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

A. ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 44 ja 51 artiklan,

B. ottaa huomioon helmikuussa 2016 julkaistun sisäasioiden pääosaston politiikkayksikkö 
C:n tutkimuksen ”EU:n perusoikeuskirjan 51 artiklan tulkinta: perusoikeuskirjan 
tiukemman tai väljemmän soveltamisen ongelma kansallisissa toimissa”,

C. ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan 23. helmikuuta 2016 järjestämän 
kuulemistilaisuuden aiheesta” EU:n perusoikeuskirjan soveltamisalan mahdollinen 
laajentaminen (51 artikla)?”,

D. ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän 
perustamisesta1, erityisesti sen 20 kohdan,

E. ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista2, erityisesti 
sen 45 kohdan,

1. toistaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 44 artiklassa sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 20 ja 227 artiklassa vahvistettu 
vetoomusoikeutta koskevaa perusoikeus on yksi unionin kansalaisuuden peruspilareista 
ja osallistavan demokratian keskeinen tekijä, jolla pyritään tuomaan kansalaiset 
lähemmäksi unionia avoimen, demokraattisen, osallistavan ja läpinäkyvän menettelyn 
avulla; 

2. muistuttaa, että yhä useammissa vetoomuksissa, jotka on esitetty parlamentille sen 
jälkeen, kun unionin perusoikeuskirja tuli voimaan joulukuussa 2009, on vedottu 
perusoikeuskirjaan perusoikeuksien loukkaamista koskevien väitteiden oikeusperustana; 
toteaa, että nämä vetoomukset saattavat olla osoitus siitä, että lainsäädännön laadinnasta 
ja päätöksenteosta sekä EU:n että kansallisella tasolla ja lainsäädännön 
täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa puuttuu perusoikeuksiin perustuva lähestymistapa; 
katsoo, että EU:n kansalaiset voivat hyötyä vetoomusvaliokunnan ja 
perusoikeusviraston tiiviimmästä vuorovaikutuksesta erityisesti, kun on kyse 
vetoomusten käsittelystä, jolloin perusoikeusvirasto käsittelisi suoraan vetoomusten 
esittäjien huolenaiheita mahdollisista perusoikeuksien loukkauksista;

3. toteaa, että Euroopan oikeusasiamiehellä on myös tärkeä asema perusoikeuskirjassa 
vahvistettujen perusoikeuksien kunnioittamisen takaamisessa, ei pelkästään oikeutta 
hyvään hallintoon koskevan 41 artiklan osalta, vaan myös ottaen huomioon, että hyvä 
hallinto on olennaisen tärkeä muiden perusoikeuksien turvaamisen kannalta; palauttaa 
mieliin oikeusasiamiehen tämän vaalikauden aikana tekemän esimerkillisen työn muun 
muassa avoimuuden ja tiedonvälityksen vapauden aloilla sekä hänen 

1 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 162.
2 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 201.
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erityiskertomuksensa Frontexista1 ja erityisesti turvapaikanhakijoiden ja muuttajien 
valitusoikeudesta;

4. panee merkille, että EU:n kansalaiset ja asukkaat pitävät perusoikeuskirjan 
voimaantuloa yhtenä tärkeimmistä tavoista, joilla unionin jäsenyys tuo lisäarvoa; on 
vakuuttunut siitä, että unionin uudistaminen sen legitiimiyden ja arvon lisäämiseksi 
kansalaisten ja asukkaiden silmissä voidaan saavuttaa pääasiassa parantamalla 
perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien suojelun laajuutta; korostaa, että 
perusoikeuskirjan avulla on mahdollista korjata demokratiavajetta ja sen voidaan katsoa 
olevan kulmakivi, jonka varaan voidaan rakentaa vankkaa sosiaalipolitiikkaa, jolla 
kurotaan umpeen sosioekonomista eriarvoisuutta ja toteutetaan täysipainoinen kansojen 
unioni;

5. on huolissaan, että perusoikeuskirjan määräykset koskevat jäsenvaltioita ainoastaan 
niiden soveltaessa unionin oikeutta; palauttaa mieliin, että sen soveltaminen on monien 
kansalaisten ja asukkaiden mielestä epäselvää ja epätyydyttävää; korostaa kuitenkin, 
että perusoikeuskirja on ensisijainen unionin oikeuslähde toimielinten lisäksi myös 
jäsenvaltioille; muistuttaa, että perusoikeuksien tehokkaan käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden on myös pantava täytäntöön perusoikeuskirjan määräykset ja että sen 
rajoitettu sovellettavuus ei anna niille ”vapaita käsiä” siinä vahvistettujen oikeuksien 
loukkaamiseen;

