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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa – vuosikertomus vuosilta 2018–2019

(2019/2199(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT),

– ottaa huomioon aiemmissa mietinnöissään tehdyt viittaukset perusoikeustilanteeseen 
Euroopan unionissa,

– ottaa huomioon Strasbourgissa 13. tammikuuta 2020 käydyn täysistuntokeskustelun 
kiireellisistä toimista asunnottomuuteen puuttumiseksi Euroopassa,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 19, jonka mukaan 
kaikille tarvitseville on tarjottava sosiaalista vuokra-asuntoa tai laadukasta asumisapua,

– ottaa huomioon tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 31 artiklan oikeudesta 
asuntoon,

– ottaa huomioon YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean 
11. lokakuuta 2019 taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukaisesti hyväksymän kannan 
tiedonantoon nro 37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018, López Albán v. Espanja),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 
34 artiklan 3 kohdan, jossa vahvistetaan oikeus sosiaalitukeen ja asumistukeen 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalipolitiikkaverkoston vuonna 2019 julkistaman raportin 
työssäkäyvien köyhyydestä Euroopassa ja asiaan liittyvistä kansallisista 
toimintapolitiikoista (In-work poverty in Europe: a study of national policies),

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 29. kesäkuuta 2018 
julkaiseman näkemyksen, jonka mukaan Kreikassa on ryhdyttävä välittömiin toimiin 
muuttajien ihmisoikeuksien suojelemiseksi,

– ottaa huomioon 11. huhtikuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen päätöslauselman 2280 muuttajien ja pakolaisten tilanteesta Kreikan 
saarilla ja tarpeesta lisätä toimia,
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– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2019 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto 
plussasta (ESR+)1,

– ottaa huomioon tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 2 artiklan,

– ottaa huomioon perusoikeuskirjan 31 artiklan,

– ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen euroalueen 
talouspolitiikasta2,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman euroalueen työllisyys- 
ja sosiaalipolitiikasta3,

– ottaa huomioon EU:n nuorisostrategian (2019–2027),

– ottaa huomioon avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa 
20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/11524,

– ottaa huomioon vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta 20. kesäkuuta 
2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/11585,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2017 julkaistun Euroopan neuvoston ihmiskaupan 
vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmän (GRETA) raportin, jossa tarkastellaan 
ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
täytäntöönpanoa Irlannissa (GRETA(2017)28),

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille aiheesta 
”Puhdas maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, 
kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta” (COM(2018)0773),

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 16, jonka mukaan 
jokaisella on oikeus ajoissa annettavaan kohtuuhintaiseen, ehkäisevään, hoitavaan ja 
laadukkaaseen terveydenhuoltoon,

– ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Välimeren tilanteesta 
ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen6,

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0350.
2 EUVL C 136, 12.4.2019, s. 1.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0033.
4 EUVL L 186, 11.7.2019, s. 105.
5 EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79.
6 EUVL C 58, 15.2.2018, s. 9.
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– ottaa huomioon 5. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman vankilajärjestelmistä ja 
-oloista7,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman 
perusoikeusnäkökohdista romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden 
torjunta8,

– ottaa huomioon 3. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden 
moniarvoisuudesta ja vapaudesta Euroopan unionissa9,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman suuntaviivoista 
jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi10,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman Cambridge Analytican 
käyttämistä Facebookin käyttäjien tiedoista ja vaikutuksesta tietosuojaan11,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman intersukupuolisten 
oikeuksista12,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman oikeudesta 
rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteisesta voimankäytöstä13,

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman afrikkalaistaustaisten 
henkilöiden perusoikeuksista Euroopassa14,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman seksuaalikasvatuksen 
kriminalisoinnista Puolassa15,

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman lasten oikeuksista 
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 30. vuosipäivän yhteydessä16,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2019 antamansa päätöslauselman hlbti-henkilöihin 
kohdistuvasta julkisesta syrjinnästä ja vihapuheesta, mukaan lukien hlbti‑vapaat alueet17,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman käynnissä olevista 
SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisista Puolaa ja Unkaria koskevista 
kuulemisista18,

