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ASIAN KÄSITTELY

Euroopan parlamentin puhemies ilmoitti 13. syyskuuta 1999 pidetyssä istunnossa, että hän oli 
lähettänyt neuvoston päätöksen Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimisesta perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle mietintöä varten ja ulkoasioiden, ihmisoikeuksien 
sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnalle, kansalaisvapauksien ja 
-oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle, oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden 
valiokunnalle ja työllisyys- ja sosiaalivaliokunnalle lausuntoa varten (C5-0058/1999 – 
1999/2064(COS)).

Puhemies ilmoitti 1. maaliskuuta 2000 pidetyssä istunnossa, että hän oli lähettänyt tämän 
päätöksen myös naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalle sekä 
vetoomusvaliokunnalle lausuntoa varten.

Valiokunta nimitti 22. syyskuuta 1999 pitämässään kokouksessa esittelijäksi Andrew Nicholas 
Duffin ja Johannes Voggenhuberin.

Valiokunta käsitteli mietintöluonnosta 23. syyskuuta, 14. lokakuuta, 8. marraskuuta, 22. 
marraskuuta ja 29. marraskuuta 1999 sekä 10. tammikuuta, 27. tammikuuta, 14. helmikuuta ja 
29. helmikuuta 2000 pitämissään kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi päätöslauselmaesityksen äänin 18 puolesta, 2 
vastaan ja 4 tyhjää.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Giorgio Napolitano, 
varapuheenjohtaja ja esittelijä Johannes Voggenhuber, varapuheenjohtaja Ursula Schleicher, 
varapuheenjohtaja Christopher J.P. Beazley, esittelijä Andrew Nicholas Duff, Teresa Almeida 
Garrett, Pervenche Berès (Dimitrios Tsatsosin puolesta), Georges Berthu, Carlos Carnero 
González, Richard Graham Corbett, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Michel Hansenne 
(Ciriaco De Mitan puolesta), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Hanja Maij-Weggen, Iñigo 
Méndez de Vigo, Gérard Onesta (Monica Frassonin puolesta), Jacques F. Poos (Hans-Peter 
Martinin puolesta), Reinhard Rack (François Bayroun puolesta), Lennart Sacrédeus, Konrad K. 
Schwaiger (Giorgos Dimitrakopoulosin puolesta), The Earl of Stockton, Rijk van Dam (Jens-
Peter Bonden puolesta) ja Margrietus J. van den Berg (Enrique Barón Crespon puolesta).

Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan, 
kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, oikeudellisten ja 
sisämarkkina-asioiden valiokunnan, naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan, 
vetoomusvaliokunnan ja työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan lausunnot ovat tämän mietinnön 
liitteenä. 

Mietintö jätettiin käsiteltäväksi 3. maaliskuuta 2000.

Tarkistusten jättämisen määräaika ilmoitetaan sen istuntojakson esityslistaluonnoksessa, jonka 
aikana mietintöä käsitellään.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimisesta 
(C5-0058/1999 – 1999/2064(COS))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimista koskevan neuvoston 
päätöksen (C5-0058/1999),

– ottaa huomioon asemansa Euroopan unionin kansojen edustajana,

– ottaa huomioon, että unionin on tarkoitus lujittaa jäsenvaltioidensa kansalaisten 
oikeuksien ja etujen suojaa ottamalla käyttöön unionin kansalaisuus (SEU:n 2 artikla),

– ottaa huomioon, että unioni pitää arvossa perusoikeuksia "sellaisina kuin ne ilmenevät 
jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä" (SEU:n 6 artikla),

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan johdanto-osan sekä 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen 
päätöslauselmalla 217 A (III) Pariisissa 10. joulukuuta 1948,

– ottaa huomioon lukuisat perus- ja kansalaisoikeuksia koskevat aloitteensa ja erityisesti 
12. huhtikuuta 1989 antamansa julistuksen perusoikeuksista ja -vapauksista1,

– ottaa huomioon aloitteensa Euroopan unionin perussäännön luomiseksi ja erityisesti 
12. joulukuuta 1990 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin perussäännön 
perusteista2 ja 10. helmikuuta 1994 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
perussäännöstä3,

– ottaa huomioon Kölnin Eurooppa-neuvoston ja Tampereen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 1999 antamansa päätöslauselman perusoikeuskirjan 
laatimisesta4,

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 1999 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
Tampereen kokouksesta5,

– ottaa huomioon unionin tulevan laajentumisen ja hallitusten välisen konferenssin 
huomattavan merkityksen,

1 EYVL C 120, 16.5.1989, s. 51.
2 EYVL C 19, 28.1.1991, s. 65.
3 EYVL C 61, 28.2.1994, s. 155.
4 EYVL C 54, 25.2.2000, s. 93.
5 27. lokakuuta 1999 pidetyn istunnon pöytäkirja, kohta 15.
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– ottaa huomioon Brysselissä 17. joulukuuta 1999 perustetun Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan valmistelukunnan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan 
valiokunnan, kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan, oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan, naisten oikeuksien ja 
tasa-arvoasioiden valiokunnan, vetoomusvaliokunnan ja työllisyys- ja 
sosiaalivaliokunnan lausunnot (A5-0064/2000),

A. ottaa huomioon, että unioni perustuu vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin (SEU:n 6 artikla),

B. ottaa huomioon, että yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton luominen 
(SEU:n 1 artikla) ja unionin ylläpitäminen ja kehittäminen vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvana alueena (SEU:n 2 artikla) perustuu ainutlaatuisen, yhtäläisen ja 
loukkaamattoman ihmisarvon yleiseen ja rajoittamattomaan kunnioittamiseen,

