
 

10 Euroopan parlamentin saavutusta päättyvältä
istuntokaudelta
 
Seuraavien EU-vaalien lähestyessä tutustu parlamentin tärkeimpiin saavutuksiin nyt
päättyvältä viisivuotiskaudelta.
 

Halvempia puheluita
 
Kesäkuussa 2017 voimaanastuneet säännöt roaming-maksujen lopettamisesta tarkoittavat, että
EU-alueella matkustaessasi voit nyt soittaa, lähettää tekstiviestejä ja käyttää mobiilidataa
samaan hintaan kuin kotimaassasi. Lisäksi 15. toukokuuta 2019 astuivat voimaan EU:n
sisäisten puhelujen hintakatot, jotka asettavat puheluiden enimmäishinnaksi 19 senttiä
minuutissa.
 
Parempi valikoima verkko-ostoksilla
 
Kuluttajille on tarjolla laajempi valikoima tuotteita kuten hotellihuoneita, vuokra-autoja tai
festrarilippuja, kun geoblokkauksen kieltävät säännöt astuivat voimaan kaikkialla EU:ssa
joulukuussa 2018.
 
Vähemmän muovia vesistöissä
 
Parlamentin hyväksyttyä vuonna 2015 tavoitteen vähentää ohuita muovipusseja EU:ssa 72 %
eurooppalaisista kertoo käyttävänsä niitä entistä vähemmän. Lisäksi maaliskuussa 2019
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/digital/20170612STO77250/end-of-roaming-the-fight-to-abolish-surcharges-abroad
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20190508STO45143/halvempia-ulkomaanpuheluita-eu-ssa
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20190508STO45143/halvempia-ulkomaanpuheluita-eu-ssa
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/digitaaliset-sisamarkkinat/20180126STO94142/maarajoitukset-poistuvat-eu-n-sisaisista-verkko-ostoksista
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20150424IPR45708/meps-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags


parlamentti hyväksyi useiden kertakäyttömuovituotteiden, kuten lautasten, aterimien ja pillien
kiellon.
 

Parempaa suojaa netissä
 
EU:n tietosuojasäännöt kävivät läpi suurimman päivityksensä kahteen vuosikymmeneen, kun
uusi tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2018 antaen eurooppalaisille enemmän
valtaa omien henkilötietojensa käyttöön netissä. Lisäksi parlamentti päivitti EU:n
tekijänoikeusäännöt vastaamaan paremmin digiajan haasteita.
 
Lisää oikeuksia työntekijöille
 
Huhtikuussa 2019 mepit hyväksyivät työn ja yksityiselämän yhteensovittamista koskevat uudet
säännöt, joiden mukaan isyysloman pituuden tulee olla vähintään 10 päivää ja omaishoitajien
tulee saada vähintään viisi päivää lomaa vuodessa. Lisäksi parlamentti takasi perusoikeudet
epätyypillisissä tai alustatalouden työsuhteissa oleville työntekijöille.
 
Puhdas planeetta tuleville sukupolville
 
Historiallisessa äänestyksessä vuonna 2016 parlamentti hyväksyi Pariisin ilmastosopimuksen,
jonka allekirjoittajat sitoutuivat taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Sittemmin mepit ovat
tehneet töitä päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi.
 

Mikä on Euroopan parlamentti?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/what-is-the-european-parliament
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/sosiaalinen-osallisuus/20180706STO07413
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/energiaunioni/20180109STO91387


Enemmän mahdollisuuksia opintoihin ulkomailla
 
Jotta yhä useammat eurooppalaiset voisivat hyötyä EU:n koulutus- ja nuoriso-ohjelmasta, mepit
vaativat maaliskuussa 2019 Erasmus+:n rahoituksen kolminkertaistamista seuraavalla
budjettikaudella 2021–2027.
 
Talouskasvuun vauhtia
 
Parlamentin joulukuussa 2018 hyväksymä EU-Japani-kauppasopimus on laajin EU:n koskaan
neuvottelema kahdenvälinen kauppasopimus. Taloutta vauhdittavat myös muut EU:n
neuvottelemat kauppasopimukset, esimerkiksi Kanadan ja Singaporen kanssa.
 
Turvallisempi Eurooppa
 
Tehostaakseen terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaista työtä parlamentti puolsi
vuonna 2016 sääntöjä, joilla velvoitetaan lentoyhtiöt antamaan kansallisille viranomaisille tietoa
EU:sta lähtevistä ja sinne saapuvista matkustajista. Vuonna 2017 mepit hyväksyivät lisäksi
EU:n laajuiset säännöt vierastaistelijoiden pysäyttämiseksi. Parlamentti on kuluneella kaudella
myös päivittänyt aselainsäädäntöä ja hyväksynyt terrorismin rahoitusta estäviä sääntöjä.
 
Edullisempaa energiaa
 
Eurooppalaiset kotitaloudet voivat säästää keskimäärin 500 euroa vuodessa meppien vuonna
2017 hyväksymien kodinkoneiden yksinkertaisempien energiamerkintöjen ansiosta.
 
EU-vaalit järjestetään 23.–26. toukokuuta välisenä aikana (Suomessa 26. toukokuuta).
Äänestämällä voit vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen ja parlamentin tuleviin päätöksiin asioissa,
jotka koskevat jokapäiväistä elämääsi. Lisää tietoa löydät täältä.
 

Miten mepit edustavat minua?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/kansainvalinen-kauppa/20181127STO20312
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/world/20161014STO47381/eu-n-kauppasopimukset
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/world/20161014STO47381/eu-n-kauppasopimukset
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/matkustajarekisteri
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/matkustajarekisteri
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/terrorismi/20180316STO99922
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170609IPR77001/simplifying-energy-labels-for-home-appliances-to-a-to-g
https://www.tallakertaaaanestan.eu/


Lisätietoa
Mitä mepit tekevät?
Miten parlamentin työ vaikuttaa jokapäiväiseen elämääsi?
Näin äänestät
Kaikki vuoden 2019 EU-vaaleista
Lisää tietoa parlamentin toimista 8. istuntokaudella (2014-2019)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/faq/11/the-work-of-meps
https://what-europe-does-for-me.eu/fi/home
https://www.eurovaalit.eu/
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637942/EPRS_IDA(2019)637942_EN.pdf

