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KOMISSION JÄSENEHDOKKAAN VASTAUKSET

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Věra JOUROVÁ

Oikeusasiat, kuluttaja-asiat ja sukupuolten tasa-arvo

1. Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Euroopan asiaan ja henkilökohtainen riippumattomuus

Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä tulevaa komission 
jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä ajatellen varsinkin vastuualueellanne? 
Mikä Teitä motivoi? Miten aiotte osallistua komission strategisen ohjelman laatimiseen?

Mitä takeita riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten varmistatte, ettei 
mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa 
komissiossa?

Minulle on kunnia tulla valituksi oikeusasioista, kuluttaja-asioista ja sukupuolten tasa-arvosta vastaavaksi 
komission jäsenehdokkaaksi. Tulen toimimaan näiden politiikan alojen vannoutuneena puolestapuhujana sekä 
komissiossa että sen ulkopuolella. Olen jo vuosien ajan ollut sitoutunut Euroopan asiaan ja pidän Euroopan 
yhdentymistä suuressa arvossa. Olen ylpeä siitä, että olen Tšekin parlamentin edustajainhuoneen jäsen, 
aluekehityksestä vastaava ministeri ja yksi poliittisen ANO-liikkeen johtajista. Koen velvollisuudekseni tehdä 
työtä muiden hyväksi. Olen ennen kaikkea poliitikko ja toiminnan ihminen, ja haluan parantaa edustamieni 
ihmisten elämää.

Minulla on ollut etuoikeus tulla vaaleilla valituksi edustamaan kansalaisia paikallisella ja kansallisella tasolla. 
Jos Euroopan parlamentti hyväksyy nimitykseni, toivon, että voin ajaa samoja asioita Euroopan tasolla. Olen 
ollut Euroopan yhdentymisen äänekäs kannattaja kotimaassani. Kannatin myös Tšekin liittymistä Euroopan 
unioniin ja olen vakuuttunut, että jäsenyydestä on ollut suurta hyötyä sekä Tšekille että Euroopan unionille. Olen 
erittäin tyytyväinen siihen, että olen nykyisen hallituksen ministerinä voinut osaltani edistää kotimaassani 
avoimempaa ja edistyksellisempää lähestymistapaa eurooppalaiseen yhteistyöhön ja yhteisömenetelmään. 
Minulla oli ratkaiseva rooli, kun rakennerahastojen käyttöä ja valvontaa pyrittiin tehostamaan niin, että 
kansalaiset ja yritykset saavat kokea jäsenyyden hyödyt täysimääräisinä.

Minulla on maisterintutkinto kulttuuriantropologiasta ja oikeustieteistä. Yhdessä ne auttavat ainutlaatuisella 
tavalla ymmärtämään Euroopan unionissa vallitsevia perinteitä kulttuurin ja oikeudenkäytön aloilla. Minulla on 
runsaasti kokemusta yksityissektorilta, koska olen toiminut sekä yksityisten että valtiollisten elinten 
neuvonantajana eri puolilla Keski- ja Itä-Eurooppaa ja Balkania. Olen hyödyntänyt näitä kokemuksia ministerin 
työssäni kuuden lainsäädäntöaloitteen laatimisessa ja virkamieslain hyväksymisessä. Taustani ansiosta olen 
erittäin tietoinen oikeusjärjestelmien – enkä nyt käytä sanaa vain sen institutionaalisessa merkityksessä – eduista 
ja haitoista ja lainsäädäännön roolista sekä siitä, mikä on tarkoituksenmukaisinta eurooppalaisella ja mikä 
kansallisella tasolla.

Urani varrelle mahtuu monia myönteisiä kokemuksia, mutta myös yksi yksityis- ja työelämäni vaikeimmista 
vaiheista. Vapauden ja turvallisuuden periaatteilla on minulle erityinen kaiku, koska vuonna 2006 minua 
syytettiin väärin perustein ja lainvastaisesti ja pidettiin kuukauden ajan tutkintavankeudessa. Onneksi 
oikeuskäsittely vapautti minut syytteistä kaikilta osin. Vaikka kokemus oli ikävä, se antaa minulle ainutlaatuisen 
perspektiivin oikeusvaltioperiaatteen merkitykseen rikosoikeudenkäynnissä. Tällaisen kokemuksen myötä on 
helpompi ymmärtää, millaista on joutua kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Se myös selittää, miksi olen 
yksilönvapauden vankkumaton kannattaja; pidän sitä tärkeimpänä arvona, jota pitää edistää ja puolustaa. Meillä 
Euroopan unionissa on velvollisuus huolehtia siitä, että kansalaisilla on jäsenvaltiosta riippumatta samat oikeudet 
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ja vapaudet. Euroopan unioni on tavoiltaan ja arvoiltaan vailla vertaa, ja meidän on tehtävä lakkaamatta työtä 
perusoikeuksien puolustamiseksi ja kunnioittamiseksi.

Pidän äärimmäisen tärkeänä rakentaa luottamusta unionin demokraattisiin toimielimiin. Yleinen luottamus 
Euroopan komission toimintaan voidaan varmistaa vain, jos komissio on täysin riippumaton ja immuuni 
ulkopuolelta tulevalle painostukselle. Suhtaudun riippumattomuusvalaan erittäin vakavasti. Vakuutan Euroopan 
parlamentille, että olen huolellisesti varmistanut välttäneeni kaikkia eturistiriidan aiheuttavia kytköksiä 
taloudelliseen toimintaan ja täyttänyt velvollisuudentuntoisesti sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen, jota 
päivitän tilanteen mahdollisesti muuttuessa. Sitoudun noudattamaan kaikilta osin komission jäsenten 
toimintasääntöjä sekä SEU-sopimuksen 17 artiklan 3 kohtaan ja SEUT-sopimuksen 245 ja 339 artiklaan 
kirjattuja eettisiä normeja. En pyydä enkä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai muulta elimeltä ja 
pidättäydyn kaikista toimista, jotka ovat ristiriidassa tehtävieni hoitamisen kanssa, kuten kaikenlaisen muun 
ammattitoiminnan harjoittamisesta. 

Kannatan varauksetta läpinäkyvyyden vaatimusta, jonka noudattamiseen valittu puheenjohtaja sitoo komission 
poliittisissa suuntaviivoissaan. Tuen täysin valitun puheenjohtajan poliittisissa suuntaviivoissa esittämää uutta 
sitoutumista toimintamme läpinäkyvyyteen. Lupaan julkistaa kaiken yhteydenpidon ja tapaamiset, joita minulla 
on eri ammattialojen organisaatioiden tai ammatinharjoittajien kanssa mistä tahansa EU:n politiikan laadintaan ja 
toteuttamiseen liittyvästä asiasta.

2. Vastuualueen hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa

Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte olevanne vastuussa ja 
selontekovelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja osastojenne toiminnasta?

Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön tehostamiseen ja 
lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja pyyntöjen tehokkaaseen seurantaan? Oletteko 
valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja 
asiakirjoja parlamentille tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Jos minut nimitetään komissaariksi, otan vastuuni kollegiossa erittäin vakavasti. Olen kollegiaalisuuden vankka 
kannattaja – se on komission toiminnan ja päätöksenteon uskottavuuden perusperiaate ja johtaa paremmin 
perusteltuihin ja yhtenäisiin päätöksiin.