6. katsoo, että perusoikeuksien suojelun lähteiden suuri määrä (kansalliset, EU:n ja 
kansainväliset lähteet) ja niiden vuorovaikutuksen monimutkaisuus eivät saa heikentää 
itse suojelua; korostaa, että perusoikeuskirjan tiukempi tulkitseminen ja soveltaminen 
riittäisi varmistamaan perusoikeuksien suojelun ja edistämisen koko unionissa; katsoo, 
että tämän laajemman tulkinnan on oltava yhdenmukainen EU:n kansainvälisten 
ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa, koska ne kumpuavat unionin velvollisuudesta 
noudattaa kansainvälistä tapaoikeutta ja julkisen kansainvälisen oikeuden yleisiä 
periaatteita;

7. katsoo, että useimpien perusoikeuskirjasta johtuviin oikeuksiin liittyviä vetoomuksia 
esittävien odotukset ovat korkeat ja ylittävät selvästi oikeuksien nykyisen 
soveltamisalan; korostaa, että 51 artiklan liian kapea tai epäyhtenäinen tulkinta 
etäännyttää kansalaisia unionista; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita 
vahvistamaan perusoikeuskirjan soveltamista laajentamalla sen soveltamisalaa ja vaatii 
komissiota ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että 51 artiklan soveltamisalan 
tulkinta on mahdollisimman laaja, jotta voidaan turvata perusoikeuskirjan yleinen ja 
yhdenmukainen täytäntöönpano kaikkialla unionissa ja kaikkien kansalaisten kannalta; 
katsoo, että perusoikeuskirjan yleinen soveltaminen on unionin kansalaisuuden 
edistämisen ja lujittamisen sekä demokraattisen osallistumisen vahvistamisen edellytys; 

8. suhtautuu myönteisesti komission pyrkimyksiin torjua naisiin kohdistuvaa syrjintää; 
muistuttaa, että perusoikeuskirjan 23 artiklassa todetaan seuraavaa: ”Naisten ja miesten 
välinen tasa-arvo on varmistettava kaikilla aloilla työelämä ja palkkaus mukaan lukien”; 

1 Erityiskertomus Frontexia koskevasta Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteisesta tutkinnasta 
OI/5/2012/BEH-MHZ, 7.marraskuuta 2013.
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huomauttaa, että tasa-arvon periaate ei estä meitä ryhtymästä toimenpiteisiin, jotka 
tarjoavat erityisetuja aliedustetulle sukupuolelle, tai ylläpitämästä niitä;

9. pitää erittäin tärkeänä, että sen lisäksi, että unioni takaa ja turvaa yleisesti vapaudet, 
tasa-arvon ja poliittiset oikeudet, se ryhtyy päättäväisiin toimiin vahvistaakseen omia 
sitoumuksiaan perusoikeuskirjan vahvistamien sosiaalisten oikeuksien käytön 
takaamisessa; katsoo, että tällä tavoin kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien 
nykyisiä takeita täydennetään parannetuilla taloudellisilla, sosiaalisilla ja kulttuurisilla 
oikeuksilla, jolloin unioni on sopusoinnussa ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden, 
luovuttamattomuuden, jakamattomuuden sekä keskinäisen riippuvuuden ja yhteyden 
kanssa; ilmaisee toiveensa, että Euroopan sosiaaliselle peruskirjalle annetaan sama 
asema kuin perussopimuksille, kuten perusoikeuskirjallekin;

10. vaatii, että rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien 
vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden 
valvonnan tiukentamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 472/20131 7 artiklan 7 kohtaa, 
jossa täsmennetään, että makrotalouden sopeutusohjelmassa vahvistetuissa julkisen 
talouden vakauttamiseen pyrkivissä toimissa ”on otettava huomioon tarve varmistaa 
riittävät välineet olennaisen tärkeille politiikanaloille, kuten koulutukselle ja 
terveydenhuollolle”, on tulkittava perusoikeuskirjan sosiaalisten määräysten ja 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan periaatteiden mukaisesti;