7 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 94.
8 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 171.
9 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0204.
10 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0314.
11 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0433.
12 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0128.
13 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0127.
14 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0239.
15 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0058.
16 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0066.
17 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0101.
18 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0014.
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– ottaa huomioon 19. joulukuuta 2017 annetun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
ratkaisun asiassa A.R. ja L.R. v. Sveitsi (22338/15), jossa todetaan, että kattava 
seksuaalikasvatus on lapsen edun mukaista ja vastaa oikeutettua intressiä suojella lapsia 
seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja suojella kansanterveyttä, mikä tarkoittaa, että 
vanhemmilla ei välttämättä ole oikeutta päättää jättää lapsensa seksuaalikasvatuksen 
ulkopuolelle,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
ratkaisun asiassa Sh.D. ja muut v. Kreikka, Itävalta, Kroatia, Unkari, Pohjois-
Makedonia, Serbia ja Slovenia (141165/16), jossa vahvistetaan, että lapsen äärimmäistä 
haavoittuvuutta olisi pidettävä painavampana näkökohtana kuin laitonta asemaa ja 
lapsen suojelemiseksi olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet toteuttamalla tarvittavat 
toimenpiteet ja että viranomaiset rikkoivat 5 artiklaa soveltamalla automaattisesti 
huostaanottoa suojelutarkoituksessa koskevaa järjestelmää harkitsematta vaihtoehtoja 
säilöönotolle tai ottamatta huomioon EU:n lainsäädännön vaatimusta välttää lasten 
säilöön ottamista,

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston tasa-arvo- ja 
syrjimättömyyslautakunnan raportin obstetrisesta ja gynekologisesta väkivallasta, jossa 
kerrotaan yksityiskohtaisesti naisten ihmisoikeuksien vakavista loukkaamisista 
terveydenhoidon yhteydessä,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen päätöslauselman 2306 obstetrisesta ja gynekologisesta väkivallasta 
(RES 2306), jossa yleiskokous kehottaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioita torjumaan 
gynekologista ja obstetrista väkivaltaa ja antaa suosituksia siitä, miten sitä voidaan 
torjua,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 21. toukokuuta 2019 
antaman raportin vierailustaan Unkariin 4.–8. helmikuuta 2019 (CommDH(2019)13),

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 28. kesäkuuta 
2019 antaman päätöslauselman Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden soveltamista 
käännytyspolitiikoista ja -käytännöistä (RES 2299),

– ottaa huomioon kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen 
raportit,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston, Euroopan neuvoston ja 
Venetsian komission työn,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

– ottaa huomioon 1. elokuuta 2011 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin 
yleissopimus),
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– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan, naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan sekä vetoomusvaliokunnan työn,

– ottaa huomioon vuotta 2018 koskevan komission vuosikertomuksen Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan soveltamisesta (COM(2019)0257),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perusoikeusraportit 2018 ja 
2019,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan, naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan sekä vetoomusvaliokunnan 
lausunnot,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0000/2020),

A. toteaa, että EU ei ole pelkästään rahaliitto vaan myös sosiaalinen liitto, kuten 
perusoikeuskirjassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan sosiaalisessa 
peruskirjassa ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa on vahvistettu;

B. katsoo, että erityisesti romaninaiset kohtaavat naisten oikeuksiin liittyviä ongelmia ja 
että he kohtaavat usein sanallisen, fyysisen, henkisen ja rotuun perustuvan häirinnän 
pahimpia muotoja lisääntymisterveydenhuollossa, kuten Bulgariassa on todettu19; toteaa, 
että kyseisessä jäsenvaltiossa romanit ovat kokeneet myös etnistä erottelua 
äitiysterveydenhuollon palveluissa ja että heidät sijoitetaan erillisiin tiloihin, joissa on 
erilliset kylpyhuoneet ja ruokailutilat20; toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa, kuten 
Slovakiassa ja Tšekissä, romaneihin on kohdistettu järjestelmällistä pakkosterilointia 
eivätkä he ole saaneet asianmukaisia hyvityksiä, eivät myöskään korvauksia, näistä 
rikkomuksista heidän ihmisoikeuksiaan vastaan21;

C. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston oikeudellisten ja ihmisoikeusasiain komitea 
antoi 1. lokakuuta 2019 hyväksyntänsä tutkimukselle, jossa tarkastellaan niiden 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten poliitikkojen määrän lisääntymistä, jotka on 