Valittu puheenjohtaja Juncker on ehdottanut kollegiolle uutta työskentelytapaa, jonka pitäisi lisätä päätösten 
poliittista omistajuutta ja päätöksenteon edellyttämää tiimityötä. Kannatan Junckerin pyrkimystä rikkoa 
komission perinteiset raja-aidat, jotta päätöksentekoprosessiin saadaan uusia näkökulmia. Pyrin lunastamaan 
sitoumukset, jotka Juncker antoi Euroopan parlamentille esittämissään poliittisissa suuntaviivoissa, sekä 
kymmenen ensisijaisen toimen että omalle vastuulleni tulevien alojen osalta. Siksi aion tehdä erittäin tiivistä 
yhteistyötä varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa mutta myös eräiden muiden kollegoiden kanssa 
digitaalisen strategian, muuttoliikkeen ja sisäasioiden kaltaisissa yhteistä etua koskevissa kysymyksissä. Olen 
yhteistyökykyinen ja pyrin suhteissani kollegoihin luotettavuuteen ja varmuuteen, jotta työ perustuisi 
keskinäiseen luottamukseen. Uskon, että oikeusasioiden, kuluttaja-asioiden ja sukupuolten tasa-arvon salkku on 
malliesimerkki sellaisesta ajattelutapojen yhdistämisestä, jota tarvitaan perusarvojen kunnioittamiseen 
perustuvan luottamuksen palauttamiseksi oikeusjärjestelmien välille, kasvun elvyttämiseksi ja edistyksellisen 
yhteiskunnan luomiseksi.

Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä tästä salkusta menestystarina, ja toivon, että jatkuvalla yhteistyöllä 
parlamentin jäsenten kanssa saamme aikaan todellisen muutoksen. Minulla on vahvat vakaumukset, joita yritän 
ajaa terveellä järjellä ja kovalla työnteolla. Olen sitoutunut etsimään ratkaisuja, jotka ovat tehokkaita ja 
tuloksellisia. En ole koskaan poliittisen urani aikana arastellut tehdä vaikeita päätöksiä. Emme ole aina kaikesta 
samaa mieltä. Pyrin vastaamaan esitettyihin huolenaiheisiin ja pyyntöihin pitäen kuitenkin mielessä, että meidän 
on sääntelyn parantamista koskevan tavoitteen mukaisesti keskityttävä suuriin ja merkityksellisiin kysymyksiin 
sen sijaan, että yritämme ratkaista kaikki mahdolliset ongelmat.

Poliittisuuden lisääntyminen tarkoittaa myös vastuuvelvollisuuden lisääntymistä. Otan täyden poliittisen vastuun 
oikeusasioiden, kuluttaja-asioiden ja sukupuolten tasa-arvon aloilla toimivien yksikköjen toiminnasta, jotta 
Euroopan parlamentti voi harjoittaa demokraattista valvontatehtäväänsä mahdollisimman kattavasti 
puitesopimuksessa määritellyllä tavalla. Aluekehityksestä vastaavana ministerinä minulla on jo ollut tilaisuus 
tavata monia Euroopan parlamentin jäseniä ja toivonkin voivani jatkaa tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. Jos 
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minut nimitetään komissaariksi, olen sitoutunut säännölliseen vuoropuheluun ja ajatustenvaihtoon Euroopan 
parlamentin ja sen valiokuntien kanssa kunkin toimijan roolia sekä avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita 
täysimääräisesti kunnioittaen.

Monilla vastuulleni suoraan kuuluvilla aloilla Euroopan parlamentti ja neuvosto käyttävät molemmat 
lainsäädäntövaltaa. Tämä on kerta toisensa jälkeen lisännyt päätöksenteon tasapainoisuutta ja edustuksellisuutta. 
Aion varmistaa, että lainsäätäjiä kohdellaan tasapuolisesti sekä vastuuvelvollisuuden että tiedonjaon suhteen. 
Tavoitteena on myös osallistua henkilökohtaisesti neuvotteluihin ja olla mahdollisuuksien mukaan Euroopan 
parlamentin ja asiaankuuluvien valiokuntien käytettävissä.

Pidän läpinäkyvyyttä ja avoimuutta suuressa arvossa, mutta ymmärrän myös luottamuksellisuuden vaatimuksen 
asioista neuvoteltaessa. Lähtökohtana on kuitenkin läpinäkyvyys. Vastuualueillani on toki joitakin tapauksia, 
joissa luottamuksellisia tietoja on käsiteltävä erityisellä tavalla asiassa sovellettavan säädöskehyksen mukaisesti.

Perussopimuksessa kullekin unionin toimielimelle annetaan omat tehtävät. Euroopan komission yksinomainen 
aloiteoikeus on tärkeä piirre tässä ainutlaatuisessa järjestelmässä. Euroopan parlamentin kantojen ja pyyntöjen 
seurauksena toteutettavien jatkotoimien osalta tulen soveltamaan puitesopimuksen määräyksiä ja varmistamaan 
omalla vastuualueellani, että komissio vastaa parlamentin päätöslauselmiin tai Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 225 artiklan nojalla esitettyihin pyyntöihin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun parlamentti 
on ne hyväksynyt. Tässä yhteydessä annan täyden tukeni puheenjohtajaksi valitun Jean-Claude Junckerin 
antamalle sitoumukselle, jonka mukaan tuleva komissio kiinnittää erityistä huomiota lainsäädäntöaloitteita 
koskeviin mietintöihin.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kysymykset

3. Kuluttajansuoja, kuluttajien oikeuksien täytäntöönpano ja muutoksenhaku

Millä tavalla aiotte edistää kilpailua, kuluttajan valinnanmahdollisuuksia ja kuluttajansuojaa 
vastuualueeseenne kuuluvilla aloilla?

Jos minut nimitetään komissaariksi, aion tehdä kuluttaja-asioista kaikkea EU:n politiikkaa läpileikkaavan teeman 
ja vaikuttaa EU:n kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaan sen seuraavassa vaiheessa. Minusta tulee valveutuneiden 
kansalaisten äänitorvi seuraaviksi viideksi vuodeksi. Kuluttaja-asiat ovat horisontaalisia ja vaikuttavat jokaisen 
komissaarin salkkuun. Kuluttajat odottavat Euroopan unionin helpottavan rajojen yli tapahtuvaa ostamista sekä 
verkossa että muualla, suojelevan heidän oikeuksiaan ja panevan ne täytäntöön sekä huolehtivan terveestä 
kilpailusta markkinavalvonnan avulla, jotta kuluttaja saa parhaat mahdolliset edut.

Tärkeimpänä tavoitteenani on varmistaa EU:n kuluttajien luottamus: luottamus tietoon ja niihin välineisiin, 
joiden avulla he voivat käyttää oikeuksiaan; siihen, että tarjolla on ainoastaan turvallisia tuotteita; sekä siihen, 
että viranomaiset turvaavat markkinat niin, että kuluttajat voivat täyttää tehtävänsä talouden toimijoina.

