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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

EU:n toimielinten avoimuudesta, vastuuvelvollisuudesta ja lahjomattomuudesta 

(2015/2041(INI)) 

– ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2014 tekemänsä päätöksen avoimuusrekisteriä 

(jäljempänä ”EU:n edunvalvontarekisteri”) koskevan toimielinten sopimuksen 

muuttamisesta1, 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2014 tehdyn komission päätöksen olla tapaamatta 

ei-rekisteröityneitä edunvalvojia ja julkaista tietoja edunvalvontaryhmien tapaamisista, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 

mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, 

oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokunnan lausunnot (A8-0000/2015), 

A. ottaa huomioon, että ”unioni noudattaa kaikessa toiminnassaan kansalaistensa 

yhdenvertaisuuden periaatetta, jonka mukaan sen toimielimet, elimet ja laitokset 

kohtelevat kansalaisia yhdenvertaisesti” (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

9 artikla) ja että ”kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen 

unionissa” ja ”päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä 

kansalaisia” (10 artiklan 3 kohta); 

B. katsoo, että EU:n toimielimet ovat jo monessa mielessä kansallisia ja alueellisia 

poliittisia instituutioita pidemmällä avoimuudessaan, vastuuvelvollisuudessaan ja 

lahjomattomuudessaan; 

C. toteaa, että EU:n ja sen kansalaisten välisen suuremman etäisyyden takia EU:n 

toimielinten on tähdättävä toiminnassaan mahdollisimman pitkälle menevään 

avoimuuteen, vastuuvelvollisuuteen ja lahjomattomuuteen; 

D. ottaa huomioon, että piilossa tapahtuva ja yksipuolinen edunvalvonta on merkittävä 

uhka päätöksenteolle ja yleiselle edulle; 

Lainsäädännöllisen jalanjäljen käyttöönotto ja edunvalvontarekisteriin liittyvien 

velvoitteiden lisääminen 

1. katsoo, että komission, parlamentin ja neuvoston olisi kirjattava ja paljastettava 

”lainsäädännöllinen jalanjälki” eli kaikki edunvalvojilta toimintapolitiikkojen, säädösten 

ja tarkistusten valmisteluun saatu aineisto; toteaa, että lainsäädännöllisen jalanjäljen 

olisi koostuttava mietinnön liitteenä olevasta lomakkeesta, jossa mainitaan kaikki 

edunvalvojat, joita tietystä menettelystä vastaavat henkilöt ovat tavanneet tai mietintöä 

laatiessaan, sekä asiakirjasta, jossa ilmoitetaan kaikki saatu kirjallinen aineisto; 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0376.  
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2. pyytää komissiota laajentamaan ja parantamaan nykyistä aloitettaan, jonka se esitteli 

25. marraskuuta 2014 tekemässään päätöksessä komission jäsenten ja organisaatioiden 

tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan tiedon julkaisemisesta; 

katsoo, että kokouksia koskevissa tiedoissa olisi ilmoitettava kaikki EU:n 

päätöksentekoprosessiin osallistuvat henkilöt; 

3. pyytää komissiota asettamaan kaikki edunvalvontaryhmien vaikutusvaltaa koskevat 

tiedot helposti yleisön saataville yhdessä keskitetyssä verkkotietokannassa; 

4. katsoo, että varsinkin esittelijöiksi tai valiokuntien puheenjohtajiksi nimitettyjen 

Euroopan parlamentin jäsenten olisi heillä EU:n lainsäädäntötyössä olevan roolin 

vuoksi kerrottava avoimesti yhteyksistään edunvalvojiin; 

5. toteaa, että hyvää edunvalvontatapaa olisi muutettava siten, että esittelijät ja 

valiokuntien puheenjohtajat velvoitetaan noudattamaan samaa käytäntöä, jonka mukaan 

he tapaavat yksinomaan rekisteröityneitä edunvalvojia ja julkaisevat tiedot tällaisista 

tapaamisista verkossa, ja että esittelijät velvoitetaan julkaisemaan lainsäädännöllinen 

jalanjälki; 