19 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe, 
Euroopan neuvosto, Strasbourg, 2017, s. 42–44; Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean päätös 5. joulukuuta 
2018, Euroopan romanien oikeuksien keskus v. Bulgaria, kantelu nro 151/2017; Euroopan romanien oikeuksien 
keskus, Romani woman harassed by racist hospital staff during childbirth wins case, 18. tammikuuta 2017, 
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
20 Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean päätös 5. joulukuuta 2018, Euroopan romanien oikeuksien keskus v. 
Bulgaria, kantelu nro 151/2017.
21 Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea, Concluding observations on the third 
periodic report of Slovakia, 18. lokakuuta 2019, E/C.12/SVK/CO/3, kohdat 44 ja 45; Rotusyrjinnän poistamista 
käsittelevä komitea, Concluding observations on the combined twelfth and thirteenth periodic reports of Czechia, 
19. syyskuuta 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, kohdat 19 ja 20; Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea, 
Concluding observations on the combined eleventh and twelfth periodic reports of Slovakia, 12. tammikuuta 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, kohdat 23 ja 24; Ihmisoikeuskomitea, Concluding observations on the fourth report of 
Slovakia, 22. marraskuuta 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, kohdat 26 ja 27.

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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Espanjassa asetettu syytteeseen heidän virkatehtäviensä yhteydessä antamiensa 
lausuntojen johdosta22;

D. ottaa huomioon, että eri puolilla EU:ta raportoidaan edelleen monista tapauksista, joissa 
rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan on käytetty suhteettomasti voimaa ja joissa heitä 
on muun muassa pahoinpidelty; ottaa huomioon, että joidenkin jäsenvaltioiden, kuten 
Romanian23, Espanjan ja Ranskan24, lainvalvontaviranomaiset turvautuvat yhä 
laajemmin vähemmän vahingoittaviin aseisiin, kuten pamppuun, kyynelkaasuun, 
kumikäsikranaatteihin, sähkösokkiaseisiin, vesitykkeihin ja kumiluoteihin 
mielenosoittajajoukkojen hallitsemiseksi tai hajottamiseksi; ottaa huomioon, että 
mielenosoituksissa kumiluotien käytön vuoksi viime vuosina vakavasti 
loukkaantuneiden henkilöiden määrä on erityisen huomattava;

E. ottaa huomioon, että myymällä aseita raakaa sotaa käyville maille, toimimalla 
vastakkaisten osapuolten tukijana unionin ulkopuolisissa konflikteissa, tukemalla 
vallankaappauksia demokraattisesti valittuja johtajia vastaan ja kannattamalla 
musertavia pakotteita EU on pahentanut väkivaltaa jo ennestään hauraissa maissa; 
toteaa, että EU:lla on EU:n ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti velvollisuus auttaa 
henkilöitä, jotka hakevat EU:sta turvapaikkaa; katsoo lisäksi, että EU ei saa aiheuttaa 
kaaosta eikä osallistua kaaoksen luomiseen unionin ulkopuolisissa maissa;

F. ottaa huomioon, että käännytykset rikkovat EU:n ja kansainvälistä oikeutta ja estävät 
muuttajia hyötymästä kyseisessä oikeudessa selvästi vahvistetuista oikeudellisista 
takeista; ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu piti hyvin 
huolestuttavina toistuvia raportteja, joiden mukaan Kroatian lainvalvontaviranomaiset 
käyttävät väkivaltaa käännytyksiä toteuttaessaan25; ottaa huomioon, että Euroopan 
neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ilmaisi myös huolensa Ceutan ja Melillan 
erillisalueilla sovelletusta summittaisten palautusten käytännöstä, jota on käsitelty 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asioissa N.D. v. Espanja ja N.T. v. Espanja26;

Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet

1. toteaa, että EU:lla on tärkeä rooli köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
ehkäisemisessä jäsenvaltioissa, ja kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään 

22 Euroopan neuvoston oikeudellisten ja ihmisoikeusasiain komitean johdantomuistio Should politicians be 
prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?, 1. lokakuuta 2019, AS/Jur (2019) 35.
23 Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. marraskuuta 2018 oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Romaniassa 
(Hyväksytyt tekstit P8_TA(2018)0446).
24 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Shrinking space for freedom of peaceful assembly, Euroopan 
neuvosto, Strasbourg, 2019; Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the context of the ‘yellow vest’ movement in France, Euroopan neuvosto, 
Strasbourg, 2019; Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Protection of the rights to freedom of expression 
and peaceful assembly during last week’s demonstrations in Catalonia, Euroopan neuvosto, Strasbourg, 2019. 
25 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 20. syyskuuta 2019 päivätty kirje Kroatian pääministerille; 
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Bosnia and Herzegovina must immediately close the Vučjak camp 
and take concrete measures to improve the treatment of migrants in the country, Euroopan neuvosto, Strasbourg, 
2019.
26 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 22. maaliskuuta 2018 käyttämä kolmannen osapuolen puheenvuoro 
asiassa N.D. v. Espanja ja N.T. v. Espanja, CommDH(2018)11.
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makrotaloudellisia päätöksiä perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien 
pohjalta;