On tärkeää lisätä ymmärrystä siitä, miten kuluttajapolitiikan avulla voidaan edistää kasvu- ja työllisyystavoitetta. 
Yksityisen kulutuksen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on 56 prosenttia, joten kuluttajat pystyvät 
valinnoillaan vaikuttamaan markkinoihin.

Erilaiset välineet ja tiedotuskampanjat ovat jatkossakin avainasemassa, kun pyritään lisäämään kuluttajien 
valinnanmahdollisuuksia ja vaikuttamaan niihin. Jos minut nimitetään kuluttajapolitiikasta vastaavaksi 
komissaariksi, aion testata käytössämme olevat välineet sen selvittämiseksi, annammeko kuluttajille selkeitä ja 
helposti ymmärrettäviä tietoja. Aion tehdä asian tiimoilta tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja EU:n 
kuluttajajärjestöjen kanssa.

Mikä on näkemyksenne markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuutta koskevan paketin edistymisestä?

Aion toimia rehtinä välittäjänä neuvostossa vallitsevan pattitilanteen purkamiseksi, jotta tämä tärkeä paketti 
saadaan vihdoin hyväksytyksi. Paketissa on kyse nykyisten sääntöjen modernisoinnista ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämisestä markkinoiden tarpeita unohtamatta. Se tukee monia seuraavien vuosien painopisteitä, 
joista esimerkkejä ovat verkkokaupan haasteet sisämarkkinoilla, EU:n asema turvallisuusasioiden tiennäyttäjänä 
maailmankaupassa ja sääntelyn parantaminen. 
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Yhdessä sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa pyrin ymmärtämään vallitsevia huolenaiheita ja edistämään 
niiden ratkaisemista.

Digitaalialan markkinoiden uusi kehityssuunta, kuten dataohjattu talous ja yhteisötalouspalvelujen 
kehittyminen, on asettanut uusia lisähaasteita kuluttajansuojalle. Miten aiotte ratkaista ne?

Markkinoiden ja tekniikan dynaaminen kehitys on yleisesti ottaen tervetullutta. Innovatiivisilla ratkaisuilla 
kuluttajia autetaan säästämään aikaa ja rahaa sekä luodaan liiketoimintamahdollisuuksia ja talouskasvua. 
Toisaalta meidän on varmistettava, ettei kuluttajia johdeta harhaan tai käytetä hyväksi uuden tekniikan varjolla. 
Meidän on myös huoledittava digitaalimarkkinoilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien, lähinnä 
lasten ja vanhusten, erityistarpeista. Tämä on erittäin tärkeää, mikäli halutaan säilyttää kuluttajien luottamus 
digitaalitalouteen. Perimmäisenä tavoitteenani on luoda yhtäläiset toimintaolosuhteet kaikille yrityksille, jotka 
tarjoavat tuotteitaan tai digitaalisia palvelujaan Euroopan unionissa, soveltamalla niihin samoja tiukkoja tieto- ja 
kuluttajansuojasääntöjä riippumatta siitä, missä niiden palvelin sijaitsee.

Ensisijaisena tavoitteenani on viedä nopeasti päätökseen Euroopan yhteisistä tietosuojasäännöistä käytävät 
neuvottelut. Lisäksi tarvitsemme lainsäädäntöä, jolla modernisoidaan ja yksinkertaistetaan verkko- ja 
digitaaliostoksiin sovellettavia kuluttajasääntöjä ja edistetään työtä, jota komissio ja Euroopan parlamentti ovat 
tehneet nykyaikaista ja kuluttajaystävällistä sopimusoikeutta koskevan asetuksen eteen digitaalista 
toimintaympäristöä erityisesti silmällä pitäen. Haluan muun muassa varmistaa, että kuluttajat voivat käyttää 
palveluja, kuunnella musiikkia sekä katsella elokuvia ja urheilutapahtumia sähköisillä laitteillaan missä päin 
Eurooppaa tahansa rajoista riippumatta.

Yhteisötalouden kaltaiset liiketoimintamallit nostavat esiin kysymyksen netti- ja televiestintäpalvelujen 
välittäjien vastuusta. Kyseiset toimijat eivät ole välttämättä varsinaisia osapuolia kuluttajan kanssa tehtävässä 
sopimuksessa. Siksi onkin tärkeää, että vastuuvelvollisuus suhteessa kuluttajaan on sisäänrakennettu 
järjestelmään. Aion tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten verkoston kanssa, jonka 
puitteissa jaetaan kokemuksia tällaisiin malleihin liittyvistä kuluttaja-asioista ja määritellään koko EU:ssa 
sovellettava yhteinen lähestymistapa.

Aion olla tiiviissä yhteydessä varapuheenjohtaja Ansipiin ja komissari Oettingeriin sen varmistamiseksi, että 
näihin asioihin vaikuttavilla EU:n politiikka-aloilla sovelletaan yhtenäistä lähestymistapaa.

Millaisia toimenpiteitä aiotte vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyjen lisäksi toteuttaa tehokkaan 
täytäntöönpanon ja muutoksenhaun toteutumiseksi kuluttajien ja sääntöjä noudattavien yritysten eduksi?

Täytäntöönpano tulee olemaan yksi ensisijainen tavoitteeni. On tärkeää, että kuluttajansuojalainsäädäntöä 
sovelletaan ja että se pannaan täytäntöön samalla tavalla koko unionissa. Tavoitteena on puuttua tapahtuneisiin 
rikkomisiin ja estää markkinoiden pirstoutuminen, mutta lisäksi on tärkeää luoda pelotevaikutus ja estää uudet 
rikkomiset. Tämä kysymys tulee olemaan kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
tarkistuksen keskiössä. Haluan tehdä tiivistä yhteistyötä kuluttajajärjestöjen ja teollisuuden kanssa sen 
varmistamiseksi, että komission ehdottamat täytäntöönpanoratkaisut ovat nopeita, tehokkaita ja EU:n laajuisia. 

Aion ryhtyä jatkotoimiin kollektiivisista oikeussuojakeinoista annetun komission suosituksen johdosta. 
Jäsenvaltiot ovat aloittaneet suosituksessa esitettyjen periaatteiden soveltamisen käytännössä. Kun suosituksessa 
mainittu täytäntöönpanojakso on ohi, aion laatia yksityiskohtaisen arvion näistä kansallisista toimenpiteistä 
varmistaakseni, että ne ovat suosituksessa vahvistettujen tavoitteiden mukaisia. Arvio auttaa kollegiota 
päättämään, onko lisätoimille tarvetta.

Pyrin vaikuttamaan siihen, että vähäisiä vaatimuksia koskeva tarkistettu asetus hyväksytään nopeasti. Euroopan 
kuluttajilla ja pk-yrityksillä on oikeus kustannuksiltaan edulliseen ja nykyaikaiseen menettelyyn, jolla 
varmistetaan oikeussuojan totetuminen rajat ylittävissä vähäisissä vaatimuksissa. Ilman tällaista mekanismia 
kuluttajilla ja yrityksillä ei ole edellytyksiä ajaa vähäisiä vaatimuksiaan eikä oikeussuoja toteudu.

