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Euroopan komissio julkaisi lokakuussa 2010 tiedonannon "Katsaus Euroopan unionin 
kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen"1. 
Lähtökohdaksi komissio otti 20. maaliskuuta 2009 hyväksyttyyn Euroopan parlamentin 
mietintöön Euroopan unionin kansalaisuutta koskevista ongelmista ja näkymistä2 sisältyneen 
ehdotuksen. Sitten komissio kuuli kansalaisyhteiskunnan edustajia ja laati tulostaulun 
merkittävimmistä esteistä, joita kansalaiset kohtaavat käyttäessään rajat ylittäviä oikeuksiaan. 

Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 on myös kattavampi kuin sitä 
edeltäneet kertomukset. Ne tarjosivat lähinnä SEUT-sopimuksen 25 artiklan mukaisen 
kuvailevan yhteenvedon tärkeimmistä kehitysaskeleista EU:n kansalaisuuden osalta 
tarkastellun kolmen vuoden jakson aikana. Siinä määritellään 25 estettä, joita kansalaiset 
kohtaavat eri tilanteissa (yksityishenkilöinä, kuluttajina, asukkaina, opiskelijoina, 
matkailijoina ja ammatissaan tai poliittisina toimijoina), ja esitetään ratkaisuja niiden 
poistamiseksi. 

Tässä mietintöluonnoksessa tarkastellaan Euroopan komission ehdottamia toimia 
vetoomusvaliokunnan viiteajanjakson 2008–2010 aikana saamien vetoomusten näkökulmasta. 
Sitä varten analysoitiin yli 300 olennaista vetoomusta. 

Vetoomukset antavat ensi käden palautetta kansalaisilta eri politiikanalojen täytäntöönpanosta 
ja mittaavat tyytyväisyyttä Euroopan unioniin. Vetoomuksen esittäjät osallistuvat valiokunnan 
kokouksiin, ja heille annetaan tilaisuus osallistua avoimeen ja suoraan vuoropuheluun 
Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. 

Viime vuosina on rekisteröity yhä useampia vetoomuksia, jotka koskevat EU:n kansalaisten 
kohtaamia onge lmia  heidän käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. 
Vetoomusvaliokunnan vuosikertomuksiin sisältyvät tilastot osoittavat, että vapaaseen 
liikkuvuuteen liittyvien kysymysten osuus on noin 25 prosenttia kaikista valiokunnan 
saamista vetoomuksista. 

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on painotettu yhä enemmän unionin 
kansalaisuutta ja asetettu vapaa liikkuvuus etusijalle perusoikeutena, joka mahdollistaa useita 
muita olennaisia oikeuksia. Vapaa liikkuvuus on yksi EU:n arvostetuimmista saavutuksista. 
Äskettäin tehdyssä Eurobarometri-tutkimuksessa todettiin, että EU:n kansalaisille tutuin 
oikeus on edelleen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun. Kansalaisista 88 prosenttia 
tuntee kyseisen oikeuden3.

Siitä huolimatta ihmisten vapaa liikkuvuus on edistynyt hitaimmin perussopimuksissa 
säädetyistä neljästä vapaudesta (tavaroiden, pääoman, palvelujen ja ihmisten vapaa 
liikkuvuus). Vaikka tässä suhteessa on edistytty huomattavasti, kansalaisuusdirektiivin4

voimaantulon jälkeen lukuisat vetoomukset ovat osoittaneet, että direktiivin täytäntöönpanoon 
liittyy vielä useita ongelmia. 
                                               
1 KOM(2010) 603 lopullinen.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=FI&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometri, European Union citizenship – analytical report, (Flash-eurobarometri 294, lokakuu 2010).
4 Direktiivi 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77).
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Eräät jäsenvaltiot eivät tunnusta täysimääräisesti kolmannesta maasta kotoisin olevien 
perheenjäsenten oikeuksia. Useat vetoomukset osoittivat esimerkiksi, että Yhdistynyt 
kuningaskunta ei antanut EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien perheenjäsenten saapua maahan 
ilman viisumia, vaikka heillä oli toisen jäsenvaltion myöntämä oleskelukortti. Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset pyysivät kohtuuttomia määriä asiakirjoja, käsittelivät 
hakemuksia kohtuuttoman pitkiä aikoja, eivätkä palauttaneet alkuperäisiä asiakirjoja. 
Euroopan komissio puuttui asiaan useiden valitusten ja vetoomusten perusteella, minkä 
jälkeen hallinnollisiin menettelyihin on alettu tehdä joitakin parannuksia. 

Eräät maat myönsivät oleskelukortteja rajoitetuksi ajaksi (vastoin 11 artiklan 1 kohtaa) tai 
rikkoivat yhdenvertaisen kohtelun periaatetta (josta on säädetty 24 artiklassa) kohtelemalla 
direktiivin nojalla alueellaan oleskelevia Euroopan unionin kansalaisia epäedullisemmin kuin 
omia kansalaisiaan.

