan tällaisia 

ilmoituksia siinä tapauksessa, että tällaiset ilmoitukset voidaan kyseisen jäsenvaltion lain 

mukaisesti tehdä tuomioistuimelle. 
 
 

▌ 
 



 

 PE 482.677\ 27 
 

 FI 
 

 

10 artikla 
Asian vireillepano tuomioistuimessa 

 
Tätä lukua sovellettaessa asia katsotaan pannun vireille tuomioistuimessa 
 
a) ajankohtana, jona haastehakemus tai vastaava asiakirja jätetään tuomioistuimeen, 

edellyttäen, että kantaja ei ole sen jälkeen jättänyt toteuttamatta häneltä edellytettyjä 
toimenpiteitä haasteen antamiseksi tiedoksi vastaajalle, tai 

 
b) jos kyseinen asiakirja on annettava tiedoksi ennen sen jättämistä tuomioistuimeen, 

ajankohtana, jona tiedoksiannosta vastaava viranomainen ottaa sen vastaan, edellyttäen, 
että kantaja ei ole sen jälkeen jättänyt toteuttamatta häneltä edellytettyjä toimenpiteitä 
asiakirjan jättämiseksi tuomioistuimeen, tai 

 

b a) jos asian käsittely aloitetaan tuomioistuimen omasta aloitteesta, ajankohtana, jona 

tuomioistuin tekee päätöksen käsittelyn aloittamisesta, tai jos tällaista päätöstä ei 

edellytetä, ajankohtana, jona tuomioistuin kirjaa asian rekisteriin. 
 
 

11 artikla 
Toimivallan tutkiminen 

 
Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa on pantu vireille perintöasia, jossa tuomioistuin ei tämän 
asetuksen mukaan ole toimivaltainen, sen on omasta aloitteestaan ilmoitettava, ettei sillä ole 
toimivaltaa. 
 
 

12 artikla 
Tutkittavaksi ottamisen edellytysten tutkiminen 

 
1. Jos vastaaja, jonka vakinainen asuinpaikka on muussa valtiossa kuin siinä 

jäsenvaltiossa, jossa kanne on pantu vireille, ei tule saapuville, toimivaltaisen 
tuomioistuimen on keskeytettävä asian käsittely, kunnes on osoitettu, että vastaajalla on 
ollut mahdollisuus saada haastehakemus tai vastaava asiakirja riittävän ajoissa 
voidakseen vastata asiassa tai että on toteutettu kaikki tätä varten tarpeelliset 
toimenpiteet. 

 
2. Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai 

kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) 13 päivänä marraskuuta 2007 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/20071 19 artiklaa 
sovelletaan 1 kohdan sijasta, jos haastehakemus tai vastaava asiakirja oli mainitun 

asetuksen nojalla toimitettava jäsenvaltiosta toiseen ▌. 
 
3. Jos asetusta (EY) N:o 1393/2007 ▌ei voida soveltaa, sovelletaan oikeudenkäynti- ja 

muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 
15 päivänä marraskuuta 1965 tehdyn Haagin yleissopimuksen 15 artiklaa, jos 
haastehakemus tai vastaava asiakirja oli mainitun yleissopimuksen mukaan 

toimitettava ulkomaille ▌. 

                                                 
1 EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79. 
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13 artikla 
Vireilläolo 

 
1. Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa pannaan samojen osapuolten välillä vireille 

samaa asiaa koskevia kanteita, muiden tuomioistuinten kuin sen, jossa asia on pantu 
vireille ensimmäisenä, on omasta aloitteestaan keskeytettävä asian käsittely, kunnes on 
ratkaistu, että tuomioistuin, jossa asia on pantu ensimmäisenä vireille, on toimivaltainen. 

 
2. Kun on ratkaistu, että se tuomioistuin, jossa asia on pantu ensimmäisenä vireille, on 

toimivaltainen, on muiden tuomioistuinten tuon tuomioistuimen toimivallan vuoksi 
jätettävä asia tutkimatta. 

 
 

14 artikla 
Toisiinsa liittyvät kanteet 

 
1. Jos toisiinsa liittyviä kanteita on vireillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa ▌, 

jokainen tuomioistuin, jossa asiaa ei ole pantu vireille ensimmäisenä, voi keskeyttää 
asian käsittelyn. 

 
2. Jos nämä kanteet ovat vireillä ensimmäisessä oikeusasteessa, jokainen tuomioistuin, 

jossa asiaa ei ole pantu vireille ensimmäisenä, voi jonkin osapuolen pyynnöstä myös 
jättää asian tutkimatta, jos tuomioistuin, jossa asia on pantu vireille ensimmäisenä, on 
toimivaltainen tutkimaan kyseiset kanteet ja jos niiden yhdistäminen on tämän 
tuomioistuimen lain mukaan sallittua. 

 
3. Tätä artiklaa sovellettaessa kanteiden katsotaan liittyvän toisiinsa, jos niiden välillä on 

niin läheinen liittymä, että kanteiden käsitteleminen ja ratkaiseminen yhdessä on 
tarkoituksenmukaista, jotta kanteiden käsitteleminen erillään ei johtaisi ristiriitaisiin 
päätöksiin. 

 
 

15 artikla 
Turvaamistoimet ja muut väliaikaiset toimenpiteet 

 
Jäsenvaltion lain mukaisia turvaamistoimia tai muita väliaikaisia toimenpiteitä voidaan pyytää 
kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimilta myös silloin, kun jonkin toisen jäsenvaltion 
tuomioistuimet ovat tämän asetuksen mukaan toimivaltaisia tutkimaan pääasian. 
 
 

III luku 
Sovellettava laki 

 

15 a artikla 

Yleispätevyys 

 

Tämän asetuksen mukaisesti määräytyvää lakia sovelletaan riippumatta siitä, onko se jonkin 

jäsenvaltion laki. 
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16 artikla 
Yleissääntö 

 

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, perimykseen kokonaisuudessaan sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa perittävän vakinainen asuinpaikka oli kuolinhetkellä. 

 

2. Jos tapaukseen liittyvistä kaikista seikoista ilmenee poikkeuksellisesti, että perittävällä 

oli kuollessaan selvästi läheisempi liittymä toiseen valtioon kuin siihen, jonka lakia 

sovellettaisiin 1 kohdan nojalla, perimykseen sovellettava laki on tuon toisen valtion 

laki. 

 
 

17 artikla 
Lainvalinta 

 
1. Henkilö voi valita, että hänen perimykseensä kokonaisuudessaan sovelletaan sen valtion 

lakia, jonka kansalaisuus hänellä on tämän valinnan tehdessään tai kuollessaan. 
 

Henkilö, jolla on useita kansalaisuuksia, voi valita minkä tahansa sellaisen valtion 

lain, jonka kansalaisuus hänellä on valinnan tehdessään. 

 
2. Valinta on tehtävä nimenomaisesti kuolemanvaraismääräyksessä annettavalla 

ilmoituksella tai sen on käytävä selvästi ilmi kyseisen määräyksen ehdoista.  
 
3. Sen asiakirjan aineelliseen pätevyyteen, jolla lainvalinta tehtiin, sovelletaan valittua 

lakia.  
 
4. Lainvalinnan mahdollisen muutoksen tai peruuttamisen on täytettävä 

kuolemanvaraismääräyksen muuttamisen tai peruuttamisen muotoa koskevat 
vaatimukset. 

 
 

▌ 
 

19 artikla 
Sovellettavan lain soveltamisala 

 
1. Edellä olevan 16 tai 17 artiklan mukaisesti määritettyä lakia sovelletaan perimykseen 

kokonaisuudessaan ▌. 
 
2. Kyseistä lakia sovelletaan erityisesti seuraaviin: 
 

a) perimyksen alkamisen syyt, alkamisaika ja -paikka; 
 

b) edunsaajien, heidän perintöosuuksiensa ja perittävän heille mahdollisesti 

asettamien velvoitteiden määrittäminen sekä muiden perintöoikeuksien, 

mukaan lukien jälkeenelävän puolison tai kumppanin perintöoikeuksien, 

määrittäminen; 
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c) kelpoisuus saada perintö; 

 

▌ 
 

e) perinnöttömäksi tekeminen ja perintöoikeuden menettäminen oman menettelyn 

johdosta; 
 

f) jäämistön muodostavan omaisuuden, oikeuksien ja velvoitteiden siirto 
perillisille ja tapauksen mukaan testamentinsaajille, mukaan lukien ▌perinnön 
tai testamenttisaannon vastaanottamisen tai siitä luopumisen ehdot ja 

vaikutukset; 
 

g) perillisten, testamentin toimeenpanijoiden ja muiden pesän hallinnoijien 
valtuudet, erityisesti omaisuuden myynnin ja velkojen maksun osalta, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklassa tarkoitettuja valtuuksia;  
 

h) vastuu kuolinpesän veloista;  
 

i) jäämistön käytettävissä oleva osa, lakiosat ja muut jäämistöstä määräämistä 

koskevat rajoitukset sekä vaatimukset, joita perittävän läheisillä voi olla 

kuolinpesää tai perillisiä kohtaan; 
 

j) velvollisuus peräyttää lahjoja, ennakkoperintöjä tai testamenttisaantoja tai 

vastata niistä eri edunsaajien osuuksia määritettäessä; 
 

▌ 
 

l) perinnönjako. 
 

 

19 a artikla 

Muut kuolemanvaraismääräykset kuin perintösopimukset 

 

1. Muuhun kuolemanvaraismääräykseen kuin perintösopimukseen sovelletaan sen 

sallittavuuden ja aineellisen pätevyyden osalta sitä lakia, jota tämän asetuksen nojalla 

olisi sovellettu määräyksen tehneen henkilön perimykseen, jos hän olisi kuollut sinä 

päivänä, jona määräys tehtiin. 

 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, henkilö voi valita 

kuolemanvaraismääräykseensä sen sallittavuuden ja aineellisen pätevyyden osalta 

sovellettavaksi laiksi lain, jonka henkilö, joka on tehnyt kyseisen määräyksen, olisi 

voinut 17 artiklan mukaisesti siinä säädettyjä edellytyksiä noudattaen valita. 

 

3. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan mahdollisen muun kuolemanvaraismääräyksen 

kuin perintösopimuksen muuttamiseen tai peruuttamiseen. Jos lainvalinta tapahtuu 

2 kohdan mukaisesti, muuttamiseen tai kumoamiseen sovelletaan valittua lakia. 
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19 b artikla 

Perintösopimukset 

 

1. Yhden henkilön perimystä koskevaan perintösopimukseen sovelletaan sen 

sallittavuuden, aineellisen pätevyyden ja sopimuspuolia sitovien vaikutusten, mukaan 

lukien sen purkamisedellytykset, osalta sitä lakia, jota tämän asetuksen nojalla olisi 

sovellettu kyseisen henkilön perimykseen, jos hän olisi kuollut sinä päivänä, jona 

sopimus tehtiin.  

 

2. Perintösopimus, joka koskee useiden henkilöiden perimystä, on sallittava ainoastaan, 

jos se on sallittava kaikkien niiden lakien nojalla, joita tämän asetuksen nojalla olisi 

sovellettu kaikkien kyseisten henkilöiden perimykseen, jos he olisivat kuolleet sinä 

päivänä, jona sopimus tehtiin. 

 

Perintösopimukseen, joka on ensimmäisen alakohdan mukaisesti sallittava, 

sovelletaan sen aineellisen pätevyyden ja sen sopimuspuolia sitovien vaikutusten, 

mukaan lukien sen purkamisedellytykset, osalta ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetuista laeista sitä lakia, johon sillä on läheisin liittymä.  

 

3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, sopimuspuolet voivat valita 

perintösopimukseensa sen sallittavuuden, sen aineellisen pätevyyden ja sen 

sopimuspuolia sitovien vaikutusten, mukaan lukien sen purkamisedellytykset, osalta 

sovellettavaksi laiksi lain, jonka henkilö, jonka jäämistöstä on kyse, tai joku 

henkilöistä, joiden jäämistöistä on kyse, olisi voinut 17 artiklan mukaisesti siinä 

säädettyjä edellytyksiä noudattaen valita.  

 

 

19 c artikla 

Kuolemanvaraismääräysten aineellinen pätevyys 

 

1. Edellä olevia 19 a ja 19 b artiklaa sovellettaessa seuraavat seikat liittyvät aineelliseen 

pätevyyteen: 

 

a) kuolemanvaraismääräyksen tekevän henkilön kelpoisuus tällaisen 

määräyksen tekemiseen; 

 

b) erityiset syyt, jotka estävät määräyksen tekevää henkilöä määräämästä 

tiettyjen henkilöiden hyväksi tai jotka estävät jotakuta henkilöä ottamasta 

vastaan määräyksen tekevän henkilön jäämistöomaisuutta; 

 

c) edustuksen sallittavuus kuolemanvaraismääräyksen tekemistä varten; 

 

d) määräyksen tulkinta; 

 

e) petos, pakottaminen, erehdys tai muut määräyksen tekevän henkilön 

suostumukseen tai tarkoitukseen liittyvät kysymykset. 

 

2. Jos henkilöllä on kelpoisuus tehdä kuolemanvaraismääräys 19 a tai 19 b artiklan 

nojalla sovellettavan lain nojalla, ei tämän sovellettavan lain myöhempi muutos 

vaikuta hänen kelpoisuuteensa muuttaa tällaista määräystä tai peruuttaa se. 
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19 d artikla 

Kirjallisten kuolemanvaraismääräysten muodollinen pätevyys 

 

1. Kirjallisena tehty kuolemanvaraismääräys on muodoltaan pätevä, jos se noudattaa 

muotonsa osalta:  

 

a) sen valtion lakia, jossa määräys tai perintösopimus tehtiin, tai 

 

b) sen valtion lakia, jonka kansalaisuus testamentintekijällä tai vähintään 

yhdellä henkilöistä, joiden perintöä perintösopimus koskee, oli määräyksen tai 

sopimuksen tekemisen ajankohtana tai kuoleman ajankohtana, tai  

 

c) sen valtion lakia, jossa testamentintekijällä tai vähintään yhdellä henkilöistä, 

joiden perintöä perintösopimus koskee, oli kotipaikka määräyksen tai 

sopimuksen tekemisen ajankohtana tai kuoleman ajankohtana, tai 

 

d) sen valtion lakia, jossa testamentintekijällä tai vähintään yhdellä henkilöistä, 

joiden perintöä perintösopimus koskee, oli vakinainen asuinpaikka 

määräyksen tai sopimuksen tekemisen ajankohtana tai kuoleman 

ajankohtana, tai  

 

e) kiinteän omaisuuden osalta sen valtion lakia, jossa kiinteä omaisuus sijaitsee. 

 

Sen määrittämiseen, oliko testamentintekijällä tai jollakin henkilöistä, joiden perintöä 

perintösopimus koskee, kotipaikka tietyssä valtiossa, sovelletaan kyseisen valtion 

lakia. 

 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös kuolemanvaraismääräyksiin, joilla 

muutetaan aiempaa kuolemanvaraismääräystä tai peruutetaan se. Muuttaminen tai 

peruuttaminen on myös muodoltaan pätevä, jos se täyttää jonkin sellaisen lain 

määräykset, jonka mukaan kuolemanvaraismääräys, jota on muutettu tai joka on 

peruutettu, oli 1 kohdan mukaan pätevä. 

 

3. Tätä artiklaa sovellettaessa katsotaan kuolemanvaraismääräysten muotoa koskeviksi 

oikeudelliset säännökset, jotka rajoittavat kuolemanvaraismääräysten sallittuja 

muotoja testamentintekijän tai henkilöiden, joiden perintöä perintösopimus koskee, 

iän, kansalaisuuden tai muiden henkilöön liittyvien seikkojen nojalla. Samaa sääntöä 

sovelletaan kuolemanvaraismääräyksen pätevyyden edellyttämien todistajien 

kelpoisuutta koskeviin säännöksiin. 

 
 

20 artikla 
Vastaanottamista tai luopumista koskevan ilmoituksen muodollinen pätevyys 

 
Ilmoitus perinnön, testamenttisaannon tai lakiosan vastaanottamisesta tai siitä luopumisesta 
taikka ilmoitus, jonka tarkoituksena on rajoittaa ilmoituksen tekevän henkilön vastuuta, on 
muodollisesti pätevä, jos se on 
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a) 16 tai 17 artiklan nojalla perimykseen sovellettavan lain mukainen, tai 

 

b) sen valtion lain mukainen, jossa ilmoituksen tekevän henkilön vakinainen asuinpaikka 
on ▌. 

 
 

21 artikla 
Pesän hallinnoijan nimittämistä ja toimivaltaa tietyissä tilanteissa koskevat erityissäännöt 

 
1. Jos pesän hallinnoijan nimittäminen on pakollista tai pyynnöstä pakollista sen 

jäsenvaltion lain nojalla, jonka tuomioistuimilla on tämän asetuksen nojalla 

toimivalta ratkaisujen tekemiseen perintöasiassa, ja perimykseen sovelletaan 

ulkomaista lakia, kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimet, joissa pannaan vireille 

perintöasia, voivat nimittää yhden tai useamman pesän hallinnoijan oman lakinsa 

nojalla tässä artiklassa säädetyin edellytyksin. 

 

Tämän kohdan mukaisesti nimitetyllä pesän hallinnoijalla tai nimitetyillä pesän 

hallinnoijilla on oikeus toimeenpanna perittävän testamentti ja/tai hallinnoida 

kuolinpesää perimykseen sovellettavan lain nojalla. Jos kyseisessä laissa ei säädetä, 

että pesän hallinnoija on joku muu kuin edunsaaja, sen jäsenvaltion tuomioistuimet, 

jossa pesän hallinnoija on nimitettävä, voivat nimittää ulkopuolisen pesän 

hallinnoijan oman lakinsa nojalla, jos kyseinen laki tätä edellyttää ja jos edunsaajien 

välillä tai edunsaajien ja velkojien tai muiden perittävän velkoja taanneiden 

henkilöiden välillä on vakava eturistiriita, edunsaajat ovat erimielisiä pesän 

hallinnoinnista tai pesän hallinnointi on monimutkaista omaisuuden luonteen vuoksi. 

 

Ainoastaan tämän kohdan mukaisesti nimitetty pesän hallinnoija tai nimitetyt pesän 

hallinnoijat voi tai voivat käyttää 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuja valtuuksia. 

 

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti pesän hallinnoijiksi nimitetyt henkilöt käyttävät 

niitä pesän hallinnointiin liittyviä valtuuksia, joita he voivat käyttää perimykseen 

sovellettavan lain nojalla. Nimittävä tuomioistuin voi määrittää päätöksessään 

tällaisten valtuuksien käyttöä koskevia erityisehtoja perimykseen sovellettavan lain 

mukaisesti. 

 

Jos perimykseen sovellettavassa laissa ei säädetä riittävistä valtuuksista 

jäämistöomaisuuden säilyttämiseksi tai velkojien taikka muiden perittävän velkoja 

taanneiden henkilöiden oikeuksien suojaamiseksi, nimittävä tuomioistuin voi päättää 

antaa pesän hallinnoijalle tai hallinnoijille oikeuden käyttää täydentävästi sen 

omassa laissa tätä varten säädettyjä valtuuksia ja se voi määrittää päätöksessään 

tällaisten valtuuksien käyttöä koskevia erityisehtoja kyseisen lain mukaisesti. 

 

Pesän hallinnoijan tai hallinnoijien on täydentäviä valtuuksia käyttäessään kuitenkin 

noudatettava perimykseen sovellettavaa lakia, mitä tulee jäämistöomaisuuden 

omistajuuden siirtymiseen, vastuuseen kuolinpesän veloista, edunsaajien oikeuksiin, 

mukaan luettuna tarvittaessa oikeus vastaanottaa perintö tai luopua siitä, sekä 

tarvittaessa perittävän testamentin toimeenpanijan valtuuksiin. 

 

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, tuomioistuin, joka nimittää yhden tai 

useamman pesän hallinnoijan 1 kohdan mukaisesti, voi poikkeuksellisesti, jos 
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perimykseen sovellettava laki on kolmannen valtion laki, päättää antaa kyseisille 

pesän hallinnoijille kaikki sen jäsenvaltion laissa, jossa heidät nimitetään, säädetyt 

hallinnointivaltuudet. 

 

Pesän hallinnoijien on tällaisia valtuuksia käyttäessään kuitenkin otettava huomioon 

erityisesti edunsaajien ja heidän perintöoikeuksiensa määrittäminen, mukaan 

luettuina heidän oikeutensa lakiosaan tai vaatimukset kuolinpesää tai perillisiä 

kohtaan perimykseen sovellettavan lain nojalla. 

 
 

22 artikla 
Tietyn omaisuuden perimystä rajoittavat tai siihen vaikuttavat erityissäännöt 

 

Jos tietyn kiinteän omaisuuden, yritysten tai muiden erityisten omaisuuserien 

sijaintijäsenvaltion laki sisältää erityissääntöjä, jotka taloudellisten, perheoikeudellisten tai 

sosiaalisten seikkojen vuoksi rajoittavat kyseistä omaisuutta koskevaa perimystä tai 

vaikuttavat siihen, näitä erityissääntöjä sovelletaan perimykseen siltä osin kuin kyseisen 

jäsenvaltion lain mukaan niitä sovelletaan, riippumatta siitä, mitä lakia perimykseen 

sovelletaan. 

 

 

22 a artikla 

Esineoikeuksien muuntaminen 

 

Jos henkilö vetoaa esineoikeuteen, johon hänellä on oikeus perimykseen sovellettavan lain 

nojalla, ja sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa oikeuteen vedotaan, ei tunnusteta kyseistä 

esineoikeutta, kyseinen oikeus on tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan muunnettava 

lähinnä vastaavaksi kyseisen valtion lain mukaiseksi esineoikeudeksi ottaen huomioon 

kyseisellä esineoikeudella tavoitellut päämäärät ja edut sekä sen vaikutukset. 

 
 

23 artikla 
Yhtäaikaiset kuolemantapaukset 

 
Jos kaksi tai useampia henkilöitä, joiden perimykseen sovelletaan eri lakia, kuolee olosuhteissa, 
joissa kuolinjärjestys on epävarma, ja näissä laeissa säädetään eri tavoin tällaisesta 

tilanteesta tai ei säädetä siitä lainkaan, kenelläkään kuolleista henkilöistä ei ole 
perimysoikeutta toiseen tai toisiin nähden. 
 
 

24 artikla 
Jäämistö vailla perillistä 

 

Sikäli kuin tämän asetuksen nojalla perimykseen sovellettavan lain mukaan jollekin 

kuolemanvaraismääräyksen alaiselle omaisuudelle ei ole ketään perillistä tai 

testamentinsaajaa eikä kukaan luonnollinen henkilö ole lakimääräinen perillinen, tällä tavoin 
määritetyn lain soveltaminen ei sulje pois jonkin jäsenvaltion tai elimen, jonka kyseinen 

jäsenvaltio on sitä varten nimennyt, oikeutta ottaa haltuunsa oman lainsäädäntönsä 

mukaisesti alueellaan oleva jäämistöomaisuus edellyttäen, että velkojilla on oikeus periä 

saataviaan jäämistöomaisuudesta kokonaisuudessaan. 



 

 PE 482.677\ 35 
 

 FI 
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26 artikla 
Takaisin- ja edelleenviittaus ▌ 

 

1. Kun tämän asetuksen nojalla on sovellettava tietyn kolmannen valtion lakia, sovelletaan 
kyseisessä valtiossa voimassa olevia oikeussääntöjä, mukaan lukien kyseisen valtion 

lain kansainvälistä yksityisoikeutta koskevat säännöt, jos niissä on takaisin- tai 

edelleenviittaus 

 

a) jonkin jäsenvaltion lakiin, tai 

 

b) jonkin muun sellaisen kolmannen valtion lakiin, joka soveltaisi omaa lakiaan. 

 

2. Takaisin- ja edelleenviittausta ei sovelleta 16 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklassa, 

19 d artiklassa, 20 artiklan b kohdassa ja 22 artiklassa tarkoitettujen lakien osalta. 

 
 

27 artikla 
Oikeusjärjestyksen perusteet (ordre public) 

 
▌Jonkin valtion tämän asetuksen mukaisesti määräytyvän lain säännöstä voidaan kieltäytyä 
soveltamasta ainoastaan, jos soveltaminen on selvästi vastoin tuomioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public).▌ 
 
 

28 artikla 
Valtiot, joissa on useita oikeusjärjestelmiä – alueellinen lainvalinta 

 
1. Kun tämän asetuksen nojalla on sovellettava sellaisen valtion lakia, johon kuuluu 

useita alueellisia yksiköitä, joilla kullakin on omat perimystä koskevat oikeussääntönsä, 
tämän valtion sisäisten lainvalintasääntöjen mukaan määräytyy, minkä alueellisen 

yksikön oikeussääntöjä sovelletaan. 
 
2. Jos tällaisia sisäisiä lainvalintasääntöjä ei ole 

 

a) viittauksia 1 kohdassa tarkoitetun valtion lakiin pidetään perittävän vakinaista 

asuinpaikkaa koskevien säännösten nojalla sovellettavaa lakia määritettäessä 

viittauksina sen alueellisen yksikön lakiin, jossa perittävällä oli vakinainen 

asuinpaikka kuollessaan; 

 

b) viittauksia 1 kohdassa tarkoitetun valtion lakiin pidetään perittävän 

kansalaisuutta koskevien säännösten nojalla sovellettavaa lakia määritettäessä 

viittauksina sen alueellisen yksikön lakiin, johon perittävällä oli läheisin 

liittymä; 

 
c) viittauksia 1 kohdassa tarkoitetun valtion lakiin pidetään muiden sellaisten 

säännösten, joissa viitataan liittymäperusteena muihin tekijöihin, nojalla 
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sovellettavaa lakia määritettäessä viittauksina sen alueellisen yksikön lakiin, 

jossa kyseinen tekijä sijaitsee. 
 

2 a. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, viittauksia 1 kohdassa tarkoitetun valtion 

lakiin pidetään 19 d artiklan nojalla asianmukaista lakia määritettäessä, jos 

kyseisessä valtiossa ei ole sisäisiä lainvalintasääntöjä, viittauksina sen alueellisen 

yksikön lakiin, johon testamentintekijällä tai henkilöillä, joiden perintöä 

perintösopimus koskee, oli läheisin liittymä. 

 

 

28 a artikla 

Valtiot, joissa on useampia oikeusjärjestelmiä – henkilöiden välinen lainvalinta 

 

Jos valtiossa on kaksi tai useampia oikeusjärjestelmiä tai säännöstöjä, joita sovelletaan eri 

henkilöryhmiin perimyksen osalta, viittauksia kyseisen valtion lakiin pidetään viittauksina 

tässä valtiossa voimassa olevien sääntöjen määrittämään oikeusjärjestelmään tai 

säännöstöön. Jos tällaisia sääntöjä ei ole, sovelletaan oikeusjärjestelmää tai säännöstöä, 

johon perittävällä oli läheisin liittymä.  

 

 

28 b artikla 

Tämän asetuksen soveltamatta jättäminen sisäiseen lainvalintaan 

 

Jäsenvaltion, johon kuuluu useita alueellisia yksiköitä, joilla kullakin on omat perimystä 

koskevat oikeussääntönsä, ei tarvitse soveltaa tätä asetusta lainvalintaan yksinomaan 

tällaisten alueellisten yksiköiden välillä. 

 
 

IV luku 
Päätösten tunnustaminen, täytäntöönpanokelpoisuus ja täytäntöönpano 

 
29 artikla 

▌Tunnustaminen 
 

1. Jäsenvaltiossa ▌annettu päätös tunnustetaan toisissa jäsenvaltioissa ilman eri 
menettelyä.  

 

2. Jos jokin osapuoli nostaa kysymyksen päätöksen tunnustamisesta varsinaiseksi riidan 
kohteeksi, hän voi pyytää 33 b–33 o artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
päätöksen tunnustamista. 

 

3. Jos päätökseen vedotaan jäsenvaltion tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa ja tuon 
asian ratkaisu riippuu siitä, onko päätös tunnustettava, on kyseinen tuomioistuin 
toimivaltainen ratkaisemaan tunnustamista koskevan kysymyksen. 

 
 

30 artikla 
Tunnustamatta jättämisen perusteet 

 
Päätöstä ei tunnusteta, jos  
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a) tunnustaminen on selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre 

public), jossa tunnustamista pyydetään; ▌ 
 
b) päätös on annettu vastaajan poissa ollessa eikä haastehakemusta tai vastaavaa 

asiakirjaa ole annettu tiedoksi vastaajalle niin hyvissä ajoin ja siten, että vastaaja olisi 
voinut vastata asiassa, paitsi jos vastaaja ei ole riitauttanut päätöstä, vaikka olisi voinut 
niin tehdä; 

 
c) päätös on ristiriidassa sellaisen päätöksen kanssa, joka on annettu oikeudenkäynnissä 

samojen osapuolten välillä siinä jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista pyydetään; 
 
d) päätös on ristiriidassa samaa asiaa koskevassa ja samojen osapuolten välisessä 

oikeudenkäynnissä toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa annetun aiemman 
päätöksen kanssa ja aiemmin annettu päätös täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen 
sen tunnustamiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista pyydetään. 