C. ottaa huomioon, että unioni "pitää arvossa perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä, Roomassa 4 päivänä 
marraskuuta 1950 allekirjoitetussa Euroopan yleissopimuksessa ja sellaisina kuin ne 
ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä" (SEU:n 6 artikla),

D. ottaa huomioon, että osa erityisoikeuksista on jo kirjattu perussopimuksiin,

E. ottaa huomioon, että ihmisarvon kunnioittamisesta pakostakin aiheutuvat perusoikeudet 
ja -vapaudet sekä velvollisuudet edellyttävät todellista ja laajaa oikeusturvaa ja 
tehokkaita oikeudellisia takeita,

F. katsoo, että unionin oikeuden ehdoton etusija sekä sen toimielinten huomattavat 
toimivaltuudet, jotka vaikuttavat yksittäisiin kansalaisiin, tekevät välttämättömäksi 
vahvistaa perusoikeuksien suojaa Euroopan unionin tasolla, 

G. katsoo, että unionin ja Euroopan yhteisön toimivaltojen kehittyminen erityisesti sisäisen 
turvallisuuden herkällä alueella sekä rajoittunut parlamentaarinen ja oikeudellinen 
valvonta tällä alalla osoittavat selvästi, että Euroopan perusoikeuskirjaa tarvitaan 
kiireellisesti,

H. ottaa huomioon, että on valvottava, ettei unionin kehitys muutu turvallisuuden tavoitteen 
ja vapauden ja oikeuden periaatteiden välisen epätasapainon vuoksi,

I. ottaa huomioon, että perusvapauksia voidaan rajoittaa ilman parlamentaarista 
hyväksyntää sekä unionista tehdyn sopimuksen että yhteisön lainsäädännön puitteissa, 
vaikka tämä ei ole jäsenvaltioiden yhteisen valtiosääntöperinteen mukaista, 
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J. katsoo, että vaikka perusoikeuksia rajoitettaisiin sallitulla tavalla, perusoikeuksien 
olennaista sisältöä ei kuitenkaan missään tapauksessa saa loukata,

K. katsoo, että sosiaalisia perusvapauksia olisi vahvistettava ja kehitettävä Euroopan unionin 
tasolla,

L. muistuttaa, että unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka tulevaisuudessa 
sisältää myös puolustuksen, on kehitettävä perusoikeuksien mukaisesti,

M. ottaa huomioon, että esimerkiksi bioteknologian ja informaatioteknologian kehitys 
saattaa synnyttää uusia perusvapauksiin liittyviä ongelmia, joita voidaan käsitellä 
paremmin, jos saavutetaan eurooppalainen perusoikeuksia koskeva yksimielisyys,

N. ottaa huomioon, että on vakavia todisteita siitä, että rasismi ja muukalaisviha ovat 
nousussa,

O. katsoo, että turvapaikkaoikeus on säilytettävä Amsterdamin sopimuksen säännösten 
mukaisesti,

P. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirja, aivan kuten jäsenvaltioissa 
säädettävä perusoikeuksia koskeva nykyinen lainsäädäntö, ei saisi olla millään tavalla 
ristiriidassa Euroopan ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa, 

Q. katsoo, että unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksen 
sopimuspuoleksi, mistä seuraisi EU:sta tehdyn sopimuksen tarkistaminen, olisi tärkeä 
askel kohti perusoikeuksien suojan vahvistamista unionissa,

R. ottaa huomioon, että yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton luominen on 
kiinteässä yhteydessä perusoikeuksien ja kansalaisten oikeuksien lisäksi myös unionin 
kansalaisuuteen liittyvien poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien 
lisäämiseen, 

S. ottaa huomioon, että jos perusoikeuskirja olisi ainoastaan epävirallinen julistus ja jos se 
olisi vain nykyisten oikeuksien luettelo, se pettäisi kansalaisten oikeutetut odotukset,

T. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjaa olisi pidettävä perustekijänä prosessissa, jossa 
Euroopan unionille luodaan perussääntö,

1. panee tyytyväisenä merkille, että laaditaan Euroopan unionin perusoikeuskirja, joka 
edesauttaa määrittelemään arvojen ja periaatteiden yhteisen perinnön ja keskinäisen 
perusoikeusjärjestelmän, jossa tunnustetaan kansalaisten arvo ja joka inspiroi unionin 
sisäisiä ja ulkoisia politiikkoja; onnittelee tästä syystä Tampereen Eurooppa-neuvoston 
kokoontumisen jälkeen asiassa aikaansaadusta edistyksestä ja erityisesti neuvoston, 
Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden parlamenttien ja komission yhteisen 
valmistelukunnan perustamisesta;

2. antaa varauksettoman ja täyden tukensa Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimiselle; 
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3. muistuttaa, että perus- ja kansalaisoikeuksien tunnustaminen ja laatiminen on yksi 
parlamenttien perustehtävistä;

4. pyytää perusoikeuskirjan laatimista käsittelevässä valmistelukunnassa toimivaa 
valtuuskuntaansa puolustamaan tehokkaasti tämän päätöslauselman vaatimuksia;

5. aikoo äänestää perusoikeuskirjan hyväksymisestä täysistunnossa kyseisenä ajankohtana 
ja pitää suositeltavana, että perusoikeuskirjan hyväksymisen ehdot julkaistaan etukäteen 
jatkossa esitetyn mukaisesti;