11. kehottaa laatimaan ja panemaan täytäntöön käytännesäännöt, joita sovelletaan koko 
henkilöstöön, perusoikeuskirjan mukaisesti; kehottaa ottamaan käyttöön vaatimusten 
noudattamista varmistavat mekanismit, joilla varmistetaan, että kaikki rikkomukset 
havaitaan, niistä ilmoitetaan ja ne käsitellään oikea-aikaisesti; katsoo, että väitettyjen 
uhrien ja väärinkäytösten paljastajien oikeutta henkilötietojen suojaan olisi pidettävä 
luovuttamattomana koko prosessin ajan; kehottaa järjestämään henkilöstön 
koulutustilaisuuksia, jotta vältetään sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, 
etniseen alkuperään tai muuhun asemaan perustuva syrjintä ja vihapuhe;

12. kehottaa neuvostoa saattamaan päätökseen horisontaalisen syrjinnän vastaisen unionin 
direktiivin hyväksymisen, sillä se takaisi perusoikeuskirjassa vahvistetun 
syrjimättömyyden periaatteen; pitää valitettavana, että se on ollut jäissä näin pitkään, 
koska sen hyväksyminen takaisi edelleen konkreettisia perusoikeuksia unionissa, 
kiertäisi 51 artiklan nykyisen vaikutuksen sellaisen erityisen unionin lainsäädännön 
hyväksymisellä, joka jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöään, ja 
olisi niiden velvoitteiden mukainen, jotka unioni hyväksyi liittyessään YK:n 
vammaisyleissopimukseen;

13. korostaa, että on erittäin tärkeää taata EU:n kansalaisille ja asukkaille nykyisessä 
järjestelmässä myönnetty tehokas suojelu, erityisesti taloudellisten, sosiaalisten ja 
kulttuuristen oikeuksien alalla mutta myös kansalaisvapauksien, syrjinnän ja 
demokraattisen osallistumisen osalta, laajentamalla perusoikeuskirjan soveltamisalaa; 
kehottaa komissiota tässä yhteydessä varmistamaan perusoikeuksia koskevan 
riippumattoman, osallistavan ja avoimen vaikutustenarvioinnin sisällyttämisen kaikkiin 
uusiin lainsäädäntöehdotuksiin, jotta perusoikeudet voidaan sisällyttää kaikkiin asiaan 
liittyviin politiikan aloihin ja niitä suojellaan tehokkaasti; ehdottaa, että kehitetään 

1 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1.
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edelleen ja sovelletaan käsitettä ”sisäänrakennetut perusoikeudet”, jotta edistetään 
mahdollisimman korkeatasoisten perusoikeuksien sisällyttämistä kaikkeen poliittiseen 
päätöksentekoon jo alkuvaiheesta lähtien; korostaa, että SEUT-sopimuksen korkeaa 
työllisyyttä ja sosiaaliturvaa koskevan 9 artiklan kaltaisen artiklan olemassaolo mutta 
sen soveltamatta jättäminen ei palvele EU:n demokraattista luonnetta vaan päinvastoin 
heikentää sen legitimaatiota.

14. korostaa perusoikeusviraston merkitystä institutionaalisessa kehyksessä; pitää 
valitettavana, ettei ole otettu huomioon säännöllisesti viraston työtä, joka koskee 
arvioita institutionaalisten toimien yhteensopivuudesta perusoikeuksien kanssa, ja 
asiantuntemusta lainsäädäntöasioista, jotka koskevat unionin sisäistä ja ulkoista 
toimivaltaa; muistuttaa, että on olennaisen tärkeää hyödyntää riippumatonta ja 
puolueetonta asiantuntemusta, jotta voidaan järjestelmällisesti valmistella 
yhteensopivuustarkastuksia EU:n toimielinten kaikilla toiminta-aloilla; katsoo siksi, että 
asianomaisten virastojen (Euroopan tasa-arvoinstituutin ja perusoikeusviraston) 
lakiasäätäville toimielimille ja niille, joilla on alan toiminnallista toimivaltaa, antamaa 
panosta voitaisiin muuttaa järjestelmällisemmäksi ja kehittää edelleen, jotta se olisi 
merkittävämpää; panee merkille perusoikeusviraston kehittämän interaktiivisen Clarity-
verkkotyökalun, jonka avulla on mahdollista tunnistaa helposti kaikkien asiamukaisin 
ihmisoikeusalalla toimiva tuomioistuimen ulkopuolinen elin jonkin tietyn 
perusoikeuskysymyksen käsittelyä varten;