 
 

31 artikla 
Asiaratkaisun uudelleen tutkinnan kielto 

 

Jäsenvaltiossa annetun päätöksen asiaratkaisua ei saa missään tapauksessa tutkia uudelleen. 
 
 

32 artikla 
Tunnustamiskäsittelyn keskeyttäminen 

 
Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa pyydetään toisessa jäsenvaltiossa annetun päätöksen 
tunnustamista, tuomioistuin voi lykätä asian käsittelyä, jos päätökseen on haettu muutosta 
alkuperäjäsenvaltiossa varsinaisin muutoksenhakukeinoin.  
 
 

33 artikla 
▌Täytäntöönpanokelpoisuus 

 
Jäsenvaltiossa annettu ja siellä täytäntöönpanokelpoinen päätös on täytäntöönpanokelpoinen 

muissa jäsenvaltioissa, kun päätös asiaan osallisen hakemuksesta on julistettu 

täytäntöönpanokelpoiseksi kyseisissä muissa jäsenvaltioissa 33 b–33 o artiklassa tarkoitetun 

menettelyn mukaisesti. 
 

 

33 a artikla 

Kotipaikan määrittäminen 

 

Ratkaistakseen 33 b–33 o artiklassa tarkoitettua menettelyä sovellettaessa, onko osapuolen 

kotipaikka täytäntöönpanojäsenvaltiossa, tuomioistuimen on sovellettava kyseisen 

jäsenvaltion kansallista lakia. 
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33 b artikla 

Paikallisten tuomioistuinten toimivalta 

 

1. Hakemus päätöksen julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi on toimitettava 

täytäntöönpanojäsenvaltion sille tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle, 

jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 46 a artiklan mukaisesti. 

 

2. Paikallinen toimivalta määräytyy sen osapuolen kotipaikan mukaan, jota vastaan 

täytäntöönpanoa haetaan, tai täytäntöönpanopaikan perusteella. 

 
 

33 c artikla 

Menettely 

 

1. Hakemismenettelyyn sovelletaan täytäntöönpanojäsenvaltion lakia. 

 

2. Hakijalla ei edellytetä olevan postiosoitetta tai valtuutettua edustajaa 

täytäntöönpanojäsenvaltiossa. 

 

3. Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: 

 

a) päätöksestä sellainen jäljennös, joka täyttää sen oikeellisuuden toteamisen 

edellytykset; 

 

b) todistus, jonka alkuperäjäsenvaltion tuomioistuin tai toimivaltainen 

viranomainen on antanut lomakkeella, joka laaditaan 48 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta 33 d artiklan soveltamista. 

 

 

33 d artikla 

Todistuksen toimittamatta jättäminen 

 

1. Jollei 33 c artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua todistusta toimiteta, 

tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen voi asettaa sen toimittamiselle 

määräajan tai hyväksyä vastaavan asiakirjan tai, jos se pitää asiaa riittävästi 

selvitettynä, vapauttaa todistuksen toimittamisvelvollisuudesta. 

 

2. Asiakirjoista on toimitettava käännös, jos tuomioistuin tai toimivaltainen 

viranomainen sitä vaatii. Käännöksen on oltava sellaisen henkilön tekemä, jolla on 

kelpoisuus käännösten tekemiseen jossakin jäsenvaltioista. 

 

 

33 e artikla 

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen 

 

Päätös julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi 30 artiklassa säädettyä tutkintaa suorittamatta 

heti, kun 33 c artiklassa säädetyt muodollisuudet on täytetty. Osapuolella, jota vastaan 

täytäntöönpanoa haetaan, ei menettelyn tässä vaiheessa ole oikeutta tulla kuulluksi 

hakemuksesta. 
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33 f artikla 

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaan hakemukseen annetun päätöksen tiedoksi 

antaminen 

 

1. Hakijalle on viivytyksettä annettava tiedoksi täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista 

koskevan hakemuksen johdosta tehty päätös täytäntöönpanojäsenvaltion laissa 

säädetyn menettelyn mukaisesti. 

 

2. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen on annettava tiedoksi sille osapuolelle, jota 

vastaan täytäntöönpanoa haetaan, ja päätös on liitettävä tiedoksiantoon, jos sitä ei jo 

ole annettu kyseiselle osapuolelle tiedoksi. 

 

 

33 g artikla 

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaan hakemukseen annettua päätöstä koskeva 

muutoksenhaku 

 

1. Kumpikin osapuoli voi hakea muutosta päätökseen, joka on tehty 

täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta. 

 

2. Muutoksenhaku on osoitettava sille tuomioistuimelle, jonka asianomainen jäsenvaltio 

on ilmoittanut komissiolle 46 a artiklan mukaisesti. 

 

3. Muutoksenhaku on käsiteltävä kontradiktorista menettelyä koskevien sääntöjen 

mukaisesti. 

 

4. Jos osapuoli, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, jää saapumatta 

muutoksenhakutuomioistuimeen käsittelyyn, joka koskee hakijan tekemää 

muutoksenhakua, 12 artiklan säännöksiä sovelletaan, vaikka sen osapuolen 

kotipaikka, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, ei olisikaan missään 

jäsenvaltiossa. 

 

5. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta annettua päätöstä koskeva muutoksenhaku 

on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Jos sen osapuolen 

kotipaikka, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, on muussa jäsenvaltiossa kuin 

siinä, jossa tuomio julistettiin täytäntöönpanokelpoiseksi, muutoksenhakuaika on 

60 päivää siitä päivästä, jona päätös on joko annettu tiedoksi hänelle 

henkilökohtaisesti tai toimitettu hänen asuinpaikkaansa. Tätä määräaikaa ei voida 

pidentää välimatkan perusteella. 

 

 

33 h artikla 

Menettely muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi 

 

Muutoksenhaun johdosta tehty päätös voidaan riitauttaa ainoastaan menettelyllä, jonka 

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 46 a artiklan mukaisesti. 
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33 i artikla 

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisen epääminen tai kumoaminen 

 

Tuomioistuin, jolta muutosta haetaan 33 g tai 33 h artiklan mukaisesti, voi evätä tai kumota 

täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisen ainoastaan jollakin 30 artiklassa mainituista 

perusteista. Sen on annettava päätöksensä viipymättä. 

 

 

33 j artikla 

Asian käsittelyn keskeyttäminen 

 

Tuomioistuin, jolta muutosta haetaan 33 g tai 33 h artiklan mukaisesti, keskeyttää asian 

käsittelyn sen osapuolen pyynnöstä, jota vastaan täytäntöönpanoa on haettu, jos päätöksen 

täytäntöönpanokelpoisuus alkuperäjäsenvaltiossa on muutoksenhaun vuoksi keskeytetty. 

 

 

33 k artikla 

Turvaamistoimet ja muut väliaikaiset toimenpiteet 

 

1. Jos päätös on tunnustettava tämän jakson mukaisesti, mikään ei estä hakijaa 

käyttämästä hyväkseen täytäntöönpanojäsenvaltion lain mukaisia turvaamistoimia ja 

muita väliaikaisia toimenpiteitä ilman että 33 e artiklan mukaista julistusta päätöksen 

täytäntöönpanokelpoisuudesta edellytetään. 

 

2. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen oikeuttaa ilman eri toimenpiteitä ryhtymään 

turvaamistoimiin. 

 

3. Ennen kuin 33 g artiklan 5 kohdassa mainittu, täytäntöönpanokelpoiseksi 

julistamisesta tehtyyn päätökseen sovellettava muutoksenhakuaika on kulunut 

umpeen ja ennen kuin mahdolliseen muutoksenhakuun on annettu ratkaisu, sen 

osapuolen omaisuuteen, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, ei saa kohdistaa 

muita täytäntöönpanotoimia kuin turvaamistoimia. 

 

 

33 l artikla 

Osittainen täytäntöönpanokelpoisuus 

 

1. Jos päätöksellä on ratkaistu useampia vaatimuksia ja jos sitä ei kaikkien vaatimusten 

osalta voida julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi, tuomioistuimen tai toimivaltaisen 

viranomaisen on tehtävä tämä yhden tai useamman ratkaistun vaatimuksen osalta. 

 

2. Hakija voi pyytää päätöksen tiettyihin osiin rajoittuvaa täytäntöönpanokelpoiseksi 

julistamista. 

 

 

33 m artikla 

Oikeusapu 

 

Jos täytäntöönpanon hakija on alkuperäjäsenvaltiossa saanut täydellistä tai osittaista 

oikeusapua tai vapautuksen kulujen tai kustannusten suorittamisesta, hänellä on 
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täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevassa menettelyssä oikeus saada laajinta 

mahdollista oikeusapua tai laajin vapautus kulujen tai kustannusten suorittamisesta, jonka 

täytäntöönpanojäsenvaltion laki suo. 

 

 

33 n artikla 

Vakuuden, maksusitoumuksen tai talletuksen kielto 

 

Osapuolelta, joka jäsenvaltiossa pyytää toisessa jäsenvaltiossa annetun päätöksen 

tunnustamista, täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai täytäntöönpanoa, ei saa vaatia 

minkäänlaista vakuutta, maksusitoumusta tai talletusta sillä perusteella, että hän on 

ulkomaalainen tai että hänen kotipaikkansa tai asuinpaikkansa ei ole 

täytäntöönpanojäsenvaltiossa. 

 

 

33 o artikla 

Maksun tai veron kielto 

 

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevassa menettelyssä ei saa 

täytäntöönpanojäsenvaltiossa periä mitään riidan kohteen arvon mukaan määräytyvää 

maksua tai veroa. 

 
 

V luku 
Viralliset asiakirjat ja tuomioistuinsovinnot 

 
34 artikla 

Virallisten asiakirjojen hyväksyminen 
 

1. Jäsenvaltiossa laaditulla virallisella asiakirjalla on toisessa jäsenvaltiossa sama 

todistusvoima kuin sillä on alkuperäjäsenvaltiossa tai siihen mahdollisimman 

verrannollinen vaikutus edellyttäen, että se ei ole selvästi vastoin asianomaisen 
jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public) ▌. 

 

Henkilö, joka aikoo käyttää virallista asiakirjaa toisessa jäsenvaltiossa, voi pyytää 

virallisen asiakirjan alkuperäjäsenvaltiossa laativaa viranomaista täyttämään 

48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen 

laadittavan lomakkeen, jossa kuvaillaan virallisen asiakirjan todistusvoima 

alkuperäjäsenvaltiossa. 

 

2. Virallisen asiakirjan oikeellisuus riitautetaan alkuperäjäsenvaltion tuomioistuimissa, 

ja sitä koskeva päätös tehdään kyseisen valtion lain mukaisesti. Riitautetulla 

virallisella asiakirjalla ei ole todistusvoimaa toisessa jäsenvaltiossa riitautuskanteen 

ollessa vireillä toimivaltaisessa tuomioistuimessa. 

 

3. Viralliseen asiakirjaan kirjatut oikeustoimet tai oikeudelliset suhteet riitautetaan 

tämän asetuksen nojalla toimivaltaisissa tuomioistuimissa, ja sitä koskevat päätökset 

tehdään III luvun perusteella sovellettavan lain mukaisesti. Riitautetulla virallisella 

asiakirjalla ei ole riitautetun asian osalta todistusvoimaa muussa jäsenvaltiossa kuin 
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alkuperäjäsenvaltiossa riitautuskanteen ollessa vireillä toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa. 

 

4. Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa vireillä olevan asian ratkaisu riippuu viralliseen 

asiakirjaan perintöasiassa kirjattuja oikeustoimia ja oikeudellisia suhteita koskevasta 

kysymyksestä, on asiaa käsittelevä tuomioistuin toimivaltainen ratkaisemaan tuon 

kysymyksen. 

 
 

35 artikla 
Virallisten asiakirjojen täytäntöönpanokelpoisuus 

 

1. Alkuperäjäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen virallinen asiakirja on ▌julistettava 
täytäntöönpanokelpoiseksi toisessa jäsenvaltiossa kenen tahansa asiaan osallisen 

hakemuksesta 33 b–33 o artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. 
 

1 a. Edellä olevaa 33 c artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovellettaessa virallisen asiakirjan 

laatineen viranomaisen on kenen tahansa asiaan osallisen hakemuksesta annettava 

todistus lomakkeella, joka laaditaan 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-

antavaa menettelyä noudattaen. 

 

2. Tuomioistuin, jolta haetaan muutosta 33 g tai 33 h artiklan nojalla, voi evätä tai 
kumota virallisen asiakirjan julistamisen täytäntöönpanokelpoiseksi ainoastaan, jos 
virallisen asiakirjan täytäntöönpano olisi selvästi vastoin täytäntöönpanojäsenvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public) ▌. 

 
 

35 a artikla 

Tuomioistuinsovintojen täytäntöönpanokelpoisuus 
 

1. Alkuperäjäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoiset tuomioistuinsovinnot on julistettava 

täytäntöönpanokelpoisiksi toisessa jäsenvaltiossa kenen tahansa asiaan osallisen 

hakemuksesta 33 b–33 o artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. 

 

1 a. Edellä olevaa 33 c artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovellettaessa on tuomioistuimen, 

joka hyväksyi sovinnon tai jossa se tehtiin, kenen tahansa asiaan osallisen 

hakemuksesta annettava todistus lomakkeella, joka laaditaan 48 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. 

 

2. Tuomioistuin, jolta haetaan muutosta 33 g tai 33 h artiklan nojalla, voi evätä tai 

kumota tuomioistuinsovinnon julistamisen täytäntöönpanokelpoiseksi ainoastaan, jos 

tuomioistuinsovinnon täytäntöönpano olisi selvästi vastoin 

täytäntöönpanojäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public). 
 
 

VI luku 
Eurooppalainen perintötodistus 

 
36 artikla 

Eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotto 
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1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön eurooppalainen perintötodistus (jäljempänä 

'todistus'), joka annetaan käytettäväksi toisessa jäsenvaltiossa ja jolla on 42 artiklassa 

luetellut oikeusvaikutukset. 
 
2. Todistuksen käyttö ei ole pakollista. 
 
2 a. Todistus ei korvaa jäsenvaltioissa vastaaviin tarkoituksiin käytettyjä kansallisia 

asiakirjoja. Toisessa jäsenvaltiossa käytettäväksi annetulla todistuksella on kuitenkin 
42 artiklassa luetellut oikeusvaikutukset myös siinä jäsenvaltiossa, jonka viranomaiset 
ovat sen antaneet tämän luvun mukaisesti. 

 
 

36 a artikla 

Todistuksen tarkoitus 
 

1. Todistusta käyttävät perintöön suoraan oikeutetut perilliset tai testamentinsaajat ja 

testamentin toimeenpanijat tai pesän hallinnoijat, joiden on toisessa jäsenvaltiossa 

vedottava asemaansa tai käytettävä oikeuksiaan perillisinä tai testamentinsaajina 

ja/tai valtuuksiaan testamentin toimeenpanijoina tai pesän hallinnoijina. 

 

2. Todistusta voidaan käyttää erityisesti osoittamaan yksi tai useampia seuraavista 

seikoista: 

 

a) kunkin todistuksessa mainitun perillisen tai mahdollisen testamentinsaajan 

asema ja/tai oikeudet ja osuus jäämistöstä; 

 

b) tietyn jäämistöön kuuluvan omaisuuden osoittaminen todistuksessa 

mainituille perillisille tai mahdollisille testamentinsaajille; 

 

c) todistuksessa mainitun henkilön valtuudet toimeenpanna testamentti tai 

hallinnoida kuolinpesää. 

 
 

37 artikla 
Toimivalta todistuksen antamiseen 

 
▌ 
 
Todistus annetaan siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimilla on toimivalta 4, 5 c, 6 tai 

6 a artiklan nojalla. Todistuksen antava viranomainen on 
 

a) jokin 2 artiklan 2 kohdassa määritelty tuomioistuin; tai 
 
b) muu perintöasioiden käsittelemiseen kansallisen lain mukaisesti toimivaltainen 

viranomainen. 
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38 artikla 
Todistuksen hakeminen 

 
-1. Todistus annetaan jonkin 36 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön (jäljempänä 

'hakija') hakemuksesta. 

 

-1 a. Hakija voi tehdä hakemuksen käyttäen lomaketta, joka laaditaan 48 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.  

 

1. Hakemuksen on sisällettävä jäljempänä luetellut tiedot siltä osin, kuin ne ovat 

hakijan tiedossa ja todistuksen antava viranomainen tarvitsee niitä todistaakseen 

seikat, jotka hakija haluaa todistettavaksi, ja siihen on liitettävä kaikki asianmukaiset 

asiakirjat joko alkuperäisinä tai jäljennöksinä, jotka täyttävät niiden oikeellisuuden 

toteamisen edellytykset, sanotun rajoittamatta 40 artiklan 1 a kohdan soveltamista: 

 
a) tiedot perittävästä: sukunimi (mahdollinen tyttönimi), etunimet, sukupuoli, 

syntymäaika ja -paikka, siviilisääty, kansalaisuus, mahdollinen henkilötunnus, 
kuolinaikainen osoite, kuolinaika ja -paikka; 

 
b) tiedot hakijasta: sukunimi (mahdollinen tyttönimi), etunimet, sukupuoli, 

syntymäaika ja -paikka, siviilisääty, kansalaisuus, mahdollinen henkilötunnus, 
osoite ja mahdollinen sukulaisuus- tai lankoussuhde perittävään; 

 

b a) tiedot hakijan mahdollisesta edustajasta: sukunimi (mahdollinen tyttönimi), 

etunimet, osoite ja edustajan asema; 

 

b b) tiedot perittävän puolisosta tai kumppanista ja mahdollisista entisistä 

puolisoista tai kumppaneista: sukunimi (mahdollinen tyttönimi), etunimet, 

sukupuoli, syntymäaika ja -paikka, siviilisääty, kansalaisuus, mahdollinen 

henkilötunnus ja osoite; 

 

b c) tiedot kuolemanvaraismääräyksen tai lain nojalla mahdollisista muista 

edunsaajista: sukunimi ja etunimet tai organisaation nimi, (mahdollinen) 

henkilötunnus tai tunnistenumero ja osoite; 

 

b d) todistuksen käyttötarkoitus 36 a artiklan mukaisesti; 

 

b e) perintöasiaa varsinaisesti käsittelevän tai käsitelleen tuomioistuimen tai muun 

toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot, jos tarpeen; 

 
c) seikat, joihin hakija perustaa väittämänsä oikeuden jäämistöön edunsaajana 

ja/tai oikeuden toimeenpanna perittävän testamentti ja/tai hallinnoida 

kuolinpesää;  
 

c a) tieto siitä, oliko perittävä tehnyt kuolemanvaraismääräystä; jos alkuperäinen 

asiakirja tai sen jäljennös ei ole liitteenä, tieto alkuperäisen asiakirjan 

sijainnista; 
 

▌ 
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e) tieto siitä, oliko perittävä tehnyt avioehtosopimuksen tai sopimuksen, joka 

koskee sellaista suhdetta, jolla voi olla avioliittoon verrattavia vaikutuksia; jos 
alkuperäinen asiakirja tai sopimuksen jäljennös ei ole liitteenä, tieto 

alkuperäisen asiakirjan sijainnista; 

 

e a) tieto siitä, onko joku edunsaajista tehnyt ilmoituksen perinnön 

vastaanottamisesta tai mahdollisesti siitä luopumisesta; 

 
f) vakuutus siitä, että hakijan tietojen mukaan todistettavia seikkoja koskevaa 

riita-asiaa ei ole vireillä; 
 

f a) muut tiedot, joita hakija pitää hyödyllisinä todistuksen antamista varten. 
 
 

▌ 
 

40 artikla 
Hakemuksen käsittely 

 
1. Hakemuksen saatuaan todistuksen antavan viranomaisen on tarkastettava hakijan 

esittämät tiedot ja ilmoitukset sekä asiakirjat ja muu todistusaineisto. Sen on 

suoritettava tätä tarkastamista varten tarvittavat selvitykset omasta aloitteestaan, jos 

sen kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää tai sen sallii, tai pyydettävä hakijaa 

esittämään sen tarpeelliseksi katsomia lisätodisteita. 

 

1 a. Jos hakija ei ole pystynyt toimittamaan asiaankuuluvista asiakirjoista jäljennöksiä, 

jotka täyttävät niiden oikeellisuuden toteamisen edellytykset, todistuksen antava 

viranomainen voi päättää hyväksyä muunlaisia todisteita. 

 

1 b. Todistuksen antava viranomainen voi, jos sen kansallinen lainsäädäntö sitä 

edellyttää, vaatia, että tiedot annetaan valan nojalla tai valan sijasta vakuutuksen 

nojalla kansallisessa lainsäädännössä säädetyin edellytyksin. 

 
▌ 

 

2 a. Todistuksen antavan viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

ilmoittaakseen edunsaajille todistuksen hakemisesta. Jos todistettavien seikkojen 

vahvistaminen sitä edellyttää, se kuulee asianosaisia ja mahdollista testamentin 

toimeenpanijaa tai pesän hallinnoijaa ja julkaisee kuulutuksia, joiden tarkoituksena 

on antaa muille mahdollisille edunsaajille mahdollisuus vedota oikeuksiinsa. 

 
3. Tätä artiklaa sovellettaessa jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on pyynnöstä 

annettava jonkin toisen jäsenvaltion todistuksen antavalle viranomaiselle tietoja, joita 

on erityisesti kiinteistörekistereissä, väestörekistereissä ja rekistereissä, joihin 

tallennetaan asiakirjoja tai tietoja, joilla on merkitystä perittävän jäämistön 

perimyksen tai perittävän aviovarallisuussuhteiden tai vastaavien 

varallisuussuhteiden kannalta, kun kyseinen viranomainen olisi kansallisen lain 

nojalla toimivaltainen antamaan toiselle kansalliselle viranomaiselle tällaisia tietoja. 

▌ 
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40 a artikla 

Todistuksen antaminen 

 

1. Todistuksen antavan viranomaisen on annettava todistus viipymättä tässä luvussa 

säädetyn menettelyn mukaisesti, kun todistettavat seikat on vahvistettu perimykseen 

sovellettavan tai muun tiettyihin seikkoihin sovellettavan lain mukaisesti. Sen on 

käytettävä lomaketta, joka laaditaan 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-

antavaa menettelyä noudattaen. Todistuksen antava viranomainen ei saa antaa 

todistusta erityisesti seuraavissa tapauksissa: 

 

a) jos todistettavat seikat on riitautettu, tai 

 

b) jos todistus ei olisi samat seikat kattavan päätöksen mukainen. 

 

2. Todistuksen antavan viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

ilmoittaakseen edunsaajille todistuksen antamisesta. 

 
 

41 artikla 
Todistuksen sisältö 

 
▌ 
 
2. Todistuksessa on oltava seuraavat tiedot siltä osin, kuin sen käyttötarkoitus niitä 

edellyttää: 
 

a) todistuksen antavan viranomaisen nimi ja yhteystiedot; 
 

a a) asian viitenumero; 

 

a b) seikat, joiden perusteella todistuksen antava viranomainen katsoo olevansa 

toimivaltainen antamaan todistuksen ▌; 
 

a c) antamispäivä; 

 

a d) tiedot hakijasta: sukunimi (mahdollinen tyttönimi), etunimet, sukupuoli, 

syntymäaika ja -paikka, siviilisääty, kansalaisuus, mahdollinen henkilötunnus, 

osoite ja mahdollinen sukulaisuus- tai lankoussuhde perittävään; 

 
b) tiedot perittävästä: sukunimi (mahdollinen tyttönimi), etunimet, sukupuoli, 

syntymäaika ja -paikka, siviilisääty, kansalaisuus, mahdollinen henkilötunnus, 
kuolinaikainen osoite, kuolinaika ja -paikka; 

 

b a) tiedot edunsaajista: sukunimi (mahdollinen tyttönimi), etunimet ja 

(mahdollinen) henkilötunnus; 

 
c) tiedot perittävän tekemästä avioehtosopimuksesta tai tarvittaessa perittävän 

tekemästä sopimuksesta sellaisen suhteen yhteydessä, jolla siihen sovellettavan 
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lain mukaan katsotaan olevan avioliittoon verrattavia vaikutuksia, sekä tiedot 

aviovarallisuussuhteista tai vastaavista varallisuussuhteista; 

 
d) perimykseen ▌sovellettava laki ja seikat, joiden perusteella kyseinen laki on 

määritetty; 
 

e) tiedot siitä, onko kyseessä lakimääräinen perimys vai 

kuolemanvaraismääräykseen perustuva seuraanto, mukaan lukien tiedot 

seikoista, joista perillisten, testamentinsaajien, testamentin toimeenpanijoiden tai 
pesän hallinnoijien oikeudet ja/tai valtuudet johtuvat ▌; 

 
▌ 

 
g) tarvittaessa kunkin edunsaajan osalta tieto perinnön vastaanottamisen tai siitä 

luopumisen lajista; 
 

h) ▌kullekin perilliselle tuleva perintöosa ja tarvittaessa luettelo kullekin 
perilliselle kuuluvista oikeuksista ja/tai omaisuudesta;  

 
i) luettelo kullekin testamentinsaajalle kuuluvista oikeuksista ja/tai 

omaisuudesta;  
 

j) ▌perimykseen sovellettavan lain mukaiset ja/tai kuolemanvaraismääräyksen 
mukaiset perillisten ja mahdollisesti testamentinsaajien oikeuksia koskevat 

rajoitukset; 
 

k) perimykseen sovellettavan lain mukaiset ja/tai kuolemanvaraismääräyksen 

mukaiset testamentin toimeenpanijan ja/tai pesän hallinnoijan valtuudet ja 

näitä valtuuksia koskevat rajoitukset. 
 
 

42 artikla 
Todistuksen oikeusvaikutukset 

 
1. Todistus on pätevä kaikissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä.  
 
2. Todistuksen oletetaan osoittavan todenmukaisesti perimykseen sovellettavan lain tai 

muun tiettyihin seikkoihin sovellettavan lain mukaisesti vahvistetut seikat. 
▌Todistuksessa perillisenä, testamentinsaajana, testamentin toimeenpanijana tai 

pesän hallinnoijana mainitulla henkilöllä oletetaan olevan todistuksessa mainittu 

asema ja/tai siinä mainitut oikeudet tai valtuudet, ilman kyseisiin oikeuksiin tai 

valtuuksiin liittyviä muita ehtoja ja/tai rajoituksia kuin ne, jotka on todistuksessa 
mainittu. 

 
3. Henkilön, joka todistuksessa vahvistettujen tietojen perusteella suorittaa maksuja tai 

luovuttaa omaisuutta henkilölle, joka on todistuksessa mainittu oikeutetuksi 

hyväksymään maksuja tai omaisuutta, katsotaan tehneen oikeustoimen maksuja tai 

omaisuutta hyväksymään oikeutetun henkilön kanssa, paitsi jos hän tiesi, että 
todistuksen sisältö ei vastaa todellisuutta tai on siitä tietämätön vakavan 

huolimattomuuden takia. 
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4. Jos henkilö, joka on todistuksessa mainittu oikeutetuksi määräämään 

jäämistöomaisuudesta, määrää tällaista omaisuutta toisen henkilön hyväksi, tämän 

katsotaan, jos hän toimii todistuksessa vahvistettujen tietojen perusteella, tehneen 

oikeustoimen kyseisestä omaisuudesta määräämään oikeutetun henkilön kanssa, 

paitsi jos hän tiesi, että todistuksen sisältö ei vastaa todellisuutta tai on siitä 

tietämätön vakavan huolimattomuuden takia. 
 
5. Todistus on pätevä asiakirja, jonka perusteella jäämistöomaisuutta koskevat tiedot 

voidaan kirjata jäsenvaltion asiaankuuluvaan rekisteriin, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 1 artiklan 3 kohdan j ja j a alakohdan soveltamista. ▌ 
 

 

42 a artikla 

Todistuksen oikeaksi todistetut jäljennökset 

 

1. Todistuksen antavan viranomaisen on säilytettävä alkuperäinen todistus ja annettava 

hakijalle tai henkilölle, joka näyttää, että hänellä on oikeutettu etu asiassa, yksi tai 

useampi oikeaksi todistettu jäljennös.  

 

1 a. Todistuksen antavan viranomaisen on 43 artiklan 3 kohtaa ja 44 a artiklan 2 kohtaa 

sovellettaessa pidettävä luetteloa henkilöistä, joille on 1 kohdan mukaisesti annettu 

oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. 

 

2. Oikeaksi todistetut jäljennökset ovat voimassa kuuden kuukauden rajoitetun ajan, 

mikä on ilmoitettava oikeaksi todistetussa jäljennöksessä merkitsemällä siihen 

voimassaolon päättymispäivä. Todistuksen antava viranomainen voi tästä poiketen 

asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa päättää pidemmästä 

voimassaoloajasta. Tämän määräajan päätyttyä oikeaksi todistetun jäljennöksen 

haltijan on haettava oikeaksi todistetun jäljennöksen voimassaoloajan pidentämistä 

tai pyydettävä todistuksen antavalta viranomaiselta uusi oikeaksi todistettu jäljennös 

voidakseen käyttää todistusta 36 a artiklassa esitettyihin tarkoituksiin. 