6. huomauttaa, että perusoikeuskirjan lopullinen hyväksyntä riippuu pitkälti siitä, 

a) onko perusoikeuskirja EU:sta tehtyyn sopimukseen sisällytettynä 
oikeudellisesti täysin velvoittava;

b) aiheuttaako se, että perusoikeuskirjan kaikissa muutoksissa sovelletaan 
samaa menettelyä kuin sen laatimisessa täydennettynä Euroopan parlamentin 
virallisella hyväksyntäoikeudella; 

c) sisältäkö se lausekkeen, jossa vaaditaan Euroopan parlamentin 
suostumusta perusoikeuksien ollessa kyseessä; 

d) sisältääkö se lausekkeen, jossa todetaan, että mitään peruskirjan 
määräyksistä ei saa tulkita siten, että rajoitetaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa taattua suojelua;

 
e) tunnustetaanko siinä, että perusoikeudet ovat erottamattomia 
sisällyttämällä perusoikeuskirjan soveltamisalaan kaikki Euroopan unionin 
toimielimet ja elimet ja kaikki sen politiikan alat, toisen ja kolmannen pilarin 
alaiset politiikat mukaan lukien sen toimivallan ja niiden tehtävien puitteissa, joita 
unionille on annettu perustamissopimuksissa; 

f) velvoittako se jäsenvaltioita niiden soveltaessa yhteisön säädöksiä tai 
saattaessa säädöksiä osaksi omaa lainsäädäntöään;

g) onko se luonteeltaan innovatiivinen antamalla Euroopan unionin 
kansalaisille oikeussuojan esimerkiksi informaatio- ja bioteknologian alan uusien 
perusoikeuksiin kohdistuvien uhkien osalta ja tuoko se mukanaan uusia 
perusoikeuksia koskevia sopimuksia, jotka koskevat erityisesti naisten ja miesten 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, syrjimättömyyttä koskevaa yleislauseketta ja 
ympäristönsuojelua;

7. päättää järjestää parlamentille neuvoa-antavan asiantuntijakokouksen ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien julkisia kuulemistilaisuuksia;
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8. kannattaa voimakkaasti aloitteita, jotka koskevat jäsenvaltioissa käytävää laajaa 
yhteiskunnallista keskustelua, johon osallistuvat työmarkkinaosapuolet, valtioista 
riippumattomat järjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan edustajat;

9. toivoo, että tunnustetaan tuki, jota kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat antaa 
peruskirjan laatimiselle;

10. ehdottaa, että jäsenyyttä hakeneille valtioille myönnetään tarkkailijan asema 
perusoikeuskirjan valmistelukunnassa, ja toivoo, että niiden kanssa käynnistetään jatkuva 
mielipiteiden vaihto Eurooppa-konferenssin yhteydessä;

11. korostaa, että perusoikeuskirja ei saa millään tavalla korvata tai loukata jäsenvaltioiden 
ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä;

12. kannattaa valmistelukunnan päätöstä käynnistää perusoikeuskirjan laatiminen siltä 
oletukselta, että sillä tulee olemaan täysi lain voima;

13. korostaa, että perusoikeuskirjaan on sisällytettävä EU:sta tehdyn sopimuksen jo 
sisältämien oikeuksien lisäksi kaikki jäsenvaltioiden Yhdistyneiden Kansakuntien, 
Euroopan neuvoston, Kansainvälisen työjärjestön ja Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön yhteydessä allekirjoittamat asiaankuuluvat kansainväliset sopimukset, 
joita voidaan soveltaa unioniin; 

14. pyytää hallitusten välistä konferenssia 

a) ottamaan perusoikeuskirjan esityslistalleen ottaen huomioon sen keskeisen 
tärkeän roolin yhä kiinteämmässä Euroopan kansojen liitossa,

b) mahdollistamaan unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia koskevan yleissopimuksen sopimuspuoleksi, jotta voitaisiin 
toimia läheisessä yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa ja välttyä mahdollisilta 
konflikteilta tai päällekkäisyyksiltä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen välillä,

c) antamaan kaikille sopimuksen suojassa oleville henkilöille oikeuden 
saattaa asioita Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi täydentämällä 
nykyistä tuomioistuinvalvontaa;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, 
tuomioistuimelle, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle, HVK:lle, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan valmistelukunnalle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PERUSTELUT

Unionin tavoitteet

1. Euroopan unioni perustuu "vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamiseen sekä oikeusvaltion periaatteisiin" (SEU:n 6 (1) artikla). Unionin 
tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien yleismaailmallista 
kunnioittamista ja noudattamista sellaisina kuin ne sisältyvät YK:n yleismaailmalliseen 
ihmisoikeuksien julistukseen vuodelta 1948. Sitoutumalla yhteisvastuuseen unioni 
puolustaa kansalaistensa oikeutta rauhaan. Unionin tärkeimpiä tavoitteita on ihmisten 
vapaan liikkuvuuden salliminen jäsenvaltiosta toiseen.

Kansalaisuuteen perustuva syrjintä on kiellettyä (EY:n perustamissopimuksen 12 artikla), 
ja unioni "toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, 
uskontoon tai uskomukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjumiseksi" (EY:n perustamissopimuksen 13 artikla).