Lisäksi haluan turvata kuluttajien oikeuden viedä asiansa kotimaansa tuomioistuimeen ja hyödyntää kotimaansa 
lakien tarjoamaa suojaa. Tulen seuraamaan huolella hiljattain tarkistetun Bryssel I -asetuksen täytäntöönpanoa 
varmistaakseni, että se helpottaa oikeussuojan saamista lähellä kuluttajan kotipaikkaa.

4. Järkevä sääntely
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Miten aiotte parantaa etu- ja jälkikäteen tehtäviä vaikutustenarviointeja, jotta voidaan varmistaa uusien 
kuluttajansuojaa koskevien säädösehdotusten sekä voimassa olevan lainsäädännön kokonaisvaltainen ja 
tasapainoinen arviointi? Millä tavoin aiotte erityisesti varmistaa, että arvioinnit ovat näyttöön perustuvia 
ja pohjaavat tehostettuihin ja nykyistä parempiin pk-yritys- ja sisämarkkinatesteihin?

Valittu puheenjohtaja on tehnyt selväksi, että sääntelyn parantaminen on yksi uuden komission toiminnan 
painopisteistä. Kuluttajansuoja on lähtökohtaisesti horisontaalinen aihealue, jolla on vaikutusta mitä erilaisimpiin 
kansalais- ja yritysryhmiin. Siksi eri toimintavaihtoehtojen vaikutusten arviointi on ratkaisevassa asemassa 
kuluttajansuojapolitiikan jatkoa ajatellen.

Mitä tulee voimassa olevaan lainsäädäntöön, olen sitoutunut yhteistyössä varapuheenjohtaja Timmermansin 
kanssa komission aikaisemmassa sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevassa ohjelmassa (REFIT) 
asetettuun sääntelyn yksinkertaistamista koskevaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen eli yksinkertaiseen, selkeään 
ja ennakoitavissa olevaan sääntelykehykseen yrityksille ja kuluttajille. Samalla haluan varmistaa, että EU:n 
sääntelylle asetettu laatutavoite ei johda keskeisen kuluttajansuojan tahattomaan heikentymiseen.

Kuluttajapolitiikan alalla aion varmistaa, että sääntöjä on helppo ymmärtää ja noudattaa. Aion jatkaa voimassa 
olevan lainsäädännön ilmoitettua REFIT-arviointia, joka kattaa muun muassa äskettäin voimaan tulleet 
direktiivit kiinteistöjen osa-aikaisesta käyttöoikeudesta ja kuluttajan oikeuksista sekä direktiivit 
kulutustavaroiden kaupasta ja niihin liittyvistä takuista, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista ja 
sopimattomista kaupallisista menettelyistä. Arvioinnin tulokset auttavat määrittelemään, mikä on paras tapa 
yksinkertaistaa ja konsolidoida kyseiset säännöt.

Yksi tärkeä väline työssäni tulee olemaan vakaan, näyttöön perustuvan ja tulevaisuuteen suuntautuvan 
politiikanteon tueksi kerätyn näytön käyttö. Markkinoiden tulostaulun ja kuluttajatulostaulun kaltaisten 
välineiden avulla kerätyt tiedot voivat osoittautua hyödyllisiksi sääntelyviranomaisten työssä. Lisäksi aion 
varmistaa, että komission yksiköt hyödyntävät vaikutustenarviointeja täysipainoisesti valmistellessaan 
vastuulleni kuuluvaa uutta lainsäädäntöä ja ottavat tarkkaan huomioon politiikka-aloitteen todennäköiset 
vaikutukset kuluttajiin, pk-yrityksiin ja mikroyrityksiin.

Haluan myös varmistaa, että kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä, myös elinkeinoelämän järjestöjä ja 
kuluttajajärjestöjä, kuullaan hyvissä ajoin ennen aloitteiden käynnistämistä. Politiikka-aloitteiden vaikutuksia pk-
ja mikroyrityksiin tarkastellaan huolellisesti, jotta voitaisiin välttyä niille aiheutuvalta liialliselta rasitukselta. 
Junckerin poliittisten suuntaviivojen mukaisesti ja yhteistyössä asiaankuuluvista EU:n politiikoista vastaavien 
komissaarien kanssa aion nostaa etusijalle aloitteet, joilla voidaan edistää yhdennettyjen digitaalisten 
sisämarkkinoiden luomista.

Miten mielestänne voitaisiin parantaa parlamentin valiokuntien osallistumista lainsäädäntöehdotusta 
edeltävään ja erityisesti SEUT-sopimuksen 225 artiklan mukaisesti tehtyihin lainsäädäntöaloitteisiin? 
Millaisia toimenpiteitä aiotte toteuttaa varmistaaksenne, että sidosryhmiä kuullaan täysimääräisesti ja 
asianmukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että säännökset ovat kasvun, työpaikkojen luomisen, 
innovoinnin ja kilpailukyvyn kannalta tarkoituksenmukaisia?

Komission valittu puheenjohtaja on todennut, että parlamentin lainsäädäntömietintöihin on suhtauduttava 
pieteetillä. Olen täysin samaa mieltä.

Sidosryhmien kuulemiset ovat olennainen osa sääntelyn parantamista ja keskeisessä asemassa varmistettaessa, 
että ehdotuksilla saavutetaan asetetut tavoitteet ja pystytään vaikuttamaan asioihin. Viime vuosina on toteuttu 
toimenpiteitä, joilla sidosryhmiä autetaan etenemissuunnitelmien avulla fokusoimaan toimintaansa ja niiden 
kuulemiseen varataan enemmän aikaa. Nämä toimenpiteet olisi vakiinnutettava. Kuuleminen ei ole pelkästään 
perussopimuksesta johtuva velvollisuus. Olen vakuuttunut, että kuulemisten avulla ehdotusten laatu paranee ja 
saadaan aikaan todellisia vaikutuksia.

Millä tavoin aiotte varmistaa kuluttajaoikeuksien täytäntöönpanon ja toteutumisen ja varmistaa myös, 
että jäsenvaltiot täyttävät sitoumuksensa?

Etusijalla on EU:n lainsäädännön oikea-aikainen ja moitteeton täytäntöönpano. Kuluttajan oikeuksista hiljattain 
annetun direktiivin saattaminen osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä on tässä suhteessa ensimmäinen 
koetus. Jos EU:n säännösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä tai niiden täytäntöönpano on 
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puutteellista eikä vuoropuhelu jäsenvaltioiden kanssa johda toivottuun tulokseen, en epäröi käynnistää 
rikkomusmenettelyä. 

Toiseksi on sovittava uusista yhteistyöjärjestelyistä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa täytäntöönpanon 
tehostamiseksi. Joissakin asioissa nopea toiminta EU:n tasolla on huomattavasti tehokkaampaa kuin yksittäiset 
kansalliset toimet. Meidän on tarkasteltava kuluttajansuojaa koskevaa yhteistyökehystä tästä näkökulmasta, jotta 
voimme mahdollistaa komission koordinoimat EU:n yhteiset täytäntöönpanotoimet yhteisen edun mukaisissa 
asioissa.