15. uskoo vakaasti, että vaikka komission strategia Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
panemiseksi tehokkaasti täytäntöön on hyvä ensiaskel perusoikeuskirjan voimaantulon 
jälkeen, se olisi saatettava kiireesti ajan tasalle; panee tyytyväisenä merkille 
perusoikeuskirjan soveltamista koskevat komission vuotuiset kertomukset ja kehottaa 
tarkastelemaan uudelleen vuonna 2010 laadittua strategiaa, jotta siinä otettaisiin 
huomioon toimielinten uudet haasteet ja realiteetit, erityisesti brexitin jälkeen; 

16. korostaa, että perusoikeuskirjan määräykset sitovat täysin kaikkia unionin toimielimiä, 
virastoja ja elimiä, myös Frontexia, sekä jäsenvaltioita;

17. muistuttaa, että niin perussopimuksissa kuin EU:n perusoikeuskirjassakin viitataan 
kansallisten vähemmistöjen suojelemiseen sekä kieleen perustuvaan syrjintään; kehottaa 
ryhtymään konkreettisiin hallinnollisiin toimiin EU:n toimielimissä, jotta kansallisia 
hallituksia kannustettaisiin etsimään kestäviä ratkaisuja ja edistämään jäsenvaltioiden 
kielellisen monimuotoisuuden kulttuuria EU:n virallisten kielten lisäksi;

18. huomauttaa, että jäsenvaltiot voivat itse, ja niillä on moraalinen velvollisuus, panna 
täytäntöön perusoikeuskirjan määräykset lainsäädännössään, myös silloin kun ei ole 
kyse suoranaisesta EU:n lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana tiedotusvälineiden vapautta koskevan tilanteen huonontumista 
useissa jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita kunnioittamaan tiedotusvälineiden vapautta 
ja moniarvoisuutta sekä komissiota toteuttamaan tarpeellisia toimia niiden valvomiseksi 
ja täytäntöön panemiseksi; kannustaa perustamaan ja edistämään kansallisia 
ihmisoikeusinstituutioita, jotka osaltaan varmistaisivat, että perusoikeuksia noudatetaan 
politiikan ja lainsäädännön laadinnassa ja täytäntöönpanossa ja jotka tarjoavat 
kansalaisille tukea erityistapauksissa; katsoo, että jäsenvaltioiden poliisin tai muiden 
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turvallisuusjoukkojen mielivaltainen tai liiallinen väkivallan käyttö rauhanomaisia 
kokoontujia vastaan on perusoikeuskirjan määräysten vastaista;

19. kehottaa komissiota omaksumaan rohkeamman lähestymistavan seuratessaan 
kansallisten viranomaisten unionin lainsäädännön täytäntöön panemiseksi toteuttamia 
toimenpiteitä, jotka nostavat esiin perusoikeuskirjaa koskevia kysymyksiä, erityisesti 
kun otetaan huomioon, ettei näitä oikeuksia ole välttämättä taattu kaikkialla unionissa;

20. panee tyytyväisenä merkille, että Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden 
helpottamisesta heikkonäköisten hyväksi on ratifioitu, sillä se on tärkeä askel 
vammaisten yhteiskuntaan sopeutumista koskevan 26 artiklan kannalta; 

21. panee merkille vetoomuksen nro 0657/2016 ja korostaa, että on erittäin tärkeää 
varmistaa, että ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta koskevan 
perusoikeuskirjan 10 artiklaa noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikissa julkisissa 
instansseissa ja instituutioissa, erityisesti koulutuksessa;

22. kehottaa komissiota, muita EU:n toimielimiä sekä jäsenvaltioiden viranomaisia 
kuulemaan säännöllisesti ja suoraan perusoikeusvirastoa, kun on kyse perusoikeuksista; 
kehottaa lisäksi ottamaan unionin talouden ohjausjärjestelmän yhteydessä käyttöön 
nykyisen puitelainsäädännön pakollisen arvioinnin ja tarkistamisen jäsenvaltioiden 
politiikan arvioinnin lisäksi, jotta voidaan taata perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 
sosiaalisten määräysten noudattaminen; ehdottaa perusoikeuksien tulostaulun laatimista, 
jotta voidaan seurata perusoikeuksien noudattamista jäsenvaltioissa;