 
 

43 artikla 
Todistuksen oikaiseminen, muuttaminen tai peruuttaminen 

 

1. Todistuksen antavan viranomaisen on kenen tahansa sellaisen henkilön pyynnöstä, 

joka näyttää, että hänellä on oikeutettu etu asiassa, tai omasta aloitteestaan oikaistava 

todistuksessa olevat kirjoitusvirheet. 

 

2. Todistuksen antavan viranomaisen on kenen tahansa sellaisen henkilön pyynnöstä, 

joka näyttää, että hänellä on oikeutettu etu asiassa, tai, jos se on kansallisen lain 

mukaan mahdollista, omasta aloitteestaan muutettava todistusta tai peruutettava se, 

jos on todettu, että se tai sen jotkin osat eivät ole paikkansapitäviä. 

 

3. Todistuksen antavan viranomaisen on ilmoitettava viipymättä todistuksen 

oikaisemisesta, muuttamisesta tai peruuttamisesta kaikille, joille on annettu 

todistuksen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä 42 a artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
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44 artikla 

Oikaisumenettelyt 
 

1. Kuka tahansa todistuksen hakemiseen oikeutettu henkilö voi riitauttaa todistuksen 

antavan viranomaisen 40 a artiklan mukaisesti tekemät päätökset. 

 

Kuka tahansa henkilö, joka näyttää, että hänellä on oikeutettu etu asiassa, voi 

riitauttaa todistuksen antavan viranomaisen 43 artiklan ja 44 a artiklan 1 kohdan 

a alakohdan mukaisesti tekemät päätökset. 

 

Riitauttaminen on tehtävä todistuksen antavan viranomaisen jäsenvaltion 

oikeusviranomaisessa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti. 

 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetun riitauttamisen tuloksena todetaan, että annettu todistus ei 

ole paikkansapitävä, toimivaltaisen oikeusviranomaisen on oikaistava todistus, 

muutettava sitä tai peruutettava se tai varmistettava, että todistuksen antava 

viranomainen oikaisee todistuksen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen. 

 

Jos 1 kohdassa tarkoitetun riitauttamisen tuloksena todetaan, että todistuksen 

antamisesta kieltäytyminen ei ole ollut perusteltua, toimivaltaisen oikeusviranomaisen 

on annettava todistus tai varmistettava, että todistuksen antava viranomainen arvioi 

tapauksen uudelleen ja tekee uuden päätöksen. 

 

 

44 a artikla 

Todistuksen oikeusvaikutusten keskeytyminen 

 

1. Todistuksen oikeusvaikutukset voidaan keskeyttää 

 
a) todistuksen antavan viranomaisen toimesta sellaisen henkilön pyynnöstä, joka 

näyttää, että hänellä on oikeutettu etu asiassa, 43 artiklan mukaisen 

todistuksen muuttamisen tai peruuttamisen ajaksi, tai 
 

b) oikeusviranomaisen toimesta kenen tahansa todistuksen antavan 

viranomaisen tekemän päätöksen riitauttamiseen 44 artiklan mukaisesti 

oikeutetun henkilön pyynnöstä tällaisen riitauttamisen ajaksi. 

 

2. Todistuksen antavan viranomaisen tai tapauksen mukaan oikeusviranomaisen on 

ilmoitettava viipymättä todistuksen oikeusvaikutusten keskeytymisestä kaikille, joille 

on annettu todistuksen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä 42 a artiklan 1 kohdan 

mukaisesti. 

 

Todistuksen oikeusvaikutusten keskeytymisen aikana ei saa antaa enää todistuksen 

oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. 
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VII luku 
Yleiset säännökset ja loppusäännökset 

 

44 b artikla 

Laillistaminen ja muut vastaavat muodollisuudet 

 

Tämän asetuksen nojalla jäsenvaltiossa annetuilta asiakirjoilta ei vaadita laillistamista eikä 

muuta vastaavaa muodollisuutta. 

 
 

45 artikla 
Suhde nykyisiin kansainvälisiin yleissopimuksiin 

 
1. Tämä asetus ei vaikuta sellaisten kansainvälisten yleissopimusten soveltamiseen, joiden 

osapuolena on tätä asetusta annettaessa yksi tai useampi jäsenvaltio ja jotka koskevat 

tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.  
 

Erityisesti jäsenvaltioiden, jotka ovat testamenttimääräysten muotoa koskevista 

lakiristiriidoista 5 päivänä lokakuuta 1961 tehdyn Haagin yleissopimuksen 

sopimuspuolia, on sovellettava edelleen testamenttien ja keskinäisten testamenttien 

muodollisen pätevyyden osalta kyseisen yleissopimuksen määräyksiä tämän asetuksen 

19 d artiklan sijasta. 

 
2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tällä asetuksella on jäsenvaltioiden välillä 

etusija yksinomaan kahden tai useamman jäsenvaltion välillä tehtyihin 
yleissopimuksiin nähden siltä osin kuin yleissopimukset koskevat tällä asetuksella 

säänneltyjä asioita. 
 

2 a. Tämä asetus ei estä jäsenvaltioita, jotka ovat Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja 

Tanskan välillä 19 päivänä marraskuuta 1934 tehdyn, perintöä, testamenttia ja 

pesänselvitystä koskevia kansainvälisen yksityisoikeuden määräyksiä sisältävän 

sopimuksen osapuolia, soveltamasta sopimusta, sellaisena kuin se on tarkistettuna 

kyseisten valtioiden [päivämäärä] 2012 tekemällä hallitustenvälisellä sopimuksella, 

siltä osin kuin siinä määrätään 
 

a) sopimuksessa määritellyn pesän hallinnoinnin menettelyllisiä näkökohtia 

koskevista säännöistä ja tähän liittyvästä sopimuksen sopimuspuolina olevien 

valtioiden viranomaisten antamasta avusta, ja 

 

b) yksinkertaistetuista ja nopeutetuista menettelyistä perintöasioissa annettujen 

päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa varten. 

 
 

45 a artikla 

Suhde neuvoston asetukseen (EY) N:o 1346/2000 

 

Tämä asetus ei vaikuta maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000
1
 soveltamiseen. 

                                                 
1
 EYVL L 160, 30.6.2000, s. 1. 
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46 artikla 
Yleisön saataville asetettavat tiedot 

 
Jäsenvaltioiden on ▌toimitettava komissiolle lyhyt yhteenveto niiden perimykseen liittyvistä 
kansallisista säädöksistä ja menettelyistä, mukaan lukien tiedot siitä, minkätyyppisellä 

viranomaisella on toimivalta perintöasioissa ja minkätyyppiset viranomaiset ovat 

toimivaltaisia vastaanottamaan ilmoituksia perinnön, testamenttisaannon tai lakiosan 

vastaanottamisesta tai siitä luopumisesta 8 artiklan mukaisesti, tietojen asettamiseksi yleisön 
saataville siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston puitteissa. 
 

Jäsenvaltioiden on myös laadittava tietosivut, joilla luetellaan kaikki kussakin jäsenvaltiossa 

niiden alueella sijaitsevan kiinteän omaisuuden rekisteröintiä varten yleensä edellytetyt 

asiakirjat ja/tai tiedot. 

 
Jäsenvaltioiden on pidettävä nämä tiedot jatkuvasti ajan tasalla. 
 

 

46 a artikla 

Yhteystietojen ja menettelyjen ilmoittaminen 

 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle […]
1
 mennessä 

 

a) niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on 

toimivalta käsitellä 33 b artiklan 1 kohdan mukaisia 

täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 33 g artiklan 

2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia 

muutoksenhakemuksia; 

 

b) 33 h artiklassa tarkoitetut oikaisumenettelyt; 

 

c) asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan 

todistuksen 37 artiklan nojalla; ja 

 

d) 44 artiklassa tarkoitetut oikaisumenettelyt. 

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista näiden tietojen myöhemmistä 

muutoksista. 

 

2. Komissio julkaisee 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, lukuun ottamatta a alakohdassa tarkoitettuja tuomioistuinten ja 

viranomaisten osoitteita ja muita yhteystietoja. 

 

3. Komissio saattaa kaikki 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot julkisesti saataville 

muilla asianmukaisilla tavoilla, erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan 

oikeudellisen verkoston kautta. 

                                                 
1
 Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 9 kuukautta ennen tämän asetuksen 

soveltamispäivää. 
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47 artikla 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen  

 

1. Komissio laatii jäsenvaltioiden ilmoitusten pohjalta 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

luettelon muista viranomaisista ja oikeusalan toimijoista.  

 

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista kyseiseen luetteloon myöhemmin tehtävistä 

muutoksista komissiolle. Komissio muuttaa luetteloa vastaavasti. 

 

3. Komissio julkaisee luettelon ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

 

4. Komissio saattaa kaikki 1 ja 2 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot julkisesti saataville 

muilla asianmukaisilla tavoilla, erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan 

oikeudellisen verkoston kautta. 

 

 

47 a artikla 

33 c, 34, 35, 35 a, 38 ja 40 a artiklassa tarkoitettujen todistusten ja lomakkeiden laatiminen ja 

myöhempi muuttaminen 

 

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset 33 c, 34, 35, 35 a, 38 ja 40 a artiklassa 

tarkoitettujen todistusten ja lomakkeiden laatimisesta ja myöhemmästä muuttamisesta. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 

menettelyä noudattaen. 

 
 

48 artikla 
Komiteamenettely 

 
1. Komissiota avustaa ▌komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 

tarkoitettu komitea. 

 
2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa. 

 
 

49 artikla 
Uudelleentarkastelu 

 
Komissio antaa viimeistään […]1 Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta sekä arvioinnin mahdollisista 

esiintyneistä käytännön ongelmista, jotka liittyvät samanaikaisiin tuomioistuinten 

ulkopuolisiin perintöasioiden ratkaisumenettelyihin eri jäsenvaltioissa tai yhdessä 

jäsenvaltiossa tapahtuvaan tuomioistuimen ulkopuoliseen ratkaisumenettelyyn, joka 

toteutetaan samanaikaisesti toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisessa käsiteltävän 

ratkaisumenettelyn kanssa. Kertomukseen liitetään tarvittaessa muutosehdotuksia.  

                                                 
1
 Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 10 vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä. 
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50 artikla 
Siirtymäsäännökset 

 
1. Tätä asetusta sovelletaan asetuksen soveltamisen alkamispäivänä tai sen jälkeen 

kuolleiden henkilöiden perimykseen. 
 
2. Jos perittävä oli ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää valinnut 

perimykseensä sovellettavan lain, valinta on pätevä, jos se täyttää III luvussa säädetyt 

edellytykset tai jos se on pätevä siinä valtioissa valinnan tekemisen ajankohtana 

voimassa olleiden kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaisesti, jossa 

perittävällä oli vakinainen asuinpaikka, tai missä tahansa valtioista, joiden 

kansalainen hän oli. 
 

2 a. Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää tehty kuolemanvaraismääräys 

on sallittava ja pätevä aineellisesti ja muodoltaan, jos se täyttää III luvussa säädetyt 

edellytykset tai jos se on sallittava ja pätevä aineellisesti ja muodoltaan siinä valtiossa 

määräyksen tekemisen ajankohtana voimassa olleiden kansainvälisen 

yksityisoikeuden sääntöjen mukaisesti, jossa perittävällä oli vakinainen asuinpaikka, 

tai missä tahansa valtioista, joiden kansalainen hän oli, tai perintöasiaa käsittelevän 

viranomaisen jäsenvaltiossa. 

 

2 b. Jos kuolemanvaraismääräys on tehty ennen tämän asetuksen soveltamisen 

alkamispäivää sen lain mukaisesti, jonka perittävä olisi voinut valita tämän asetuksen 

mukaisesti, katsotaan, että kyseinen laki on valittu perimykseen sovellettavaksi laiksi. 

▌ 

 
 

51 artikla 
Voimaantulo 

 
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
 

Sitä sovelletaan [… päivästä …kuuta …]
1
, lukuun ottamatta 46 ja 46 a artiklaa, joita 

sovelletaan [… päivästä … kuuta …]
2
, ja 47, 47 a ja 48 artiklaa, joita sovelletaan 

[… päivästä … kuuta …]
3. 

 
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti. 
 

                                                 
1
 Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 36 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä. 
2
 Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 9 kuukautta ennen tämän asetuksen 

soveltamispäivää. 
3
 Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on asetuksen antamispäivää seuraava päivä. 
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Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta 
Puhemies     Puheenjohtaja 
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P7_TA-PROV(2012)0069 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2012 naisten ja miesten tasa-
arvosta Euroopan unionissa 2011 (2011/2244(INI)) 

 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 2 artiklan ja 

3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT-sopimus) 8 artiklan, 

 
– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan, 
 
– ottaa huomioon 18. joulukuuta 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 

koskevan yleissopimuksen, 
 
– ottaa huomioon ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 

suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta 5. huhtikuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU1, 

 
– ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn YK:n yleissopimuksen ihmisten kaupasta ja toisten 

prostituutiosta hyötymisen tukahduttamisesta, 
 
– ottaa huomioon neljännessä naisten maailmankonferenssissa 15. syyskuuta 1995 

hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä tuloksena saadut asiakirjat, 
jotka hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien erityisistunnoissa "Peking +5" (2000), 
"Peking +10" (2005) ja "Peking +15" (2010), 

 
– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2011 hyväksymän eurooppalaisen 

tasa-arvosopimuksen (2011–2020)2, 
 
– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Vahvistettu 

sitoumus naisten ja miesten tasa-arvoon: Naisten peruskirja" (COM(2010)0078), 
 
– ottaa huomioon 2. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Naisten ja 

miesten tasa-arvon kehitystä käsittelevä kertomus vuodelta 2010" (SEC(2010)0193), 
 
– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Naisten ja miesten 

tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015" (COM(2010)0491), 
 
– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston selvityksen homofobiasta, 

transfobiasta ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvasta 
syrjinnästä (2010), 

                                                 
1 EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1. 
2 7. maaliskuuta 2011 esitettyjen neuvoston päätelmien liite. 
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– ottaa huomioon uhrin oikeuksia koskevan EU:n paketin, joka koostuu 18. toukokuuta 

2011 annetusta komission tiedonannosta "Uhrin oikeuksien lujittaminen EU:ssa" 
(COM(2011)0274), ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten 
vahvistamisesta (COM(2011)0275) sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden 
vastavuoroisesta tunnustamisesta (COM(2011)0276), 

 
– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 

osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020), 
 
– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission kertomuksen esikouluikäisten 

lasten hoitojärjestelyjä koskevien Barcelonan tavoitteiden täytäntöönpanosta 
(COM(2008)0638), 

 
– ottaa huomioon miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun 
direktiivin 2004/113/EY ja direktiiviin liittyvän 1. maaliskuuta 2011 annetun Euroopan 
unionin tuomioistuimen tuomion asiassa Test-Achats (C-236/09)1, 

 
– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman naisten köyhyydestä 

Euroopan unionissa2, 
 
– ottaa huomioon 3. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman sukupuoleen 

perustuvasta syrjimättömyydestä ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta3, 
 
– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten 

tasa-arvosta Euroopan unionissa – 20094 ja 8. maaliskuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 20105, 

 
– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisista ja 

yritysjohtajuudesta6, 
 
– ottaa huomion 5. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisiin kohdistuvan 

väkivallan torjumista koskevan EU:n politiikan painopistealueista ja yleispiirteistä7, 
 
– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisten köyhyydestä 

Euroopan unionissa8, 
 

                                                 
1 EUVL C 130, 30.4.2011, s. 4. 
2 EUVL C 233 E, 28.9.2006, s. 130. 
3 EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 31. 
4 EUVL C 341 E, 16.12.2010, s. 35. 
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0085. 
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0330. 
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0127. 
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0086. 
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– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman talous- ja 
rahoituskriisiin liittyvistä sukupuolinäkökohdista1, 

 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan; 
 
– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 

(A7-0041/2012); 
 
A. ottaa huomioon, että naisten ja miesten tasa-arvo on Euroopan unionista tehdyssä 

sopimuksessa vahvistettu Euroopan unionin perusperiaate, että unionin erityisenä 
tehtävänä on ottaa naisten ja miesten tasa-arvo huomioon kaikessa toiminnassaan ja että 
tällä alalla vähitellen saavutetusta edistyksestä huolimatta naisten ja miesten välillä on 
edelleen paljon epätasa-arvoisuutta; 

 
B. katsoo, että talouskriisin jatkuessa naisten työmarkkina-aseman ja taloudellisen 

riippumattomuuden vahvistaminen ei ole ainoastaan moraalinen velvoite vaan myös 
taloudellinen välttämättömyys; ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 -strategia sisältää 
yleistavoitteen, jonka mukaan 20–64-vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 
nostetaan 75 prosenttiin; 

 
C. katsoo, että Euroopan tuleva taloudellinen kilpailukyky ja vauraus riippuvat oleellisesti 

sen kyvystä käyttää täysimääräisesti työvoimaresurssejaan ja lisätä naisten 
osallistumista työmarkkinoille; ottaa huomioon, että yksi Eurooppa 2020 -strategian 
painopistealueista on naisten työssäkäynnin lisääminen, jotta voitaisiin saavuttaa naisten 
75 prosentin työllisyysaste vuoteen 2020 mennessä; ottaa huomioon, että naisia 
työskentelee suhteessa miehiä enemmän osa-aikaisissa töissä tai tilapäisissä 
työsuhteissa, minkä johdosta he voivat menettää helpommin työpaikkansa kriisiaikoina, 
ja katsoo, että on olemassa vaara, että nykyinen taantuma hidastaa sukupuolten väliseen 
tasa-arvoon liittyvää kehitystä tai jopa kääntää naisten ja miesten tasa-arvoa koskevan 
myönteisen kehityssuunnan päinvastaiseksi; katsoo kuitenkin, että osa-aikaisilla 
työskentelymahdollisuuksilla voi olla joissakin tapauksissa ja joksikin aikaa myönteinen 
vaikutus naisten ja miesten kannalta työn, perheen ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseksi; 

 
D. katsoo, että naisten parempi poliittinen edustus on sukupuolten tasa-arvoa koskevan 

tavoitteen edellytys; muistuttaa, että naisten edustus poliittisessa päätöksenteossa ei ole 
kehittynyt lineaarisesti viime vuosina – sukupuolijakauma EU:n kansallisissa 
parlamenteissa on edelleen sellainen, että naisia on 24 prosenttia ja miehiä 76 prosenttia, 
että naispuolisten parlamentin jäsenten osuus ei ylitä joissain jäsenvaltioissa 15 
prosenttia ja että naisten osuus ministereistä on kaiken kaikkiaan vain 23 prosenttia; 
ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin naispuolisten varapuhemiesten määrä on 
laskenut vaalikauden 2009–2014 toisella puoliskolla; 

 
E. ottaa huomioon, että aluksi talouskriisi koetteli lähinnä miesten työllisyyttä mutta 

julkisten menojen leikkausten odotetaan vaikuttavan kohtuuttomasti naisten 
työllisyyteen sekä palkkaeroihin, sillä naiset työskentelevät miehiä huomattavasti 
yleisemmin julkisella sektorilla; toteaa, että erityisesti vaarassa olevia aloja ovat 
naisvaltaiset terveys-, koulutus- ja hoitoala; katsoo, että on tärkeää kiinnittää huomiota 

                                                 
1 EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 79. 
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työllisyyden lisäksi myös yhtäläisiin työehtoihin ja työpaikkojen laatuun, mukaan lukien 
uramahdollisuudet ja palkka; 

 
F. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva väkivalta, myös henkinen väkivalta, on 

merkittävä este naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumiselle, että se loukkaa 
naisten perusoikeuksia ja että se on edelleen yksi yleisimmistä 
ihmisoikeusrikkomuksista EU:ssa huolimatta toimista, joita poliittiset johtajat ovat 
toteuttaneet sen torjumiseksi; ottaa huomioon, että taloudellinen taantuma luo 
olosuhteet, jotka ovat yhteydessä lähisuhdeväkivallan lisääntymiseen ja että 
tukipalveluihin vaikuttavien säästötoimenpiteiden seurauksena väkivallan uhreiksi 
joutuvat naiset ovat entistä heikommassa asemassa; 

 
G. ottaa huomioon, että talous- ja väestötieteilijät (Maailmanpankki, OECD, IMF) 

käyttävät taloudellisia ja matemaattisia malleja kotitalouden tuotannon, josta vastaavat 
pääasiassa naiset, taloudellisen arvon korostamiseksi ja että naisten osuus BKT:stä olisi 
vielä suurempi, jos heidän tekemänsä palkaton työ otettaisiin huomioon, mikä osoittaa, 
että naisten tekemään työhön suhtaudutaan syrjivästi; 

 
H. ottaa huomioon, että sosiaalipalveluiden, kuten päivähoidon, talousarvioleikkaukset 

vaikeuttavat entisestään naisten osallistumista työmarkkinoille; 
 
I. katsoo, että lasten, vanhusten ja muiden huollettavien henkilöiden hoitopalvelujen 

saatavuus on olennaista, jotta naiset ja miehet voivat osallistua työmarkkinoille ja 
koulutukseen yhdenvertaisesti; katsoo, että kotona hoitotyötä tekeviä syrjitään yhä, 
koska heidän tekemiään työvuosia ei lasketa eläkkeisiin ja muihin oikeuksiin; 

 
J. ottaa huomioon, että vuonna 2012 vietetään aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien 

välisen solidaarisuuden teemavuotta ja että on tärkeää korostaa, että ikääntyneet naiset 
asuvat miehiä useammin yhden henkilön kotitalouksissa pidemmän eliniän odotuksen 
vuoksi;  

 
K. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti hyväksyi lokakuussa 2011 uutta 

äitiyslomadirektiiviehdotusta koskevan kannan, jonka mukaan täysipalkkaista 
äitiyslomaa jatketaan 20 viikkoon ja säädetään vähintään kahden viikon mittainen 
palkallinen isyysloma; 

 
L. ottaa huomioon, että pankkikriisi on vakavasti rajoittanut mahdollisuuksia saada 

käyttöön pääomaa, mikä todennäköisesti vaikuttaa suhteettoman voimakkaasti 
naisyrittäjien mahdollisuuksiin sovittaa yhteen perhe- ja työelämä, sillä naiset 
työskentelevät entistä yleisemmin itsenäisinä ammatinharjoittajina; 

 
M. katsoo, että sukupuolen mukaan jaoteltujen tietojen keruu ja analysointi on ensiarvoisen 

tärkeää naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi Euroopan unionissa; 
 
N. katsoo, että naisten ja miesten tasa-arvon ja erityisesti taloudellisen tasa-arvon suhteen 

saavutettu edistys on ollut sietämättömän hidasta; katsoo, että poliittisten johtajien on 
toteutettava lisää konkreettisia toimenpiteitä tyhjien lupausten asemesta ja asetettava 
tasa-arvon saavuttaminen etusijalle taloudellisissa strategioissa; 
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O. katsoo, että naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat yhä erittäin suuria (joissakin 
tapauksissa yli 25 prosenttia) ja että kaikista toteutetuista toimista ja saavutetusta 
kehityksestä huolimatta palkkaerot eivät ole pienenemässä vaan pikemminkin pysyvät 
ennallaan; 

 
P. ottaa huomioon, että työllisyysaste on alhaisempi maaseudulla ja että lisäksi suurta 

määrää naisia ei ole laskettu mukaan virallisille työmarkkinoille, minkä vuoksi heitä ei 
ole rekisteröity työttömiksi eivätkä he ole mukana työttömyystilastoissa, mistä seuraa 
erityisiä taloudellisia ja oikeudellisia ongelmia, jotka liittyvät äitiys- ja sairaslomia 
koskeviin oikeuksiin sekä eläkeoikeuksien ja sosiaaliturvan saantiin ja ongelmiin 
avioeron yhteydessä; ottaa huomioon, että maaseutualueet ovat epäedullisessa asemassa 
korkealaatuisten työmahdollisuuksien puuttumisen vuoksi; 

 
Q. ottaa huomioon, että keskimäärin kolme kymmenestä Euroopan unionin kotitaloudesta 

on yhden hengen kotitalouksia, joista suurin osa on etenkin yksin elävien erityisesti 
iäkkäiden naisten kotitalouksia, ja että niiden osuus on kasvussa; ottaa huomioon, että 
nämä kotitaloudet ovat muita heikommassa asemassa ja muita suuremmassa 
köyhyysvaarassa etenkin epäsuotuisan taloustilanteen aikana; ottaa huomioon, että 
useimmissa jäsenvaltioissa yhden hengen tai yhden ihmisen tuloilla toimeen tulevia 
kotitalouksia kohdellaan verotuksen, sosiaaliturvan, asumisen, terveydenhoidon, 
vakuutuksen ja eläkkeiden näkökulmasta epäedullisemmin sekä absoluuttisesti että 
suhteellisesti mitattuna; katsoo, että ihmisiä ei pitäisi rankaista julkisilla toimilla siitä 
syystä, että he omasta valinnastaan tai tahtomattaan elävät yksin; 

 
R. katsoo, että naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja seksuaalisuuteen ja 

lisääntymiseen liittyvät oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja että ne on taattava kaikille 
naisille heidän sosiaalisesta asemastaan, iästään, sukupuolisesta suuntautumisestaan tai 
etnisestä alkuperästään riippumatta; 

 
S. ottaa huomioon, että monet naiset, muun muassa vammaiset, lapsia hoitavat, ikääntyneet 

tai etnisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset ja erityisesti romaninaiset ja 
maahanmuuttajanaiset kärsivät moninkertaisesta ja monin perustein tapahtuvasta 
syrjinnästä ja ovat suuremmassa vaarassa joutua sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 
ja äärimmäisten ihmisoikeusloukkausten uhreiksi; 

 
T. ottaa huomioon, että perheet ovat Euroopan unionissa monimuotoisia ja koostuvat 

naimisissa olevista, naimattomista, parisuhteessa olevista ja eri tai samaa sukupuolta 
olevista vanhemmista tai yksinhuoltaja- tai kasvatusvanhemmista, joita on suojeltava 
tasa-arvoisesti kansallisessa ja Euroopan unionin lainsäädännössä; 

 
U. katsoo, että unionin tuomioistuimen tuomio asiassa Test-Achats on osoitus siitä, että 

sukupuolten tasa-arvoa koskevassa lainsäädännössä tarvitaan tarkkoja, selkeitä ja 
yksiselitteisiä säännöksiä; 

 
V. ottaa huomioon, että sukupuolten välinen kuilu on pienempi ennen perheen perustamista 

ja että se suurenee, kun yksittäiset henkilöt muodostavat parin; ottaa huomioon, että 
naisten työllisyysaste alenee ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen ja että 
työmarkkinahaitat kasautuvat elinkaaren varhaisempiin vaiheisiin lastenhoidon 
yhteydessä, joka vaihtuu myöhemmin iäkkäiden henkilöiden hoitoon, mikä puolestaan 
johtaa usein työssäkäyvien köyhyyteen; 
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W. katsoo, että naisten mahdollisuuksia edistävät toimenpiteet ovat osoittautuneet erittäin 

tärkeiksi, jotta naiset voivat päästä täysivaltaisesti mukaan työmarkkinoille ja yleisesti 
ottaen yhteiskunnan toimintaan; 

 
X. ottaa huomioon, että maaseudulla asuvat naiset kärsivät kaupunkialueilla asuvia naisia 

enemmän syrjinnästä ja sukupuoleen liittyvistä stereotypioista ja että näiden naisten 
työllisyysaste on huomattavasti alhaisempi kuin kaupunkialueilla asuvien naisten; 

 
Y. ottaa huomioon, että ihmiskaupan uhrit ovat pääasiassa naisia ja tyttöjä; 
 
Yhdenvertainen taloudellinen riippumattomuus 

 
1. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden avioliitto-, avioero- ja 

aviovarallisuuslait eivät suoraan tai epäsuorasti muodosta rahoituksellisia "ansoja" 
aviopuolisoille ja etenkin naisille ja että avioliittoa suunnittelevat parit saavat riittävän 
ajoissa kattavat tiedot avioliiton ja -eron oikeudellisista ja taloudellisista vaikutuksista; 

 
2. kehottaa jäsenvaltioita panostamaan lasten, sairaiden, vammaisten, iäkkäiden ja muiden 

huollettavien henkilöiden kohtuuhintaisiin ja korkeatasoisiin hoitojärjestelyihin ja 
varmistamaan, että niiden aukioloajat ovat joustavia ja että ne ovat helposti saatavilla, 
jotta mahdollisimman monet ihmiset voisivat sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämän; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että lapsia tai vanhuksia hoitavien 
miesten ja naisten asema tunnustetaan antamalla heille yksilölliset sosiaaliturva- ja 
eläkeoikeudet; pyytää työmarkkinaosapuolia esittämään erityisiä aloitteita, joiden avulla 
voidaan virallistaa hoitotyöhön liittyvän vapaan aikana hankitut taidot; 

 
3. kehottaa jäsenvaltioita siirtymään kohti yksilökeskeisempiä sosiaaliturvajärjestelmiä, 

jotta naisten itsemääräämisoikeutta ja asemaa yhteiskunnassa voitaisiin vahvistaa; 
 