Kolmanneksi kuluttajilla on oltava aukottomat tiedot oikeuksistaan ja välineet niiden käyttöön. Tässä on kyse 
valinnanvapaudesta.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan kysymykset

5. Siviilioikeus

Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2014 hyväksymissä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 
strategisissa suuntaviivoissa määrätään erityisesti Euroopan tasolla toteutettavista lisätoimista, joiden 
avulla edistetään tuomioiden ja päätösten vastavuoroista tunnustamista ja helpotetaan niiden 
täytäntöönpanoa. Suuntaviivoissa kehotetaan myös parantamaan viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa 
ja yhteistyötä.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat aikaisemmin olleet yksimielisiä oikeusjärjestelmän 
uudistamisesta sekä EU-asioihin liittyvän oikeudellisen koulutuksen parantamisesta. Komissiolla on ollut 
kuluneen kahden vuoden aikana käynnissä tätä alaa koskeva kokeiluhanke.

Millä tavoin aiotte jatkossa edistää EU-tason yhteistyötä siviilioikeudellisissa asioissa? Millaisia 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä on suunnitelmissanne?

Jos minut nimitetään komissaariksi, sitoudun jatkamaan siviilioikeudellisen yhteistyön kehittämistä niin, että 
oikeusasioiden politiikka palvelee Euroopan kansalaisia täysipainoisesti ja edistää EU:n kasvu- ja 
työllisyystavoitteita. Olen vakuuttunut, että voimme oikeasti helpottaa kansalaisten ja yritysten elämää 
yksinkertaistamalla monimutkaisia ja mahdollisesti ristiriitaisia oikeudellisia tilanteita.

Kauppaoikeuden alalla aion selvittää, miten liiketoimintaa yli rajojen harjoittavien yritysten oikeusvarmuutta 
voidaan lisätä varsinkin niiden sijoittautumiseen, toimintaan ja toiminnan lopettamiseen sovellettavan 
lainsäädännön osalta. Tämä ongelma on nostettu esiin EU-tason toimien puuttumista käsittelevässä parlamentin 
mietinnössä.

Aion nostaa asialistan kärkeen myös toisen kasvua edistävän oikeusalan aloitteen, jossa etsitään keinoja 
maksukyvyttömyysmenettelyjen uudistamiseksi Euroopassa. Lähestymistavan painopiste olisi siirrettävä 
selvitystilasta yritysten pelastamiseen. Uskon, että näin voimme säästää monia elinkelpoisia yrityksiä ja 
työpaikkoja. Jos minut nimitetään komissaariksi, aion selvittää, miten jäsenvaltiot ovat reagoineet komission 
suositukseen, joka koskee uutta lähestymistapaa yritysten epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen. 
Selvitystyön lähtökohtana on parlamentin vuonna 2011 antama päätöslauselma, jossa kehotettiin 
yhdenmukaistamaan eräitä maksukyvyttömyyslain osa-alueita.

Rajatylittävän perheoikeuden alalla ensisijaisena tavoitteenani on tarkistaa lainvalintasäännöt (nk. Bryssel II a -
asetus) ottaen huomioon, miten suuri merkitys niillä on perheiden hajotessa. Haluan käydä perusteellista 
keskustelua nykyisistä puutteista ja löytää innovatiivisia ratkaisuja, kuten sovittelumekanismeja ja tarvittaessa 
uutta lainsäädäntöä. Haluan puuttua lapsen huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja palautusmääräyksiä 
lapsikaappaustapauksissa koskevien päätösten täytäntöönpanomenettelyjen kestoon ja ajoittaiseen 
tehottomuuteen. Katson myös, että tarpeettomista muodollisuuksista pitäisi luopua.

Olen valmis käymään sidosryhmien kanssa keskustelua siitä, pitäisikö voimassa oleva siviilioikeuden säännöstö 
konsolidoida, pitäisikö sitä täydentää ja miten asiassa edetään. Tarvitaan lisätoimia oikeusjärjestelmien välisen 
keskinäisen luottamuksen sekä oikeusalan ammattilaisten ja tuomareiden tietämyksen lisäämiseksi. Tämä on 
avainasemassa pyrittäessä parantamaan tuomioiden vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa muissa 
jäsenvaltioissa, millä on suuri merkitys sisämarkkinoilla. 
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Yksi keskinäisen luottamuksen olennainen näkökohta on varmuus siitä, että siviiliprosessiin liittyvät osapuolten 
oikeudet tulevat turvatuiksi muissa jäsenvaltioissa tapahtuvissa oikeudenkäynneissä erityisesti asiakirjojen 
tiedoksiantoon, todisteiden vastaanottoon ja lapsen etuun perheoikeudellisissa menettelyissä liittyvissä asioissa. 
Haluan käydä keskustelua vaihtoehtoisista tavoista vahvistaa osapuolten oikeuksia siviilioikeudellisissa 
menettelyissä ja analysoida niitä. Tarvittaessa voidaan harkita menettelyissä sovellettavien vähimmäisnormien 
käyttöönottoa.

Toinen hyvä tapa lujittaaa keskinäistä luottamusta on lisätä yhteistyömekanismien käyttöä. Meillä on käytössä 
erinomainen väline: siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden Euroopan oikeudellinen verkosto. Verkosto 
muodostuu jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja yhteyshenkilöistä, ja siinä ovat edustettuina kaikki oikeusalan 
ammatit. Verkosto on tärkeä kumppani, ja aionkin arvioida sen toimintaa selvittääkseni, miten siitä voidaan 
tehdä entistä hyödyllisempi. 

Euroopan oikeusportaali on toinen väline, jolla tiedonvaihtoa voidaan parantaa. Portaali sisältää valtavasti tietoa 
EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännöstä. Sen pitäisi mahdollistaa pääsy toisiinsa liitettyihin rekistereihin 
esimerkiksi maksukyvyttömyysasioissa. Aion selvittää, missä määrin tiedonvaihtoa voidaan lisätä esimerkiksi 
testamenttien ja perimyksen osalta.

Millaisia uusia aloitteita aiotte tehdä sähköisen oikeudenkäytön ja oikeudellisen koulutuksen aloilla, jotka 
ovat keskinäisen luottamuksen ja näin ollen vastavuoroisen tunnustamisen kannalta merkittäviä?

Keskinäinen luottamus oikeusjärjestelmiin on olennaista Euroopan oikeusalueen toiminnassa. Olen samaa mieltä 
siitä, että oikeusalan toimijoiden koulutuksella ja vaivattoman tiedonsaannin varmistamisella on tässä keskeinen
rooli, ja olenkin sitoutunut edistämään niitä.

Jos minut nimitetään komissaariksi, aion varmistaa, että saavutamme tavoitteen, jonka mukaan puolet kaikista 
oikeusalan toimijoista EU:ssa saa vuoteen 2020 mennessä eurooppalaista oikeusalan koulutusta. Meidän on 
muutettava oikeudellista kulttuuria auttamalla alan toimijoita ottamaan unionin oikeus huomioon päivittäisessä 
työssään.