23. katsoo, että perusoikeuskirjan sisäisten näkökohtien täytäntöönpano on puutteellista 
erityisesti, kun jäsenvaltiot käyttävät unionin toimivaltaa; kehottaa komissiota 
suurempaan valppauteen, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot panevat perusoikeuskirjan 
täysimääräisesti ja johdonmukaisesti täytäntöön; kehottaa komissiota kehittämään 
yhtenäisen lähestymistavan, jolla valvotaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) 6 artiklan ja SEUT:n 258–260 artiklan noudattamista, mikä mahdollistaisi oikea-
aikaisen ilmoittamisen, reagoinnin ja torjunnan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
rikkomistapauksissa; muistuttaa, että edellinen komissio lupasi perustaa viimeisenä 
keinona käytettävän SEU:n 7 artiklan lisäksi uuden välineen, joka menee nykyisiä 
rikkomusmenettelyjä pidemmälle seuraamusten osalta, kun on kyse perusoikeuskirjassa 
vahvistettujen perusoikeuksien ilmiselvästä rikkomisesta, erityisesti silloin, kun 
osallisina on jäsenvaltioiden hallituksia;

24. on vahvasti eri mieltä komission kanssa sen 51 artiklan 1 kohdan rajoittavasta 
tulkinnasta, kun arvioidaan parlamentille esitettyjen vetoomusten lukumäärää, ja toistaa 
painokkaasti, että unionin toimielinten on noudatettava perusoikeuskirjaa kaikissa 
olosuhteissa, olipa niiden asema mikä hyvänsä;

25. korostaa, että perusoikeuskirjan ja erityisesti sen sosiaalisten määräysten noudattaminen 
on varmistettava ja sitä on noudatettava eurooppalaisen ohjausjakson aikana ja kaikissa 
vaiheissa, mukaan lukien vuotuinen kasvuselvitys ja samanaikainen yhteisen 
työllisyysraportin päivittäminen; kehottaa kehittämään sosiaaliset vertailuarvot, joita 
seurataan ja jotka sisällytetään maakohtaisiin suosituksiin osana yhdennettyä 
lähestymistapaa;
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26. korostaa, että EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa toteutetut säästöpolitiikat lisäsivät 
valtavasti sosioekonomista eriarvoisuutta ja estivät kansalaisia käyttämästä 
täysimääräisesti ja konkreettisesti perusoikeuksiaan;

27. palauttaa mieliin EU:n tärkeimpien toimielinten ja jäsenvaltioiden poliittisen sopimuksen 
EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen; korostaa, että liittyminen on 
SEU:n 6 artiklan 2 kohdan mukainen oikeudellinen velvoite; katsoo, että sen 
toteuttaminen toisi lisätakuita unionin kansalaisten ja asukkaiden perusoikeuksiin ja 
tarjoaisi johdonmukaisen kehyksen ihmisoikeuksien suojelulle kaikkialla Euroopassa; 
kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta voidaan lopultakin poistaa 
liittymisprosessin tiellä olevat oikeudelliset esteet, laatimalla tarpeen vaatiessa uuden 
liittymissopimuksen, jolla korjataan Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnossa 
2/13 esittämät puutteet; 

28. kehottaa unionin eri toimielimiä harkitsemaan perusoikeuskirjan soveltamisalan 
laajentamista ja 51 artiklan poistamista, kun perussopimusta tarkistetaan seuraavan 
kerran;

29. ilmaisee tyytymättömyytensä 51 ja 52 artiklan tulkintaan, jolla tuodaan keinotekoisia 
ristiriitoja oikeuksien ja periaatteiden välille, erityisesti kansalaisoikeuksien ja 
poliittisten oikeuksien sekä sosiaalisten ja taloudellisten periaatteiden välille; yhtyy 
perusoikeusviraston vuoden 2017 perusoikeusraportissa esitettyyn näkemykseen, jonka 
mukaan perusoikeuskirja on ainutlaatuinen, koska siinä yhdistetään tasa-arvoisesti 
kansalaisoikeudet ja poliittiset sekä sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet samassa 
asiakirjassa; katsoo, että sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet ovat puutteelliset ja niitä 
olisi vahvistettava määrätietoisesti unionin lainsäädännössä ja jäsenvaltioiden 
perustuslaillisissa määräyksissä tekemällä Euroopan sosiaalisen peruskirjan 20 
periaatteesta oikeudellisesti sitovia kaikille toimielimille ja kaikille jäsenvaltioille.
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