6. katsoo, että muutoksiin olisi sisällyttävä velvoite päivittää edunvalvontaryhmiin liittyviä 

menoja koskevat tiedot kuukausittain; 

7. toistaa jo kauan sitten esittämänsä vaatimuksen siitä, että EU:n edunvalvontarekisteriä 

tuetaan säädöksellä, jotta voidaan poistaa kaikki porsaanreiät ja toteuttaa kaikkien 

edunvalvojien täysin pakollinen rekisteri; katsoo, että tällaista säädöstä koskevassa 

ehdotuksessa voitaisiin ottaa huomioon toimielinten sopimukseen ja parlamentin 

hyvään edunvalvontatapaan tehdyillä muutoksilla saavutettu edistyminen; 

8. toistaa neuvostolle esittämänsä kutsun osallistua edunvalvontarekisteriin 

mahdollisimman pian; 

Avoimuus, vastuuvelvollisuus ja lahjomattomuus yhteyksissä edunvalvojiin 

9. pitää edunvalvonnan avoimuutta, jonka yhteydessä edunvalvojat raportoivat 

tapaamisistaan kuukausittain, keskeisenä osana EU:n tulevaa lainsäädäntöä; 

10. katsoo, että hyvän edunvalvontatavan b alakohdassa tarkoitettua ”asiattomien keinojen 

käyttöä” olisi tulkittava siten, että siihen sisältyy kieltäytyminen virallisesta kutsusta 

osallistua kuulemistilaisuuteen tai valiokunnan kokoukseen ilman riittävää syytä; 

11. katsoo, että rekisteröityneiden lakiasiaintoimistojen olisi ilmoitettava 

edunvalvontarekisterissä kaikki asiakkaansa, joiden puolesta ne hoitavat rekisterin 

kattamia toimintoja; 

12. pyytää puhemiehistöä rajoittamaan ei-rekisteröityneiden organisaatioiden ja 

ammatinharjoittajien pääsyä parlamentin tiloihin siten, että kaikki parlamentin tiloissa 

vierailevat velvoitetaan allekirjoittamaan ilmoitus siitä, etteivät nämä ole rekisterin 

soveltamisalaan kuuluvia edunvalvojia, tai muussa tapauksessa ilmoittamaan 

rekisteröintinsä; 
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13. katsoo, että on tarpeen ottaa pikaisesti käyttöön toimitettujen tietojen asianmukainen 

seurantajärjestelmä, jotta voidaan varmistaa, että rekisteröityneiden antamat tiedot ovat 

merkityksellisiä, paikkansapitäviä, ajantasaisia ja kattavia; 

14. katsoo, että ilmoituksista olisi tarkastettava vuosittain vähintään 5 prosenttia; 

15. katsoo, että kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallintoviranomaisten edustustojen 

ei pitäisi kuulua EU:n edunvalvontarekisterin soveltamisalaan, jos niillä on oma 

pakollinen edunvalvontarekisterinsä eivätkä ne tarjoa edustustoissaan työtiloja 

yksityisille tai yritysten toimijoille; 

Lahjomattomuuden puolustaminen eturistiriidoilta 

16. katsoo, että parlamentin jäsenten keskuudesta valittuja jäsenten toimintaa käsittelevän 

neuvoa-antavan komitean jäseniä olisi täydennettävä ottamalla komiteaan enemmistöksi 

ulkopuolisia jäseniä, joiden on oltava päteviä asiantuntijoita eettisen toiminnan 

sääntelyn alalla, ja että heidät olisi valittava avoimen ehdotuspyynnön perusteella ja 

heidän joukossaan olisi oltava kansalaisyhteiskunnan jäseniä; 

17. katsoo, että jäsenten menettelysääntöjä taloudellisten sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen 

alalla olisi muutettava siten, että puhemiehen sijasta laajennettu neuvoa-antava komitea 

saa valtuudet tehdä lopullisen päätöksen; 