Ruotsissa oleskelukorttihakemusten hylkäyspäätöksiä ei käsitellä uudelleen, ja siten 
kansalaisilta riistetään perusoikeudet hakea muutosta. Ulkomailla asuvat Alankomaiden 
kansalaiset kokevat vaikeuksia uusiessaan matkustusasiakirjojaan. 

Kansalaisilla on usein ongelmia sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien saamisessa. Tämä johtuu 
erityisesti siitä, että kyseinen lainsäädäntö on monimutkaista ja vaikeaselkoista, ja joskus 
asianomaiset viranomaiset soveltavat sitä virheellisesti. Usein käy niin, että kansalaiset eivät 
täytä oikeita lomakkeita tai jätä asianmukaisia asiakirjoja käsiteltäväksi ajoissa, koska he eivät 
ole saaneet riittävästi tietoa tai eivät ole löytäneet tarvittavia ohjeita ennen kotimaasta 
lähtöään. 

Toisessa EU:n jäsenvaltiossa asuvilta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilta saatiin useita 
vetoomuksia, jotka koskivat Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kieltäytymistä 
myöntämästä heille etuuksia, kuten työkyvyttömyys-, hoito- tai huoltaja-avustusta, vaikka 
Euroopan unionin tuomioistuin oli luokitellut ne rahallisiksi sairausetuuksiksi, jotka voi viedä 
maasta1. 

Erään vetoomuksen esittäjän2 tapauksessa pyydettiin myös ennakkoratkaisua. Se johti 
Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkopäätökseen (C-503/09), joka annettiin 
heinäkuussa 2011. Ratkaisussa todettiin, että aiempaa oleskelua koskeva määritys voidaan 
määrätä vain, mikäli jotakin muuta asianmukaista yhteyttä Yhdistyneen kuningaskunnan 
sosiaaliturvajärjestelmään ei ole. 

Unionin tuomioistuin korosti voimakkaasti kansalaisuuden käsitettä ja siihen liitettyjä 
oikeuksia. Tuomioistuin painotti, että olisi kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien vastaista, jos 
henkilöä saataisiin kohdella siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, epäedullisemmin 
kuin häntä kohdeltaisiin siinä tapauksessa, että hän ei olisi käyttänyt perustamissopimuksessa 
annettuja mahdollisuuksia.

                                               
1 Asia C-299/05, 18.10.2007.
2 Vetoomus nro 0876/2008, Lucy Jane Marie Stewart, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, oikeudestaan 
työkyvyttömyyseläkkeeseen asuessaan EU:n jäsenvaltiossa, jonka kansalainen ei ole.
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Vetoomusvaliokunta on tukenut vetoomusta voimakkaasti otettuaan sen käsiteltäväksi 
vuonna 2008 ja osallistunut rakentavaan vuoropuheluun toimivaltaisten Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaisten ja Euroopan komission kanssa kyseisessä asiassa. 
Marraskuussa 2009 vetoomuksen esittäjällä perheineen oli tilaisuus osallistua valiokunnan 
kokoukseen ja esittää tapauksensa kokonaisuudessaan valiokunnan jäsenille sekä Euroopan 
komissiota edustaville virkamiehille. 

Vetoomuksen esittäjät ovat myös kertoneet ongelmista, jotka liittyivät heidän tutkintonsa tai 
ammattipätevyytensä tunnustamiseen ja joissain tapauksissa direktiivin 2005/36/EY1

heikkolaatuiseen saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä tai täytäntöönpanoon.

Direktiivin 2005/36/EY soveltamista varten luodut käytännesäännöt eivät näytä olevan tuttuja 
tai toimivaltaiset viranomaiset eivät noudata niitä asiaankuuluvalla tavalla. Tietyissä 
tapauksissa viranomaiset pyysivät hakijoita toimittamaan ylimääräisiä asiakirjoja liitteissä 
mainittujen asiakirjojen lisäksi tai määräsivät kohtuuttomia kielikokeita. Useissa maissa 
arvosteltiin viipeitä direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Toisessa 
jäsenvaltiossa pätevyyden saaneet proviisorit valittivat siitä, että heiltä evättiin pääsy uusien 
apteekkien johtoon Yhdistyneessä kuningaskunnassa direktiivin 21 artiklan 4 kohdan ankaran 
tulkinnan takia. 

Toimivaltaisten viranomaisten valtava määrä kansallisella tai paikallisella tasolla aiheuttaa 
hämmennystä siitä, mikä on oikea elin, jonka puoleen vetoomuksen esittäjien pitäisi kääntyä. 
Pitkäkestoiset menettelyt ja byrokratia voivat myös toimia pelotteena.

Räikeä kansalaisuuteen perustuva syrjintä tuotiin ilmi useissa ulkomaisia kieltenopettajia 
(lettori) koskevissa tapauksissa Italiassa. He ovat kamppailleet vuosikymmenten ajan syrjivää 
kohtelua vastaan viran pysyvyyden, urakehityksen, eläkkeiden ja sosiaaliturvan osalta. 