2. korostaa, että säästötoimenpiteiden seuraukset ovat vaikuttaneet syvästi EU:n 
yhteiskuntarakenteeseen monissa jäsenvaltioissa ja että tämä kehitys jatkuu edelleen, 
mikä pahentaa jo nyt lisääntyvää eriarvoisuutta ja rikkoo perusoikeuksia ja vaikuttaa 
erityisen ankarasti naisiin, maahanmuuttajiin, romaneihin, travellereihin ja muihin 
heikossa asemassa oleviin ryhmiin;

3. korostaa, että asuminen ei ole hyödyke vaan välttämättömyys, jota ilman kansalaiset 
eivät voi täysipainoisesti osallistua yhteiskunnan toimintaan eivätkä nauttia 
perusoikeuksista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon suositukset, 
jotka Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu esitti 23. tammikuuta 2020 
antamassaan lausunnossa ”Oikeus kohtuuhintaiseen asuntoon: Eurooppa laiminlyö 
velvollisuutensa”, ja eritoten suosituksen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
heti hyväksyttävä se, että tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan oikeutta asuntoon 
koskeva 31 artikla sitoo niitä, ja lisättävä investointeja sosiaaliseen ja kohtuuhintaiseen 
asuntotuotantoon korkeiden asumiskustannusten taakan poistamiseksi erityisesti muita 
heikommassa asemassa olevien ja haavoittuvien ryhmien osalta;

4. korostaa perusoikeuskirjan 37 artiklaa, jossa vahvistetaan, että ympäristönsuojelua 
koskevat toimenpiteet on sisällytettävä unionin politiikkoihin, ja katsoo, että tämän on 
oltava kaiken makrotalouspolitiikan ohjaavana periaatteena ja se on asetettava kaikkien 
muiden taloudellisten näkökohtien yläpuolelle, jotta voidaan torjua merkittävin 
ihmiskuntaan kohdistuva uhka ja varmistaa, että kaikilla ihmisillä on oikeus 
tulevaisuuteen;

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

5. korostaa, että naisilla ja tytöillä on oltava päätösvalta omasta kehostaan ja 
seksuaalisuudestaan; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita takaamaan kattavan 
seksuaalikasvatuksen, naisten perhesuunnittelupalvelujen helpon saatavuuden sekä 
yleisten lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalvelujen, kuten nykyaikaisten 
ehkäisymenetelmien ja turvallisen ja laillisen abortin, saatavuuden;

6. toteaa painokkaasti, että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeutta koskevien 
palveluiden kieltäminen on naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan muoto, ja 
korostaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on eri yhteyksissä todennut, että 
rajoittava aborttilainsäädäntö ja mahdollisuuksien saada laillinen raskaudenkeskeytys 
ehkäiseminen loukkaavat naisten ihmisoikeuksia; toteaa uudelleen, että se, että 
lääketieteen ammattilaiset kieltäytyvät henkilökohtaisista syistä tarjoamasta kaikkia 
lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalveluja, ei saa loukata naisten ja tyttöjen oikeutta 
päästä lisääntymisterveydenhuollon piiriin;

7. tuomitsee jyrkästi romaninaisten etnisen erottelun äitiysterveydenhuollon palveluissa; 
kehottaa jäsenvaltioita kieltämään viipymättä kaikenlaisen etnisen erottelun 
terveyspalveluissa, äitiysterveydenhuollon palvelut mukaan luettuina; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan vaikuttavat ja oikea-aikaiset oikeussuojakeinot kaikille 
pakkosteriloinnin uhreille, myös ottamalla käyttöön tehokkaita korvausjärjestelmiä;
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8. tuomitsee rasismiin, muukalaisvihaan tai uskontoon liittyvään suvaitsemattomuuteen 
taikka henkilön vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-
identiteettiin, sukupuoliominaisuuksiin tai vähemmistöasemaan perustuvat viharikokset 
ja -puheet;