Aion tehdä kumppaneidemme kanssa tiivistä yhteistyötä kansallisella ja Euroopan tasolla sen varmistamiseksi, 
että koulutuksen tarjoajat jäsenvaltioissa ovat tietoisia Euroopan parlamentin onnistuneessa kokeiluhankkeessa 
määritellyistä parhaista toimintatavoista. Voimme kehittää hanketta edelleen ja tehdä siitä näkyvämmän. Yksi 
keino olisi järjestää vuosittain korkean tason tapaamisia.

Meidän on hyödynnettävä tuomarien ja syyttäjien koulutuksesta saatuja kokemuksia muiden oikeusalan 
ammattiryhmien, kuten asianajajien ja tuomioistuinten muun henkilökunnan koulutuksessa. Heidän on voitava 
soveltaa EU:n sääntöjä, esimerkiksi uusia perimyssääntöjä, paljon laajemmin kuin aikaisemmin. Meidän on 
lisättävä koulutuksen tarjoajien välistä yhteistyötä.

Lisäksi aion helpottaa ja nopeuttaa koulutushankkeille myönnettävää rahoitusta ja kohdentaa sen paremmin, jotta 
voidaan vähentää hallinnollista rasitusta ja mahdollistaa pienempien koulutuksen tarjoajien osallistuminen, 
esimerkiksi julkaisemalla pelkkiä koulutushankkeita koskevia ehdotuspyyntöjä.

Tavoitteenani on tehdä sähköisestä oikeudenkäytöstä toimiva ja jatkuvasti päivittyvä väline, joka tarjoaa
käytännön palveluja kansalaisille ja oikeusalan toimijoille. Voimme harkita sellaisen hakuvälineen 
käyttöönottoa, jonka avulla kansalaiset voivat löytää tarvitsemaansa oikeudenalaan erikoistuneen, omakielisen 
asianajajan tai notaarin EU:ssa. Aion huolehtia siitä, että Euroopan oikeusportaalissa otetaan vuoden 2015 alussa 
käyttöön uusia välineitä, jotka mahdollistavat suoran sähköisen viestinnän kansalaisten ja toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevan tuomioistuimen välillä. Näin kansalaiset voivat toimittaa eurooppalaisen vähäisen vaateen tai 
eurooppalaisen maksumääräyksen suoraan toisen jäsenvaltion toimivaltaiseen tuomioistuimeen. 

Oikeusportaalille on luotava selvät hallintarakenteet ja tiukat tietosuojasäännökset.

6. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Komissio esitteli vuonna 2012 eurooppalaista yhtiöoikeutta sekä yritysten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmää koskevan toimintasuunnitelman, joka perustui ajatukseen siitä, että yhtiöoikeuden ja 
yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän avulla olisi varmistettava, että yritykset ovat kilpailukykyisiä 
ja kestäviä. Valitettavasti toimintasuunnitelma pantiin vain osittain täytäntöön ja joitakin ilmoitettuja 
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ehdotuksia ei koskaan edes esitelty. Nimenomaan kestävät ja kilpailukykyiset yritykset ovat erittäin 
tärkeitä EU:n talouden elpymisen, kasvun luomisen, innovaatioiden edistämisen sekä pitkän aikavälin 
investointien ja työllisyyden kannalta. Millainen yritysten hallinnointi- ja ohjauspolitiikka olisi 
mielestänne järkevä ja millaisia toimia aiotte edistää kannustaaksenne EU:n yrityksiä tavoittelemaan 
yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän sekä yritysten yhteiskunnallisen vastuun alalla korkeampia 
vaatimuksia, jotta edistetään tulojen ja varallisuuden tasapainoa?

Olen täysin samaa mieltä siitä, että yritysten tehokas hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä on avainasemassa niiden 
pitkän aikavälin kestävyyden ja kilpailukyvyn kannalta. Kannatan ”noudata tai selitä” -lähestymistapaa, joka 
esitetään tilinpäätöksiä koskevassa direktiivissä ja jota tarkennetaan komission vuonna 2014 antamassa 
suosituksessa. Se antaa yrityksille mahdollisuuden poiketa tietyistä suosituksista edellyttäen, että ne perustelevat 
asiansa riittävän hyvin.

Komissio on toteuttanut valtaosan vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa ilmoitetuista aloitteista, muun muassa 
direktiivin muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta, direktiiviehdotukset osakkeenomistajien 
oikeuksista annetun direktiivin tarkistamisesta ja yhdenmiehenyhtiöstä sekä suosituksen ”noudata tai selitä” -
lähestymistavasta.

Lisäksi valmistellaan muita aloitteita, esimerkiksi rajatylittäviä sulautumisia koskevan direktiivin mahdollista 
tarkistusta, rajatylittäviä jakautumisia koskevien sääntöjen käyttöönottoa ja työntekijöiden omistusta koskevien 
esteiden selvittämistä. Jos minut nimitetään komissaariksi, aion varmistaa, että annetuista sitoumuksista pidetään 
kiinni.

Katson, että yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää on syytä kehittää edelleen, jotta voidaan parantaa 
yritysten kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä ajattelevien ja sitoutuneiden osakkeenomistajien 
määrän kasvattaminen on jatkossakin yksi keskeisistä haasteista. Ensi vuonna valmistuu kertomus siitä, miten 
yhteisösijoittajia ja varainhoitajia voidaan kannustaa ottamaan pitkän aikavälin riskitekijät (myös ympäristö-, 
sosiaali- ja hallinnointiasiat) huomioon investointistrategioissaan. Kertomuksessa tarkastellaan toimenpiteitä, 
joilla voidaan edistää pitkän tähtäimen ajattelua ja lisätä sijoittajayhteisön vastuullisuutta.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kysymykset

7. Kysymys:

Mitkä ovat kaksi tärkeintä prioriteettianne rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön ja tietosuojan 
alalla? Mitä erityistä menetelmää aiotte soveltaa näiden kahden prioriteetin toteuttamiseksi?

Rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä prioriteettinani on riippumattoman ja tehokkaan Euroopan 
syyttäjänviraston perustaminen vuoteen 2016 mennessä. Perussopimus antaa siihen vakaan oikeudellisen 
perustan, ja virastolla on avainrooli EU:n talousarvion suojaamisessa petoksilta. Uskon, että vuosi 2016 on 
realistinen tavoite, kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin poliittinen tuki, jäsenvaltioiden entistä 
rakentavampi lähestymistapa neuvostossa sekä nykyisten ja tulevien puheenjohtajavaltioiden vahva 
sitoutumisaste. Poliittisesta näkökulmasta petosten torjunnalla on kiire, sillä se edistää osaltaan julkisen talouden 
vakauttamista. 

Aion toimia rakentavasti ja läpinäkyvästi, jotta mahdollisimman moni jäsenvaltio voisi osallistua Euroopan 
syyttäjänviraston toimintaan. Tämä ei saa kuitenkaan tapahtua viraston riippumattomuuden, tehokkuuden ja 
vastuuvelvollisuuden kustannuksella. Jos minut nimitetään komissaariksi, huolehdin siitä, että näistä ehdotuksen 
perusvaatimuksista ei tingitä. 