4. korostaa, että on erittäin tärkeää kehittää osaomistusta koskevaa oikeudellista käsitettä, 

jotta voidaan taata naisten oikeuksien täysmääräinen tunnustaminen maatalousalalla, 
riittävä suojelu sosiaaliturvan alalla ja naisten tekemän työn tunnustaminen, ja että on 
muutettava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa koskevaa asetusta, 
jotta sen yhteydessä voidaan toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoin naisten 
mahdollisuuksia edistäviä toimenpiteitä tulevalla ohjelmakaudella 2014–2020 ottaen 
huomioon, että tämä oli mahdollista aiemmilla ohjelmakausilla mutta ei nykyisellä ja 
että nämä toimenpiteet ovat tulevaisuudessa erittäin hyödyllisiä maaseutuun liittyvän 
naisten työllisyyden kannalta; 

 
5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ehdotuksia rekisteröityjen parisuhteiden 

ja samaa sukupuolta olevien perheiden vastavuoroisesta tunnustamisesta kaikkialla 
Euroopassa niiden maiden kesken, joilla on jo voimassa olevaa lainsäädäntöä, jotta 
voidaan varmistaa tasa-arvoinen kohtelu työn, vapaan liikkuvuuden, verotuksen ja 
sosiaaliturvan kannalta siten, että perheiden ja lasten toimeentulo turvataan; 

 
6. pitää tervetulleena miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta 

itsenäisiin ammatinharjoittajiin annettua direktiiviä 2010/41/EU ja kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan sen nopean ja täysimääräisen täytäntöönpanon; 
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7. pitää valitettavana joidenkin jäsenvaltioiden täytäntöön panemia rajoittavia perhettä 
koskevia määritelmiä oikeussuojan kieltämiseksi samaa sukupuolta olevilta 
pariskunnilta ja heidän lapsiltaan; palauttaa mieliin, että Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaan EU:n lainsäädäntöä sovelletaan syrjimättä sukupuolen tai 
seksuaalisen suuntautumisen perusteella; 

 
8. korostaa, että julkisen talouden vakauttaminen ilman sukupuolten välisen tasa-arvon 

huomioon ottamista on vaarassa johtaa sukupuoleen perustuvan työmarkkinoiden 
jakautumisen ja naisten epävarmojen työolosuhteiden lisääntymiseen, palkkaerojen 
kasvuun, köyhyyden naisvaltaisuuden lisääntymiseen sekä hoidon ja työn 
yhteensovittamisen vaikeutumiseen entisestään; 

 
9. kehottaa neuvostoa edistämään Euroopan parlamentin kantaa äitiyslomadirektiivin 

muuttamiseksi erityisesti hiljattain synnyttäneiden äitien palkanmaksussa, jotta voidaan 
varmistaa naisten taloudellisen riippumattomuuden jatkuminen tämän ajanjakson 
aikana; 

 
10. kehottaa jäsenvaltioita edistämään aktiivisesti ja valvomaan tarkasti 

työmarkkinaosapuolten tekemän vanhempainvapaata koskevan puitesopimuksen 
täytäntöönpanoa erityisesti sellaisen vapaan osalta, joka ei ole siirrettävissä, ja 
varmistamaan, että kaikki esteet poistetaan miesten osallistumisasteen lisäämiseksi; 

 
11. korostaa, että naisten tulot ja palkallinen ja laadukas työ ovat erittäin tärkeitä naisten 

taloudellisen riippumattomuuden varmistamiseksi ja naisten ja miesten tasa-arvon 
lisäämiseksi koko yhteiskunnassa; 

 
12. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia sisällyttämään erityisesti naistyöntekijät 

"vihreitä työpaikkoja" koskevaan koulutukseen, sillä komissio pitää näitä työpaikkoja 
EU:n työmarkkinoiden tärkeänä kasvualana; 

 
13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään romaninaisten työmarkkinoille 

(uudelleen) siirtymisen ja itsenäisen ammatinharjoittamisen esteitä ja poistamaan ne ja 
korostamaan myös asianmukaisella tavalla naisten asemaa syrjäytyneiden romanien 
taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä ja yritysten perustamisessa; 

 
14. kehottaa toteuttamaan kansallisen ja EU:n tason toimenpiteitä naisten yrittäjyyden 

edistämiseksi luomalla koulutusrakenteita ja perustamalla ammatillisia ja oikeudellisia 
neuvontapalveluita sekä helpottamalla julkisen ja yksityisen rahoituksen saantia; 

 
15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan sukupuolivaikutusten arvioinnin avulla, 

millaisia sukupuolivaikutuksia talous- ja rahoituskriisillä on ollut, ja ottamaan sen 
jälkeen sukupuolten tasa-arvoa koskevat näkökohdat huomioon talousarviossa; 

 
16. kehottaa jäsenvaltioita sijoittamaan nykyisen kauden 2007–2013 rakennerahaston varoja 

hoitopalvelujen kehittämiseen, jotta sekä naiset että miehet voivat sovittaa yhteen työ- ja 
perhe-elämän; 
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Sama palkka samasta työstä ja samanarvoisesta työstä 

 
17. panee merkille, että kuluneiden vuosien lukemattomista kampanjoista, tavoitteista ja 

toimista huolimatta sukupuolten väliset palkkaerot ovat edelleen pysyneet huomattavan 
suurina, sillä naisten tulot ovat keskimäärin 17,5 prosenttia pienemmät kuin miesten, ja 
että sukupuolten väliset palkkaerot ovat kaventuneet vain vähän viime vuosien aikana; 
kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimia voimassa olevien EU:n säännöksien 
täytäntöönpanemiseksi, jotta nämä erot kaventuisivat; 

 
18. kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia laatimaan 

monitahoisen strategian, jonka avulla puututaan kattavasti sukupuolten välisten 
jatkuvien palkkaerojen syihin, mukaan lukien EU:n tavoite tasa-arvoisesta palkasta, 
jonka avulla palkkaeroja pyritään kaventamaan 10 prosentilla kussakin jäsenvaltiossa, 
jotta varmistetaan sama palkka naisille ja miehille, jotka tekevät samanlaista työtä ja 
ovat yhtä päteviä, ja pitää tervetulleena komission aloitetta Euroopan 
samapalkkaisuuspäivän järjestämisestä; pitää kuitenkin valitettavana, että komissio ei 
ole esitellyt lainsäädäntöehdotuksia 18. marraskuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman ja siihen liittyvien suositusten johdosta; 

 
19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin, joilla kavennetaan 

sukupuolten välisiä eroja eläkkeissä sukupuolten välisten palkkaerojen suorana 
seurauksena, ja arvioimaan uusien eläkejärjestelmien vaikutuksia eri naisryhmiin sekä 
kiinnittämään erityistä huomiota osa-aikatyötä ja epätyypillisiä työsuhteita koskeviin 
sopimuksiin;  

 
20. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kohdennettuja toimia, jotta sosiaalialan työtä 

arvostettaisiin taloudellisesti enemmän ja oikeudenmukaisemmin; katsoo, että kasvatus- 
ja hoitotyötä on pidettävä taloudellisesti samanarvoisena muiden töiden kanssa ja että 
siitä, että miehet ja naiset päättävät ryhtyä hoitamaan sosiaalialan tehtäviä, ei saa 
aiheutua taloudellista haittaa;  

 
21. on huolissaan, että ongelma syvenee entisestään talouskriisin ja talousarvioleikkausten 

seurauksena, sillä nämä vaikuttavat suhteettomasti naisiin, ja kehottaa jäsenvaltioiden 
hallituksia sekä työmarkkinaosapuolia laatimaan toimintasuunnitelman sekä asettamaan 
konkreettisia ja kunnianhimoisia tavoitteita; 

 
22. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään paremmin korkeasti koulutettujen 

naismaahanmuuttajien taitoja ja tarjoamaan koulutusta ja myös kielikursseja taitojen 
häviämisen estämiseksi, takaamaan yhtäläiset työskentelymahdollisuudet ja edistämään 
maahanmuuttajien sopeutumista; kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota 
naismaahanmuuttajia koskevien toimenpiteiden hyväksymiseen ja kannustaa kuulemaan 
kansalaisjärjestöjä ja naismaahanmuuttajien järjestöjä heidän yhteiskunnalliseen 
integraatioonsa tähtäävistä politiikoista ja toimenpiteistä; 

 
23. on huolestunut joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännöstä, jossa ei nimenomaisesti 

kielletä sellaista mahdollisuutta, että työnantaja voi vaatia naisilta ennakolta 
allekirjoitetun eroanomuksen työhönottotilanteen yhteydessä, millä mahdollistetaan 
äitiyden suojelua koskevan lainsäädännön kiertäminen; 
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Tasa-arvo päätöksenteossa 

 
24. katsoo, että naisten aktiivinen osallistuminen ja täysimääräinen sisällyttäminen EU:n 

työmarkkinoille ei hyödytä ainoastaan liike-elämää vaan myös taloutta ja yhteiskuntaa 
kokonaisuudessaan ja että siinä on kysymys perusoikeuksista ja demokratiasta: naisten 
osuus uusista yliopistotutkinnon suorittaneista on 60 prosenttia, mutta naiset ovat 
edelleen aliedustettuina taloudelliseen päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä; 

 
25. pitää valitettavana sitä, että talouden elvytyshankkeet kohdistuvat lähinnä miesvaltaisille 

aloille; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota puuttumaan naisten ja miesten väliseen 
tasa-arvoon johdonmukaisella tavalla Eurooppa 2020 -strategiaa ja kansallisia 
uudistusohjelmia sovellettaessa ja asettamaan etusijalle naisten työmarkkinoille 
osallistumista koskevien esteiden poistamisen siten, että erityistä huomiota kiinnitetään 
vammaisiin, maahanmuuttajataustaisiin ja etnisiin vähemmistöihin kuuluviin naisiin, 
54–65-vuotiaisiin naisiin sekä romaninaisiin; panee merkille, että naisille ja miehille on 
annettava mahdollisuus joustaviin työmuotoihin ja myös etätyöhön, jotta perhe- ja 
työelämä voidaan sovittaa tasapainoisesti yhteen ja jotta naiset ja miehet voivat olla 
toisistaan taloudellisesti riippumattomia; panee merkille että naiset ovat aliedustettuina 
todennäköisesti kehittyvillä aloilla, kuten uusiutuvien energialähteiden ala, tiede ja 
teknologiapainotteiset työpaikat, ja pyytää sen vuoksi neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan työllisyyspolitiikkaa, jolla tähdätään miesten ja naisten 
tasapuoliseen edustukseen näillä uusilla aloilla; 

 
26. kehottaa tukemaan aloitteita ja kampanjoita, joiden avulla murretaan stereotypioita 

naisten alhaisesta työtehokkuudesta ja johtamiskyvyn puutteesta; kehottaa myös 
tukemaan naisia heidän urakehityksessään ja pyrkimyksissään päästä johtaviin asemiin; 

 
27. pitää valitettavana, että naisten määrää yritysten johtopaikoilla ei ole onnistuttu 

lisäämään, kuten käy ilmi komission vuoden 2012 kertomuksesta naisten asemasta 
taloudellisessa päätöksenteosta; toteaa, että suurissa pörssinoteeratuissa yhtiöissä 
naisjohtajien osuus on EU:ssa ainoastaan keskimäärin 13 prosenttia ja että yritysten 
johtokunnissa naispuheenjohtajien osuus on ainoastaan kolme prosenttia; 

 
28. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian kattavia ajankohtaistietoja naisten 

edustuksesta kaikentyyppisissä yrityksissä EU:ssa ja yrityssektorin toteuttamista 
pakollisista ja muista kuin pakollisista toimista sekä jäsenvaltioiden hiljattain 
hyväksymistä toimista, joiden avulla naisten edustusta pyritään lisäämään; panee 
merkille komission kertomuksessa naisista taloudellisessa päätöksenteossa esitetyn 
havainnon, että yritysten ja jäsenvaltioiden toteuttamat toimet ovat riittämättömiä; pitää 
myönteisenä ilmoitusta kuulemisesta, jossa käsitellään toimia sukupuolten tasa-arvon 
lisäämiseksi taloudellisessa päätöksenteossa; on kuitenkin pettynyt siihen, että komissio 
ei aio toteuttaa välittömiä lainsäädäntötoimia, vaikka se oli luvannut sellaisia, ellei 
tavoitteita saavuteta; katsoo, että vuonna 2011 saavutetun vaatimattoman edistymisen 
lisäksi tarvitaan kuulemista tehokkaampia toimia; toistaa siksi vuonna 2011 antamansa 
kehotuksen, että on ehdotettava lainsäädäntöä, myös kiintiöitä, vuoteen 2012 mennessä 
naisten edustuksen lisäämiseksi yritysten johtoelimissä 30 prosenttiin vuoteen 2015 
mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja otettava samalla huomioon 
jäsenvaltioiden toimivalta ja niiden taloudelliset, rakenteelliset (muun muassa yritysten 
koko), oikeudelliset ja alueelliset erityisominaisuudet; 
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29. painottaa, että jäsenvaltioiden on erityisesti lainsäädännöllisin keinoin hyväksyttävä 
toimia sitovien tavoitteiden asettamiseksi, jotta voidaan varmistaa naisten ja miesten 
tasapuolinen edustus yritysten, julkishallinnon ja poliittisten elinten vastuutehtävissä; 
viittaa Norjan, Espanjan, Saksan, Italian ja Ranskan menestyksekkäisiin esimerkkeihin; 

 
30. palauttaa mieliin, että vuonna 2014 järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit, joita 

seuraavat uuden komission nimittäminen ja EU:n toimielinten korkeita hallintovirkoja 
koskevat nimitykset, ovat mahdollisuus siirtyä kohti pariteettidemokratiaa EU:n tasolla; 

 
31. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan tasa-arvoa ehdottamalla komission jäsenen virkaan 

sekä naista että miestä; kehottaa nimitettyä komission puheenjohtajaa pyrkimään 
komission muodostamisessa naisten ja miesten yhtäläiseen edustukseen; kehottaa 
nykyistä komissiota ilmaisemaan julkisesti kannatuksensa tälle menettelylle; 

 
32. huomauttaa, että vaalikiintiöiden käytöllä on myönteisiä vaikutuksia naisten 

edustukseen, ja pitää tervetulleina Ranskassa, Espanjassa, Belgiassa, Sloveniassa, 
Portugalissa ja Puolassa käyttöönotettuja lainsäädännöllisiä pariteettijärjestelmiä ja 
sukupuolikiintiöitä; kehottaa jäsenvaltioita, joissa naisten edustus poliittisessa 
edustajistossa on erityisen alhainen, harkitsemaan vastaavien toimenpiteiden 
toteuttamista; 

 
33. pitää tervetulleena Euroopan parlamentin valiokuntien naispuheenjohtajien ja 

parlamentin naisjäsenten määrän huomattavaa kasvua vaalikaudella 2009–2014, mutta 
pitää valitettavana Euroopan parlamentin varapuhemiehinä toimivien naisten määrän 
vähentymistä vaalikauden toisella puoliskolla; ehdottaa tämän vuoksi toimenpiteitä 
absoluuttisen sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi varapuhemiehen tehtävien osalta; 

 
34. kehottaa jäsenvaltioita edistämään naisten yrittäjyyttä ja tarjoamaan taloudellista tukea, 

ammatillista ohjausta ja koulutusta, jotta naisia voitaisiin kannustaa perustamaan omia 
yrityksiä; 

 
Ihmisarvo, koskemattomuus ja sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen 

 
35. vaatii komissiota sisällyttämään sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseen 

tähtääviin toimintaohjelmiinsa homo- ja transfobisen väkivallan ja häirinnän; 
 
36. pitää tervetulleina niin EU:n kuin kansallisella tasolla toteutettavia toimia naisiin, 

miehiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, kuten eurooppalainen 
suojelumääräys, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 
suojelemisesta annettu direktiivi ja uhrin oikeuksien lujittamiseen EU:ssa tähtäävä 
lainsäädäntöpaketti, mutta korostaa kuitenkin, että kyseessä on ongelma, jota ei ole vielä 
ratkaistu; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään ja soveltamaan 
toimintalinjoja, joiden avulla torjutaan kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja, 
myös kaikkea seksuaalista, ruumiillista ja henkistä väärinkäyttöä ja häirintää, ja 
korostaa, että sukupuoleen perustuvan väkivallan torjunta on liitettävä osaksi EU:n 
ulko- ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa; painottaa, että sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskevan ongelman todellisen laajuus on selvitettävä; panee merkille, että sukupuoleen 
perustuvan väkivallan eurooppalaisella seurantakeskuksella on tärkeitä tähän alaan 
liittyviä toimenpiteitä toteutettavanaan ja kehottaa sen vuoksi käynnistämään tämän 
seurantakeskuksen toiminnan mahdollisimman pian; 
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37. toistaa, että komission olisi esitettävä lainsäädäntöehdotus EU:n laajuisesta strategiasta, 

jonka avulla naisiin kohdistuvasta väkivallasta tehdään loppu, sekä rikosoikeudellisesta 
välineestä, jolla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, kuten monissa 
parlamentin päätöslauselmissa on vaadittu; kehottaa komissiota asettamaan vuoden 
2015 naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevaksi EU:n teemavuodeksi; 

 
38. kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään tiedotusohjelmia työpaikkakiusaamisesta ja 

-häirinnästä, jotta tällaisen kohtelun kohteena olevat naiset voisivat ryhtyä tehokkaisiin 
vastatoimenpiteisiin; 

 
39. katsoo, että perheväkivaltaan kuuluu kaikenlainen seksuaalinen, fyysinen ja henkinen 

väkivalta; panee merkille, että sukupuoleen perustuva väkivalta vaatii useita 
kuolonuhreja vuosittain EU:ssa; kehottaa sen vuoksi ryhtymään riittäviin 
toimenpiteisiin, jotta sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa voitaisiin käsitellä julkisena 
turvallisuusongelmana pikemmin kuin yksityisenä, perheen sisäisenä asiana ja 
perusoikeuksien loukkaamisena varmistamalla muun muassa ehkäisevien toimien, 
laillisen suojelun ja tuen saatavuuden, myös silloin, kun kyse on vainoamisesta; 

 
40. panee tyytyväisenä merkille äskettäin hyväksytyn eurooppalaista suojelumääräystä 

koskevan direktiivin, jonka avulla pyritään suojelemaan muun muassa sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhreja, ja pyytää jäsenvaltioita saattamaan sen osaksi kansallista 
lainsäädäntöään mahdollisimman pian, jotta voidaan mahdollistaa eurooppalaisen 
suojelumääräyksen asianmukainen toiminta; 

 
41. panee tässä yhteydessä merkille EU:n uhrin oikeuksia koskevan paketin; kehottaa 

jäsenvaltioita sisällyttämään tähän pakettiin erityisiä toimia ja resursseja kaikkien 
naisiin kohdistuvan väkivallan muotojen torjumiseksi, mukaan lukien perheväkivalta, 
seksuaalinen väkivalta, häirintä, niin sanotut kunniamurhat, naisten sukupuolielinten 
silpominen, pakkoavioliitot ja muut väkivallan muodot ja yksilön oikeuksien 
loukkaukset; 

 
42. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ruumiilliseen väkivaltaan syyllistyneiden 

kuntoutus- ja psykoterapiaohjelmia, joiden avulla tällaisia väkivaltatapauksia voitaisiin 
vähentää; kiinnittää huomiota myös tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen 
yleistymiseen; 

 
43. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön sitoumuksensa sukupuolten välisen tasa-

arvon sisällyttämiseksi kattavasti yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään; 
 
44. korostaa, että jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallisviranomaisten on ryhdyttävä 

toimenpiteisiin ESR:n ja Progress-ohjelmien kaltaisten välineiden avulla, jotta 
sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneita naisia voidaan auttaa palaamaan 
työmarkkinoille; 

 
45. huomauttaa, että sosiaalinen ja taloudellinen riippumattomuus ja seksuaalinen ja 

lisääntymisterveyteen liittyvä itsemääräämisoikeus sekä kumppanin valitsemisen vapaus 
ovat merkittäviä edellytyksiä väkivallan torjunnalle; 
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46. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan terveysalan sukupuoliulottuvuuden 
olevan olennainen osa EU:n terveyspolitiikkaa ja tehostamaan toimia, jotta sekä 
sukupuoli- että ikänäkökulman huomioon ottaminen ja sukupuoleen liittyvistä 
erityistoimista koostuva kaksoisstrategia omaksuttaisiin EU:n ja jäsenvaltioiden 
terveyspolitiikassa; 

 
47. toistaa kantansa seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin, sellaisena kuin se on sen ilmaissut 

1. helmikuuta 2010 ja 8. helmikuuta 2011 antamissaan päätöslauselmissa naisten ja 
miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 2009 ja 2010; on tältä osin huolissaan 
hiljattaisista perhesuunnittelua ja sukupuolivalistusta koskevista määrärahojen 
leikkauksista sekä rajoituksista, jotka koskevat seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta joissakin jäsenvaltioissa sekä 
mahdollisuuksia äitiyden suojeluun ja turvalliseen ja lailliseen aborttiin; korostaa, että 
naisilla on oltava valta päättää itse omista seksuaali- ja lisääntymisoikeuksistaan myös 
siten, että heillä on mahdollisuus kohtuuhintaiseen ja korkeatasoiseen ehkäisyyn; 

 
48. on huolissaan hiv-/aids-tartuntatapauksien ja muiden sukupuoliteitse tarttuvien tautien 

määrän kasvusta etenkin naisten keskuudessa; panee merkille, että 45 prosenttia uusista 
hiv-tartunnan saaneista on 15–24-vuotiaita nuoria naisia ja tyttöjä; kehottaa siksi 
painokkaasti komissiota kiinnittämään hivin/aidsin torjuntastrategiassaan enemmän 
huomiota ennaltaehkäisyyn sekä lisäämään sukupuoliteitse tarttuviin tauteihin liittyvien 
vaarojen yleistä tunnettuutta sisällyttämällä strategiaan sukupuolivalistuksen, 
kondomien vapaan saatavuuden ja vapaan pääsyn hiv-testeihin, ja kehottaa vähentämään 
uusia hiv-tartuntoja; 

 
49. kehottaa käymään EU:n ja jäsenvaltioiden tason vuoropuhelua siitä, miten naisten ja 

miesten rooleihin liittyviä stereotypioita voidaan torjua; painottaa tässä yhteydessä 
naiskuvan edistämisen merkitystä naisten ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla sekä 
sukupuoleen liittyvien syvään juurtuneiden stereotypioiden torjumista, etenkin arvoa 
alentavia mielikuvien jatkuvaa yleistymistä, siten että samalla kuitenkin kunnioitetaan 
kaikilta osin sananvapautta ja lehdistövapautta; 

 
50. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita kiinnittämään kaikissa toimintalinjoissaan erityistä 

huomiota naisiin, joilla on erityistarpeita, osana vaatimusta, joka koskee 
sukupuolinäkökulman huomioon ottamista kaikissa yhteyksissä; 

 
51. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kiinnittämään erityistä huomiota muita 

heikommassa asemassa oleviin naisryhmiin: vammaisiin, ikääntyneisiin, vähän 
koulutettuihin tai kouluttamattomiin, huollettavista henkilöistä vastaaviin, 
maahanmuuttajataustaisiin ja vähemmistöihin kuuluviin naisiin, sillä kaikki nämä 
muodostavat erityisryhmiä, joiden osalta on ryhdyttävä näiden tarpeisiin sovitettuihin 
toimiin; 

 
52. kehottaa tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä vastaavia kansallisia, alueellisia ja 

paikallisia elimiä ottamaan käyttöön yhdennettyjä toimintatapoja, joiden avulla ne 
voivat parantaa valmiuksiaan puuttua tapauksiin, joihin liittyy monin perustein 
tapahtuvaa syrjintää, hallinnoida niitä; painottaa myös, että näiden tahojen olisi 
annettava koulutusta tuomareille, asianajajille ja yleisesti henkilöstölle, jotta nämä 
voisivat tunnistaa, ehkäistä ja hallita tapauksia, joihin liittyy monin perustein tapahtuvaa 
syrjintää; 
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Sukupuolten tasa-arvo unionin ulkopuolella 

 
53. kehottaa asettamaan naisten ihmisoikeudet ja mahdollisuudet niiden tosiasialliseen 

toteutumiseen etusijalle EU:n ulkopolitiikassa; kehottaa myös panemaan täytäntöön 
ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 
annetun direktiivin 2011/36/EU; 

 
54. pitää myönteisinä demokratian ja vapauden lisäämiseen tähtääviä toimia eteläisen 

Välimeren alueen maissa mutta on samalla huolissaan siitä, että arabikevään 
seurauksena naisten oikeudet saattavat itse asiassa heikentyä; kehottaa komissiota 
laatimaan tasa-arvoon tähtääviä erityistukitoimia kyseisiä maita varten; 

 
55. pitää valitettavana, että raiskausta käytetään edelleen tietyillä maapallon alueilla aseena 

sodassa; vaatii, että Euroopan unioni asettaa tämän asian käsittelyn ulkosuhdehallinnon 
välityksellä poliittisen asialistansa painopistealueeksi; 

 
56. panee merkille, että tänä vuonna maailman väkiluku on saavuttanut seitsemän miljardin 

rajan; on vakuuttunut, että perhesuunnittelu olisi asetettava poliittisen asialistan kärkeen; 
 
57. on huolissaan hitaasta edistymisestä vuosituhattavoitteiden ja erityisesti odottavien 

äitien terveydentilan parantamista koskevan tavoitteen nro 5 saavuttamisessa; on 
huolissaan siitä, että edistymisessä äitiyskuolemien vähentämiseksi 75 prosentilla on 
jääty huomattavasti jälkeen ja siitä, että lisääntymisterveyspalveluiden yleistä 
saatavuutta koskevan tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä on vielä 
huomattavan kaukana; toteaa, että arviolta 1 000 naista kuolee edelleen päivittäin täysin 
vältettävissä olevien raskauteen tai synnytykseen liittyvien komplikaatioiden 
seurauksena; 

 
58. kehottaa painokkaasti poliittisia ja uskonnollisia johtajia kaikin voimin julkisesti 

tukemaan vuosituhattavoitetta nro 5 ja tukemaan myös nykyaikaisia seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluita; 

 
59. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan vuosituhattavoitteiden tukemista taloudellisesti 

taloustaantumasta huolimatta ja vieläpä tehostamaan toimiaan, jotta tavoite nro 5 
saavutetaan; 

 
60. pitää tervetulleena Yhdistyneiden kansakuntien äskettäistä päätöstä kansainvälisen 

tyttöjen päivän perustamiseksi 11. lokakuuta, mikä on tehokas tapa korostaa tyttöjen 
erityisiä tarpeita ja oikeuksia, ja sen päätöstä edistää toiminnan lisäämistä ja 
investointeja, joiden avulla tytöt voivat saavuttaa kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja 
-velvollisuuksien mukaiset, mukaan lukien vuosituhattavoitteet, täydet 
mahdollisuutensa; 

 
61. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita niiden sitoumuksesta panna täytäntöön naisia, 

rauhaa ja turvallisuutta koskeva YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 ja 
kehottaa painokkaasti erottamaan EU:n humanitaarisen avun antamisen Yhdysvaltain 
määräämistä humanitaarista apua koskevista rajoituksista varmistamalla erityisesti 
aseellisissa konflikteissa raiskauksen uhreiksi joutuneille naisille ja tytöille 
mahdollisuuden turvautua aborttiin; 
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Hallinto 

 
62. kehottaa tulevaa neuvoston kokousta käynnistämään uudelleen uskonnosta tai 

vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa koskevan 
neuvoston direktiivin käsittelyn, jotta se voitaisiin hyväksyä Tanskan 
puheenjohtajuuskaudella; 

 
63. pyytää komissiota toimimaan Tukholman toimintasuunnitelmasta annetun Euroopan 

parlamentin päätöslauselman sisältämien kehotusten mukaisesti; 
 
64. kehottaa komissiota ottamaan huomioon asian Test-Achats seuraukset tulevassa 

lainsäädännössä, jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta, joka koskee erityisesti ja 
kiireellisesti miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 13. joulukuuta 2004 annettua 
neuvoston direktiiviä 2004/113/EU; 

 
65. kehottaa neuvostoa ottamaan käyttöön sukupuolinäkökulmaan perustuvia 

budjetointimenetelmiä EU:n talousarviomenettelyssä meneillään olevien EU:n 
monivuotista rahoituskehystä vuosina 2014–2020 koskevien neuvottelujen yhteydessä ja 
takaamaan ennustettavuuden ja EU:n varojen ennallaan säilyttämisen naisten oikeuksia 
ja sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevan toiminnan osalta, mukaan lukien naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjunta, sekä sisä- että ulkopolitiikan yhteydessä; 

 
66. pitää valitettavana, etteivät jäsenvaltiot ole edistyneet suunnitelmissaan nykyaikaistaa 