Vapaudet

9. tuomitsee hallitusten pyrkimykset hiljentää kriittiset tiedotusvälineet ja tuhota 
tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus, mukaan lukien myös hienovaraisemmat 
tavat, jotka eivät tavallisesti johda ilmoituksen tekemiseen Euroopan neuvoston 
journalismin toimintamahdollisuuksia ja toimittajien turvallisuutta edistävälle 
foorumille, kuten se, että hallituksen jäsenet ja heidän kätyrinsä ostavat kaupallisia 
tiedotusvälineitä ja kaappaavat julkisia tiedotusvälineidä omien etujensa ajamista 
varten;

10. tuomitsee lainvalvontaviranomaisten väkivaltaiset ja kohtuuttomat toimenpiteet 
rauhanomaisten mielenosoitusten aikana; kehottaa asiasta vastaavia kansallisia 
viranomaisia varmistamaan avoimen, puolueettoman, riippumattoman ja tehokkaan 
tutkinnan tapauksista, joissa voimankäytön epäillään tai väitetään olleen kohtuutonta; 
muistuttaa, että lainvalvonnasta vastaavat virastot ovat aina vastuussa tehtäviensä 
suorittamisesta ja siitä, että ne noudattavat asiaan liittyviä lainsäädäntö- ja 
toimintakehyksiä;

11. on hyvin huolissaan siitä, että riippumattoman kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet kutistuvat yhä enemmän joissakin jäsenvaltioissa; muistuttaa, 
että on tärkeää varmistaa riittävä rahoitus kansalaisyhteiskunnan toiminnan tukemiseksi;

Muuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perusoikeudet

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön kesäkuussa 2019 julkaistun 
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun suosituksen ”Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean”27;

13. pitää hyvin huolestuttavina toistuvia tietoja, joiden mukaan useissa jäsenvaltioissa 
lainvalvontaviranomaiset käyttävät väkivaltaa käännytysten toimeenpanon yhteydessä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan asiaa ja toteuttamaan vaikuttavia toimia 
sen varmistamiseksi, että tällaiset politiikat ja käytännöt lakkautetaan, muun muassa 
jäädyttämällä rajavalvontaan tarkoitettuja varoja ja varmistamalla, että kansalliset 
oikeusasiamiehet ja kansalaisjärjestöt valvovat riippumattomasti rajavalvontatoimia;

Oikeusvaltioperiaate ja korruption torjunta

14. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita torjumaan tiukasti systeemistä korruptiota ja 
antamaan tehokkaita välineitä korruption estämiseen, torjumiseen ja sanktioimiseen ja 
petosten torjuntaan samoin kuin valvomaan säännöllisesti julkisten varojen käyttöä; 
kehottaa komissiota jatkamaan välittömästi EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita koskevaa 

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87

about:blank
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vuotuista korruptiontorjunnan seurantaansa ja raportointiaan; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita noudattamaan GRECO-ryhmän28 antamia suosituksia;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

28 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä (GRECO).
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PERUSTELUT

Nyt kun on tullut kuluneeksi kymmenen vuotta Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanon aloittamisesta, on sopivaa ja asianmukaista arvioida, mikä on tilanne nyt, 
jotta voidaan pohtia, miten asiassa olisi tarkoituksenmukaisinta edetä. Perusoikeuskirja on 
yksi unionin keskeisistä saavutuksista, ja se sisältää merkittäviä perusoikeuksia, jotka ovat 
ehdottoman välttämättömiä sellaisen Euroopan luomiseksi, jossa kaikki kansalaiset voivat 
hyödyntää kaikkia mahdollisuuksiaan ja elää ihmisarvoista elämää. Meidän on kuitenkin 
tunnustettava, että olemme kaukana näiden tavoitteiden saavuttamisesta. Monissa 
jäsenvaltioissa ja itse unionissa on syvälle juurtuneita ongelmia, joiden kirjo ulottuu siitä, että 
perusoikeuskirjaa ei ole sisällytetty juuri lainkaan unionin taloudellisiin ja poliittisiin 
painopisteisiin, siihen, että lainsäätäjät ja kansalaisyhteiskunta, myös ne, jotka hyötyisivät 
eniten sen määräyksistä, eivät tunne sitä lainkaan hyvin.