18. katsoo, että parlamentin työjärjestystä olisi muutettava jäsenten taloudellisia 

sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten osalta siten, että neuvoa-antavalle komitealle ja 

sitä tukevalle hallinnolle annetaan tehtäväksi tarkistaa tosiseikat otannan perusteella ja 

niille annetaan valtuudet pyytää tarvittaessa todisteita; 

19. katsoo, että jäsenten menettelysääntöjen 3 artikla olisi muotoiltava uudelleen niin, että 

siinä selkeästi kielletään jäseniltä sivutoiminen työ tai muu vastikkeellinen toiminta, 

joka saattaisi johtaa eturistiriitaan; 

20. katsoo, että parlamentin jäsenille maksamaa korvausta olisi pienennettävä puolella siitä, 

mitä he ansaitsevat joko työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana kaikesta 

edustajantoimensa ohella harjoittamastaan ulkopuolisesta toiminnasta; 

Karenssiajat viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden lahjomattomuuden varmistamiseksi 

21. katsoo, että jäsenten menettelysääntöjä olisi muutettava siten, että niissä määrätään 

kolmen vuoden karenssiajasta, jonka aikana jäsenet eivät saa harjoittaa 

parlamentaarisiin tehtäviinsä liittyvää edunvalvontatoimintaa; 

22. katsoo, että komission jäsenten karenssiaikaa olisi pidennettävä kolmeen vuoteen ja että 

kahden vuoden karenssiaikaa olisi sovellettava myös kaikkiin komission 

toimihenkilöihin, jotka ovat mukana laatimassa tai panemassa täytäntöön EU:n 

lainsäädäntöä tai sopimuksia, myös sopimussuhteisiin toimihenkilöihin; 

Asiantuntijaryhmien tasapainoinen kokoonpano 

23. on ilahtunut siitä, että komissio aikoo toteuttaa jatkotoimia eturistiriitoja 

asiantuntijaryhmissä koskevien oikeusasiamiehen suositusten perusteella; 



 

PE567.666v01-00 6/12 PR\1072568FI.doc 

FI 

24. tukee oikeusasiamiehen suositusta, että edunvalvontarekisteriin kuulumisesta tehdään 

vaatimus asiantuntijaryhmiin nimittämiselle, edellyttäen, että asianomaiset jäsenet eivät 

ole hallituksen virkamiehiä eivätkä saa kaikkia muita tulojaan tai valtaosaa niistä valtion 

instituutioilta, kuten yliopistoilta; 

Lahjomattomuus Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksen riippumattoman 

valvonnan kautta 

25. huomauttaa, että parlamentti valvoo Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta, 

ja pitää tätä tarpeettomana eturistiriitana; 

26. vaatii antamaan Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksen valvonnan 

puolueettoman elimen tehtäväksi; 

Täysimääräistä oikeutta tutustua asiakirjoihin koskevan tavoitteen saavuttaminen 

27. vaatii kansalaisille samaa muutoksenhakuoikeutta heidän pyytäessään tietoja kuin heillä 

on pyytäessään tiettyjä asiakirjoja; 

28. pitää esimerkillisenä, että parlamentti luettelee kaikki saatavilla olevat asiakirjat 

verkkorekisterissä, ja kehottaa komissiota ja neuvostoa noudattamaan tätä esimerkkiä 

kaikkien asiakirjojensa kohdalla; 

29. katsoo, että asetus (EY) N:o 1049/2001 olisi pikaisesti saatettava ajan tasalle, kuten 

Lissabonin sopimuksessa edellytetään, laajentamalla sen soveltamisalaa kattamaan 

kaikki EU:n toimielimet, elimet ja laitokset, jotka eivät nykyisin kuulu sen piiriin, kuten 

Eurooppa-neuvosto, Euroopan keskuspankki, Euroopan unionin tuomioistuin, Europol 

ja Eurojust; 