Nykyisen perusoikeusturvan puutteet

2. Nykyinen tilanne on kuitenkin puutteellinen ainakin kolmesta eri syystä. Ensinnäkin 
perusoikeudet eivät toteudu yhtenäisellä tavalla Euroopan unionissa, koska niiden 
sisällössä, täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnan tasossa on suuria eroja 
jäsenvaltioiden välillä. Hyvänä esimerkkinä on se, että kaikki jäsenvaltiot ovat 
ratifioineet Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät ole allekirjoittaneet eivätkä ratifioineet 
kaikkia siihen myöhemmin liitettyjä pöytäkirjoja. Sosiaalipolitiikkaa koskevien Euroopan 
neuvoston ja ILOn yleissopimusten kohdalla erot ovat vielä suuremmat. 

3. Toiseksi on todettava, että vaikka Euroopan unioni pitää arvossa yhteisön oikeuden 
yleisinä periaatteina perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja 
perusoikeuksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa (SEU:n 
6 (2) artikla), unioni on poikkeuksellisessa suhteessa jäsenvaltioihinsa, koske se itse ei 
ole mainitun yleissopimuksen allekirjoittajien joukossa. Väittely unionin toimivallasta ei 
kuitenkaan saa estää toimia, joilla torjutaan Euroopan ihmisoikeuksien huonontumista 
entisestään. Euroopan unioni tarvitsee ihmisoikeuspolitiikan, jolla se vastustaa rasismia ja 
muukalaisvihaa, parantaa pakolaisten kohtelua ja eliminoi poikkeaviin kohdistuvan 
syrjinnän. 

4. Kolmanneksi on todettava, että Euroopan yhdentymisen vakaa mutta monisärmäinen 
kehitys viiden vuosikymmenen kuluessa on jättänyt kansalaisen ja Euroopan yhteisön 
viranomaisten välisen suhteen vaille selkeää ja tarkkaa määrittelyä. Kansalaisten 
oikeuksien taustalla on demokraattisen legitimiteetin ongelma. Euroopan parlamentti 
uskoo, että toisen vahvistaminen vahvistaa myös toista.

Euroopan unionin kansalaisuus

5. Euroopan unionin ja jäsenvaltiot toisiinsa sitovissa Euroopan unionin perussopimuksissa 
ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on asteittain tunnustettu tarve 
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määritellä ja varmistaa Euroopan unionin kansalaisten perusoikeudet. Amsterdamin 
sopimus menee itse asiassa niin pitkälle, että se antaa mahdollisuuden väliaikaisesti 
pidättää sen jäsenvaltion oikeudet, joka "vakavasti ja jatkuvasti rikkoo" ihmisoikeuksia 
(SEU:n 7 artikla).

6. Maastrichtin sopimuksella perustettiin unionin kansalaisuus, joka määritellään 
jäsenvaltion kansalaisuudeksi. "Unionin kansalaisuus täydentää, mutta ei korvaa 
jäsenvaltion kansalaisuutta." EY:n perustamissopimuksen 17 (1) artikla; mutta 18 artikla 
antaa mahdollisuuden tehostaa EU:n kansalaisuuden käsitettä vapaan liikkuvuuden 
edistämiseksi. Tämä korostaa läheisyysperiaatteen merkitystä EU:n kansalaisuuden 
kehittämisessä.

Läheisyysperiaate

7. Läheisyysperiaatteen soveltaminen EU:n perusoikeuskirjassa merkitsee 
puuttumattomuutta jäsenvaltion kansalaisen ja kyseisen jäsenvaltion viranomaisten 
väliseen suhteeseen asioissa, jotka eivät koske EU:n lainsäädännön ja EU:n toimien 
täytäntöönpanoa. Tällaisten jäykkien rajojen vetäminen on kuitenkin hankalaa Euroopan 
unionissa. Valtuus ja vastuu jakautuu useimmissa tapauksissa EU-tason ja jäsenvaltioiden 
kesken ja on harvemmin yksinomaan EU:n toimielinten käsissä. EU:lla ei ole mitään 
yleisen toimivallan oikeutta, ja kaikki yritykset laatia lopullinen toimivaltaluettelo 
klassisessa federatiivisessa mielessä ovat todennäköisesti turhia.

8. Tosiasia on, että federatiivinen läheisyysperiaate sopii huonosti yhteen perusoikeuksien 
käsitteen kanssa. Toisaalta perusoikeuskirjan laatijat voivat oikeutetusti tunnustaa 
läheisyysperiaatteen, mutta yhtä oikeutettua on väittää, että läheisyysperiaate on vain yksi 
unionin toimia ohjaavista periaatteista. Läheisyysperiaate ei saa ehdottomalla tavalla 
rajoittaa unionin keskeisiä valtuuksia; eikä sitä pidä nostaa muiden johtavien 
periaatteiden yläpuolelle, koska silloin se toimii Euroopan unionin 
perusoikeusjärjestelmän perusluonnetta vastaan. 

Perusoikeuskirja uudistuksen välineenä

9. Itse asiassa perusoikeuskirjaan kirjattavien oikeuksien perusluonne tulee vääjäämättä 
muodostumaan Euroopan unionin käyttövoimaksi. Sitovien oikeuksien käyttöönotto 
muuttaa jossakin määrin Euroopan yhdentymisen rakennetta. Perusoikeuskirja on 
dynaaminen hanke, joka määrittelee uudelleen toimivallan käyttäjät. Perusoikeuskirja 
tulee siis vaikuttamaan toimivallan jakautumiseen unionissa. Perusoikeuskirja toimii 
unionin uudistamista edistävänä välineenä.