Aion myös huolehtia menettelytakeiden ja tuomioistuinvalvonnan toteutumisesta tiukkojen vaatimusten 
mukaisesti. Olen noteerannut Euroopan syyttäjänvirastosta annettuun parlamentin väliaikaiseen mietintöön 
sisältyvät hyödylliset suositukset. Aion jatkossakin kuunnella tarkkaan Euroopan parlamentin näkemyksiä. 
Toimintamme on oltava läpinäkyvää, ja meidän on jatkettava kansallisten parlamenttien osallistamista 
perussopimuksilla luodun oikeudellisen kehyksen mukaisesti. Kansallisilta parlamenteilta onkin saatu paljon
rakentavaa palautetta. Toiminnan täyden oikeutuksen ja hyvien tulosten edellytyksenä on parlamenttien 
poliittinen tuki.

Koska rikos- ja prosessioikeutta ei ole yhdenmukaistettu, vastavuoroisen tunnustamisen ansiosta eri 
jäsenvaltioiden tuomarit ja syyttäjät voivat kommunikoida suoraan keskenään sekä tunnustaa toistensa tekemät 
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päätökset ja panna ne tarvittaessa täytäntöön, mikä karsii muodollisuudet minimiin. Haluaisin laajentaa tätä 
toimintaa ja keskustella parlamentin ja komissaarikollegojeni kanssa aloitteesta, joka koskee vastavuoroisen 
tunnustamisen välineitä rajatylittävässä varojen takaisinperinnässä. Aloitteen tavoitteena on varmistaa, että rikos 
ei kannata, piilottivatpa rikolliset varansa minne hyvänsä.

Jos minut nimitetään komissaariksi, aion panostaa Euroopan yhteisistä tietosuojasäännöistä käytävien 
neuvottelujen viemiseen nopeasti päätökseen. Eurooppa-neuvosto pitää sääntöjä välttämättöminä digitaalisten 
sisämarkkinoiden toiminnan ja valmiiksi saattamisen kannalta ja toivoo, että ne hyväksytään vuonna 2015. 
Säännöt ovat tärkeitä myös siksi, että tietosuojassa on kyse kansalaisen perusoikeudesta nopeasti muuttuvassa 
teknologisessa ympäristössä. Sääntöjen myötä otetaan käyttöön yksi ainoa tietosuojalaki koko Euroopalle, 
luodaan uudet ja paremmat oikeudet yksityishenkilöille, yksinkertaistetaan liiketoimintaa sekä varmistetaan 
tinkimätön ja koordinoitu täytäntöönpano valvontaviranomaisten toimesta. Aion tehdä tiivistä yhteistyötä 
Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa ja pyrkiä siihen, että mikäli minut nimitetään komissaariksi, 
uudistuspaketti hyväksytään toimikauteni ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Tämä on Euroopan komission ja 
Euroopan parlamentin yhteinen tavoite, ja meidän pitäisi tehdä yhteistyötä sen saavuttamiseksi. 

Olen tyytyväinen Euroopan parlamentin äänestystulokseen ensimmäisessä käsittelyssä, koska siinä parlamentti 
asettui tukemaan uudistuksen rakennetta ja pääkohtia. Neuvostossa tämän vuoden kesäkuussa sovittu yleinen 
osittainen lähestymistapa on sekin merkittävä edistysaskel. Se osoittaa, että jäsenvaltiot ovat hyvin lähellä 
yhteisen kannan aikaan saamista. Se osoittaa myös sen, että toimielimet ovat ymmärtäneet uudistuksen 
merkityksen toisaalta Euroopan kansalaisten oikeuksien ja toisaalta eurooppalaisten yritysten kasvun kannalta. 

Oletteko valmis pyydettäessä osallistumaan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
kyselytuntiin, jotta näitä prioriteetteja voitaisiin tarkastella uudelleen ja keskustella ajankohtaisista 
asioista?

Olen täysin sitoutunut tekemään tiivistä yhteistyötä parlamentin valiokuntien kanssa ja odotan innolla 
yksityiskohtaisempaa ja jatkuvaa vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa. Olen sitä mieltä, että 
vuoropuhelussa olisi katsottava eteenpäin komission työohjelman valmistelu mielessä pitäen. Lisäksi 
vuoropuhelun olisi oltava keino seurata täytäntöönpanoa ja tehdä siitä tiliä. Odotan kiinnostuneena vuoropuhelua 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan sekä muiden asiaankuuluvien valiokuntien kanssa.

8. Kysymys:

Vastuualueeseenne kuuluu tiettyjä keskeisiä asioita, joita seuraavat kysymykset koskevat:

Voisitteko kertoa, millaisia toimia suunnittelette toteuttavanne, jotta syrjinnän torjumista koskeva 
monialainen direktiivi hyväksytään toimikaudellanne?

Syrjinnälle kansalaisuuden, sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, 
iän, seksuaalisen suuntautumisen tai vähemmistöön kuulumisen perusteella ei ole sijaa Euroopan unionissa. 
EU:lla on jo kattavaa lainsäädäntöä, jolla kielletään syrjintä kansallisuuden, sukupuolen ja rodun perusteella, 
mutta muiden ryhmien osalta syrjintäkielto koskee ainoastaan työmarkkinoita.

Siksi aion huolehtia siitä, että syrjinnän torjumista koskeva monialainen direktiivi hyväksytään, ja aion ryhtyä 
uusiin toimiin, jotta neuvosto pääsisi asiassa sovintoon. Valittu puheenjohtaja Juncker määritteli direktiivin 
Euroopan parlamentille heinäkuussa esitetyissä poliittisissa suuntaviivoissaan prioriteetiksi, ja olen ehdottomasti 
samaa mieltä.

Aikaisempien puheenjohtajavaltioiden ja komission tekemän työn ansiosta direktiiviehdotuksen tekniset 
kysymykset on ratkaistu. Teksti on harkittu ja valmis hyväksyttäväksi. Siinä noudatetaan toissijaisuusperiaatetta, 
eikä se aiheuta suhteetonta rasitusta. Jäljellä olevat esteet eivät ole taloudellisia vaan poliittisia, ja keskitän 
toimeni niihin.

Aion tehdä yhteistyötä muutaman vastahakoisen jäsenvaltion hallituksen kanssa voidakseni ymmärtää jäljellä 
olevat huolenaiheet ja ratkaista ne. Haluan myös tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja 
arvostaisin suuresti, jos Euroopan parlamentin jäsenet voisivat tukea tätä, koska ehdotus on tärkeä ja siitä on 
syytä pitää kiinni.
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Pitäisikö rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen välistä 
tietosuojasopimusta (niin sanottu ”sateenvarjosopimus”) koskevat neuvottelut saattaa päätökseen? 
Aiotteko aloittaa sopimuksen väliaikaisen soveltamisen ennen sopimuksen tekemistä, mikäli 
Yhdysvaltojen lainsäädäntöprosessi, jota vaaditaan hallinnollisten ja oikeudellisten oikeussuojakeinojen 
myöntämiseksi EU:n kansalaisille, on edelleen kesken?