30. pyytää komissiota varmistamaan, että EU:n varoja saavilla EU:n ulkopuolisilla 

toimijoilla on varoja käyttäessään sama vastuuvelvollisuus kuin EU:n toimielimillä; 

31. katsoo, että parlamentin oikeus tutustua muiden EU:n toimielinten asiakirjoihin ei saisi 

koskaan olla heikompi kuin yksittäisten kansalaisten vastaava oikeus asetuksen (EY) 

N:o 1049/2001 nojalla; 

Avoimuus vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi lainsäädäntötyössä 

32. pitää valitettavana, että avoimuuden puute neuvostossa estää kansalaisia ja kansallisia 

parlamentteja saattamasta hallituksia vastuuseen, sillä yksittäisten jäsenvaltioiden 

kannoista ei anneta tietoa; 

33. katsoo sen vuoksi, että neuvoston valmistelukokousten olisi oltava yhtä julkisia kuin 

parlamentin valiokuntien kokousten; 

34. katsoo, että parlamentin valiokuntien puheenjohtajien olisi oma-aloitteisesti julkaistava 

pöytäkirjat ja kaikki kolmikantakokouksissa käytetyt asiakirjat; 

35. pyytää neuvoston puheenjohtajavaltiota sisällyttämään kaikki kolmikantakokousten 

asiakirjat asiakirjarekisteriin, jotta niihin on mahdollista tutustua asetuksen (EY) N:o 

1049/2001 mukaisesti; 
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EU:n ulkoisen edustuksen ja sen käymien neuvottelujen avoimuus 

36. katsoo, että jäsenten olisi voitava tutustua kaikkiin komission asiakirjoihin, 

poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittaessa lukusalissa; 

37. ei voi hyväksyä, että Euroopan parlamentilla on heikommat tai vähemmän avoimet 

mahdollisuudet tutustua kauppaneuvottelujen asiakirjoihin kuin joillakin kansallisten 

parlamenttien jäsenillä; 

38. pyytää komissiota panemaan täytäntöön kaikki oikeusasiamiehen suositukset, jotka 

koskevat avoimuuden lisäämistä kauppaneuvotteluissa; 

39. myöntää, että kauppaneuvottelujen avoimuudessa on edistytty, mutta katsoo, että 

transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) yhteydessä saavutettu 

edistyminen on ulotettava koskemaan kaikkia kauppaneuvotteluja; 

40. katsoo, että komission olisi kauppaneuvotteluja käydessään julkaistava 

neuvotteluvaltuudet, kaikki neuvottelukannat, kaikki pyynnöt ja tarjoukset ja kaikki 

konsolidoidut neuvottelutekstiluonnokset ennen jokaista neuvottelukierrosta, jotta 

Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit samoin kuin kansalaisjärjestöt ja suuri 

yleisö voivat esittää niistä suosituksia, ennen kuin neuvotteluissa ei voi enää esittää 

kommentteja ja sopimus etenee ratifiointivaiheeseen; 

41. pyytää komissiota ehdottamaan toimielinten sopimusta, jotta nämä periaatteet voidaan 

vahvistaa kaikissa kauppaneuvotteluissa; 

Avoimuus ja vastuuvelvollisuus euroalueen talouden ohjausjärjestelmässä 

42. katsoo, että euroryhmässä, talous- ja rahoituskomiteassa, Ecofin-neuvoston 

”epävirallisissa” kokouksissa ja eurohuippukokouksissa tehdyissä tai valmistelluissa 

päätöksissä on noudatettava avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta, esimerkiksi siten, että 

kokousten pöytäkirjat julkaistaan; 

Ilmiantajien suojelu ja korruption torjunta 

43. pitää valitettavana, että oikeusasiamiehen mukaan useimmat EU:n toimielimet eivät ole 

vielä panneet asianmukaisesti täytäntöön sääntöjä ilmiantajien suojelemiseksi; 

huomauttaa, että toistaiseksi vain komissio, oikeusasiamies ja tilintarkastustuomioistuin 

ovat ottaneet käyttöön tällaisia sääntöjä; 