10. Erityisesti siltä osin, mikä koskee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomista, 
unioni ei ole vielä pannut täytäntöön kaikkia Amsterdamin sopimukseen sisältyviä 
uudistuksia. Tulossa oleva itälaajentuminen ja se, että Amsterdamissa ei pystytty 
ratkaisemaan kaikkia unionin konstitutionaalisia ongelmia, on tehnyt uuden 
hallitustenvälisen konferenssin (HVK) sekä välttämättömäksi että tarpeelliseksi. 
Euroopan parlamentti vahvistaa uskovansa olevan kaikkien unionin nykyisten ja tulevien 
kansalaisten etujen vuoksi suotavaa, että unioni nyt kokoaa, tarkistaa, seuloo ja sen 
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jälkeen kirjaa Euroopan unionin perusoikeudet yksinkertaisella ja elegantilla 
tavalla perusoikeuskirjan muotoon.

11. Parlamentti pitää myönteisenä sitä, että Kölnin Eurooppa-neuvosto teki kesäkuussa 1999 
päätöksen perusoikeuskirjan laatimisesta. Sitä ei tule pitää yrityksenä kaivaa maata 
jäsenvaltioiden nykyisen perustuslaillisen aseman alta, vaan pyrkimyksenä 
vahvistaa Euroopan unionin identiteettiä. Perusoikeuskirja tulee edistämään 
eurooppalaisia yhdistävien arvojen ja oikeuksien yhteisen perinnön määrittämistä ja tukee 
kaikkia unionin toimia.

12. Se tosiasia, että unioni on laajentumassa maihin, joissa demokratian perinteet ovat 
lyhyemmät kuin nykyisissä jäsenvaltioissa, korostaa tarvetta terävöittää unionin 
profiilia kysymyksissä, jotka liittyvät demokratiaan, sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen, ympäristöön ja ihmisoikeuksiin. Perusoikeuskirja täyttää 
tämän tehtävän, vaikka se todellisuudessa korottaa jäsenyyden kynnystä. Se kuuluu osana 
unionin laajentumisen valmisteluun.

Pakollinen vaikutus

13. Euroopan unioni ei ole valtio vaan valtioiden muodostama vahva unioni, jonka vallan alle 
kuuluvat ne ihmiset, joiden oikeudet vaativat uskottavaa ja kokonaisvaltaista suojelua. 
Tästä syystä parlamentti vaatii, että perusoikeuskirja on sisällytettävä Euroopan 
unionin perussopimukseen niin, että sillä olisi oikeusvaikutus Euroopan unionin 
toimielimiin ja erityisvirastoihin. Sisällyttäminen perussopimukseen voidaan toteuttaa 
monella tavalla, ja jokaisella eri tavalla olisi erilainen oikeudellinen vaikutus. Parlamentti 
palaa tähän asiaan siinä vaiheessa, kun perusoikeuskirjan valmistelussa ja HVK:ssa 
aletaan päästä tuloksiin.

14. Parlamentti katsoo kuitenkin, että sellaisesta perusoikeuskirjasta, jossa vain luetellaan 
olemassa olevat oikeudet, ei ole todellista hyötyä. Itse asiassa pelkäämme, että 
kansalaiset suhtautuvat jokseenkin kyynisesti euroretoriikan uuteen esimerkkiin, oli se 
kuinka tyylikäs ja hyväntarkoittava hyvänsä.

15. Ei-sitovalla perusoikeuskirjalla ei myöskään olisi merkitystä unionin ja kolmansien 
maiden välisissä suhteissa.

16. Lisäksi luonteeltaan ei-sitova perusoikeuskirja ei pystyisi ratkaisemaan erästä 
vakavimpiin kuuluvaa ristiriitaa Euroopan unionin konstitutionaalisessa 
kehityksessä. Unioni vetoaisi perusoikeuksien olemassaoloon unionin tasolla, mutta 
jyrkässä ristiriidassa jäsenvaltioiden valtiosääntöperiaatteiden kanssa, joita unioni on 
luvannut kunnioittaa, se ei ottaisi käyttöön yhteistä oikeuskeinoa. Asianmukainen oikeus 
ryhtyä oikeustoimiin ja muutoksenhakuoikeus kuuluvat olennaisina osina jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmiin. Haluammeko me todella, että unioni on kansalaistensa oikeuksien 
osalta vähemmän kuin sen osien summa?

17. Tämän vuoksi ehdotamme, lopullinen päätös perusoikeuskirjan oikeudellisesta luonteesta 
poislukien, että perusoikeuskirjaa on valmisteltava siltä pohjalta, että se on 
luonteeltaan sitova.
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18. Parlamentti haluaa varmistaa mahdollisimman läheisen yhteistyön perusoikeuskirjan 
valmistelun ja HVK:n välillä. Sitova perusoikeuskirja vaatii useita muutoksia 
perussopimukseen ja sen lisäksi myös muita uudistuksia.

Yhteisön säännöstön kunnioittaminen

19. Euroopan unionin perusoikeuskirja ei saa vähentää yhdenkään nykyisen 
kansalaisen oikeuksia. Se ei saa myöskään vaarantaa Euroopan neuvoston 
yleissopimusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi. Sen on 
päinvastoin nimenomaisesti turvattava kunkin jäsenvaltion ihmisoikeussäännöstö, edellä 
mainitun yleissopimuksen 53 artiklan tapaan, mutta sillä ei saa myöskään vaarantaa 
tärkeää yleistä periaatetta Euroopan yhteisön lainsäädännön yhtenäisestä soveltamisesta.