Tähän kysymykseen on helppo vastata. Sateenvarjosopimus voidaan tehdä vain, jos se kunnioittaa EU:n 
perusoikeuksia eli siinä tapauksessa, että Yhdysvallat myöntää EU:n kansalaisille tehokkaat oikeussuojakeinot 
henkilön kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta.

Yhdysvaltain hallinto on sitoutunut antamaan lainsäädäntöä, jolla EU:n kansalaisille annetaan samat takeet kuin 
Yhdysvaltojen kansalaisille ja maassa asuville annetaan yksityisyyden suojasta annetulla lailla (Privacy Act). Jos 
tällaista lainsäädäntöä annetaan, se olisi läpimurto ja saavutus, jonka eteen unioni on tehnyt hartiavoimin töitä 
viimeisten kymmenen vuoden ajan.

Koska kyseessä on erittäin tärkeä asia, neuvottelut Yhdysvaltain hallinnon kanssa saavat jakamattoman 
huomioni ja tiedotan neuvottelujen kulusta Euroopan parlamentille säännöllisesti.

Arvostaisin suuresti, jos Euroopan parlamentin jäsenet voisivat hyödyntää yhteyksiään Yhdysvaltain kongressin 
jäseniin viestiäkseen siitä, miten tärkeää tämän lainsäädännön läpimeno on.

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kysymykset

9. Vuoden 2015 jälkeinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva tulevaisuusstrategia

Voisitteko arvioida naisten ja miesten tasa-arvoa koskevan nykyisen strategian (2010–2015) hyviä ja 
huonoja puolia? Millaisia konkreettisia ehdotuksia Teillä on esittää vuosien 2015–2020 ja siitä eteenpäin 
ulottuvan sukupuolten tasa-arvoa koskevan tulevaisuusstrategian suhteen arvioituanne sitä 
perinpohjaisesti? Millä tavoin siinä voitaisiin ottaa huomioon uudet haasteet ja miten sen avulla voitaisiin 
kattaa kaikki sukupuolten tasa-arvoon tähtäävän toiminnan osa-alueet? Miten se voitaisiin ottaa 
huomioon vuoden 2015 jälkeisessä naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevassa 
kansainvälisessä kehyksessä ja miten strategian avulla voitaisiin luoda tehokasta vuorovaikutusta muiden 
EU:n politiikka-alojen kanssa?

Naisten ja miesten tasa-arvoa koskeva strategia (2010–2015) on osoitus komission sitoutumisesta sukupuolten 
tasa-arvoon. Valtaosaan strategiassa esitetyistä keskeisistä toimista on ryhdytty ja merkittäviä tuloksia on jo 
saavutettu. Esimerkiksi naisten määrä yritysten johtokunnissa on kasvanut jonkin verran EU:ssa, mikä voidaan 
laskea komission aiheesta antaman direktiiviehdotuksen ansioksi.

Saavutetusta edistyksestä huolimatta meillä on edelleen suuria haasteita ratkottavana, ja onkin tärkeää jatkaa 
vallitsevan epätasa-arvon, syrjinnän ja väkivallan torjumista. Olen vakaasti sitä mieltä, että tarvitsemme selkeän 
lähestymistavan tasa-arvoon, ja aionkin tehdä strategiaa uudistavien vaihtoehtojen kartoittamisesta yhden 
prioriteeteistani. 

Sukupuolten tasa-arvo on turvattava, ja sen on oltava yksi yhteiskuntamme perusperiaate. Se on myös 
olennainen osa kestävän kehityksen edistämistä maailmanlaajuisesti. EU tukee sukupuolten tasa-arvoa erillisenä 
tavoitteena samoin kuin sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista muissa vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevan 
ohjelman tavoitteissa. 

Meidän on panostettava keskeneräiseen työhön eli sukupuolten välisiin eroihin palkoissa ja osallistumisessa. 
Lisäksi on puututtava sukupuolten välisiin eläke-eroihin, jotka ovat EU:ssa erittäin suuret. Viimeisimpänä mutta 
ei suinkaan vähäisimpänä prioriteettina työlistallani on osallistua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sovellettavan 
kokonaisvaltaisen eurooppalaisen lähestymistavan muotoiluun. 

10. Sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa

Millä tavoin aiotte sisällyttää sukupuolinäkökulman politiikka-alaanne ja millaisia konkreettisia toimia 
aiotte toteuttaa, jotta sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa pantaisiin 
järjestelmällisesti täytäntöön ja sen toteutumista myös valvottaisiin EU:n politiikkatoimissa ja ohjelmissa, 
lainsäädännössä ja talousarviossa sekä päätöksenteon kaikilla tasoilla ja kaikissa sen vaiheissa? Millaista 
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yhteistyötä suunnittelette tekevänne muiden komission jäsenten kanssa vahvistaaksenne 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista kaikilla politiikka-aloilla?

Sukupuolten tasa-arvosta vastaavana komissaarina aion johtaa komissiossa toteutettavia alan toimia. Haluan, että 
komissio sitoutuu uuden strategian avulla selkeästi ottamaan sukupuolinäköhdat huomioon kaikessa 
toiminnassaan. Strategian lähestymistapa on kaksinainen: toisaalta siihen sisältyy erityisiä toimia naisten ja 
miesten tasa-arvon edistämiseksi ja toisaalta se kannustaa sukupuolinäkökohdan huomioon ottamiseen kaikessa 
toiminnassa. 

Aion tehdä tiivistä yhteistyötä muiden komissaarien kanssa strategian laadintavaiheessa, jotta 
sukupuolinäkökohdat otettaisiin huomioon vähintään yhdessä heidän salkkuunsa kuuluvassa politiikkatoimessa, 
säädöksessä tai rahoitusohjelmassa jo käynnissä olevien sukupuolten tasa-arvotoimien ohella. 

Lisäksi sitoudun parantamaan sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista muillakin vastuulleni kuuluvilla 
politiikan aloilla eli oikeus- ja kuluttajansuoja-asioissa.

Yhdessä varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa aion selvittää, miten voimme vahvistaa kolmea erittäin 
keskeistä tasa-arvon valtavirtaistamisvälinettä eli vaikutustenarviointeja, muita arviointeja ja tasa-
arvonäkökohdat huomioivaa budjetointia. Tämä on erittäin tärkeää juuri nyt, kun jäsenvaltioissa on käynnissä 
rakenneuudistuksia, jotka saattavat vaikuttaa eri tavoin naisiin ja miehiin, heidän elämäänsä ja heidän 
työntekoonsa. Tässä yhteydessä on tärkeää tehdä yhteistyötä työmarkkinavuoropuhelusta vastaavan 
varapuheenjohtajan kanssa. Aion tehdä yhteistyötä myös budjetista ja henkilöstöstä vastaavan 
varapuheenjohtajan kanssa keinoista, joilla tasa-arvon valtavirtaistamisesta annettu julistus voidaan sisällyttää 
monivuotiseen rahoituskehykseen.

Olen vakuuttunut, että yhdessä nämä toimet muodostavat kokonaisvaltaisen politiikkakehyksen tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen komissiossa tavalla, joka kannustaa jäsenvaltioita jatkamaan omia valtavirtaistamistoimiaan.