44. pitää ilmiantajien tehokasta suojelua keskeisenä välineenä korruption torjumiseksi ja 

kehottaa sen vuoksi jälleen komissiota laatimaan ilmiantajien suojelua koskevan 

direktiivin, johon sisältyy Euroopan laajuinen suojelun vähimmäistaso; 

45. katsoo, että EU:n vaalilainsäädännön meneillään olevassa tarkastelussa 

vaalilainsäädäntöön olisi sisällytettävä sääntö, jonka mukaan henkilöt, joiden on todettu 

syyllistyneen EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavaan korruptioon tai korruptioon 

jäsenvaltioissa, eivät saa asettua ehdolle kaksissa seuraavissa Euroopan parlamentin 

vaaleissa; 



 

PE567.666v01-00 8/12 PR\1072568FI.doc 

FI 

46. katsoo, että henkilöiden, joiden on todettu syyllistyneen korruptioon EU:ssa, tai 

tällaisten henkilöiden johtamien tai omistamien yritysten ei saisi ainakaan kolmeen 

vuoteen antaa tehdä hankintasopimuksia EU:n kanssa tai hyötyä EU:n varoista; 

Komission ja sen erillisvirastojen parlamentaarisen vastuuvelvollisuuden lujittaminen 

47. pyytää komissiota laatimaan kaikkiin EU:n erillisvirastoihin sovellettavan 

puiteasetuksen, jonka nojalla parlamentti saa yhteispäätösvaltuudet tällaisten 

erillisvirastojen johtajien valinnassa tai erottamisessa sekä suoran oikeuden esittää heille 

kysymyksiä ja kuulla heitä; 

48. tukee kansallisia parlamentteja, jotka kutsuvat komission jäseniä kokouksiinsa 

esittääkseen heille kysymyksiä; 

49. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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PERUSTELUT 

Etäisyys kansalaisiin edellyttää mahdollisimman korkeatasoisia avoimuuden, 

vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden vaatimuksia 

EU:n toimielimet ovat avoimempia, vastuuvelvollisempia ja puhtaampia kuin useimmat muut 

kansallisen tai alueellisen tason poliittiset instituutiot Euroopassa. Kansalaiset voivat seurata 

lähes kaikkia valiokuntien kokouksia suoratoistolähetyksinä. Tällaista avoimuutta ei 

toistaiseksi ole useimpien jäsenvaltioiden parlamenteissa. Komissiossa on avoin hallinto, 

paljon avoimempi ja saavutettavampi kuin useimmista jäsenvaltioista voi sanoa. Silti 

Brysselin politiikka on useista syistä etäisempää kansalaisille eri puolilla EU:ta. Kansalaisten 

yleinen luottamus EU:n toimielimiin oli Eurostatin kyselyn mukaan 42 prosenttia 

vuonna 2014. Nousua on tapahtunut edellisvuoteen verrattuna, mutta luku on silti 

aikavertailussa matala: vuonna 2002 luottamus oli 59 prosenttia. Valtaosassa jäsenvaltioita, 

yhteensä 20 jäsenvaltiossa, kansalaisten luottamus kansallisiin instituutioihin on nyt 

korkeampi kuin luottamus EU:n toimielimiin. Vain kahdeksassa maassa kansalaiset luottavat 

EU:n toimielimiin enemmän kuin kansallisiin instituutioihin. 

Paikallinen ja kansallinen politiikka on kansalaisille vähemmän etäistä: tiedotusvälineet 

uutisoivat niistä enemmän, kansalaisilla on enemmän henkilökohtaisia yhteyksiä edustajiinsa, 

asiat tuntuvat joskus vähemmän abstrakteilta, eikä kieli ole yleensä este kansallisessa ja 

paikallisessa politiikassa. Näiden varsin rakenteellisten erojen lisäksi EU:n politiikka tuntuu 

kuitenkin monista kansalaiselta etäisemmältä, koska he eivät miellä voivansa vaikuttaa siihen. 