äitiys- ja isyysvapaata koskevaa lainsäädäntöä, ja kehottaa pyrkimään tasapainoiseen 
sovitteluratkaisuun EU:n puheenjohtajavaltion Tanskan kanssa, jotta hyväksyminen 
tapahtuisi vuoden 2012 alkupuoliskolla ja jotta eurooppalaisten perheiden ja EU:n 
talouden tarpeisiin voitaisiin vastata; kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia 
iäkkäiden tai sairaiden omaisten hoitamiseen tarkoitetuista vapaajärjestelyistä; 

 
67. kehottaa komissiota esittämään kattavan tiedonannon yhden hengen kotitalouksien 

tilanteesta EU:ssa sekä linjaehdotuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa 
oikeudenmukainen kohtelu muun muassa verotuksen, sosiaaliturvan, asumisen, 
terveydenhuollon, vakuutuksen ja eläkkeiden alalla ja jotka perustuvat kotitalouden 
rakenteen osalta toimintapoliittiseen puolueettomuuteen; 

 
68. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään, analysoimaan ja julkaisemaan 

luotettavia sukupuolen mukaan jaoteltuja sukupuoli-indikaattoreita, jotta naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa koskevaa komission strategiaa (2010–2015) voidaan arvioida 
ja päivittää asianmukaisesti ja valvoa sukupuolten välisen tasa-arvon monialaista 
huomioon ottamista kaikissa toimintalinjoissa; 

 
69. toistaa kehotuksensa komissiolle laatia lesboja, homoja, biseksuaaleja, transihmisiä ja 

intersukupuolisia (LGBTI) koskeva sukupuolten tasa-arvon etenemissuunnitelmaa 
vastaava etenemissuunnitelma; 

 
70. on erittäin huolissaan siitä, että tiedotusvälineiden mukaan ihmiskaupan uhreja 

kohdellaan rikollisina sen sijaan, että heitä tuettaisiin, ja kehottaa komissiota 
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selvittämään ihmiskaupan, seksiorjuuden ja pakkoprostituution uhrien kohtelua 
jäsenvaltioissa; 

 
71. kehottaa kiinnittämään huomiota sukupuolten tasa-arvon institutionaalisiin 

mekanismeihin jäsenvaltioissa, jotta talouden taantuma, parhaillaan meneillään olevat 
uudistukset ja muut rakennemuutokset eivät vaikuttaisi kielteisesti näihin 
mekanismeihin, joiden puuttuessa naisten ja miesten tasa-arvon horisontaalinen 
suosiminen hallinnollisine erityisratkaisuineen tuskin olisi tuloksellista; 

 
72. korostaa, että naisjärjestöjen ja yleisesti ottaen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 

yhteistyö- ja osallistumisjärjestelmiä on parannettava sukupuolten välisen tasa-arvon 
huomioon ottamisessa kaikissa yhteyksissä; 

 
o 

o     o 
 
73. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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P7_TA-PROV(2012)0070 

Naiset päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2012 naisista päättäjinä – laatua 
ja tasa-arvoa (2011/2295(INI)) 

 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan ja 

3 artiklan 3 kohdan, 
 
– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 ja 23 artiklan, 
 
– ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 
 
– ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 

koskevan YK:n yleissopimuksen, 
 
– ottaa huomioon neljännessä naisten maailmankonferenssissa 15. syyskuuta 1995 

hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä YK:n erityisistunnoissa 
Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) ja Peking +15 (2010) hyväksytyt asiakirjat, joissa 
arvioidaan julistuksen ja toimintaohjelman tuloksia, 

 
– ottaa huomioon naisten asemaa käsitelleen toimikunnan vuonna 2006 hyväksymät 

päätelmät naisten ja miesten tasavertaisesta osallistumisesta päätöksentekoon kaikilla 
tasoilla, 

 
– ottaa huomioon naisten asemaa käsitelleen toimikunnan hyväksymät päätelmät 1997/2 

Pekingin toimintaohjelmaan vuosiksi 1996–1999 sisältyvistä erityisistä huolenaiheista, 
 
– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman A/RES/58/142 naisten 

poliittisesta osallistumisesta ja YK:n yleiskokouksen 18. marraskuuta 2011 hyväksymän 
päätöslauselman III naisten poliittisesta osallistumisesta; päätöslauselma 
A/C.3/66/L.20/Rev.1, 

 
– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2011 hyväksymän Euroopan 

tasa-arvosopimuksen (2011–2020)1, 
 
– ottaa huomioon komission tiedonannon "Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 

2010–2015" (KOM(2010)0491), 
 
– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2000 annetun komission päätöksen naisten ja miesten 

tasapuolisesta osallistumisesta komission perustamien komiteoiden ja 
asiantuntijaryhmien toimintaan2, 

                                                 
1 Neuvoston 7.3.2011 antamien päätelmien liite. 
2 EYVL L 154, 27.6.2000, s. 34. 
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– ottaa huomioon 2. joulukuuta 1996 annetun neuvoston suosituksen 96/694/EY1 naisten 

ja miesten tasapuolisesta osallistumisesta päätöksentekoon, 
 
– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean 12. maaliskuuta 2003 

hyväksymän suosituksen Rec(2003)3 naisten ja miesten tasapuolisesta osallistumisesta 
poliittiseen ja julkiseen päätöksentekoon ja kyseisen suosituksen Rec(2003)3 
täytäntöönpanon edistymistä tarkastelleiden, vuosina 2005 ja 2008 toteutettujen kahden 
valvontakierroksen tulokset, jotka perustuivat kyselytutkimukseen, jossa tutkittiin 
sukupuolittain eriteltyä tietoa naisten ja miesten osallistumisesta poliittiseen ja julkiseen 
päätöksentekoon, 

 
– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 

1079(1996) naisten edustuksen lisäämisestä Euroopan neuvoston parlamentaarisessa 
yleiskokouksessa, suosituksen 1413(1999) naisten ja miesten yhtäläisestä edustuksesta 
politiikassa, päätöslauselman 1348(2003) sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta 
Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa, suosituksen 1665(2004) 
naisten osallistumisesta vaaleihin ja päätöslauselman 303(2010) kestävän sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamisesta paikallisessa ja alueellisessa politiikassa, 

 
– ottaa huomioon Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressin 

päätöslauselman 85(1999), suosituksen 68(1999) naisten osallistumisesta politiikkaan 
Euroopan alueilla ja suosituksen 111(2002) naisten henkilökohtaisesta äänioikeudesta ja 
demokraattisista vaatimuksista, 

 
– ottaa huomioon Demokratiaa oikeusteitse -komission (Venetsian komissio) 

julkilausuman naisten osallistumisesta vaaleihin, 
 
– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeuksista ja oikeudellisista asioista 

vastaavan pääosaston laatiman käsikirjan tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamisesta 
talousarvioita laadittaessa (Gender budgeting practical implementation, huhtikuu 2009), 

 
– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 27. tammikuuta 

2010 antaman suosituksen 1899(2010) naisten edustuksen lisäämisestä politiikassa 
vaalijärjestelmän avulla, 

 
– ottaa huomioon 2. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman naisten asemasta 

päätöksenteossa2, 
 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 
 
– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 

(A7-0029/2012), 
 
A. toteaa, että naisten ja miesten osallistuminen poliittiseen ja julkiseen päätöksentekoon 

on epätasapainoista ja että naiset ovat selvästi aliedustettuina sekä vaaleihin että 
nimityksiin perustuvissa poliittisissa tehtävissä Euroopan unionissa ja sen 

                                                 
1 EYVL L 319, 10.12.1996, s. 11. 
2 EYVL C 346, 4.12.2000, s. 82. 
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jäsenvaltioissa; toteaa, että naisten aliedustus on hälyttävää valittaessa henkilöitä 
parlamentin sisäisiin tehtäviin parlamentin toimikauden puolivälissä; 

 
B. katsoo, että naisten osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon ja epätasapainon 

korjaamiseksi käytetyt kansalliset menetelmät, strategiat sekä kulttuuriset asenteet ja 
välineet vaihtelevat kansallisella tasolla suuresti EU:ssa ja sen jäsenvaltioiden, 
poliittisten puolueiden ja työmarkkinaosapuolten välillä; 

 
C. toteaa, että naisten edustus Euroopan parlamentissa on noussut 35 prosenttiin, mutta 

yhdenvertaisuutta ei ole vielä saavutettu; huomauttaa, että naiset ovat vielä enemmän 
aliedustettuina valiokuntien ja poliittisten ryhmien johtavissa asemissa; toteaa, että 
naisten edustus Euroopan komissiossa on pysähtynyt kolmasosaan eikä komission 
puheenjohtajana ole koskaan ollut nainen; 

 
D. toteaa, että vaikka on toteutettu lukuisia toimia, tilastojen mukaan vallitsee edelleen 

epätasapaino ja että naisten edustus poliittisessa päätöksenteossa on jäänyt viime 
vuosina paikalleen jatkuvan edistymisen asemesta; toteaa, että sukupuolijakauma EU:n 
kansallisissa parlamenteissa on edelleen sellainen, että naisia on 24 prosenttia ja miehiä 
76 prosenttia ja että naisten osuus ministereistä on kaiken kaikkiaan vain 23 prosenttia1; 

 
E. toteaa, että nykyään on käytössä epävirallinen kiintiöjärjestelmä, jossa miehiä suositaan 

naisiin nähden ja jossa miehet valitsevat miehiä toimimaan päätöksentekoa 
edellyttävissä asemissa; toteaa, että järjestelmää ei ole virallistettu, mutta kyse on tästä 
huolimatta järjestelmällisestä ja hyvin syvälle juurtuneesta miehiä suosivasta 
kulttuurista; 

 
F. katsoo, että naisten ja miesten yhtäläinen edustus päätöksenteossa on ihmisoikeuksiin ja 

yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvä kysymys ja olennaisen tärkeä 
edellytys demokraattisen yhteiskunnan toiminnalle; katsoo, että naisten jatkuva 
aliedustus on merkki demokratiavajeesta, joka horjuttaa päätöksenteon legitiimiyttä sekä 
EU:ssa että jäsenvaltioissa; 

 
G. katsoo, että päätöksenteko perustuu hallinnollisiin valmistelutoimiin ja että 

hallinnollisissa tehtävissä ja erityisesti johtavassa asemassa työskentelevien naisten 
määrässä on näin ollen kyse tasavertaisuudesta ja sen varmistamisesta, että 
sukupuolinäkökohdat otetaan huomioon kaikkia politiikkoja valmisteltaessa; 

 
H. katsoo, että seuraavat Euroopan parlamentin vaalit, jotka toimitetaan vuonna 2014 ja 

joiden jälkeen nimitetään seuraava komissio ja EU:n huippuviroissa toimivat henkilöt, 
antavat mahdollisuuden edistyä kohti tasa-arvoon perustuvaa demokratiaa EU:ssa ja 
tarjoavat EU:lle tilaisuuden toimia esikuvana tällä alalla; 

 
I. toteaa, että kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 

mukaan valtio-osapuolten pitää muun muassa ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimiin, 
positiiviset toimet mukaan lukien, jotta voidaan poistaa naisten syrjintä poliittisessa ja 
julkisessa elämässä; 

 

                                                 
1 Katso naisia ja miehiä päätöksenteossa koskevan komission tietokannan neljännesvuosittainen 

päivitys. 
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J. toteaa, että Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous kannustaa 
 

– uudistamaan vaalijärjestelmiä siten, että niissä suositaan entistä enemmän 
naisten edustusta 

 
– sisällyttämään sukupuoleen perustuvan syrjinnän vastaiset määräykset 

perustuslakeihin ja vaalilakeihin, lukuun ottamatta tarvittavia poikkeuksia 
positiivista syrjintää koskevien toimien toteuttamiseksi aliedustetun sukupuolen 
hyväksi 

 
– antamaan sukupuolen huomioon ottavaa kansalaisvalistusta ja poistamaan 

sukupuoleen perustuvat stereotypiat ja naispuolisiin ehdokkaisiin erityisesti 
poliittisissa puolueissa mutta myös tiedotusvälineissä kohdistuvan 
"sisäänrakennetun" syrjinnän; 

 
K. toteaa, että Pekingin julistuksessa ja toimintaohjelmassa, jotka koskevat naisia 

vallankäyttäjinä ja päätöksenteossa, korostetaan, että yhtäläinen osallistuminen on 
välttämätön ehto naisten etujen huomioon ottamiseksi ja sitä tarvitaan myös 
demokratian vahvistamiseksi ja sen asianmukaisen toiminnan edistämiseksi; 
huomauttaa, että siinä myös vahvistetaan uudelleen, että naisten aktiivinen 
osallistuminen tasa-arvoisesti miesten kanssa kaikkiin päätöksenteon tasoihin on 
olennaisen tärkeää tasa-arvon, kestävän kehityksen, rauhan ja demokratian 
saavuttamiseksi; 

 
L. toteaa, että keskeisissä poliittisissa päätöksentekotehtävissä esiintyy itsepintaisten 

sukupuolistereotypioiden vuoksi edelleen vakavaa segregaatiota, sillä hoito- ja 
jakelutehtävissä esimerkiksi terveydenhoito-, sosiaaliturva- ja ympäristöalalla toimivat 
etupäässä naiset kun taas miehille annetaan vaikutusvaltaisia, resurssien käyttöön 
liittyviä tehtäviä esimerkiksi talouden ja raha-asioiden, kaupan, varainhoidon, 
puolustuksen ja ulkoasioiden aloilla, mikä vääristää valtarakenteita ja voimavarojen 
kohdistamista; 

 
M. katsoo, että poliittisilla puolueilla, joiden tehtävänä on valita ehdokkaat, asettaa heidät 

paremmuusjärjestykseen ja nimittää heidät johtaviin asemiin, on keskeinen asema 
pyrittäessä takaamaan naisten ja miesten yhtäläinen edustus politiikassa; toteaa, että 
niiden olisi siksi noudatettava hyviä käytäntöjä, kuten äänestyksissä noudatettavia 
vapaaehtoisia puoluekiintiöitä, jotka on jo otettu käyttöön joissakin poliittisissa 
puolueissa EU:n 13 jäsenvaltiossa; 

 
N. ottaa huomioon, että Maailmanpankin vuonna 1999 laatimassa tutkimuksessa "Lahjonta 

ja naiset hallituksessa" todetaan, että hallinnon korruptoituneisuuden taso on alhaisempi 
naisten osallistumisen tason ollessa korkea, koska naiset noudattavat tutkimuksen 
johtopäätösten mukaan korkeampia eettisiä käyttäytymissääntöjä ja osoittavat olevansa 
enemmän huolissaan "yhteisestä hyvästä"; 

 
O. toteaa, että tarvitaan kattavia monitahoisia strategioita, jotka käsittävät vapaaehtoisia 

toimia, kuten tavoitteita ja vapaaehtoisia puoluekiintiöitä, sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavan koulutuksen ja mentoroinnin kaltaisia toimia ja tiedotuskampanjoita 
sekä oikeudellisesti sitovia toimia, kuten vaaleissa käytettäviä sukupuolikiintiöitä; 
toteaa, että oikeudellisesti sitovat toimet, jotka ovat institutionaalisen järjestelmän ja 
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vaalijärjestelmän mukaisia ja joihin liittyy ehdokasjärjestystä koskevia sääntöjä sekä 
valvontaa ja tehokkaita seuraamuksia noudattamatta jättämisestä, ovat osoittautuneet 
tehokkaimmiksi; 

 
P. toteaa, että naisten mahdollisuudet saada vaalirahoitusta ovat usein rajallisemmat, mikä 

johtuu poliittisten puolueiden syrjivistä käytänteistä, naisten jäämisestä 
rahoitusverkostojen ulkopuolelle ja heidän pienemmistä tuloistaan ja säästöistään; 

 
Q. katsoo, että vaalijärjestelmien, poliittisten instituutioiden ja poliittisten puolueiden 

menettelytavat ovat ratkaisevassa asemassa ja vaikuttavat suuresti käytettyjen 
strategioiden tehokkuuteen sekä siihen, missä määrin sukupuolten tasa-arvo saavutetaan 
politiikassa; 

 
R. toteaa, että naisten osallistumiselle poliittiseen päätöksentekoon ja naisjohtajuudelle on 

edelleen monenlaisia esteitä, kuten mahdollistavan kannustavan toimintaympäristön 
puute poliittisissa elimissä ja yhteiskunnan hyvinvointirakenteissa, edelleen vallitsevat 
sukupuolistereotypiat sekä äskettäisen talouskriisin seuraukset ja sen aiheuttamat 
kielteiset vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon; 

 
S. katsoo, että naisten vähäinen osallistuminen päätöksentekoon ja hallintoon johtuu 

suurelta osin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvistä ongelmista, etupäässä 
naisten hoitamien perhe-elämään liittyvien velvollisuuksien epätasa-arvoisesta 
jakautumisesta sekä siitä, että naisia edelleen syrjitään työssä ja työhön liittyvässä 
koulutuksessa; 

 
Naisten edustus vaalein valittavissa tehtävissä 

 
1. kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ja toteuttamaan tehokkaita 

sukupuolten tasa-arvoa edistäviä politiikkoja ja monitahoisia strategioita naisten ja 
miesten yhtäläisen edustuksen saavuttamiseksi poliittiseen päätöksentekoon 
osallistumisessa ja johtotehtävissä kaikilla tasoilla ja erityisesti talouspolitiikan, kaupan, 
työvoiman, varainhoidon, puolustuksen ja ulkoasioiden aloilla, arvioimaan vaikutuksia 
ja asettamaan tiedot yleisön saataville asianmukaisten tasa-arvoindikaattoreiden avulla, 
sekä varmistamaan määrälliset tavoitteet, selkeät toimintasuunnitelmat ja säännöllisen 
seurannan samoin kuin sitovat ja korjaavat toimet ja niiden seurannan, mikäli tavoitteita 
ei saavuteta määräaikoihin mennessä; 

 
2. pitää myönteisinä vaalien yhteydessä noudatettavia pariteettijärjestelmiä tai 

sukupuolikiintiöitä, jotka on otettu käyttöön lainsäädäntöteitse joissakin jäsenvaltioissa; 
kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan lainsäädäntötoimien, kuten positiivisten 
erityistoimien, toteuttamista, jotta edistytään tasa-arvon toteutumisessa ja varmistetaan 
näiden toimien tehokkuus, mikäli ne ovat yhteensopivia vaalijärjestelmän kanssa ja 
mikäli poliittiset puolueet laativat vaalilistat, sekä niin sanotuilla vetoketjumenetelmillä, 
valvontatoimilla ja tehokkailla seuraamuksilla, jotta voidaan edistää naisten ja miesten 
tasapuolisempaa osallistumista poliittiseen päätöksentekoon; 

 
3. kehottaa lisäksi neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita panemaan tasa-arvoisuuden 

täytäntöön kaikilla tasoilla lähettämällä selviä syrjinnän vastaisia viestejä, myöntämällä 
asianmukaisia varoja, käyttämällä erityisiä välineitä ja edistämällä tasa-arvonäkökohdat 
huomioon ottavien talousarvioiden valmistelusta vastaavien virkamiesten kouluttamista; 
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4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kiinnittämään erityistä huomiota 

kansalaisyhteiskunnalle ja erityisesti nuorille jo varhaisesta iästä alkaen tarkoitettuihin, 
tasa-arvonäkökohdat huomioon ottaviin opetusohjelmiin; tunnustaa, että naisten 
oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja tasa-arvo on keskeisessä asemassa politiikassa; 

 
5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön velvoitteen, jonka mukaisesti 

kaikki poliittiset puolueet unionin tasolla sekä kansallisella ja alueellisella tasolla 
sitoutuvat toteuttamaan toimia naisten osallistamiseksi aktiivisesti politiikkaan ja 
vaaleihin, jotta voidaan saavuttaa naisten ja miesten yhtäläinen edustus puolueiden 
sisäisessä päätöksenteossa, vaalien ehdokasasettelussa sekä puolueiden vaalilistoilla, ja 
ottamaan käyttöön kiintiöt sekä kiinnittämään huomiota naisehdokkaiden asemaan 
vaalilistoilla, mikäli asia on sopusoinnussa vaalijärjestelmän kanssa ja mikäli poliittiset 
puolueet laativat vaalilistat; 

 
6. tunnustaa poliittisten puolueiden keskeisen aseman tasa-arvon edistämisessä; kehottaa 

siksi jäsenvaltioita edellyttämään, että kansalliset puolueet, mikäli se sopii yhteen 
vaalijärjestelmän kanssa ja mikäli poliittiset puolueet laativat vaalilistat, asettavat ja 
panevat täytäntöön kiintiöitä ja muita positiivisia toimia ja soveltavat vaalien 
ehdokaslistoihin ehdokasjärjestyksen määrittämistä koskevia sääntöjä alueellisissa, 
kansallisissa ja EU-vaaleissa, sekä määrittämään ja panemaan toimeen tehokkaita 
seuraamuksia sääntöjen noudattamatta jättämisestä; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
poliittisille puolueille tasa-arvoon perustuvia tavoitteita rahoituksen myöntämisen 
ennakkoedellytykseksi ja kytkemään rahoituksen niihin; 

 
7. kehottaa poliittisia puolueita kaikkialla unionissa ottamaan käyttöön ehdokaslistoihin 

sovellettavan kiintiöjärjestelmän, jota noudatetaan puolueiden elinten 
henkilövalinnoissa ja vaaleissa ja jota sovelletaan erityisesti vuoden 2014 Eurooppa-
vaalien ehdokaslistoihin, mikäli tämä on sopusoinnussa vaalijärjestelmän kanssa ja 
mikäli poliittiset puolueet laativat vaalilistat; katsoo, että vaalilistojen laatimismenettely, 
jonka mukaan naisehdokkaat vuorottelevat miesehdokkaiden kanssa listan yläpäässä, on 
paras tapa lisätä naisten osallistumista politiikkaan; 

 
8. korostaa, että tarvitaan konkreettisia toimia tasa-arvon saavuttamiseksi vaalein 

valittavissa viroissa (puhemies, varapuhemiehet, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat) 
sekä kansallisissa parlamenteissa että Euroopan parlamentissa esimerkiksi asettamalla 
tavoitteeksi, että kaikissa näissä viroissa on puolet miehiä ja puolet naisia; 

 
9. pitää myönteisenä komission aikomusta kannustaa naisia osallistumaan Euroopan 

parlamentin seuraaviin vaaleihin perusoikeuksia ja kansalaisuutta sekä kansalaisten 
Eurooppaa koskevilla rahoitusohjelmilla; kehottaa komissiota varmistamaan 
asianomaisissa vuotuisissa työohjelmissaan, että vuosina 2013–2014 on saatavissa 
riittävästi rahoitusta, jotta voidaan rahoittaa muun muassa tiedotusvälineissä 
toteutettavia valistuskampanjoita, joilla kannustetaan naisehdokkaiden valitsemista, ja 
että kansalliset puolueet ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat helposti saada tätä 
rahoitusta hankealoitteisiinsa, joilla lisätään naisten osallistumista päätöksentekoon; 

 
10. kehottaa komissiota tukemaan ja rahoittamaan toimia, joilla edistetään naisten ja 

miesten yhtäläistä edustusta päättävissä viroissa ja poliittisessa toiminnassa, kun se 
suunnittelee seuraavaa rahoituskautta 2014–2020 edellä mainituille ohjelmille ja niitä 
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seuraaville ohjelmille sekä suunniteltaessa kaavaillun Euroopan unionin kansalaisuuden 
teemavuoden 2013 toimia; 

 
11. kehottaa komissiota käynnistämään Euroopan parlamentin vaalilistojen tasa-

arvoistamiskampanjoita vähintään kaksi vuotta ennen kaikkia vaaleja ja kannustamaan 
jäsenvaltioita ryhtymään vastaaviin toimenpiteisiin paikallis- ja aluevaaliensa 
yhteydessä; 

 
Naisten edustus nimityksiin perustuvissa tehtävissä 

 
12. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan tasa-arvoa ehdottamalla Euroopan komission jäsenen 

virkaan sekä naista että miestä; kehottaa komission puheenjohtajaa pyrkimään 
saavuttamaan komission muodostamisessa naisten ja miesten yhtäläisen edustuksen; 
kehottaa komissiota ilmaisemaan julkisesti kannatuksensa tälle menettelylle; palauttaa 
mieliin, että parlamentin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sukupuolten tasa-arvoon 
tässä menettelyssä ja toistaa, että on tärkeää ottaa naisten ja miesten yhtäläinen edustus 
huomioon annettaessa hyväksyntä uudelle komissiolle työjärjestyksen 106 artiklan 
mukaisesti; 

 
13. kehottaa komissiota ja neuvostoa sitoutumaan sukupuolten yhtäläistä edustusta 

koskevan tavoitteen saavuttamiseen kaikissa päätöksentekoelimissään ottamalla 
käyttöön ja panemalla täytäntöön kiintiöjärjestelmiä ja muita positiivisia erityistoimia 
korkeiden virkamiesten nimittämisessä; kehottaa kansallisia hallituksia esittämään EU:n 
korkeisiin virkoihin sekä naisia että miehiä; 

 
14. panee merkille komission sitoumuksen naisten ja miesten tasa-arvoa koskevassa 

strategiassa vuosiksi 2010–2015, jonka mukaan seurataan kummankin sukupuolen 
edustuksen vähintään 40 prosentin tavoitteen saavuttamista komiteoissa ja 
asiantuntijaryhmissä; kehottaa EU:n toimielimiä, elimiä ja laitoksia toteuttamaan 
konkreettisia toimia ja laatimaan strategioita, joilla pyritään tasapuoliseen edustukseen 
niiden päätöksentekomenettelyissä; 

 
15. kehottaa jäsenvaltioita edistämään positiivisia erityistoimia, mukaan lukien sitovia 

lainsäädännöllisiä toimia, jotta saavutettaisiin tasa-arvo kaikissa hallintoelimissä ja 
julkisissa nimityksissä, ja kehottaa kehittämään keinoja sukupuolinäkökulman 
toteutumisen seuraamiseksi nimitysten ja vaalien yhteydessä; 

 
Naisten osallistumista poliittiseen elämään edistävät toimet 

 
16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan suosituimmuuskohtelun kaltaisia 

positiivisia erityistoimia, kun jompikumpi sukupuoli on aliedustettuna; 
 
17. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että valintamenettelyt, joilla miehiä ja naisia 

nimitetään päätöksentekoelimiin, ovat avoimia ja sisältävät ansioluettelopyyntöjen 
julkistamisen ja varmistavat valinnat ansioiden, pätevyyden ja edustavuuden perusteella; 

 
18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään tukea naisjärjestöjen toiminnan 

edistämiseksi esimerkiksi takaamalla niille riittävän rahoituksen ja luomalla 
yhteistyöfoorumeita järjestöille ja sukupuolen huomioon ottavalle vaalikampanjoinnille; 
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19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edesauttamaan naisverkostojen perustamista ja 
ylläpitämistä ja edistämään mentorointia, riittävän perehtyneisyyden karttumista ja 
hyvien käytäntöjen ja hankkeiden leviämistä, erityisinä painopisteinään uransa 
alkuvaiheessa olevat naispoliitikot; 

 
20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan tarvittaessa 

suosituimmuuskohtelulla, että naiset voivat saada johtajakoulutusta ja johtotehtäviä 
osana uran edistämistä naisten johtamistaitojen ja kokemuksen lisäämiseksi; 

 
21. tunnustaa, että muut toimijat ovat olennainen osa laajempaa demokratisointiprosessia, ja 

pyytää siksi neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita kannustamaan työnantajajärjestöjä, 
ammattiyhdistyksiä, yksityistä sektoria, kansalaisjärjestöjä ja kaikkia tavallisesti 
julkishallintoon liittyviin neuvoa-antaviin elimiin kuuluvia järjestöjä toteuttamaan 
toimia, joilla pyritään saavuttamaan naisten ja miesten tasa-arvo niiden keskuudessa, 
mukaan lukien tasa-arvoinen osallistuminen päätöksentekoon, ja suhtautumaan 
myönteisesti tällaisiin toimiin; 

 
22. kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita mahdollistamaan naisten ja miesten 

aktiivisen osallistumisen poliittiseen päätöksentekoon edistämällä perhe- ja työelämän 
yhteensovittamista esimerkiksi jakamalla vanhemmuuden kustannukset tasan 
molempien vanhempien työnantajien kesken ja varmistamalla muun muassa 
kohtuuhintaisten ja asianmukaisten lasten- ja vanhustenhoitopalvelujen saatavuuden; 
kehottaa komissiota tukemaan yhtäläistä palveluiden saatavuutta, perustuloa ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkemistä asianmukaisilla direktiivin muodossa 
olevilla lainsäädäntöaloitteilla; 

 
23. muistuttaa, että on tärkeää soveltaa suosituimmuuskohtelua ja erityistoimia, joilla 

tuetaan taustaltaan erilaisten ihmisten ja heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten 
vammaisten henkilöiden, maahanmuuttajanaisten sekä etnisiin ja seksuaalisiin 
vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, osallistumista päätöksentekoon; 