Yhteisö vai unioni?

20. Mitä tulee kysymykseen Euroopan yhteisön ja Euroopan unionin rajalinjasta, Euroopan 
neuvosto on ehdottanut peruskirjaa unionille. Kuten edellä mainittiin, unionin 
kansalaisuus luotiin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräyksillä, ja nykyisin 
vain Euroopan yhteisöllä on oikeushenkilön asema kansainvälisessä oikeudessa.

21. Kun Amsterdamin sopimus on tullut voimaan ja kun unionin kansainvälinen profiili 
kasvaa edelleen, Maastrichtin sopimuksen kolmen pilarin ero tulee entistäkin 
akateemisemmaksi kysymykseksi. Pilarien lähentyminen olisi luonnollinen seuraus 
kaikkien osapuolien kattavammasta ja yhteensovitetummasta lähestymistavasta 
yhdentymiseen. Pilarien erottelu ei merkitse kansalaisille mitään, mutta EU:n koko 
toiminnan kirjon kattava yhtenäinen perusoikeuskirja olisi heille epäilemättä 
ymmärrettävä asia. Tämä pätee myös EU:n alueella toimiviin ulkomaisiin yrityksiin, 
joille peruskirjalla saattaa olla syvällisiä seurauksia.

22. Lisäksi moni kaikkein arkaluontoisimmista perusoikeuksia koskevista kysymyksistä 
kuuluu toiseen ja kolmanteen pilariin. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
muuttuminen lihaksi asettaa unionille uusia eettisiä haasteita, haasteita EU:n edustajien 
toimintatavalle yhteisön ulkopuolella ja kolmansien maiden kansalaisten käsittelylle. 
Kehitys kohti yhteistä turvapaikka- ja siirtolaisuuspolitiikkaa edistää uusien legitiimien 
vähemmistöryhmien muodostumista unioniin. Jäsenvaltioiden poliisi- ja 
oikeusviranomaisten yhteistyön kehityksellä, kuten Europolin luomisella ja Schengenin 
sopimuksen sisällyttämisellä Euroopan unionin perussopimukseen, on ehkä dramaattinen 
vaikutus EU:n toimielinten suhteisiin muihin unionin elimiin ja kansalaisiin. Olemme 
myös tietoisia siitä, että HVK todennäköisesti laajentaa edelleen unionin toimivaltaa niin, 
että se kattaa puolustuspolitiikan.

23. Euroopan parlamentti katsoo, että perusoikeudet riippuvat toisistaan ja että olisi järjetöntä 
kehittää kaksi kilpailevaa oikeudellista järjestelmää perusoikeuksien suojelemiseksi sen 
mukaan, kuuluuko käsiteltävä asia ETY:n perustamissopimuksen piiriin (ulkorajojen 
ylittäminen, turvapaikka, siirtolaisuus, oikeudellinen yhteistyö siviiliasioissa) vai 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen piiriin (rikosoikeudelliset asiat). Siis huolimatta 
jäsenvaltioiden ja toimielinten toimivallan erilaisesta yhdistelmästä politiikan 
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alueen ja oikeusperustan mukaan, näkemyksemme on yhä vahvempi siitä, että 
peruskirjan on katettava unionin koko toiminta. Tämä merkitsee, että itse unionin on 
saatava oikeudellisen henkilön asema.

Suhde Euroopan neuvostoon

24. On selvää, että peruskirjan perustana on oltava Eurooppalainen yleissopimus. Euroopan 
yhteisön liittymisestä yleissopimukseen on keskusteltu monta vuotta. Peruskirjahankkeen 
käynnistäminen antaa keskustelulle uutta vauhtia. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
tinkimättömän noudattamisen varmistamiseksi ja EU:n toimielinten omituisen asenteen 
voittamiseksi Euroopan parlamentti katsoo, että unionin itse on allekirjoitettava ja 
ratifioitava Euroopan ihmisoikeussopimus ja kaikki sen pöytäkirjat. Yhteisöjen 
tuomioistuimen mukaan (lausunto 2/94) täyden oikeushenkilön aseman 
saavuttaminen Euroopan unionille edellyttää perustamissopimuksen muuttamista.

25. Unioni ei saa pyrkiä Euroopan neuvoston "jäsenvaltioksi", vaan Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen "korkeaksi sopimusosapuoleksi". Tällä tavalla voidaan välttää 
unionin kaksinkertainen edustus ja osallistuminen Euroopan neuvoston poliittisiin 
elimiin.

26. On kuitenkin perusteltua pelätä, että unionin tuleminen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
korkeaksi sopimusosapuoleksi olisi ristiriidassa ja aiheuttaisi päällekkäisyyttä 
Luxemburgissa sijaitsevan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Strasbourgissa 
sijaitsevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen työn kanssa. Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mikäli syntyy kiistaa 
Strasbourgin tuomioistuimen toimivallasta, tämä tuomioistuin itse päättää asiasta. Saman 
sopimuksen 55 artiklassa suljetaan pois kaikki muut riitojenratkaisukeinot kuin 
erityissopimus. Tällainen järjestely edellyttäisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
allekirjoittamisesta johtuvien velvoitteiden sovittamista Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 292 artiklaan, jossa jäsenvaltiot sitoutuvat siihen, että 
perustamissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevia riitoja ei ratkaista minkään 
kolmannen osapuolen menettelyllä. Euroopan tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen yhteentörmäyksiä varten voitaisiin laatia erityinen pöytäkirja.