Mikä vielä pahempaa, nykyinen EU nähdään joskus pikemminkin edunvalvojien Eurooppana 

kuin kansalaisten Eurooppana. Brysselissä on enemmän aktiivisia lobbaajia kuin Washington 

D.C:ssä. Tutkimukset osoittavat, että vahvojen liiketaloudellisten etujen ja heikompien 

yhteiskunnallisten etujen välillä on valtava epätasapaino siinä, millaiset mahdollisuudet niillä 

on vaikuttaa EU:n päättäjiin. Tämän mielletyn välimatkan lyhentämiseksi tässä mietinnössä 

kannustetaan kolmitasoiseen toimintatapaan: EU:n toimielinten on lisättävä avoimuutta, 

vastuuvelvollisuutta ja lahjomattomuutta ja asetettava näillä aloilla mahdollisimman 

korkeatasoisia vaatimuksia. 

Lahjomattomuutta on kansalaisten etujen tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu 

Lissabonin sopimuksessa määrätään, että ”unioni noudattaa kaikessa toiminnassaan 

kansalaistensa yhdenvertaisuuden periaatetta, jonka mukaan sen toimielimet, elimet ja 

laitokset kohtelevat kansalaisia yhdenvertaisesti” (9 artikla) ja että ”kaikilla kansalaisilla on 

oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa”. Todellisuus on kuitenkin toinen: 

vahvoilla edunvalvontaryhmillä on etuoikeutetut mahdollisuudet vaikuttaa EU:n päättäjiin, 

mikä on jyrkästi ristiriidassa kansalaisten etujen yhdenvertaisen kohtelun kanssa. Niillä, joilla 

jo on enemmän rahaa ja valtaa, on helposti enemmän vaikutusvaltaa kuin muilla. EU:n 

toimielinten on lisättävä lahjomattomuuttaan tämän epäsuhdan poistamiseksi. 

Lahjomattomuus tarkoittaa, että kansalaisille annetaan yhdenvertaiset vaikutusmahdollisuudet 

ja sama painoarvo päätöksentekoprosessissa. Tiettyjen intressien suosiminen yleisen edun 
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kustannuksella on lahjomattomuuden vastakohta. Tämän mietinnön tavoitteena on edesauttaa 

taloudellisen ja poliittisen vallan eriyttämistä. Tämä palvelee myös useimpien pienten ja 

keskisuurten yritysten etua Euroopassa. Jos monikansalliset yhtiöt sanelevat lait, pienet 

yritykset eivät voi menestyä. 

Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen parantamalla oikeutta tutustua 

tietoihin ja asiakirjoihin 

Perussopimuksissa, tarkemmin sanottuna SEUT-sopimuksen 10 artiklan 3 kohdassa, esitetään 

lisää ohjeita ja velvoitteita lahjomattomuuden toteuttamiseksi EU:n politiikassa: ”Päätökset 

tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia.” Tulkitsemmekin 

avoimuuden siten, että sillä tarkoitetaan kaikkien asiaankuuluvien tietojen asettamista hyvissä 

ajoin kansalaisten saataville, jotta voidaan pienentää mahdollista tietokuilua kansalaisten ja 

edunvalvojien välillä ja myös tiettyjä liiketaloudellisia etuja ja yleisempiä yhteiskunnallisia 

etuja edustavien tahojen välillä. Perussopimusten hengen ja kirjaimen mukaisesti on 

kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tietoihin on mahdollisuus tutustua ajoissa. 