Vetoomuksen esittäjät ovat ilmaisseet huolensa esteistä, joita vammaiset kohtaavat 
käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Tällainen on esimerkiksi asianmukaisten 
kuljetusvälineiden puute.

Perheoikeuden alalla ilmeni ongelmia lähinnä lapsen tai lasten huoltajuudessa avioeron 
jälkeen tai toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn parisuhteen tunnustamisessa.

Rajatylittävien avioerojen osalta vetoomuksen esittäjät valittivat etupäässä valtavista kuluista, 
pitkitetyistä menettelyistä sekä sovellettavaa lainsäädäntöä ja tuomioistuimen toimivaltaa 
koskevan riittävän tiedon puutteesta. 

Verotukseen liittyvät kysymykset muodostavat suuria esteitä vapaan liikkuvuuden 
toteutumiselle. Samasta autosta saatetaan verottaa useissa maissa, kun asuinpaikka vaihtuu 
tiheään. Muuttaessaan maasta toiseen kansalaisten on maksettava rekisteröintiveroja, jotka 
ovat joskus kohtuuttoman suuria. Kaksinkertainen verotus (perintöjen, eläkkeiden, osinkojen 
tai tulojen) on myös yleistä.

Useissa vetoomuksissa kuvataan ongelmia, jotka liittyvät siihen, että siviilisäätyä koskevia 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta.
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asiakirjoja ei tunnusteta. Asiakirjojen tunnustamista koskevat menettelyt voivat viedä 
suunnattomasti aikaa ja ne voivat sisältää useita kuluja, jotka liittyvät erityisesti kääntämiseen 
tai aitouden todistamiseen. Jotkut vetoomuksen esittäjät kertoivat ongelmista nimensä 
translitteroinnissa sen maan kulttuurin mukaiseksi, johon he muuttivat. Toiset valittivat 
vaikeuksista, joita he kohtasivat yrittäessään rekisteröidä vastasyntyneen lapsensa uudessa 
asuinmaassaan. Kävi myös ilmi, että Puolan viranomaiset kieltäytyvät myöntämästä 
siviilisäätyä koskevia todistuksia henkilöille, jotka aikovat sitoutua samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden parisuhteeseen tai avioliittoon toisessa jäsenvaltiossa.

On esitetty ajatus eurooppalaisesta henkilöasiakirjasta, joka takaisi oleskelu-, työskentely- ja 
sosiaaliturvaoikeudet. 

On ilmoitettu useista ongelmista, jotka koskevat äänioikeuden käyttöä ja oikeutta asettua 
ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa. 

Eräät Maltassa tai Espanjassa asuvat vetoomuksen esittäjät eivät voineet äänestää Euroopan 
parlamentin vaaleissa hallinnollisten virheiden tai asianmukaisen tiedon puutteen takia. Toiset 
vetoomuksen esittäjät valittivat, että he eivät saaneet liittyä poliittiseen puolueeseen uudessa 
asuinmaassaan tai että heillä ei ollut äänioikeutta asuinmaansa kansallisissa 
parlamenttivaaleissa, vaikka he olivat asuneet kyseisessä maassa yli 10 vuotta. Jotkut 
kansalaiset ilmaisivat huolensa äänioikeutensa menettämisestä kotimaassaan toimitettavissa 
vaaleissa tietyn ulkomailla vietetyn ajanjakson jälkeen.

Lopuksi esittelijä keskittyy epävirallisten ongelmanratkaisuja tarjoavien verkostojen (Solvit, 
Sinun Eurooppasi -verkkosivut) merkitykseen ja tehostettuun viestintäpolitiikkaan, jonka 
pitäisi pyrkiä varmistamaan, että kansalaiset kykenevät käyttämään täysimääräisesti 
perussopimusten takaamia oikeuksiaan.

Vaikka kansalaisoikeuksista on säädetty selkeästi EU:n lainsäädännössä, ne eivät aina toteudu 
käytännössä. Siksi useat ihmiset ovat pettyneet Euroopan yhdentymiseen. 
Vetoomusvaliokunta pyrkii korjaamaan puutteet asettamalla kansalaiset toimintansa 
keskipisteeksi. Hyödyntäen poliittista vaikutusvaltaansa se ryhtyy suoraan vuoropuheluun 
asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisten tai alueellisten viranomaisten kanssa ja yrittää 
löytää nopeita, muita kuin juridisia ratkaisuja sille esitettyihin epäkohtiin. Kun esitetään 
syytöksiä vakavista EU:n lainsäädäntöön kohdistuvista rikkomuksista, joita on käsiteltävä 
edelleen Euroopan unionin tuomioistuimessa, vetoomusvaliokunta tekee tiivistä yhteistyötä 
Euroopan komission kanssa rikkomusmenettelyn käynnistämiseksi. Kansalaisoikeuksia 
edistetään jatkuvasti ja ne turvataan vetoomusmenettelyn avulla.