Pelkkää tietoisuuden puutetta suurempi huolenaihe on oikeuksien aktiivinen heikentäminen 
kaikkialla unionissa rasististen ja muukalaisvihamielisten ajatusten lisääntyessä, 
islaminvastaisuuden levitessä laajalle ja pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja muuttajiin 
kohdistuvan väkivallan yleistyessä. Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa on esiintynyt keskitettyjä 
hyökkäyksiä lehdistönvapautta ja kokoontumisvapautta vastaan ja yhteiskunnan korkeimmilla 
tasoilla on paljastunut vakavia korruptioskandaaleja ja oikeusvaltioon kohdistuvia uhkia. 
Samaan aikaan eri puolilla unionia on tapahtunut ristiriitaista kehitystä, sillä naisten ja 
tyttöjen sekä hlbti-yhteisön oikeuksissa on tapahtunut huomattavaa edistystä joissakin maissa 
ja aborttioikeudet ja samaa sukupuolta olevat avioliitot ovat saaneet innostuneen tuen, kun 
taas toisissa maissa näitä oikeuksia kavennetaan tai tukahdutetaan.

Tässä yhteydessä, kun unionilla on samaan aikaan edessään monia ongelmia, käymällä tässä 
mietinnössä uudelleen läpi kaikkien EU:n ihmisoikeuspuutteiden luettelo ei juurikaan 
paranneta tilannetta sen enempää tietoisuuden lisäämisen kautta kuin pyrkimällä tekemään 
näillä aloilla oikeuksista todellisuutta. Kun kaikki on ensisijaista, mikään ei ole. Esittelijä 
pyrki tekemään mietinnöstä tiiviimmän ja ytimekkäämmän, jotta poliittinen viesti kuuluisi 
selvemmin. Mietinnössä käsitellään siksi eräitä ihmisoikeuksiin liittyviä huolenaiheita, joita ei 
ole tuotu esiin. Tämä ei johdu siitä, että ne eivät ole riittävän tärkeitä, vaan lähinnä siitä, että 
niitä tarkastellaan perusteellisesti LIBE-valiokunnan muissa mietinnöissä vuonna 2020. Tästä 
syystä esittelijä on voinut olla valikoivampi ja keskittyä olennaisiin perustaviin 
huolenaiheisiin ja kiinnittää huomiota siihen, miten ne joko ovat jääneet huomiotta tai ovat 
uhattuina.

Tähän mietintöön sisältyy useita viittauksia perusoikeuskirjaan. Viittaamalla toistuvasti tähän 
lainsäädäntöön halutaan kannustaa kansalaisia ottamaan selvää peruskirjassa vahvistetuista 
oikeuksistaan ja edistää sitä, että perusoikeuskirja sisällytetään perus- ja ihmisoikeuksia 
koskeviin keskusteluihin. Kun kansalaiset käyttävät perusoikeuskirjaa useammin strategisissa 
oikeudenkäynneissä, niin perusoikeuskirjan ajatukset kuin siinä vahvistetut lailliset oikeudet 
valtavirtaistuvat ja asiakirjan legitimiteetti kasvaa. Tältä osin on todettava, että kun 
kansalaiset tai kansalaisyhteiskunnan ryhmät ryhtyvät oikeustoimiin jäsenvaltioiden väitettyjä 
ihmisoikeusloukkauksia vastaan, tässä vuotuisessa mietinnössä voidaan silloin viitata 
kyseisiin tapauksiin. Tällä tavoin tällaisia oikeudenkäyntejä voidaan hyödyntää mietinnössä 
esitettyjen väitteiden tukemiseksi. Esittelijä toivoo, että tämä käytäntö ja mietinnön yleinen 
linja voidaan omaksua strategiaksi tulevia mietintöjä laadittaessa.
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Esittelijä kiinnittää mietinnön ensimmäisessä osassa huomiota parlamentin, komission ja 
neuvoston antamiin, perusoikeuksien nykytilaa EU:ssa koskeviin ehdotuksiin ja suosituksiin. 
Samassa osassa esittelijä lisäksi tuo esille Euroopan neuvoston työtä, GRECO-ryhmä ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö mukaan luettuina, sekä meneillään 
olevia EU:n jäsenvaltioita vastaan käynnistettyjä rikkomusmenettelyjä. Tämän tarkoituksena 
oli kiinnittää huomiota vuosina 2018 ja 2019 EU:ssa tapahtuneisiin vakaviin perusoikeuksien 
rikkomisiin. Tietyissä maissa tapahtuneiden ihmisoikeusloukkausten esiin nostamiseen ei liity 
mitään kätkettyjä motiiveja tai tavoitteita. On tehtävä ehdottoman selväksi, että kaikki EU:n 
jäsenvaltiot ovat jossain vaiheessa rikkoneet perusoikeuksia. Meidän on kuitenkin kyettävä 
välttämään tekopyhyyttä ja voitava osoittaa esimerkkejä ihmisoikeusrikkomuksista eri 
puolilla unionia, tapahtuivat ne sitten missä tahansa. Meidän on asetettava jäsenvaltiot 
edesvastuuseen yhdenvertaisesti, ennakkoluulottomasti ja ottamatta huomioon niiden asemaa 
EU:ssa. Yksittäisten maiden tai ainakin tiettyjen maiden tilille vaatimiseen on suhtauduttu 
vastahakoisesti. Kuitenkin jos väitämme noudattavamme perusoikeuskirjaa ja muuta 
kansainvälistä tai EU-tason oikeutta, jolla on tarkoitus suojella ihmisoikeuksia, tällä ei pitäisi 
olla merkitystä: perusoikeuksien rikkomus on perusoikeuksien rikkomus riippumatta siitä, 
mikä valtio siihen syyllistyy.