Päätösten tekeminen ”mahdollisimman lähellä kansalaisia” tarkoittaa, että kansalaisilla olisi 

oltava aikaa sulattaa tietoa ennen päätöksentekoa. Yhdenvertaisuudessa kansalaisten välillä on 

sitä paitsi kyse myös ajasta. Koska päätöksenteko on yleensä jatkuva prosessi, on tärkeää 

voida tutustua asiakirjoihin ja tietoihin, ennen kuin sopimukset lyödään lukkoon. Erot yhtäältä 

taitavien ja ammattimaisten toimijoiden ja toisaalta kansalaisten ja jopa parlamentin jäsenten 

välillä ovat perussopimusten vastaisia ja vaarantavat lahjomattomuuden. Sen vuoksi on 

mahdotonta hyväksyä, että salaisia ja epävirallisia asiakirjoja kierrätetään harvojen ja 

valittujen kesken. Perussopimusten mukaan jaottelu on selkeä: asiakirjat ovat joko julkisia tai 

poikkeustapauksissa turvallisuusluokiteltuja. Tämä tarkoittaa, että kaiken sen, mitä lobbaajat 

tietävät, on oltava julkista kaikille. 

EU:n lainsäädännön laatimisprosessi on keskeisellä sijalla avoimuuden lisäämiseksi 

unionissa. Yleisöllä on oikeus tietää, kuka on vaikuttanut lainsäädännön valmisteluun. 

Merkittävä väline EU:n lainsäädännön avoimuuden lisäämiseksi on lainsäädännöllisen 

jalanjäljen käyttöönotto. Sen avulla voidaan pitää kirjaa eri intressien vaikutuksista kuhunkin 

säädökseen ja arvioida vaikutusten mahdollinen epäsuhta. Mitä enemmän kokouksista ja 

vaikutuksista saadaan tosiaikaisesti asiaankuuluvaa tietoa, sitä paremmin tällainen epäsuhta 

voidaan myös korjata ennen lainsäädännön hyväksymistä. Politiikkayksikön perussopimus-, 

työjärjestys-, ja toimielinasioiden valiokunnalle tekemässä tutkimuksessa ”Institutional and 

Constitutional Aspects of Special Interest Representation” suositellaan harkitsemaan 

lainsäädännöllisen jalanjäljen käyttöönottoa. 

EU:n toimielinten vastuuvelvollisuus avoimuuden kautta 

Skandaalit, kuten tapaus, jossa parlamentin jäsenille maksettiin tietynlaisten tarkistusten 

esittämisestä, ovat antaneet kimmokkeen uusiin sääntöihin EU:n politiikan lahjomattomuuden 

turvaamiseksi. Perussopimuksissa on toimielinten kaikkea toimintaa koskevia vaatimuksia, 

joiden mukaisesti ”unionin toimielimet, elimet ja virastot tukeutuvat tehtäviään hoitaessaan 

avoimeen, tehokkaaseen ja riippumattomaan eurooppalaiseen hallintoon” (SEUT-sopimuksen 

298 artiklan 1 kohta). Vastuuvelvollisuus voidaan saavuttaa vain soveltamalla määräyksiä, 
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joilla varmistetaan, että toimielimet, viranhaltijat ja toimihenkilöt raportoivat avoimesti 

työstään.  

Vaikka monet EU:n lainsäädäntöprosessin vaiheet ovat avoimempia kuin jäsenvaltioissa, 

yhteispäätösmenettelyn ratkaiseva vaihe käydään suljettujen ovien takana. Epävirallisten 

keskustelujen lisääntynyt käyttö kolmikantakokouksissa on johtanut tilanteeseen, jossa 

80 prosenttia EU:n säädöksistä hyväksytään nyt ensimmäisessä käsittelyssä. Näiden salaisten 

kokousten avoimuus on ongelmallinen: kokouksista ei laadita pöytäkirjoja, osallistujat ja 

heidän kantansa eivät ole tiedossa, ja salaiset asiakirjat päätyvät joskus tiettyjen lobbaajien 

mutteivät suuren yleisön käsiin. Tällainen valikoiva avoimuus, joka kohdistuu 

etuoikeutettuihin toimijoihin, vaarantaa nykyisen menettelyn lahjomattomuuden, sillä 

kansalaisia ei kohdella yhdenvertaisesti. 