27. Amsterdamin sopimuksessa on jo myönnetty Euroopan tuomioistuimelle toimivalta 
ihmisoikeuskysymyksissä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 46 artikla). Euroopan 
tuomioistuin pystyisi varmasti luomaan oman ihmisoikeuksia koskevan 
oikeuskäytäntönsä, niin kuin kansalliset tuomioistuimetkin ovat tehneet ja samalla 
tunnustaneet Strasbourgin tuomioistuimen aseman viimeisenä vetoomusoikeutena. 
Työn päällekkäisyys Strasbourgin tuomioistuimen kanssa voidaan minimoida 
noudattamalla Euroopan ihmisoikeussopimuksen 35 artiklan 2 kohdan b alakohtaa, jossa 
todetaan, että Strasbourgin tuomioistuin kieltäytyy hyväksymästä hakemuksia, jotka on jo 
annettu toisen kansainvälisen tutkinta- tai sovittelumenettelyn käsiteltäväksi ja jotka eivät 
sisällä mitään oleellista uutta tietoa.

28. Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen tehtävänä on käsitellä tapauksia, jotka 
koskevat Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomuksia. EU:n tuomioistuimen 
tehtävänä on käsitellä tapauksia, jotka koskevat EU:n perustamissopimuksen 
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rikkomuksia. Molemmat ovat korkeimpia tuomioistuimia omalla työkentällään. Tähän 
asti tuomioistuimet ovat kunnioittaneet toistensa tuomiovaltaa ja voidaan odottaa, että ne 
jatkossakin toimivat tässä asiassa järkevästi. Euroopan tuomioistuin voi hyväksyä 
Strasbourgin tuomioistuimen korkeamman aseman ihmisoikeuksien alalla, aivan samaan 
tapaan kuin se on hyväksynyt WTO:n välitystehtävän kauppariidoissa.

29. Euroopan ihmisoikeussopimus, jota sovelletaan yleisesti yksilöihin, jäänee 
sisällöltään suppeammaksi kuin EU:n peruskirja. Sen lisäksi, että peruskirja koskee 
EU:n kansalaisten ja unionin alueella asuvien kolmansien maiden kansalaisten 
erityisoikeuksia, siinä todennäköisesti määrätään tasa-arvoisemmin ja edistyksellisemmin 
eräistä yhteiskunnallisista, sosiaalisista, ympäristöön liittyvistä ja muiden alojen 
oikeuksista. Tässä suhteessa Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskinäiset siteet ovat 
paljon tiukemmat kuin Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden siteet. EU:n peruskirjalla 
tulee todennäköisesti olemaan laajempi soveltamisala kuin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksella. Esimerkiksi kun Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
pöytäkirjassa 4 säädetään vapaudesta liikkua sopimusvaltioiden sisällä ja lähteä niistä, 
EU:n peruskirjassa pyritään toteuttamaan liikkumisen ja oleskelun vapaus jäsenvaltioiden 
välillä.1

Euroopan tuomioistuimen uudistaminen

30. Se, että Euroopan tuomioistuimesta tulee toimivaltainen ihmisoikeuskysymyksissä, 
tarjoaa mahdollisuuden nopeampiin ja edullisempiin oikeudenkäynteihin, kuin mihin 
kyetään nykyisillä menettelyillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Jos peruskirja 
kuuluu Euroopan tuomioistuimen toimivaltaan, EY:n perustamissopimuksen 230 
artiklaa on tulkittava joustavammin, jotta EU:n yksittäisten kansalaisten 
mahdollisuutta vedota tuomioistuimeen voidaan parantaa. Saatetaan jopa tarvita 
perustamissopimuksen muuttamista EU:n kansalaisten uudelleen luokittelemiseksi 
etuoikeutetuiksi kantajiksi: Mallina voi olla Euroopan ihmisoikeussopimuksen 34 artikla, 
joka koskee yksittäisen ihmisen tekemiä hakemuksia. Joka tapauksessa muutokset 
tuomioistuimen työmenetelmiin ja sen voimavarojen kasvattamien ovat välttämättömiä 
oikeushallinnon sujuvan ja nopean toiminnan turvaamiseksi kun tapausten lukumäärä ja 
ala kasvavat.

Soveltamisala

31. Roomalaisessa perinteessä oikeudet ovat olemassa vain, jos ne on kirjoitettu lakiin. 
Oikeudet voivat olla sallivia (vapauksien myöntäminen), immuniteettiä koskevia 
(suojelun tarjoaminen), ehkäiseviä (velvoitteiden ja esteiden asettaminen) tai 
oikeudenkäyttömenettelyyn liittyviä (oikeusjärjestelmän säänteleminen). Peruskirjassa 
näiden oikeustyyppien välille on luotava yhtenäisyys ja keskinäinen riippuvuus, ja 
johdonmukaisuus unionin sisäisen ja ulkoisen asennoitumisen välillä. 