 
24. panee merkille, että tiedotusvälineet ja opetusala ovat tärkeässä asemassa 

kannustettaessa naisia osallistumaan politiikkaan ja uudistettaessa yhteiskunnan 
asenteita; korostaa, että on tärkeää lisätä tiedotusvälineiden ja erityisesti julkisten 
yleisradioyhtiöiden tietoisuutta tarpeesta varmistaa oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
tiedottaminen mies- ja naisehdokkaista vaalien aikana; korostaa lisäksi, että on tärkeää 
valvoa tiedotusvälineitä, jotta voidaan tunnistaa sukupuoleen perustuva syrjintä ja keinot 
sen torjumiseksi ja edistää siten toimia stereotypioiden poistamiseksi sekä kannustaa 
myönteisen kuvan antamista naisista johtajina, mukaan luettuina naispoliitikot esikuvina 
kansallisella, alueellisella ja unionin tasolla; 

 
25. kehottaa jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota vahvistamaan Euroopan tasa-

arvoinstituutin asemaa ja resursseja ja edesauttamaan naisjärjestöjen yhteistyötä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi päätöksenteossa muun muassa hyvien käytäntöjen 
vaihdon avulla; 

 
26. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tarvittaessa erityisesti Euroopan tasa-

arvoinstituutin avulla keräämään, analysoimaan ja levittämään sukupuolen mukaan 
eriytettyjä tietoja, joiden avulla voidaan seurata sukupuolten tasa-arvon edistymistä 
päätöksenteossa kaikilla aloilla (julkisilla ja yksityisillä) sekä kaikilla hierarkian tasoilla 



 

78 /PE 482.677 
 

FI 
 
 

ja joita voidaan käyttää perustana lisätoimille, jos asetettuja tavoitteita ei saavuteta; 
rohkaisee komissiota jatkamaan vertailukelpoisten tietojen keräämistä ja jakamista EU:n 
tasolla hyödyntämällä tietokantaansa, joka koskee naisia ja miehiä päätöksenteossa; 
kehottaa komissiota yhteisiä indikaattoreita soveltaen kehittämään näitä havaintoja kohti 
sellaisen sukupuolten tasa-arvoa koskevan eurooppalaisen kartan laatimista, johon 
kootaan EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla havaitut sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat vuotuiset vaihtelut; 

 
katsoo, että tähän karttaan olisi sisällytettävä vähintään 

 
– edustusta koskevina prosenttiosuuksina esitetyt ja jäsenvaltioiden ja sellaisten 

EU:n alueiden lainsäädäntöön sisällytetyt sukupuolten tasa-arvoa edistävät 
tavoitteet, joilla on valtuudet säätää vaalimenettelyistään 

 
– kummankin sukupuolen edustusta koskevat prosenttiosuudet Euroopan 

parlamentissa ja kansallisissa ja alueellisissa parlamenteissa sekä paikallisissa 
toimielimissä 

 
– kummankin sukupuolen edustusta sellaisissa toimeenpanoelimissä koskevat 

prosenttiosuudet, joiden jäsenten valinnasta tai valvonnasta vastaavat edellä 
mainitut lainsäädäntöelimet; 

 
27. kehottaa komissiota laatimaan Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten 

tasa-arvon valiokunnalle vuosittain kertomuksen edistymisestä sukupuolten tasa-arvossa 
päätöksenteossa Euroopan unionissa; 

 
28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan erilaisten kansallisen, paikallisen ja 

unionin tason vaalijärjestelmien sekä eri tasoilla toteutettujen toimenpiteiden ja hyvien 
käytäntöjen vaikutusta naisten edustuksen tasapainoon; 

 
Sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen edistäminen ulkosuhteissa 

 
29. muistuttaa kehotuksestaan varmistaa sukupuolten tasa-arvo kaikilla tasoilla 

nimitettäessä Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstöä; kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa edistämään naisten osallistumista päätöksentekoon Euroopan 
unionin ulkosuhteissa ja varmistamaan, että kaikki EU:n valtuuskunnat noudattavat 
sukupuolten tasa-arvon periaatetta valtuuskuntien kokoonpanossa ja että naiset ja miehet 
saavat näissä yhteyksissä tasapuolisesti puheaikaa; huomauttaa, että on tarpeen lisätä 
sovittelijoina ja pääneuvottelijoina toimivien naisten määrää prosesseissa 
ihmisoikeustilanteen seuraamiseksi ja korruption torjumiseksi sekä rauhanprosesseissa 
ja muissa neuvotteluprosesseissa, kuten kansainväliseen kauppaan ja ympäristöalaan 
liittyvissä neuvotteluprosesseissa; 

 
30. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että annetaan riittävää rahallista ja 

teknistä tukea erityisille ohjelmille, joissa keskitytään lisäämään naisten osallistumista 
vaaleihin koulutuksen, kansalaisvalistuksen ja tiedotusvälineiden käytön avulla sekä 
osallistuttamalla paikalliset kansalaisjärjestöt; pitää tätä hyvänä lisänä yleisille 
koulutusohjelmille, joilla edistetään kansalaisten tietoisuutta tasa-arvonäkökohdista, 
sekä poistetaan sukupuoleen perustuvat stereotypiat ja "sisäänrakennettu" naisten 
syrjintä; 
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31. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa toteuttamaan toimia, joilla voidaan 

edistää naisten tasapainoista poliittista edustusta YK:n kaltaisissa monikansallisissa 
järjestöissä, hallituksissa ja kansallisissa parlamenteissa sekä alueellisella ja paikallisella 
tasolla ja paikallisviranomaisissa sekä lisätä yhteistyötä muiden kansainvälisten 
toimijoiden, kuten YK:n tasa-arvoyksikön (UN WOMEN) ja Parlamenttien välisen 
liiton, kanssa näiden tavoitteiden edistämiseksi; 

 
32. kehottaa toimialayksikköjään varmistamaan, että valtuuskunnille tarkoitetuissa 

tiedotteissa otetaan aina huomioon tasa-arvonäkökohdat ja painotetaan sukupuolten 
tasa-arvon kannalta tärkeitä seikkoja; 

 
o 

o     o 
 
33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 

jäsenvaltioiden hallituksille. 
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P7_TA-PROV(2012)0071 

Eurooppaosuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2012 eurooppaosuuskunnan 
sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta (2011/2116(INI)) 

 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4, 54, 151 ja 

154 artiklan, 
 
– ottaa huomioon 3. kesäkuuta 2002 annetun ILO:n suosituksen nro 193 osuustoiminnan 

edistämisestä, 
 
– ottaa huomioon eurooppayhtiön (SE) säännöistä 8. lokakuuta 2001 annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 2157/20011, 
 
– ottaa huomioon eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22. heinäkuuta 2003 annetun 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/20032, 
 
– ottaa huomioon 8. lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/86/EY3 

eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta, 
 
– ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/72/EY4 

eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta, 
 
– ottaa huomioon 23. helmikuuta 2004 annetun komission tiedonannon osuuskuntien 

edistämisestä Euroopassa (KOM(2004)0018), 
 
– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020), 
 
– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 

toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta – 50 ehdotusta 
yhteistyön, yritystoiminnan ja vuorovaikutuksen parantamiseksi" (KOM(2010)0608), 

 
– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet 
sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle" (KOM(2010)0758), 

 
– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 

toimenpidepaketti 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi 
'Yhdessä uuteen kasvuun'"(KOM(2011)0206), 

                                                 
1 EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1. 
2 EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1. 
3 EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22. 
4 EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25. 



 

 PE 482.677\ 81 
 

 FI 
 

 

 
– ottaa huomioon yhteenvetoraportin1 direktiivistä 2003/72/EY, joka koskee 

eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämistä henkilöstöedustuksen osalta, 
 
– ottaa huomioon eurooppaosuuskunnan säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskevan selvityksen2, 
 
– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien julistaman osuustoiminnan teemavuoden 

20123, 
 
– ottaa huomioon osuustoimintamallia koskevan ILO:n raportin "Resilience of the 

Cooperative Business Model in Times of Crisis"4, 
 
– ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon yritysmuotojen moninaisuudesta5, 
 
– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman osuus- ja 

yhteisötaloudesta6, 
 
– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman "Työntekijöille 

tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 
annetun direktiivin 2002/14/EY soveltaminen"7, 

 
– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2003 antamansa päätöslauselman työntekijöiden 

taloudellisen osallistumisen edistämisestä8, 
 
– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2010 annetun komission kertomuksen 

eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 
22. heinäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/72/EY uudelleentarkastelusta 
(KOM(2010)0481), 

 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan; 
 
– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 

oikeudellisten asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot (A7-0432/2011); 

 
A. ottaa huomioon, että osuustoiminnalliset yritykset edistävät jäsentensä ja asiakkaidensa 

etuja ja etsivät ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja pyrkivät sekä maksimoimaan 
jäsentensä edut ja varmistamaan heidän toimeentulonsa pitkän aikavälin kestävän 

                                                 
1 Yhteenvedon laatija: työoikeuden professori Fernando Valdés Dal-Ré, Labour Asociados 

Consultores, 2008. 
2 Selvityksen laatija: Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social 

Enterprises, EKAI Center, 2010. 
3 Yhdistyneet kansakunnat, A/RES/64/136. 
4 Johnston Birchall ja Lou Hammond Ketilson, Kansainvälinen työjärjestö, 2009. 
5 EUVL C 318, 22.12.2009, s. 22. 
6 EUVL C 76 E, 25.3.2010, s. 16. 
7 EUVL C 76 E, 25.3.2010, s. 11. 
8 EUVL C 68 E, 18.3.2004, s. 429. 
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yritystoimintapolitiikan avulla että asettamaan koko alueella olevien asiakkaidensa, 
työntekijöidensä ja jäsentensä hyvinvoinnin liiketoimintastrategiansa keskiöön; 

 
B. toteaa, että osuustoiminnalliset yritykset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne ovat 

rakenteellisesti kytköksissä alueeseen, jolla toimivat, ja että ne ovat siksi tärkeä 
paikallista kehitystä kiihdyttävä tekijä, mikä puolestaan on ratkaiseva aitoa sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista koheesiota luova tekijä; katsoo, että osuuskunnissa on 
äärimmäisen tärkeää rahoittaa sosiaaliseen vastuuseen ja yrittäjyyteen liittyvää jatkuvaa 
koulutusta, sillä muut sosiaalisen osallistumisen välineet eivät kata kyseisiä aloja 
kokonaan; 

 
C. katsoo, että osuustoiminnallisissa yrityksissä yritysten jäsenten edustuksen on oltava 

etusijalla ja sen on näyttävä osuuskunnan hallinnossa ja omistajarakenteessa; 
 
D. katsoo, että osuuskunnat ovat Euroopan talouden tärkeä tukipilari ja ne edistävät 

merkittävästi sosiaalista innovointia ja sitä kautta auttavat ennen kaikkea säilyttämään 
infrastruktuurin ja paikalliset palvelut erityisesti maaseutu- ja taajama-alueilla; toteaa 
myös, että Euroopassa on 160 000 osuuskuntaa, jotka tarjoavat työpaikan noin 
5,4 miljoonalle ja joiden omistajiin kuuluu yli neljännes kaikista eurooppalaisista; 

 
E. toteaa, että osuuskunnat kilpailevat useilla talousalueilla sijoittajavetoisten yritysten 

kanssa ja että osuustoiminnallisilla yrityksillä on huomattavaa taloudellista valtaa 
globalisoituvilla markkinoilla ja että jopa monikansalliset osuuskunnat usein joutuvat 
kuuntelemaan paikallisia tarpeita; 

 
F. toteaa, että osuuspankit osoittautuivat finanssikriisissä varsin kestäviksi ja 

sietokykyisiksi, mikä johtuu niiden osuustoiminnallisesta mallista; toteaa, että 
osuustoiminnallisen toimintamallinsa ansiosta ne ovat kasvattaneet liikevaihtoaan ja 
lisänneet kasvuaan kriisin aikana ja ovat muihin yrityksiin verrattuna tehneet vähemmän 
konkursseja ja irtisanoneet vähemmän työntekijöitä; muistuttaa, että osuustoiminnalliset 
yritykset luovat myös laadukkaita, osallistavia ja kriisioloissakin säilyviä työpaikkoja, 
joihin usein palkataan runsaasti naispuolisia ja maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja 
jotka edistävät kulloisenkin alueen kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä 
tarjoamalla paikallisia työpaikkoja, joita ei voi siirtää muualle; toteaa, että osuuskuntia 
voidaan pitää menestyksekkäänä ja nykyaikaisena osuus- ja yhteisötalouden 
toimintamuotona ja ne voivat tarjota ammatillisia näkymiä turvattujen työpaikkojen 
muodossa ja mahdollistaa sen, että työntekijät voivat suunnitella elämäänsä joustavasti 
kotiseudullaan, etenkin maaseutualueilla; 

 
G. toteaa, että rahoitus- ja talouskriisi osoitti, että oikeudellisen muodon mahdollista 

kannattavuutta ei voida ratkaista yksipuolisesti vain osakkaiden näkökulmasta; 
muistuttaa, että yritys sosiaalisena organisaationa on vastuussa osakkaille, työntekijöille, 
velkojille ja yhteiskunnalle ja että tämä olisi otettava huomioon yritysmuotoa 
pohdittaessa; 

 
H. ottaa huomioon, että osuuskuntia ja työntekijöiden osallistumista koskeva lainsäädäntö 

vaihtelee huomattavasti EU-maasta toiseen; 
 
I. ottaa huomioon, että eurooppaosuuskunnan säännöt ovat toistaiseksi osuus- ja 

yhteisötalouden ainoa unionin tason oikeudellinen muoto, koska komissio perui vuonna 
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2003 eurooppalaista yhdistystä ja eurooppalaista keskinäistä yhtiötä koskevat 
ehdotuksensa ja koska eurooppalaisen säätiön peruskirja on yhä vasta kehitteillä; 

 
J. ottaa huomioon, että eurooppaosuuskunnan sääntöjen laatimisella pyritään helpottamaan 

tämäntyyppisen yrityksen toimintaa EU:n tasolla ja sitä kautta edistämään 
sisämarkkinoiden kehittymistä; 

 
K. katsoo, että eurooppaosuuskunnan säännöt merkitsevät edistymistä unionin tason 

osuustoimintamallin tunnustamisessa myös niissä jäsenvaltioissa, joissa luottamus 
osuustoiminnan periaatteisiin on horjunut historiallisista syistä; 

 
L. pitää edullisena eurooppaosuuskuntien rajatylittävää henkilöstöedustusta, muun muassa 

oikeutta osallistua hallintoneuvostoihin; 
 
M. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena on taloudellista, sosiaalista 

ja alueellista yhteenkuuluvuutta lisäävä korkean työllisyyden talous, ja toteaa, että tähän 
kuuluu vahva osuus- ja yhteisötalous; 

 
N. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen osuuskuntien vuosi 

2012 tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden edistää osuuskuntamuotoista yritystoimintaa; 
 
Osuuskunnat EU:n toimintaympäristössä 

 
1. muistuttaa, että osuuskunnat ja muut osuus- ja yhteisötalouden yritykset ovat osa EU:n 

sosiaalista mallia ja sisämarkkinoita ja että ne siksi ansaitsevat selkeän tunnustuksen ja 
voimakasta tukea, kuten joidenkin jäsenvaltioiden perustuslaeissa ja monissa keskeisissä 
EU:n asiakirjoissa korostetaan; 

 
2. muistuttaa, että osuuskunnat voivat olla askel eteenpäin EU:n sisämarkkinoiden 

toteuttamisessa ja keino nykyisten rajatylittävien esteiden vähentämiseksi sekä 
sisämarkkinoiden kilpailukyvyn tehostamiseksi; 

 
3. huomauttaa, että eurooppaosuuskunnan säännöistä (jäljempänä "osuustoimintasäännöt") 

22. heinäkuuta 2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1435/2003 ja neuvoston 
direktiivi 2003/72/EY eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä 
henkilöstöedustuksen osalta (jäljempänä "osuustoimintadirektiivi") liittyvät läheisesti 
yhteen; 

 
4. pitää myönteisenä komission tiedonantoa COM(2012)0072; pitää myönteisenä 

komission aietta yksinkertaistaa osuustoimintasääntöjä ja vahvistaa samalla 
osuuskunnille ominaisia tekijöitä sekä sitä, että tässä yhteydessä kuullaan sidosryhmiä; 
pyytää ottamaan menettelyssä huomioon eurooppaosuuskuntaa koskevan parlamentin 
kannan; 

 
5. pitää valitettavana, että eurooppaosuuskunnasta ei vielä ole sen vähäisen käytön vuoksi 

tullut menestystä – vuoteen 2010 mennessä oli perustettu vain 17 tällaista osuuskuntaa 
ja niissä on yhteensä 32 työntekijää1; korostaa, että nämä luvut osoittavat 
eurooppaosuuskunnan sääntöjen soveltuvan heikosti osuuskuntien erityispiirteisiin 

                                                 
1 KOM(2010)0481. 
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Euroopassa, vaikka useat yrittäjät ovat ilmaisseet kiinnostuksensa eurooppaosuuskunnan 
perustamiseen; panee tyytyväisenä merkille, että osuustoimintasääntöjä on arvioitu 
perusteellisesti sen selvittämiseksi, miksi eurooppaosuuskunta ei ole houkutteleva 
vaihtoehto, miksi sillä on ollut niin vähäinen vaikutus ja mitä voidaan tehdä, jotta 
täytäntöönpanoa ei vaivaisi kokemuksen puute ja jotta muut esteet saataisiin raivattua; 

 
6. panee merkille, että eurooppaosuuskunnan käyttö rajoittuu usein toisen asteen 

osuuskuntiin, jotka muodostuvat yksinomaan oikeushenkilöistä, ja että niitä käyttävät 
keskinäiset yhtiöt, joilla ei ole eurooppalaista perussääntöä mutta jotka haluavat käyttää 
osuus- ja yhteisötalouteen liittyvää oikeudellista asemaa, sekä suuryritykset; toteaa, että 
pienten osuuskuntien – jotka muodostavat huomattavan osan osuuskuntaliikkeestä 
Euroopassa – on vaikea hyödyntää eurooppaosuuskuntia; 

 
Työntekijöiden osallistuminen eurooppaosuuskunnissa 

 
7. pitää myönteisenä sitä, että työntekijöiden osallistumista koskevia määräyksiä pidetään 

eurooppaosuuskunnan peruselementtinä; huomauttaa kuitenkin, että niissä olisi 
määrättävä vaatimuksista, jotka liittyvät osuuskuntien erityisluonteeseen; 

 
8. huomauttaa, että useat jäsenvaltiot eivät ole saattaneet työntekijöiden oikeuksia 

koskevan direktiivin artikloja, sukupuolikohtaiset säännökset mukaan luettuina, osaksi 
kansallista lainsäädäntöään ja että tämä on johtanut eräisiin puutteisiin työntekijöiden 
osallistumiseen sovellettavien menettelyjen valvonnassa ja täytäntöönpanossa, ja 
korostaa, että on tärkeää korjata puutteet, jotta estetään eurooppaosuuskuntaa koskevien 
järjestelyjen väärinkäyttö; pitää valitettavana, että työntekijöiden edustusta 
hallinnollisissa elimissä koskevissa vakiosäännöissä ei edellytetä työntekijöiden 
edustusta; 

 
9. on kuitenkin tyytyväinen siihen, että jotkut jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin 

asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään ja lisäksi menneet direktiivin 
vaatimuksia pidemmälle; 

 
10. kehottaa kuitenkin komissiota seuraamaan tiiviisti direktiivin 2003/72/EY soveltamista, 

jotta sitä ei voida käyttää väärin siten, että työntekijöiltä viedään heidän oikeutensa; 
kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan direktiivin 
13 artiklan asianmukainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä; 

 
11. panee merkille, että osuustoimintadirektiivin 17 artiklassa edellytetään, että komissio 

arvioi direktiivin täytäntöönpanoa ja tarvittaessa tarkistaa direktiiviä; korostaa, että 
osuustoimintasääntöjen vähäinen käyttö estää direktiivin kunnollisen arvioinnin; 

 
12. panee merkille, että osuustoimintadirektiiviä ei pitäisi tarkistaa ennen 

osuustoimintasääntöjen tarkistamista; pyytää yksinkertaisuuden ja järkevämmän 
sääntelyn vuoksi harkitsemaan työntekijöiden osallistumista koskevien säännösten 
sisällyttämistä suoraan eurooppaosuuskunnan sääntöihin; 

 
13. korostaa, että osuustoimintadirektiiviä tarkistettaessa olisi otettava huomioon 

osuuskuntien työntekijöiden erityistarpeet, kuten se, että yrityksen omistaja voi olla 
myös sen työntekijä; kehottaa komissiota kehittämään tapoja edistää työntekijöiden ja 
asiakkaiden omistajuutta osuuskunnissa; asettaa tavoitteeksi, että työntekijöiden 
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osallistumisesta yrityksissä tulee itsestäänselvyys kaikissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa; katsoo, että rajatylittävissä yritysmuodoissa työntekijöiden 
osallistumista on lisättävä sen sijaan, että pysytellään pienimmän yhteisen nimittäjän 
tasolla; 

 
14. on tyytyväinen eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) 

N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskevan selvityksen1 johtopäätöksiin ja erityisesti 
niihin, jotka koskevat toimenpide-ehdotuksia eurooppaosuuskuntien edistämiseksi 
lisäämällä niitä koskevaa tietämystä koulutusohjelmilla, joita tarjotaan 
osuuskuntalainsäädännön neuvonantajille ja yhteiskunnallisille toimijoille, ja 
edistämällä osuuskuntien välistä yhteistyötä kansainvälisesti; 

 
15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kannustamaan osuuskuntia lisäämään naisten 

edustusta eurooppaosuuskunnan neuvotteluelimessä ja toteuttamaan monimuotoisuuteen 
perustuvia toimintapolitiikkoja, jotka auttavat varmistamaan miesten ja naisten tasa-
arvon työ- ja yksityiselämässä ja erityisesti lisäämään naisten edustusta johtotehtävissä; 
kehottaa komissiota ottamaan huomioon sukupuolinäkökulman sen valvoessa 
osuustoimintadirektiivin täytäntöönpanoa sekä eurooppaosuuskuntaa koskevaa asetusta 
tarkistettaessa. 

 
16. kehottaa komissiota sisällyttämään eurooppaosuuskunnat mahdollisesti annettavaan 

EU:n lainsäädäntöön, jolla varmistetaan naisten parempi edustus johtotehtävissä ja 
julkisten yritysten tai pörssiyritysten hallintoelimissä, jos yritykset eivät onnistu 
saavuttamaan vapaaehtoisesti 30 prosentin tavoitetta vuoteen 2015 mennessä ja 
40 prosentin tavoitetta vuoteen 2020 mennessä; 

 
Osuustoimintasääntöjen tulevaisuus 

 
17. korostaa, että osuustoimintasäännöt täyttävät monimutkaisuutensa vuoksi vain osittain 

osuuskuntien tarpeet ja että niitä olisi yksinkertaistettava ja niistä olisi tehtävä 
helppotajuisia, jotta ne olisivat käyttäjäystävällisemmät, helposti ymmärrettävät ja 
paremmin sovellettavissa, jolloin turvattaisiin kaikkien työntekijöiden oikeudet tiedon 
saantiin, kuulluksi tulemiseen ja edustukseen laadusta tinkimättä; 

 
18. kiinnittää huomiota osuustoiminnallisten perinteiden ja lainsäädännön erilaisuuteen eri 

EU-maissa; korostaa, että osuustoimintasääntöjen olisi tarjottava eurooppaosuuskunnille 
itsenäiset oikeudelliset toimintapuitteet olemassa olevan kansallisen lainsäädännön 
rinnalla ja että näin ollen suoraa yhdenmukaistamista ei tapahdu; 

 
19. korostaa, että eurooppaosuuskunnan säännöistä ei saa tehdä houkuttelevampia 

höllentämällä normeja; katsoo, että osuustoimintasääntöjen tarkistamisen on 
edesautettava tämäntyyppisen yritysmuodon tunnustamista EU:ssa; katsoo, että 
osuuskuntien taloudellinen painoarvo, niiden kriisinsietokyky sekä arvot, joihin ne 
perustuvat, osoittavat selvästi niiden olevan merkityksellisiä nykypäivän EU:ssa ja että 
osuustoimintasääntöjen tarkistaminen on näin ollen perusteltua; korostaa, että tulevissa 
eurooppaosuuskuntaa koskevissa unionin aloitteissa ja toimissa on keskityttävä 
avoimuuteen, sidosryhmien oikeuksien suojaamiseen ja kansallisten tapojen ja 
perinteiden kunnioittamiseen; huomauttaa, että eräillä kansallisilla osuuskunnilla ei ole 

                                                 
1 Sopimus nro SI2.ACPROCE029211200, 8. lokakuuta 2009. 
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juuri houkutinta käyttää osuustoimintasääntöjä nykyisen holdingyhtiörakenteensa 
vuoksi; korostaa, että olisi lujitettava eri jäsenvaltioiden kansallisten osuuskuntien 
mahdollisuutta sulautua; 

 
20. vaatii, että kaikki sidosryhmät, etenkin osuuskunta- ja ammattiyhdistysliikkeiden 

yhteiskunnalliset toimijat, on otettava mukaan tarkistamiseen, ja painottaa samalla, että 
tarkistaminen on suoritettava joutuisasti; 

 
Osuuskuntien ja eurooppaosuuskuntien työpaikkatarjonnan kehittäminen ja osuuskuntien 

tukeminen osuus- ja yhteisötalouden peruselementteinä 

 
21. odottaa komission ryhtyvän tarvittaviin toimiin direktiivin täysimääräisen 

täytäntöönpanon varmistamiseksi; 
 
22. pitää valitettavana, että komissio ei juurikaan ole ottanut huomioon parlamentin 

osuustoimintaa koskevia suosituksia; muistuttaa, että asiaa koskevassa 
päätöslauselmassa1 vaadittiin muuan muassa, että 

 
– osuus- ja yhteisötalouden yritysten erityispiirteet olisi oivallettava ja otettava 

huomioon EU:n politiikoissa 
 

– olisi varmistettava, että Euroopan pk-yritysten seurantakeskus ottaa osuus- ja 
yhteisötalouden yritykset mukaan tutkimuksiinsa 

 
– vuoropuhelua osuus- ja yhteisötalouden yritysten kanssa olisi lisättävä 

 
– jäsenvaltioissa olisi parannettava tällaisten yritysten oikeudellisia 

toimintapuitteita; 
 
23. muistuttaa, että komissio on tiedonannossaan KOM(2004)0018 sitoutunut 12 toimeen, 

joiden mukaisesti 
 

– tuetaan sidosryhmiä ja järjestetään jäsenneltyä tietojenvaihtoa 
 

– levitetään parhaita käytäntöjä kansallisen lainsäädännön parantamiseksi 
 

– kootaan eurooppalaista tilastotietoa osuuskunnista 
 

– yksinkertaistetaan ja tarkistetaan EU:n osuustoimintalainsäädäntöä 
 

– käynnistetään räätälöityjä koulutusohjelmia ja sisällytetään Euroopan 
investointirahaston välineisiin viittauksia osuuskuntiin; 

 
24. pitää valitettavana, että näistä sitoumuksista vain kolme on pantu täytäntöön ja että 

tulokset ovat olleet vaatimattomia; korostaa, että nämä puutteet rajoittavat osuuskuntien 
kehitysmahdollisuuksia; 

 

                                                 
1 EUVL C 76 E, 25.3.2010, s. 16. 
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25. toteaa, että ilman resursseja ei ole tuloksiakaan; korostaa, että komissiossa on pikaisesti 
parannettava osuus- ja yhteisötalouteen liittyvää organisaatiota ja resursseja, koska 
osuus- ja yhteisötalouteen liittyvä osaaminen ja sen parissa työskentelevä henkilöstö on 
nykyisin hajallaan komission sisällä; 

 
26. korostaa, että EU:n kaikilla politiikan aloilla on tunnustettava osuuskuntien ja muiden 

osuus- ja yhteisötalouden yritysten erityispiirteet ja niiden tuoma lisäarvo 
mukauttamalla julkisia hankintoja, valtiontukia ja varainhoitosäännöksiä koskevaa 
lainsäädäntöä vastaavasti; 

 
27. kehottaa jäsenvaltioita edistämään osuuskunnille suotuisampia olosuhteita, kuten 

luotonsaantimahdollisuuksia ja verokannustimia; 
 
28. kehottaa komissiota ottamaan huomioon osuuskuntien rahoitusrakenteen 

pääomavaatimuksia koskevassa lainsäädännössä ja tilinpito- ja raportointivaatimuksissa; 
huomauttaa, että osuuskunnan osuuksien ja jakamattomien varojen lunastusta koskevaa 
lainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin osuuskuntiin ja etenkin osuustoiminnallisiin 
pankkeihin; 

 
29. viittaa erityisiin digitaalisen vallankumouksen mukanaan tuomiin erityisiin haasteisiin, 

joihin media-ala ja etenkin osuuskuntamuotoiset kustantamot joutuvat vastaamaan; 
 
30. kehottaa komissiota luomaan yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa osuus- ja 

yhteisötalouden, myös osuuskuntien, jotka ovat alan tärkeimpiä toimijoita, avoimen 
koordinointimenetelmän, jotta voidaan kannustaa parhaiden käytäntöjen vaihtoon ja 
saada vähitellen parannuksia aikaan siinä, miten jäsenvaltiot ottavat huomioon 
osuuskuntien ominaisluonteen erityisesti sellaisissa asioissa kuin verotus, lainananto, 
hallinnolliset rasitteet ja yritystukitoiminta; 