Lahjomattomuuden puolustaminen eturistiriidoilta riippumattoman valvonnan avulla 

EU:n toimielinten omien viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden lahjomattomuutta on suojeltava 

soveltamalla mahdollisimman tehokkaita vaatimuksia, jotka koskevat jäsenten ja 

toimihenkilöiden toimintaa EU:n toimielimissä ja niiden ulkopuolella heidän 

työskennellessään EU:n toimielimissä ja sen jälkeen. On esimerkiksi otettava käyttöön 

karenssiaikoja, jos he haluavat jatkaa työuraansa heidän työhönsä toimielimissä läheisesti 

liittyvillä aloilla. 

Puolueettomuus on sääntöjen tehokkaan valvonnan kannalta tärkeä seikka. EU:n 

korruptiontorjuntakertomuksessa vuodelta 2014 todetaan, että korruptiontorjuntaelinten 

riippumattomuus on niiden työn onnistumiseen keskeisesti vaikuttava tekijä: ”Joissakin 

tapauksissa näillä elimillä on vahva mandaatti, ja riippumattoman ja sitoutuneen johdon 

avulla ne ovat voineet tehdä läpimurron ja nostaa syytteitä korkean tason 

korruptiotapauksissa.” (s. 43). Sen vuoksi jäseniin ja toimihenkilöihin sovellettavien sääntöjen 

valvonnan antaminen ulkopuolisiin ja puolueettomiin käsiin on havaittu hyväksi keinoksi 

olemassa olevissa integriteettijärjestelmissä. Tällaista riippumatonta valvontaa harjoitetaan 

nyt jäsenvaltioista esimerkiksi Ranskassa ja Kroatiassa. Lisäksi on puututtava mahdollisiin 

eturistiriitoihin asiantuntijaryhmien kokoonpanossa ja Euroopan tason poliittisten puolueiden 

rahoituksen valvonnassa. Asiantuntijaryhmät eivät saa antaa tiettyjen intressien olla mukana 

sanelemassa näihin suoraan vaikuttavaa lainsäädäntöä. Euroopan parlamentti ei saisi valvoa 

niiden puolueiden rahoitusta, joihin sen jäsenten enemmistö kuuluu. 

Uuden luottamuksen rakentaminen kauppaneuvotteluissa avoimuuden kautta 

Kansainväliset kauppaneuvottelut ovat kansalaisille usein EU:n politiikkaakin etäisempiä. 

Kauppasopimukset ovat yleensä unionia sitovia, joten näitä päätöksiä voi olla vaikea muuttaa, 

kun poliittinen enemmistö tai yleinen mielipide muuttuu. Koska kauppasopimuksilla on 

kauaskantoisia vaikutuksia, neuvotteluissa on tärkeää noudattaa mahdollisimman pitkälle 

meneviä avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden vaatimuksia. Kauppaneuvottelujen avoimuutta 

vastaan esitettyjen perustelujen mukaan salassapito voisi helpottaa neuvottelujen 

onnistumista. Maailman kauppajärjestöstä (WTO), YK:n ilmastonmuutoksen 

puitesopimuksesta tai Maailman henkisen omaisuuden järjestöstä (WIPO) saadut esimerkit 

osoittavat kuitenkin, että kansainvälisistä sopimuksista voidaan neuvotella onnistuneesti niin, 
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että asiakirjat ja jopa keskustelut ovat täysin julkisia. Kun otetaan huomioon Euroopassa esille 

tuotu kasvava tyytymättömyys meneillään olevia TTIP-neuvotteluja kohtaan sekä laaja-

alaisen talous- ja kauppasopimuksen loppuunsaattaminen, EU:n olisi sovellettava tällaisia 

hyviä käytäntöjä avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden parantamiseksi 

kaikissa kauppaneuvotteluissaan. 

 