Mietinnön toisen osan alussa keskitytään taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Tällaisten 
oikeuksien katsotaan liittyvän olennaisesti suojeluun sosiaaliselta syrjäytymiseltä, kuten 
köyhyydeltä, asunnottomuudelta ja epävarmalta työsuhteelta, sekä terveydenhuollon 
saatavuuteen ja ympäristönsuojeluun. Jos jäsenvaltiot ja unioni kokonaisuudessaan eivät 
hyväksy pitkän aikavälin strategiaa, jossa kyseisiä aloja käsitellään kokonaisvaltaisesti, on 
varmaa, että näillä aloilla kaikkialla EU:ssa havaitut kielteiset suuntaukset pahenevat. 
Annetuissa tähän liittyvissä suosituksissa kehotetaan EU:ta ja jäsenvaltioita omaksumaan 
lähestymistapa, jossa korostetaan unionin sosiaalista ulottuvuutta ja niiden keskeistä roolia 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemisessä. Haavoittuvien ryhmien tilannetta on 
tuotu esille taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien tarkastelun yhteydessä ja muuallakin 
mietinnössä. On näet niin, että kun perusoikeudet ovat uhattuina tai kun niitä jopa rikotaan, 
nämä ryhmät tuntevat sen nahoissaan voimakkaimmin. Perusoikeudet ovat teoriassa 
ehdottomia; kuitenkin tilanteissa, joissa kansalaisilla ei ole kunnon kattoa päänsä päällä tai 
heillä ei ole mahdollisuuksia käyttää terveydenhuolto- tai koulutuspalveluja tai muita 
perustavia taloudellisia oikeuksia, he voivat vain unelmoida siitä, että heidän 
perusoikeuksiaan suojellaan. Jos suhtaudumme näihin oikeuksiin vakavasti, on niiden 
suojeleminen nivottava kaikkeen päätöksentekoon kaikkialla unionissa. Tällä päätöksenteolla 
tarkoitetaan myös ympäristöä ja sen suojelemista koskevia päätöksiä. Tällä alimmalla tasolla 
ympäristö ei ole abstrakti käsite vaan se on ymmärrettävä sosiaaliseksi kysymykseksi ja sitä 
on käsiteltävä sellaisena. Tästä näkökulmasta esiin nousee olennaisia kysymyksiä, kuten 
seuraavat: Kenellä on käytettävissään puhdasta vettä ja pilaantumatonta ilmaa tai ravitsevaa 
ruokaa? Kuka kuuluu kattavan jätehuollon piiriin? Mitkä alueet pidetään puhtaina ja mitkä 
jätetään siistimättä? ”Ympäristön” ja ”yhteiskunnan” välillä ei ole rajaviivaa. Lisäksi 
ympäristönsuojelupolitiikat on suunniteltava siten, että niillä edistetään sosiaalista osallisuutta 
ja että niillä ei luoda vaikeita taakkoja, joita tavalliset ihmiset eivät pysty kantamaan, mikä voi 
sysätä ihmiset entistä pahempaan köyhyyteen tai pahentaa heidän syrjäytymistään.