 
31. pitää myönteisenä, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa otetaan huomioon tarve 

edistää osuus- ja yhteisötaloutta, ja kehottaa komissiota käynnistämään kauan odotetun 
osuustoiminnallisiin periaatteisiin perustuvan "sosiaalisen yrittäjyyden aloitteen"1, 

 
32. kehottaa komissiota harkitsemaan osuus- ja yhteisötalouden eurooppalaisen 

teemavuoden julistamista; 
 
33. tukee yrityskonsultointia, henkilöstön koulutusta ja muuta vastaavaa yritystukitoimintaa 

ja sitä, että huolehditaan osuuskuntien rahoitusmahdollisuuksista ja erityisesti 
työntekijöiden ja asiakkaiden yritysostomahdollisuuksista, koska nämä ovat 
aliarvostettuja keinoja pelastaa yrityksiä kriisiaikoina ja luovuttaa perheyrityksiä; 

 
34. korostaa osuuskuntien kasvavaa merkitystä julkisten hyödykkeiden tarjoamisen ja 

sosiaalipalveluiden alalla; korostaa, että on varmistettava säälliset työolot ja puututtava 
alan terveys- ja turvallisuuskysymyksiin työnantajan statuksesta riippumatta; 

 
35. korostaa, että on varmistettava osuuskuntien panos työmarkkinavuoropuhelussa EU:n 

tasolla; 
 

                                                 
1 http://www.ica.coop/coop/principles.html. 
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36. korostaa, että eurooppaosuuskunta voi edistää sukupuolten tasa-arvoa panemalla 
täytäntöön toimia ja ohjelmia eri tasoilla sekä kiinnittämällä erityistä huomiota 
koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, yrittäjyyden edistämiseen ja 
täydennyskoulutusohjelmiin; toteaa, että sukupuolten tasa-arvo eri päätöksentekotasoilla 
on taloudellisesti kannattavaa ja luo myös suotuisat olosuhteet sille, että lahjakkaat ja 
osaavat henkilöt voivat toimia johtotehtävissä; korostaa lisäksi, että tietyt yhteistyön 
erityispiirteet mahdollistavat joustavuuden, joka edistää perhe- ja työelämän 
yhteensovittamista; kehottaa komissiota kehittämään mekanismin, jonka avulla 
jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään sukupuolten tasa-arvoa koskevia hyviä käytäntöjä; 

 
37. korostaa, että eurooppaosuuskunta voi vastata naisten tarpeisiin ja parantaa heidän 

elintasoaan antamalla mahdollisuuden kunnollisiin työpaikkoihin, säästö- ja 
luottolaitospalveluihin, asumis- ja sosiaalipalveluihin sekä koulutukseen; 

 
o 

o     o 

 
38. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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P7_TA-PROV(2012)0072 

Bolognan prosessi  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2012 Euroopan unionin 
toimielinten panoksesta Bolognan prosessin lujittumiseen ja edistymiseen 
(2011/2180(INI)) 

 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklan, 
 
– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja sen 26 artiklan, 
 
– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja sen 14 artiklan, 
 
– ottaa huomioon Sorbonnen yhteisen julistuksen Euroopan korkeakoulujärjestelmän 

rakenteen yhdenmukaistamisesta, jonka Ranskan, Saksan, Italian ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan asiasta vastaavat ministerit allekirjoittivat Pariisissa 25. toukokuuta 
1998 (Sorbonnen julistus)1, 

 
– ottaa huomioon yhteisen julistuksen, jonka 29 Euroopan maan korkeakoulutuksesta 

vastaavat ministerit allekirjoittivat Bolognassa 19. kesäkuuta 1999 (Bolognan julistus)2, 
 
– ottaa huomioon korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien 

konferenssin 28.–29. huhtikuuta 2009 antaman Leuven/Louvain-la-Neuve-
julkilausuman3, 

 
– ottaa huomioon 47 maan korkeakoulutuksesta vastaavan ministerin 12. maaliskuuta 

2010 hyväksymän Budapest–Wien-julistuksen, jolla eurooppalainen korkeakoulutusalue 
EHEA julistettiin virallisesti avatuksi4, 

 
– ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY5, 
 
– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

suosituksen yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustaville kolmansien maiden 
tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien 
jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi6, 

 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf. 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf. 
3 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-

Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf. 
4 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
5 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22. 
6 EUVL L 289, 3.11.2005, s. 23. 
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– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen eurooppalaisen yhteistyön jatkamisesta korkea-asteen koulutuksen laadun 
varmistamisessa1, 

 
– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

suosituksen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen 
oppimisen edistämiseksi2, 

 
– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät eurooppalaisen 

koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020)3, 
 
– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2009 annetut neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden 

jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät koulutuksen roolin kehittämisestä täysin 
toimivan osaamiskolmion osana4, 

 
– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät korkea-asteen 

koulutuksen kansainvälistymisestä5, 
 
– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2011 annetun neuvoston suosituksen koulunkäynnin 

keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista6, 
 
– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2011 annetun neuvoston suosituksen "Nuoret liikkeellä – 

nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen"7, 
 
– ottaa huomioon 10. toukokuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Tuloksia 

korkeakoulujen nykyaikaistamisesta: koulutus, tutkimus ja innovaatiot" 
(COM(2006)0208), 

 
– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020), 
 
– ottaa huomioon 26. elokuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan 

digitaalistrategiasta (COM(2010)0245), 
 
– ottaa huomioon 20. syyskuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Tukea kasvulle ja 

työllisyydelle – Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelma" 
(COM(2011)0567), 

 
– ottaa huomioon Euroopan korkeakoulutuksesta vuonna 2009 annetun Euroopan 

koulutuksen tietoverkon Eurydicen julkaisun "Higher Education in Europe 2009: 
Developments in the Bologna Process" (Eurydice, Euroopan komissio, 2009)8, 

                                                 
1 EUVL L 64, 4.3.2006, s. 60. 
2 EUVL C 111, 6.5.2008, s. 1. 
3 EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2. 
4 EUVL C 302, 12.12.2009, s. 3. 
5 EUVL C 135, 26.5.2010, s. 12. 
6 EUVL C 191, 1.7.2011, s. 1. 
7 EUVL C 199, 7.7.2011, s. 1. 
8 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf. 
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– ottaa huomioon Euroopan korkeakoulutuksesta vuonna 2010 annetun Euroopan 

koulutuksen tietoverkon Eurydicen julkaisun "Focus on Higher Education in Europe 
2010: The Impact of the Bologna Process" (Eurydice, Euroopan komissio, 2010)1, 

 
– ottaa huomioon vuonna 2007 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen korkea-asteen 

koulutuksen uudistuksesta opetusalan ammattilaisten keskuudessa2, 
 
– ottaa huomioon vuonna 2009 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen korkea-asteen 

koulutuksen uudistuksesta opiskelijoiden keskuudessa3, 
 
– ottaa huomioon Bolognan prosessista 16. huhtikuuta 2009 annetun Eurostatin julkaisun 

"The Bologna Process in Higher Education in Europe – Key indicators on the social 
dimension and mobility"4, 

 
– ottaa huomioon Jerevanissa Armeniassa 8.–9. syyskuuta 2011 pidetyn 

korkeakoulutuksen rahoittamista käsittelevän kansainvälisen konferenssin 
loppuraportin5, 

 
– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman Bolognan prosessista ja 

opiskelijoiden liikkuvuudesta6, 
 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 
 
– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0035/2012), 
 
A. katsoo, että Bolognan prosessin tavoitteet – mahdollistaa Euroopan yhteensopivat 

korkeakoulujärjestelmät ja poistaa esteet, jotka estävät yhä ihmisiä muuttamasta toiseen 
maahan opiskelemaan tai töihin, sekä tehdä korkeakoulutuksesta Euroopassa 
houkuttelevaa mahdollisimman monille, myös kolmansien maiden nuorille – ovat 
edelleen voimassa ja että prosessin jatkaminen esimerkiksi koulutusjärjestelmän eri 
tasojen välillä käytävän vuoropuhelun kautta sellaisten opetussuunnitelmien 
kehittämiseksi, jotka voidaan lisätä kuhunkin ensiasteeseen, palvelee tieto- ja 
innovaatioperustaisen kasvun tavoitteita Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä, 
erityisesti nykyisen talouskriisin aikana; katsoo, että tarvitaan arviointia, jotta voidaan 
selvittää prosessin kehittyminen ja ottaa huomioon menestystarinat, vaikeudet, asiat, 
joita ei ole ymmärretty, sekä kohdattu vastustus; 

 
B. ottaa huomioon, että korkeakoulutuksen tehtävänä on tarjota oppimisympäristö, joka on 

syrjimätön ja avoin kaikille, edistää itsenäisyyttä, luovuutta, laadukkaan koulutuksen 
saatavuutta ja tiedon avartamista, ja että tämän vuoksi on erittäin tärkeää varmistaa, että 

                                                 
1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf. 
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf. 
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf. 
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF. 
5 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253. 
6 EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 18. 
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yliopisto-opetuksen eri vaiheiden kehittämiseen osallistuu koko akateeminen yhteisö, 
etenkin opiskelijat, opettajat ja tutkijat; 

 
C. katsoo, että yliopistot ovat kolmijakoisen tehtävänsä (opetus, tutkimus ja innovointi) 

ansiosta keskeisessä asemassa unionin tulevaisuuden ja sen kansalaisten koulutuksen 
kannalta; 

 
D. korostaa, että yliopistot ovat lähes tuhat vuotta vanha tärkeä osa Euroopan 

kulttuuriperintöä, jonka merkitystä yhteiskunnan kehitykselle ei pidä tarkastella 
ainoastaan yliopistojen taloudellisen arvon kannalta ja jonka kehitys ei voi riippua 
pelkästään taloudellisista tarpeista; 

 
E. panee merkille, että kolmiportaista tutkintorakennetta sovelletaan vaikeuksista 

huolimatta useimmissa Bolognan prosessissa mukana olevissa maissa – joissakin 
tapauksissa onnistuneesti; 

 
F. katsoo, että uudistusta ei saisi viedä eteenpäin hajanaisilla toimilla ja ilman riittävää 

taloudellista tukea; katsoo, että koulutukseen käytettävän julkisen rahoituksen 
leikkaukset tietyissä jäsenvaltioissa eivät auta edistämään välttämättömien uudistusten 
toteuttamista; 

 
G. katsoo, että liikkuvuuden on oltava mahdollista kaikille ja se on korkeakoulu-

uudistuksen kulmakivi; katsoo, että opiskelijoiden liikkuvuus voi ajan myötä auttaa 
edistämään ammatillista liikkuvuutta; katsoo, että kaikkia koskeva esteettömyys on 
kuitenkin myös pidettävä mielessä koko prosessin ajan; 

 
H. katsoo, että jäsenvaltioiden on toteutettava lisätoimenpiteitä tutkintojen vastavuoroisen 

tunnustamisen takaamiseksi, mikä on välttämätöntä prosessin onnistuneelle 
toteutumiselle; 

 
I. katsoo, että sosiaalista ulottuvuutta on lujitettava, sillä se on ehdoton edellytys Bolognan 

prosessin kehittämiselle niin, että tavoitteena on antaa kaikille opiskelijoille – erityisesti 
muita heikommassa asemassa olevista ryhmistä tuleville opiskelijoille – taloudellisesti 
mahdollisuus hyödyntää oikeuttaan koulutukseen, jotta luodaan tasapuoliset 
osallistumismahdollisuudet kaikille ja parempia työmahdollisuuksia; 

 
J. katsoo, että yliopistojen, julkishallintojen ja yritysten on sitouduttava lujasti 

työllistyvyyteen; katsoo, että yliopiston olisi annettava yksilöille välineet ja taidot, joita 
he tarvitsevat inhimillisten voimavarojensa täyteen kehittämiseen; ottaa huomioon, että 
akateemisessa oppimisessa olisi otettava huomioon myös työmarkkinoiden tarpeet niin, 
että tavoitteena on antaa opiskelijoille taidot, joita he tarvitsevat löytääkseen vakaan ja 
hyväpalkkaisen työpaikan; 

 
K. katsoo, että koulutukseen pääsy – yksi unionin perusarvoista – on jäsenvaltioiden, 

unionin toimielinten ja muiden päätoimijoiden julkinen vastuuala, ja että unionilla on 
tärkeä rooli eurooppalaisen korkeakoulutusalueen rakentamisessa, kun se tukee 
jäsenvaltioiden ponnisteluja ja yhteistyötä tällä alalla; ottaa huomioon, että koulutuksen 
ja tutkintojen parempi koordinointi toissijaisuusperiaatetta noudattaen on 
työllistettävyyttä ja kasvua koskevien tavoitteiden saavuttamisen edellytys; 
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L. ottaa huomioon, että Bolognan prosessi ei vaikuta taannehtivasti opiskelijoihin, jotka 
aloittivat opintonsa jo Bolognan prosessin ennakkosuunnittelun mukaisesti; 

 
Prosessin merkitys 

 
1. korostaa, että jäsenvaltioiden kanssa tehtävän yhteistyön keskeisenä alana koulutus on 

tärkeää, jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian olennaiset työllisyys- ja 
kasvutavoitteet ja paljon kaivattu talouden elpyminen saadaan käyntiin; 

 
2. kehottaa vahvistamaan unionin tasolla Bolognan prosessille annettavaa tukea, erityisesti 

korkeakoulututkintojen yhteisen tunnustamisen, akateemisten standardien 
yhdenmukaistamisen sekä liikkuvuuden, sosiaalisen ulottuvuuden ja työllistyvyyden, 
aktiivisen demokraattisen osallistumisen ja Bolognan periaatteiden täytäntöönpanoa 
koskevien analyysien ja hallinnollisten esteiden poistamisen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita vahvistamaan uudelleen sitoutumisensa prosessiin lujittamalla 
rahoitusjärjestelmää, jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut 
kasvutavoitteet; 

 
3. panee merkille, että eurooppalainen korkeakoulutusalue on merkittävä saavutus aidon ja 

todellisen unionin kansalaisuuden luomisessa ja kehittämisessä; toteaa, että tämän on 
näyttävä siten, että eurooppalaista korkeakoulutusaluetta vahvistetaan käyttämällä 
sopivia välineitä ja menettelyjä; 

 
4. korostaa, että Bolognan prosessi ja eurooppalainen korkeakoulutusalue ovat 

avainasemassa Eurooppa 2020 -strategiassa, ja panee merkille, että opetuksen ja 
tutkimuksen yhteistyö on tärkeää, sillä se on eurooppalaisen korkeakoulutuksen 
erityispiirre; 

 
5. korostaa, että Bolognan prosessin yhteydessä asetetut painopisteet – liikkuvuus, 

tutkintojen tunnustaminen, työllistettävyys – muodostavat edellytykset sen 
takaamiseksi, että kaikilla jossakin eurooppalaisessa yliopistossa kirjoilla olevilla 
opiskelijoilla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä oikeus valmistua ja heidän 
tutkintonsa tunnustetaan kaikissa unionin jäsenvaltioissa; 

 
Hallinto 

 
6. kehottaa kehittämään tehokkaan alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan, jossa 

otetaan täysimääräisesti mukaan kaikki avaintoimijat, kuten yliopistot, ammattiliitot, 
ammattialajärjestöt, tutkimuslaitokset, yrityssektori ja ennen kaikkea opettajat, 
opiskelijat, opiskelijajärjestöt ja yliopistojen henkilöstö; 

 
7. panee merkille, että jotkin eurooppalaiset yliopistot eivät halua työskennellä riittävästi 

saavuttaakseen vahvistetun eurooppalaisen korkeakoulutusalueen, vaikka siihen 
kuuluminen on joillekin niistä ainoa keino parantaa kilpailukykyä ja niiden tuottaman 
tiedon laatua; 

 
8. kehottaa yliopistoja sitoutumaan sellaisiin uusiin opetus- ja koulutusstrategioihin sekä 

elinikäisen oppimisen strategioihin, joissa hyödynnetään mahdollisimman hyvin uutta 
tekniikkaa ja tunnustetaan täydentävien koulutusmuotojen, kuten koulun ulkopuolisten 
opetusjärjestelmien, merkitys ja joissa keskitytään oppimis-, opiskelija- ja 
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tutkimuskeskeisiin pilareihin perustuvaan yliopistojärjestelmään, joka pystyy 
tarjoamaan kriittistä ajattelua, luovia taitoja, jatkuvaa ammatillista kehittymistä sekä 
teorian ja käytännön tietoa, jota opiskelijat tarvitsevat työelämässä; kehottaa 
jäsenvaltioita ja unionia tukemaan yliopistoja taloudellisesti niiden ponnisteluissa, kun 
ne muuttavat ja kehittävät koulutuskäytäntöjään; 

 
9. kehottaa vahvistamaan ja laajentamaan opettajankoulutusohjelmia elinikäisen oppimisen 

ja uusien tekniikoiden tarjoamat mahdollisuudet huomioon ottaen; 
 
10. painottaa, että eurooppalaisten yliopistojen avaaminen globaalin talouden tarpeisiin ja 

eurooppalaisen korkeakoulutusalueen vahvistaminen entisestään olisi nähtävä 
eurooppalaisten yliopistojen ponnisteluina, joilla ne pyrkivät auttamaan Eurooppaa 
pääsemään yleisen taloudellisen turvattomuuden kauden ylitse ja palauttamaan 
Euroopan kestävän kehityksen ja kasvun tielle; 

 
11. kehottaa kehittämään yliopistojen ns. kolmatta tehtävää yhteiskunnassa ja toteaa, että se 

on huomioitava myös moniulotteisten arviointikriteerien kehittämisessä luokittelua 
varten sekä huippuosaajien tunnistamisessa; 

 
12. vaatii lisäämään julkisia investointeja korkeakoulutukseen, erityisesti investointeja, 

joilla pyritään nujertamaan talouskriisi kasvun avulla ja jotka perustuvat parempaan 
osaamiseen ja tietoon, ja vastaamaan opiskelijoiden lisääntyneeseen kysyntään 
parantamalla koulutuksen ja palveluiden, erityisesti apurahojen, laatua ja saatavuutta; 
katsoo, että budjettileikkauksilla on kielteinen vaikutus koulutuksen sosiaalisen 
ulottuvuuden vahvistamiseen, joka on Bolognan prosessin perusperiaate; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita ja unionin toimielimiä panemaan täytäntöön uusia kohdennettuja ja 
joustavia rahoitusmekanismeja sekä edistämään Euroopan laajuisia apurahoja, jotta 
voidaan edistää kasvua, huippuosaamista ja yliopistojen erityisiä ja monipuolisia 
erikoisaloja; painottaa, että on kehitettävä useita rahastoja koskeva menettelytapa, joka 
on määritetty selvin ja tehokkain säännöin ja jonka on tarkoitus toimia unionin tulevan 
rahoitusmallin kanssa ja varmistaa yliopistojen itsenäisyys; 

 
Lujittaminen 

 
13. tähdentää, että Bolognan prosessi ja Erasmus-ohjelma ovat lisänneet opiskelijoiden 

liikkuvuutta ja niiden avulla on mahdollista lisätä työntekijöiden liikkuvuutta; 
pahoittelee kuitenkin, että liikkuvuus on edelleen suhteellisen vähäistä; 

 
14. kehottaa unionia, jäsenvaltioita ja yliopistoja ottamaan käyttöön mekanismeja, joiden 

avulla tarjotaan tietoa sekä taloudellista ja hallinnollista tukea kaikille opiskelijoille, 
opettajille ja tutkijoille sekä henkilökunnalle, jotta voidaan edistää strukturoitua 
liikkuvuutta; suhtautuu myönteisesti jatko-opiskelijoille tarkoitetun Erasmus-ohjelman 
käynnistämiseen ja kehottaa tehostamaan Erasmus-ohjelman palveluja 
kokonaisuudessaan ja uuden sukupolven koulutusohjelmien palveluja siten, että lisätään 
rahoitusta sosiaalisten perusteiden mukaisesti sekä avataan kyseinen ohjelma 
useammille opiskelijoille, parannetaan aitoa ja tehokasta opintosuoritusten 
tunnustamista, parannetaan mahdollisuuksia sisällyttää opintoihin lukukausia ulkomailla 
ja lisätään määräaikojen joustoa; vaatii kuitenkin, että liikkuvuus ei missään tapauksessa 
saa synnyttää syrjintää sellaisia opiskelijoita kohtaan, joiden taloudelliset varat ovat 
niukat; 
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15. katsoo, että korkeakoulujen opetushenkilökunnan liikkuvuus auttaa lisäämään paitsi 

opettajien itsensä tietoja ja kokemuksia myös välillisesti opiskelijoiden tietoja ja antaa 
samalla mahdollisuuden osallistua yhdessä oppimateriaalin valmisteluun; 

 
16. kehottaa jäsenvaltioita pitämään kiinni lainojen ja apurahojen täyttä siirrettävyyttä 

koskevasta sitoumuksestaan ja parantamaan merkittävästi liikkuvien opiskelijoiden 
rahoitustukea, joka on uusiin unionin ohjelmiin tehtyjen lisäysten mukaista; kehottaa 
unionia tarkastelemaan, miten voimassa olevaa lainsäädäntöä oikeudesta vapaaseen 
liikkuvuuteen voidaan parantaa takaamalla lainojen ja apurahojen siirrettävyys; 

 
17. kehottaa unionia ottamaan paremmin huomioon Afrikasta, Aasiasta ja Latinalaisesta 

Amerikasta unioniin suuntautuvan maahanmuuton, jotta eri alkuperämaissa suoritettujen 
tutkintojen tunnustamista varten saadaan laadittua säännöt; 

 
18. pyytää unionia molemminpuolisen luottamuksen takaamiseksi ja korkeakoulututkintojen 

tunnustamisen helpottamiseksi eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
täytäntöönpanon avulla kaikissa jäsenvaltioissa vahvistamaan 
laadunvarmistusjärjestelmän sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla; pyytää 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön kansalliset laadunvarmistusjärjestelmänsä 
eurooppalaisten laadunvarmistusstandardien ja -ohjeiden mukaisesti kunnioittaen 
opintojen monipuolisuutta ja yliopistojen lähestymistapoja sisältöjen ja 
oppimismenetelmien osalta; rohkaisee laadunvarmistuselimiä soveltamaan 
eurooppalaista arviointitoimijoiden rekisteriä (EQAR) ja tukemaan eurooppalaista 
yhteistyötään ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa myös eurooppalaisen korkeakoulutuksen 
laadunvarmistusyhdistyksen (ENQA) kautta; 

 
19. kiinnittää huomiota jäsenvaltioiden erilaisiin arvosteluasteikkoihin ja tarpeeseen 

muuntaa arvosanojen ECTS-pisteet asianmukaisesti; 
 
20. kehottaa kaikkia Bolognan prosessissa mukana olevia maita panemaan täytäntöön 

eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehykseen liittyvät kansalliset 
tutkintokehykset ja kehittämään ja tukemaan taloudellisesti vastavuoroista 
tunnustamista; 

 
21. kehottaa myöntämään tuntuvaa taloudellista tukea yhteisistä opetussuunnitelmista 

tehtäville sopimuksille, joilla taataan tarkkaan määritellyt oppimistulokset, esimerkiksi 
selvittämällä Tuning-hankkeen sekä Tuning Academy -kokeilun yhteydessä kehitettyjä 
menetelmiä; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota humanististen alojen 
opetussuunnitelmien erityispiirteisiin, sillä humanistiset tieteet ovat demokratian 
tukikohta ja eurooppalaisen koheesion saavuttamisen apuneuvo, loppututkintoon 
sisältyvien tietojen ja taitojen määrittämiseksi, jotta voitaisiin edistää sellaista opiskelua, 
jossa yleisten ja mitattavissa olevien taitojen (valmiudet hyödyntää opittuja taitoja) 
rinnalla opetetaan tutkimustyötä, esimerkiksi kriittisen ja ainutlaatuisen analyysin 
tekemistä; korostaa, että opetusohjelmiin pitäisi kaikissa oppiaineissa sisällyttää 
perustietojen ja -taitojen lisäksi myös poikkitieteellisiä avaintaitoja, kuten kriittistä 
ajattelua, viestintätaitoja ja yrittäjätietoutta; 

 
22. pyytää enemmän tukea kansallisille ja unionin toimille, joilla pyritään takaamaan 

kaikkien opiskelijoiden tasapuolinen osallistuminen, oikeudenmukaiset mahdollisuudet 
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aloittaa opinnot, menestyksekäs edistyminen ja kestävä tukijärjestelmä (esimerkiksi 
majoitus ja matkakulut) sekä erityinen tuki aliedustetuista ryhmistä tuleville, 
sosiaalisesti vähäosaisille ja taloudellisista vaikeuksista kärsiville opiskelijoille, jotta 
voidaan vähentää opintonsa keskeyttävien määrää ja varmistaa, että koulutus ja opetus 
eivät riipu epäedullista asemaa aiheuttavista sosioekonomisista tekijöistä ja että koulutus 
vastaa yksilöiden oppimistarpeita; suosittelee tehostamaan neuvonta- ja 
ammatinohjauskeskusten perustamista, jotka tarjoaisivat opiskelijoille ilmaisia 
palveluita; 

 
23. korostaa vuonna 2007 annetun Lontoon julkilausuman1 merkitystä, koska sen myötä 

koulutuksen sosiaalisesta ulottuvuudesta tuli yksi Bolognan prosessin päämääristä ja sen 
tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvoinen saatavuus kaikille taustasta 
riippumatta; pitää valitettavana, että tämän tavoitteen saavuttamisessa ei ole edistytty 
riittävästi, ja kannustaa komissiota auttamaan tämän asian edistymistä; 

 
24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään vastavuoroista tunnustamista 

poistamalla siltä hallinnolliset esteet; 
 
25. kiinnittää huomiota kandidaatin tutkinnon erityistarpeisiin, sen opetussuunnitelmaan, 

sen tarjoamaan pääsyyn maisteriohjelmiin ja sen suorittaneiden työllistyvyyteen; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan erityisiä toimia, kuten teoreettisista ja 
käytännön opinnoista koostuvien opinto-ohjelmien kehittämistä, ja yliopistojen, 
jäsenvaltioiden ja taloudellisten ja sosiaalisten toimijoiden tehokkaampaa yhteistyötä, 
jotta voidaan parantaa tulevien korkeakoulusta valmistuneiden siirtymistä työelämään 
siten, että he saavat vakaan, hyvin palkatun ja heidän pätevyyttään vastaavan työpaikan; 
kehottaa yliopistoja tässä mielessä kehittämään oppisopimuskoulutustarjontaansa ja 
parantamaan harjoittelujaksojen yhdistämistä yliopisto-opintoihin; 

 
26. korostaa, että työllistettävyyttä edistävien toimien, kuten elinikäisen oppimisen, ja 

entistä monipuolisempien, työmarkkinoille sopivien taitojen kehittämisen on oltava 
etusijalla, jotta saavutetaan kestävää kasvua ja hyvinvointia koskevat tavoitteet; tukee 
tässä yhteydessä voimakkaasti korkeakoulujen opettajien ja opiskelijoiden 
vaihtotoimintaa, korkeakoulujen ja yritysten välistä vuoropuhelua, 
oppisopimuskoulutusta ja osaamispassia; 

 
27. katsoo, että ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin (2005/36/EY) 

uudistamisen kautta lisätään ammatillista liikkuvuutta Euroopassa ja helpotetaan 
opiskelijoiden liikkuvuutta tarjoamalla takeet siitä, että yhdessä jäsenvaltiossa 
saavutettu pätevyys tunnustetaan kaikkialla unionissa; 

 
28. kehottaa jäsenvaltioita ja unionin toimielimiä tukemaan siirtymistä eurooppalaisissa 

yliopistoissa edelleen vallalla olevasta yhden tieteenalan metodologisesta käsitteestä 
tieteiden välisiin ja monialaisiin käsitteisiin; 

 
29. kehottaa jäsenvaltioita ja unionin toimielimiä edistämään yliopistojen ja yritysten välistä 

vuoropuhelua ja yhteistyötä vahvistetun eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
yleistavoitteena eurooppalaisista yliopistoista valmistuneiden työllistettävyyden 
lisäämiseksi; 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_Communique18May2007.pdf. 
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30. korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan erityisiä toimia ja yliopistojen ja 

työmarkkinoiden tehokkaampaa yhteistyötä, jotta voidaan kehittää hyödyllisempiä 
opetussuunnitelmia, yhtenäistää opetusohjelmia sekä parantaa työllistyvyyttä 
varmistamalla, että ammattiin pääsyyn sovelletaan kaikkialla samankaltaisia kriteerejä; 

 
31. korostaa, että on tärkeää varmistaa, että opiskelijoille on riittävästi harjoittelupaikkoja, 

jotta työmarkkinoille integroituminen helpottuisi; 
 
32. kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia ja komissiota kehittämään jäsennetyn 

yhteistyöjärjestelmän, jotta eri oppiaineiden muodostamien klustereiden sisällä voidaan 
myöntää yhteistutkintoja, jotka tunnustetaan kaikkialla unionissa, ja tätä tarkoitusta 
varten parantamaan Erasmus Mundus -ohjelman sekä tulevien yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen ohjelmien toimintaa ja niille myönnettävää rahoitustukea ja 
edistämään yhteisohjelmien eurooppalaisen akkreditointijärjestelmän luomista; 

 
33. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen Erasmus-ohjelman 

korkeakoulututkinnon liikkuvuusohjelmasta; 
 
34. pitää tieteellisiä jatkotutkintoja, myös yhteistyössä yritysten kanssa suoritettavia, 

keskeisenä linkkinä korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen välillä, ja palauttaa 
mieliin niiden potentiaalin keskeisenä osatekijänä tietoperustaisen innovaation ja 
talouskasvun luomisessa; tunnustaa yrityksissä toteutettujen jatkotutkintojen 
merkityksen, kun korkeasti koulutettuja integroidaan työelämään; panee tyytyväisenä 
merkille komission sitoumuksen kehittää eurooppalaista teollisuudenalan 
tohtorinkoulutusohjelmaa Marie Curie -toimien puitteissa; 

 
35. katsoo, että eurooppalaisen korkeakoulutusalueen ja eurooppalaisen tutkimusalueen 

välinen parempi yhteistyö saattaa edistää eurooppalaista innovointia ja kasvua; 
 
36. korostaa unionin seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman, kilpailukyvyn ja 

innovoinnin puiteohjelman ja eurooppalaisen tutkimusalueen merkitystä unionin 
tutkijoiden liikkuvuuden helpottamisessa sekä unionin innovaatio- ja 
kilpailukykymahdollisuuksien vapauttamisessa; 

 
37. kehottaa laatimaan tehokkaan strategian, jolla tuetaan elinikäisen oppimisen ohjelmia 

Euroopassa, ja kaikilta osin instituutioon integroituja kestäviä aloitteita sekä edistämään 
elinikäisen oppimisen kulttuuria; kehottaa lisäksi edistämään elinikäistä oppimista 
yrityksissä, jotta työntekijöillä on mahdollisuus laajentaa koulutustaan ja osaamistaan; 
kehottaa korkeakoululaitoksia ja yliopistoja tarjoamaan enemmän joustoa 
oppimistuloksiin perustuviin ohjelmiin, vapaamuotoisen ja epävirallisen oppimisen 
tunnustamista sekä palveluja niiden oppimisväylien tukemiseksi edistämällä 
kumppanuuksia yliopistojen, yritysten ja ylemmän ammattikorkeakoulutuksen laitosten 
kesken, jotta lisättäisiin tieteellisiä, humanistisia ja teknisiä taitoja ja poistettaisiin niiden 
puutteita; 

 
38. kiinnittää huomion tarpeeseen säätää opiskelijoiden asemasta ennen Bolognaa niissä 

maissa, joissa nämä ovat epäedullisessa asemassa maisteriohjelmiin pääsyssä; 
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39. huomauttaa, että eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän 
(ECTS) on oltava avoimempi ja sen on tarjottava nykyistä täsmällisempiä vertailuja 
pätevyyksien ja tutkintojen välille; rohkaisee komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään 
ECTS-välinettä opiskelijoiden ja ammattilaisten liikkuvuuden helpottamiseksi; 

 
Euroopan unionin toimet 

 
40. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen lisätä huomattavasti unionin 

yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmiin myönnettäviä määrärahoja; 
kehottaa komissiota osoittamaan merkittävän osan näistä määrärahoista korkea-asteen 
koulutuksen ja yliopistojen infrastruktuurien nykyaikaistamisen tukemiseen Bolognan 
prosessin ja unionin korkeakoulutuksen nykyaikaistamissuunnitelman tavoitteiden 
mukaisesti; rohkaisee komissiota etsimään ratkaisuja, jotta näihin ohjelmiin voisivat 
osallistua myös taloudellisista vaikeuksista kärsivät opiskelijat; 

 
41. kehottaa jäsenvaltioita ja unionia tutkimaan mahdollisuuden edistää 

opintokokonaisuuteen sisältyvää pakollista opintojaksoa jossakin opiskelijan oman 
maan ulkopuolella sijaitsevassa yliopistossa; 

 
42. kiinnittää huomiota Bolognan prosessin ja ammattipätevyyden tunnustamista koskevan 

direktiivin väliseen vahvaan yhteyteen ja korostaa, että komission koordinointitoimien 
on oltava täysin Bolognan prosessin mukaisia; on sitä mieltä, että yhteyttä voidaan 
edelleen vahvistaa antamalla opiskelijoille asianmukaista käytännön tietoa ulkomailla 
suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta ja työmahdollisuuksista, jotka avautuvat 
ulkomailla saadun koulutuksen myötä; 

 
43. kehottaa vertailemaan ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin 

tarkistamisen yhteydessä kansallisia koulutuksen vähimmäisvaatimuksia todellisen 
eurooppalaisen korkeakoulutusalueen edistämiseksi ja suorittamaan entistä 
säännöllisempää vaihtotoimintaa jäsenvaltioiden, toimivaltaisten viranomaisten ja 
ammatillisten järjestöjen välillä; 

 
44. ehdottaa, että kumppaniyliopistoissa Erasmus-ohjelman puitteissa tehtyjen 

opintosuoritusten tunnustamisen olisi oltava pakollisena osatekijänä kaikissa 
opiskelijavaihtoihin osallistuvissa oppilaitoksissa, jotka saavat unionin rahoitusta, jotta 
vahvistettaisiin eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää; 

 
45. kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää panna johdonmukaisesti täytäntöön 

opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
korkeakouluja laatimaan vertailutaulukon, jossa johdonmukaisuuden lisäämiseksi sekä 
opiskelijoiden ja ammatillisen liikkuvuuden helpottamiseksi ilmoitetaan kursseista 
saatavien ECTS-pisteiden määrä; panee merkille esteet, joita opiskelijat kohtaavat 
siirtäessään opintosuorituksia yliopistojen välillä, ja katsoo, että tällaiset esteet voivat 
vähentää opiskelijoiden halukkuutta osallistua korkeakoulujen vaihto-ohjelmiin; 

 
46. vaatii kehittämään tehokkaan strategian akateemisten tutkintojen yhdenmukaistamiseksi 

kaikilta osin kaikkialla unionissa ja ottamaan mahdollisesti käyttöön myös taannehtivan 
tunnustamisen (vanhemmat akateemiset tutkinnot mukaan lukien) Bolognan prosessin 
laatimisesta lähtien; 
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47. kehottaa unionin jäsenvaltioita hyväksymään lopullisen ja selvän päätöksen 
pätevyyksien ja tutkintojen täydellisestä yhteisestä tunnustamisesta tai laatimaan 
toimintasuunnitelman siihen, kun tämä päätös on lopulta mahdollinen; 

 
48. kehottaa järjestämään yliopistojen välisen yhteistyön paremmin sekä lujittamaan sitä 

vahvistamalla yhteistyön vaikutusta itse oppilaitoksiin ja korkeakoulutusjärjestelmiin 
korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan hyväksi; 

 
49. ehdottaa, että allekirjoittavien valtioiden yliopistot hyväksyisivät komission tukemien 

liikkuvuusohjelmien puitteissa suoritetut harjoittelujaksot: 
 
50. kehottaa tekemään myönnettävien opintosuorituspisteiden määrää koskevista 

opiskelijoille annettavista tiedoista entistä avoimempia ennen kunkin vaihto-ohjelman 
alkua ja pyytää jäsenvaltioita ja korkeakouluja tekemään yhteistyötä, kun ne arvioivat 
kursseista myönnettävien opintosuorituspisteiden määrää; kehottaa kehittämään yhteisiä 
foorumeja ammattilaisten ja korkeakoulujen määrittelemän yhteisen tieto- ja 
pätevyyspohjan luomiseksi siten, että saavutetaan joidenkin tutkintotodistusten 
lähentämistä koskeva tavoite ja turvataan samalla kansalliset erityispiirteet, ottaen 
huomioon ammatillisen pätevyyden automaattista tunnustamista koskeva järjestelmä 
unionissa1 yhtenä esimerkkinä; 

 
51. kehottaa parantamaan unionin korkeakoulujen välistä verkottumista, koordinointia ja 

yhteydenpitoa, jotta nopeutetaan uusien tutkintotodistusten tunnustamista, helpotetaan 
opintosuoritusten siirtämistä, parannetaan tietämystä ja ymmärrystä eri 
koulutusjärjestelmistä ja tehdään mahdolliseksi se, että opiskelijat ymmärtävät entistä 
paremmin eurooppalaisten ohjelmien moninaisuutta; 

 
52. kehottaa komissiota uudessa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmassa 

kannustamaan – myös taloudellisilla kannustimilla – kansainvälisten 
opetussuunnitelmien, yhteistutkintojen ja vastavuoroisen tunnustamisen alalla tehtävää 
yhteistyötä; kehottaa moninkertaistamaan ERASMUS-kumppanuuksien 
opiskelijapaikkojen määrän käytännössä; 

 
53. kiinnittää huomiota lukuisten eurooppalaista korkeakoulutusta ja tutkimusta 

käsittelevien laitosten olemassaoloon; kehottaa unionia edistämään tapoja koordinoida 
niitä saman järjestelyn avulla; 

 
54. katsoo, että olisi tehtävä aloitteita sen helpottamiseksi, että opiskelijat voivat siirtää 

opintosuorituksensa yliopistosta toiseen opiskeluaikansa kuluessa; 
 
55. kehottaa jäsenvaltioita ja unionia toimittamaan muun muassa muita heikommassa 

asemassa olevien ryhmien oikeasuhteisesta edustuksesta ajantasaisia ja vertailukelpoisia 
tietoja, joiden perusteella eurooppalaisen korkeakoulutusalueen täytäntöönpanoa 
voidaan seurata, ja jotta seurannan avulla saataisiin selville prosessin täytäntöönpanoon 
liittyvät esteet ja ongelmat ja ettei rangaistaisi sellaisia laitoksia, jotka eivät vielä ole 
toteuttaneet suunniteltuja uudistuksia; katsoo, että nämä tiedot olisi julkaistava joka 
vuosi valtioittain ja yliopistoittain, jotta olisi helpompi ymmärtää, missä on edistyttävä; 

                                                 
1 Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY liite V koulutuksen 

vähimmäisvaatimusten yhteensovittamiseen perustuvasta tunnustamisesta. 
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56. kehottaa yliopistoja yhdenmukaistamaan akateemiset standardit solmimalla 

kumppanuuksia hyvien käytäntöjen vaihtoa varten; 
 
57. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan ja luomaan uusia yhteistyö- ja 

tutkimusohjelmia, jotka perustuvat kolmansien maiden – erityisesti konfliktialueilla 
sijaitsevien maiden – yliopistojen yhteisiin etuihin, jotta mahdollistettaisiin näistä maista 
lähtöisin olevien opiskelijoiden pääsy korkeakoulutukseen ja koulutukseen ilman 
syrjintää; 

 
58. katsoo, että Bolognan prosessin synnyttämä eurooppalainen korkeakoulutusalue on 

edistyksellinen; kehottaa siksi sisällyttämään Euro–Välimeri-korkeakoulutusalueen 
tähän rakenteeseen ja edistämään tehokkaan korkeakoulutusalueen perustamista itäisen 
kumppanuuden ohjelman ja muiden unionissa olevien valtioiden välisten alueiden 
puitteissa yhteistyötä tekeville maille; kehottaa komissiota poistamaan opiskelijoiden ja 
opettajien liikkumisesteitä, tukemaan Euro–Välimeri-yliopistojen kuten EMUNIn 
verkostoitumista ja jatkamaan Tempus- ja Erasmus Mundus -ohjelmien hyviä 
käytäntöjä; 

 
59. korostaa tarvetta parantaa Bolognan prosessia ja eurooppalaista korkeakoulutusaluetta 

koskevaa tietoutta tehokkaan ja laajan Euroopan laajuisen viestintäpolitiikan avulla, 
jotta voidaan lisätä yliopistojen houkuttelevuutta niin unionissa kuin sen ulkopuolella; 

 
60. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan lainojen ja apurahojen sekä erityisesti 

ansioihin ja tarpeisiin perustuvien apurahojen siirrettävyyden kaikissa unionin maissa, 
jotta varmistetaan tasapuoliset liikkuvuusmahdollisuudet; 

 
61. edistää yhtenäisten yliopistotavaramerkkien luomista aluetasolla, jotta vahvistettaisiin 

alueiden yliopistojen arvovaltaa kansainvälisellä tasolla Bolognan prosessin tavoitteiden 
mukaisesti; 

 
62. kehottaa unionin toimielimiä perustamaan mekanismeja, joilla tuetaan jäsenvaltioita ja 

korkeakoululaitoksia Bolognan prosessin tavoitteiden täytäntöönpanossa, mikä 
voitaisiin saavuttaa säännöllisellä raportoinnilla ja unionin ohjelmien kohdistetulla 
käytöllä, myös niiden ohjelmien käytöllä, joihin kuuluu yhteistyö unionin ulkopuolisten 
maiden kanssa eurooppalaisella korkeakoulutusalueella; 

 
63. pyytää unionia tukemaan Bolognan prosessin sitoumuksien täytäntöönpanoa 

toimintapoliittisessa yhteistyössään asiaankuuluvien unionin ulkopuolisten maiden 
kanssa; kehottaa komissiota ja parlamenttia ottamaan suuremman roolin näiden 
pyrkimysten johtamisessa; 

 
64. luottaa siihen, että ensi vuonna Bukarestissa pidettävässä ministerikokouksessa 

laadittava tilannekartoitus auttaa vahvistamaan selkeän etenemissuunnitelman, jonka 
avulla perustetaan täysin toimiva eurooppalainen korkeakoulutusalue vuodeksi 2020 
asetettuun määräaikaan mennessä; vaatii, että on tehtävä tieto- ja viestintätekniikan 
koulutusta, ammattikoulutusta ja elinikäistä oppimista sekä työharjoittelua koskevia 
monialaisia ehdotuksia ja että niillä olisi edistettävä aktiivisesti sekä osallisuutta että 
älykästä ja kestävää kasvua, jotta unioni saa kilpailuetua kriisin jälkeisessä maailmassa 



 

 PE 482.677\ 101 
 

 FI 
 

 

työpaikkojen luomisen, inhimillisen pääoman, tutkimuksen, innovoinnin ja yrittäjyyden 
aloilla sekä laajemmin osaamiseen perustuvassa taloudessa; 

 
65. kehottaa komissiota ja unionin korkeakoulutuksesta vastaavia ministereitä 

hyödyntämään täysimääräisesti eurooppalaisen korkeakoulutusalueen yhteisen 
osallistumisen tarjoamat mahdollisuudet ottaa johtava rooli Bolognan prosessin 
tavoitteiden saavuttamisessa ja ministereitä vahvistamaan sitoumuksensa Bolognan 
prosessiin yhteisillä sitoumuksilla unionin tasolla neuvostossa komission tuella, jotta 
tämä molemminpuolisesti kannustava prosessi jatkuu harmonisella täytäntöönpanolla; 

 
66. huomauttaa, että Bolognan prosessin puolivuosittain järjestettävässä 

ministerikokouksessa, joka pidetään seuraavan kerran vuonna 2012 Bukarestissa, on 
otettava huomioon se, että eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muodostaminen on 
luonut edellytykset unionin ja jäsenvaltioiden vahvalle ja yhtenäiselle osallistumiselle 
Bolognan prosessiin niiden jaettujen vastuualueiden avulla korkeakoulutuksen alalla, 
niiden yhteisen osallistumisen avulla ja jaetulla sitoutumisella toimintaan, jota tuetaan 
unionin toimielinten toimintalausunnoilla; 

 
o 

o     o 
 
67. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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P7_TA-PROV(2012)0073 

Eurooppalaisten tilastojen laadunhallinta  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2012 eurooppalaisten tilastojen 
laadunhallinnasta (2011/2289(INI)) 

 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppalaisten tilastojen laadunhallinnan 

tehostaminen" (COM(2011)0211), 
 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 
 
– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä 

aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A7-0037/2012), 
 
A. toteaa, että Eurostat on ollut olemassa vuodesta 1953 ja että tarve suojella sen 

riippumattomuutta tunnustetaan laajalti; 
 
B. huomauttaa, että luotettavat ja tarkat tilastot ovat välttämättömiä jäsenvaltioiden ja 

unionin tehokkaan talous- ja budjettipoliittisen päätöksenteon kannalta; 
 
C. ottaa huomioon, että kasvua ja työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian ja 

talouspolitiikan ohjauspaketin sekä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson 
onnistuminen edellyttää laadukkaita riippumattomia tilastoja; 

 
D. katsoo, että tilastojen käyttäjien olisi saatava merkityksellisiä, ajantasaisia ja tarkkoja 

tietoja, joita kansalliset laitokset keräävät ammatillisen riippumattomuuden, 
puolueettomuuden ja objektiivisuuden periaatteiden mukaisesti; 

 
E. katsoo, että tilastotietojen olisi oltava julkisia ja helppotajuisia niin poliittisten päättäjien 

kuin kansalaisten kannalta ja että eri vuosien tilastojen olisi oltava keskenään 
vertailukelpoisia; 

 
F. katsoo, että eurooppalaisten tilastojen laatu riippuu koko tuotantoprosessin 

yhtenäisyydestä; katsoo, että meneillään oleva tilastojen tuotantomenetelmien 
nykyaikaistaminen on erittäin tärkeä julkinen investointi, jolla pyritään 
virtaviivaistamaan koko tuotantoketjua, ja se edellyttää EU:lta ja jäsenvaltioilta jatkuvaa 
sitoutumista; 

 
G. toteaa, että euroalueen velkakriisi on tuonut korostetusti esiin vaarat, joita aiheutuu 

tilastojen epätarkkuudesta ja tilastopetoksista ja joiden taustalla ovat puutteet sekä 
julkishallinnon tilinpidon lähdetietojen laadussa että nykyisissä tilastohallinnoinnin 
menettelyissä; 

 
H. katsoo, että tilastolaitosten olisi oltava lakisääteisesti riippumattomia ja että niillä olisi 

myös oltava käytössään mekanismeja ja "palomuureja", joilla voidaan varmistaa niiden 



 

 PE 482.677\ 103 
 

 FI 
 

 

poliittinen riippumattomuus ja välttää näin järjestelmähäiriöt; korostaa kuitenkin 
samalla, että tilastotietojen paikkansapitävyydestä ja luotettavuudesta ovat vastuussa 
valtiot; 

 
I. katsoo, että Eurostatin ja kansallisten tilintarkastuselinten suhdetta olisi vahvistettava; 
 
J. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi uudistettava kansallisia tilastolaitoksiaan 

mahdollisimman pian unionin uuden lainsäädännön mukaisiksi; 
 
K. huomauttaa, että jäsenvaltioihin sovellettavat likimäärin 350 tilastoalan asetusta 

aiheuttavat pienemmille jäsenvaltioille suhteellisesti suuremman tilastovaatimusten 
noudattamista koskevan rasitteen; 

 
L. ottaa huomioon, että Eurostat tarjoaa finanssipolitiikan valvontaan ja makrotalouden 

epätasapainoa koskevan tulostaulun laadintaan tarvittavat taloudelliset indikaattorit sekä 
uusia valvontamekanismeja; ottaa huomioon, että viimeaikaisten oikeudellisten 
uudistusten ja erityisesti talouspolitiikan ohjauspaketin ("six pack") myötä vakaista ja 
luotettavista tilastoista on tullut EU:n talouden ohjausjärjestelmän keskeinen tekijä; 

 
1. katsoo, että tarvitaan koko järjestelmän kattavaa laadunhallintaa, joka saattaa edellyttää 

eurooppalaisten tilastojen tuotantomenetelmän uudistusta ja asteittaista siirtymistä 
korjaavasta menetelmästä ennalta ehkäisevään menetelmään ja lopulta yhteiseen 
eurooppalaisen tilastoaineiston, erityisesti finansseja koskevan tilastoaineiston, 
laadunvalvontaan; suhtautuu myönteisesti eurooppalaisten tilastojen tuotantoa ja 
virheettömyyden tarkastamista koskevien sääntöjen sitovaan luonteeseen; katsoo, että 
tilastotietojen uskottavuuden ylläpitäminen edellyttää tilastoja laativien elinten 
riippumattomuutta; 

 
2. kehottaa komissiota auttamaan jäsenvaltioita ja tarjoamaan niille asiantuntemusta 

ratkaistaessa tutkimukseen liittyviä ja merkittäviä metodologisia ongelmia, jotta 
varmistetaan sääntöjen noudattaminen ja käytettävissä olevien tietojen korkealaatuisuus; 

 
3. tukee komission aikomusta ehdottaa muutoksia asetukseen (EY) N:o 223/2009 

(tilastoasetus), jotta voidaan luoda ennakoiva lähestymistapa julkisyhteisöjen rahoitusta 
koskevien tietojen valvomiseksi ja arvioimiseksi prosessin varhaisessa vaiheessa sekä 
korjaavien toimien toteuttamiseksi mahdollisimman aikaisin; kannattaa ehdotusta 
sellaisen lainsäädäntökehyksen luomisesta, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti 
kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin ammatilliseen riippumattomuuteen liittyvää 
hallintokehystä ja joka edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden sitoutuvan muodollisesti 
toteuttamaan kaikki tarvittavat kansalliset toimet tilastojen luotettavuuden 
säilyttämiseksi ja Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen täytäntöönpanon 
tehostamiseksi; 

 
4. kehottaa komissiota tekemään Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

lainsäädäntöehdotuksia, joilla Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen 
tarkistetut osat pyritään sisällyttämään unionin lainsäädäntöön, jotta kansallisten 
tilastolaitosten ja jäsenvaltioiden hallitusten tehtävät ja valtuudet voidaan erottaa 
selkeästi toisistaan ja jotta voidaan varmistaa selkeämpi ja paremmin koordinoitu vastuu 
aineiston laadusta; 
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5. vaatii Eurostatia jatkamaan yhdessä tärkeimpien tiedontoimittajien ja -käyttäjien kanssa 
toimiaan eurooppalaisten tilastojen tuotantomenetelmien nykyaikaistamiseksi ja siten 
kustannustehokkuuden säilyttämiseksi; 

 
6. pyytää Eurostatia varmistamaan, että kaikissa jäsenvaltioissa otetaan käyttöön 

standardoituja julkistalouden tilinpitojärjestelmiä ja että niitä lujitetaan niin sisäisin kuin 
ulkoisinkin tarkastusmekanismein, mihin sisältyy asetuksen (EY) N:o 479/2009 
äskettäin tarkistetun lainsäädäntökehyksen soveltaminen sekä muita asianmukaisiksi 
katsottavia lainsäädäntöehdotuksia; pitää myönteisenä, että komissio aikoo lisätä 
Eurostatin tutkintavaltuuksia; 

 
7. korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tilastotiedot ovat tarkkoja 

kaikilla hallinnon tasoilla; kannustaa Eurostatia ilmoittamaan julkisesti, mikäli se 
epäilee tilastotietojen tarkkuutta; 

 
8. katsoo, että äskettäin hyväksytty talouspolitiikan ohjauspaketti edellyttää normeja, joita 

sovelletaan pirstaleisiin tietoihin takuisiin ja ehdollisiin sitoumuksiin liittyvistä julkisen 
sektorin riskeistä, kuten julkisen sektorin takuut ja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin liittyvät riskit; katsoo, että Eurostatin olisi laadittava nämä normit 
nopeasti ja julkistettava ne ottaen huomioon kaikki hallintotasot; 

 
9. suhtautuu myönteisesti Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan 

(ESGAB) työhön Eurostatin ja Euroopan tilastojärjestelmän riippumattoman valvonnan 
toteuttamiseksi; pyytää Eurostatia ja muita tilastolaitoksia panemaan täytäntöön 
suositukset, jotka ESGAB esitti vuosikertomuksessaan 2011; 

 
10. korostaa, että Eurostatin on varmistettava avoimuus oman henkilöstönsä osalta ja 

julkistettava tietoja virkamiehistään (jotka ovat osa julkishallintoa) ja sopimussuhteisista 
toimihenkilöistään sekä antamalla tietoja kansallisten asiantuntijoiden käytöstä; 

 
11. korostaa, että tilastolaitosten poliittinen riippumattomuus on varmistettava sekä 

kansallisella että unionin tasolla; 
 
12. toteaa, että laadunhallintajärjestelmä edellyttää tiivistä koordinointia Eurostatin ja niiden 

kansallisten elinten välillä, joiden tehtävänä on verifioida julkisyhteisöjen rahoitusta 
koskevia lähdetietoja; kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia, joilla varmistetaan, että 
kansalliset tilintarkastuselimet toimivat riippumattomasti ja johdonmukaisesti 
verifioidessaan kansallisten velka- ja alijäämälukujen laskemisessa käytettyjen lähteiden 
laatua, ja vahvistetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen koordinointitehtävää; 

 
13. korostaa, että valtioiden taloustilastojen ja muiden kansallisten tilastotietojen 

laadunvalvonta sekä tietojen tarkkuus ja oikea-aikainen raportointi ovat talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson asianmukaisen toiminnan ennakkoedellytyksiä; 

 
14. myöntää, että tarkkojen tilastotietojen tuottaminen voi monessa tapauksessa edellyttää 

tietojen keräämistä lukuisista lähteistä; panee tästä syystä merkille, että tilastojen 
julkaisumääräaikojen lyhentäminen saattaa joissakin tapauksissa heikentää tilastojen 
luotettavuutta tai tarkkuutta taikka lisätä tietojen keräämisen kustannuksia; suosittelee, 
että kun tarkastellaan alalla noudatettavia parhaita käytäntöjä, pohditaan huolellisesti 
oikea-aikaisuuden, luotettavuuden ja valmistelukustannusten välistä tasapainoa; 
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15. vaatii Eurostatia tarkastelemaan, miten se voisi lisätä erityisesti verkkojulkaisujensa ja 

niissä esiteltävien kaavioiden käyttäjäystävällisyyttä keskivertokansalaisten ja muiden 
kuin ammattilaisten kannalta; katsoo, että Eurostatin verkkosivuston olisi helpotettava 
tutustumista pitkän aikavälin valmiisiin tietosarjoihin ja että sinne olisi laitettava 
intuitiivisia ja vertailtavissa olevia kaavioita, jotta sivustosta olisi enemmän hyötyä 
kansalaisille; lisää vielä, että sivustoa olisi päivitettävä säännöllisesti, jotta sinne 
saataisiin mahdollisuuksien mukaan tietoja kustakin jäsenvaltioista ja koottaisiin 
vuotuisia ja kuukausittaisia tietosarjoja ja mahdollisesti ja tilanteen niin vaatiessa myös 
pitkän aikavälin tietosarjoja; 

 
16. korostaa, että tarkkojen, merkityksellisten ja korkealaatuisten tilastojen laatiminen on 

erittäin tärkeää kestävälle ja tasapainoiselle aluekehitykselle; toteaa, että tarkkojen ja 
täsmällisten tietojen pohjalta voidaan kerätä yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä aloista, 
kuten väestötiede, talous ja ympäristö, ja ne ovat siten avainasemassa aluekehitystä 
koskevassa päätöksenteossa ja erityisesti Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanossa; 

 
17. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että luotettavia tilastotietoja on tarjolla 

jatkossakin, jotta unionin politiikat vastaisivat paremmin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista todellisuutta; 

 
18. tukee Eurostatin aietta luoda lainsäädäntökehys tilastojen luotettavuutta koskevia 

sitoumuksia varten; korostaa, että luottamusta tilastolaitoksiin voidaan lisätä 
noudattamalla ESS:n (Euroopan tilastojärjestelmän) puitteissa tietojen 
luottamuksellisuutta koskevaa sääntöä sekä toissijaisuusperiaatetta; 

 
19. toteaa, että on tärkeää parantaa julkistalouden tilinpitojärjestelmien toimintaa; pyytää 

komissiota kuitenkin selvittämään, onko julkistalouden tilinpitojärjestelmien 
standardointi kaikissa jäsenvaltioissa mahdollista ja tarpeen; kehottaa komissiota 
laatimaan yhteisen metodiikan ja panemaan täytäntöön tehokkaita, sopivia ja testattuja 
ratkaisuja; 

 
20. korostaa tarvetta kehittää johdonmukainen järjestelmä tutkimukselle, joka koskee 

sosiaalis-taloudellisia prosesseja rajat ylittävillä alueilla, unionin ulkorajoilla sijaitsevat 
alueet mukaan lukien, sekä makroalueiden tilastoja, jotta taloudesta saadaan alue- ja 
makroaluekehityksen osalta luotettava, täydellinen ja tarkka kuva, joka käsittää niin 
kaupungit kuin maaseutualueet; katsoo, että maksutaseeseen liittyviä 
tutkimusmekanismeja pitäisi parantaa; toteaa lisäksi, että alueiden ja jäsenvaltioiden 
tilejä pitäisi valvoa tarkasti osana eurooppalaisten tilastojen tehokasta 
laadunhallintajärjestelmää; 

 
21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 

jäsenvaltioiden parlamenteille. 
 
 