Oikeuden tasapuoliseen kohteluun osalta esittelijä keskittyi lisääntymisoikeuksiin yleisellä 
tasolla ja erityisesti romaninaisten kohdalla. Oikeus hallita omaa kehoa on yksi kaikkein 
perustavimmista perusoikeuksista, ja sen huomioon ottaminen on edellytys sille, että naiset 
voivat saavuttaa tasa-arvon. Vaikka joissakin jäsenvaltioissa on edistytty merkittävästi 
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raskaudenkeskeytysmahdollisuuksien tarjoamisessa, joissakin muissa jäsenvaltioissa 
mahdollisuuksia on kiristetty. Esittelijä pani merkille, että tässä mietinnössä todetaan joka 
vuosi, että romaneja syrjitään yleisesti. Tällä ei selvästikään ole vaikutusta, sillä kyseistä 
syrjintää esiintyy edelleen. Pidimme parempana lähestymistapana osoittaa sitä sormella ja 
tuomita jyrkästi se tosiasia, että vuonna 2020 EU:ssa on synnytyssairaaloita, joissa 
romaninaisia pidetään erillään ja heidän ei sallita käyttää samoja käymälöitä tai muita tiloja 
kuin muut naiset. Tosiasia on, että unionissa romaninaisille tehdään pakkosterilisaatioita, 
mikä on räikeimpiä esimerkkejä naisten ruumiilliseen itsemääräämisoikeuteen kohdistetusta 
väkivallasta. Miten tämä on mahdollista, vaikka julkistamme lausuntoja lausuntojen perään, 
joissa arvostelemme romaneihin kohdistetun syrjinnän yleisyyttä? Ja kuitenkin kyseiset 
jäsenvaltiot väittävät noudattavansa perusoikeuksia? Tätä on mahdotonta hyväksyä. Yleisten 
periaatteiden toistaminen ei riitä. Meidän on paljastettava nämä raakalaismaiset käytännöt ja 
kitkettävä ne täysin.

Samoin meidän on nimettävä ne maat, jotka heikentävät perusvapauksia, kuten oikeutta 
osoittaa mieltä ja kansalaisten mahdollisuutta saattaa valtaapitävät vastuuseen järjestäytymällä 
yhteen. Olemme nähneet poliisin käyttävän eräissä maissa raakaa väkivaltaa mielenosoittajia 
vastaan ja todistaneet parlamentin jäsenten vangitsemisia – sekä joissakin tapauksissa yli 
kymmenen vuoden pituisten tuomioiden langettamisia – vain siksi, että he sallivat 
demokraattisen kansanäänestyksen järjestämisen. Miksi parlamentti kiinnittää huomiota 
eräissä jäsenvaltioissa tapahtuvaan oikeusvaltioperiaatteen rikkomiseen mutta pysyy vaiti 
muiden jäsenvaltioiden kohdalla?

Parlamentti käyttää paljon aikaa pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien 
ahdingon käsittelemiseen. Tämä on ollut yksi unionin perusoikeuksiin sitoutumisen 
ankarimmista koettelemuksista, ja järjestelmässämme on valtavia aukkoja, kun olemme 
ulkoistaneet vastuutamme Turkin ja Libyan kaltaisille maille ja saamme raportteja 
väkivaltaisista ja laittomista käännytyksistä unionin rajoilla. Nämä lainmukaisen vastuumme 
laiminlyönnit on nostettava pöydälle. Mutta meidän on tehtävä muutakin. Meidän on luotava 
yhteys jäsenvaltioiden ulko- ja ympäristöpolitiikkojen ja niiden syiden välille, joiden vuoksi 
ihmisistä tulee alun perin turvapaikanhakijoita. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi maapallon 
eteläosaa ryöstävät eurooppalaiset monikansalliset yritykset, globalisaatiosta johtuvat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset kyseisiin alueisiin ja erityisesti jäsenvaltioiden rooli vaaleilla 
valittuja hallituksia vastaan tehtyjen vallankaappausten tukemisessa ja musertavien 
pakotteiden asettamisessa, puhumattakaan aseiden myymisestä raakaa sotaa käyville tahoille. 
Ellemme puutu näihin ongelmiin ja puolusta eri puolilla maailmaa ihmisten oikeutta elää 
turvassa ja rakentaa hyvinvointia omassa maassaan, emme voi koskaan saavuttaa 
perusoikeuskirjan tavoitteita täysimääräisesti.