1 Toinen esimerkki: kun EU:n peruskirjassa todennäköisesti vaaditaan kieltämään kaikki sukupuoleen perustuva 
syrjintä, Euroopan ihmisoikeussopimukseen 14 artikla koskee vain sukupuolista syrjintää suhteessa muihin 
yleissopimuksen oikeuksiin.
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32. Euroopan parlamentti haluaa, että peruskirjasta tulee kunnianhimoinen, että 
yhteiskunnalliset ja sosiaaliset oikeudet kirjataan sopimuksen muotoon ja että muualla 
säädetyt oikeudet toistetaan. Tämä ei tarkoita, että unioni antaa näin itselleen suoraan 
peruskirjaan perustuvaa uutta toimivaltaa. EU:n toimivaltaahan voidaan laajentaa vain 
nimenomaisilla perustamissopimuksen määräyksillä (joita toissijaisuuden ja 
suhteellisuuden kaksoisperiaatteet rajoittavat). Peruskirjan päätarkoituksena on 
vahvistaa, kansalaisten etua ajatellen, että unioni täysin noudattaa nykyaikaisia 
perusoikeusmääräyksiä ja turvaa ne toimivaltaansa kuuluvilla alueilla. Peruskirjan 
tarkoituksena ei ole korvata lainsäädännön sekalaisia puutteita. Se voi kuitenkin 
näyttää suuntaa tuleville muutoksille toimivallan jakautumisessa ylikansallisten ja 
kansallisten viranomaisten välillä.

33. Ketä peruskirja sitten koskee? Laajasti ottaen oikeuden haltijat ovat joko yksilöitä tai 
ryhmiä, jotka voivat nauttia yhdestä tai useammasta kolmesta laajasta oikeuksien 
kategoriasta.

– ihmisoikeudet, jotka on kirjattu kansainväliseen oikeuteen ja edellyttävät 
yleismaailmallista soveltamista,

– perusoikeudet, joita sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin oikeudenkäyttöalueella 
oleviin,
– kansalaisoikeudet, joita sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin kansalaisiin,

Ihmisoikeuksien sisältö

34. Kun unioni on liittynyt eurooppalaiseen yleissopimukseen, peruskirjassa on vahvistettava 
yleissopimuksen sisältämät perusoikeudet ja säädetyt menettelyt. Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen tärkeimmät ehdot ovat seuraavat1:

Oikeus elämään 
Kuolemanrangaistuksen poistaminen 
Kidutuksen kielto 
Orjuuden ja pakkotyön kielto 
Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen 
Syrjinnän kielto 
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
Ei rangaistusta ilman lakia 
Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon 
Muutoksenhaku rikosasioissa 
Vahingonkorvaus väärän tuomion johdosta 
Kielto syyttää ja rangaista kahdesti 
Velkavankeuden kielto 
Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta 
Omaisuudensuoja 
Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus 
Sananvapaus 

1 Otsikot lisättiin alkuperäiseen yleissopimukseen ja sitä seuraaviin pöytäkirjoihin pöytäkirjan numero 11/1994 
mukaisesti.
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Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus 
Oikeus avioliittoon 
Aviopuolisoiden yhdenvertaisuus 
Oikeus koulutukseen 
Oikeus vapaisiin vaaleihin 
Liikkumisvapaus 
Kielto karkottaa kansalaisia 
Ulkomaalaisten joukkokarkotuksen kielto 
Ulkomaalaisten karkottamista koskevat menettelytakeet 

Velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
Sopimusvelvoitteista poikkeaminen hätätilan aikana 
Ulkomaalaisten poliittisen toiminnan rajoittaminen 
Oikeuksien väärinkäytön kielto 
Oikeuksien käyttöä koskevien rajoitusten rajoittaminen 
Olemassaolevien ihmisoikeuksien suojaaminen 

Sosiaalisten oikeuksien sisältö

35. Kölnissä kesäkuussa 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto ehdotti, että EU:n 
peruskirjaan sisällytetään perusoikeudet ja -vapaudet sekä menettelyä koskevat 
perusoikeudet sellaisina kuin ne taataan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja sellaisina 
kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johdettuina 
periaatteina. Peruskirjaan on lisäksi sisällytettävä ne perusoikeudet, jotka kuuluvat 
ainoastaan unionin kansalaisille. Erityisesti on otettava huomioon "taloudelliset ja 
sosiaaliset oikeudet sellaisina kuin ne sisältyvät Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja 
työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevaan yhteisön peruskirjaan (Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 136 artikla), sikäli kuin ne eivät ole ainoastaan unionin 
toiminnan tavoitteiden perustana"1

36. Erimielisyyttä toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta on todennäköisesti eniten 
sosiaalialalla. Monet ovat esimerkiksi puolustaneet sosiaalisten oikeuksien ja 
kansalaisoikeuksien täydellistä yhteen liittämistä; toiset ovat kannattaneet erityistä 
sosiaalista edistystä, kuten hyvää asumista koskevien vaatimusten muuttamista 
perusoikeuksiksi. Nykyisen perustamissopimuksen mukaan tällainen "oikeus" ei 
kuitenkaan olisi Euroopan unionin vaan jäsenvaltioiden asia. Unionilla ei ole vielä 
toimivaltaa asuntopolitiikassa eikä se voi tarjota oikeudellista helpotusta asunnottomille. 
Sama koskee myös työttömyyttä, jonka osalta unionilla on nykyisin valta vain edistää 
korkeaa työllisyyden tasoa. Nykyisin unionilla ei ole toimivaltaa esimerkiksi 
yhdistymisvapauteen tai lakko-oikeuteen liittyvissä asioissa.

37. Parlamentti katsoo kuitenkin, että peruskirjan on täysin heijastettava sosiaalista 
ulottuvuutta unionin toiminnassa, mukaan luettuna sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
keskeinen asema unionin talouspoliittisissa suuntaviivoissa. Yhtenäismarkkinoilla on 

1 Myös Euroopan unionista tehdyn sopimuksen johdanto-osassa vahvistetaan unionin "sitoutuminen" Torinossa 
1961 allekirjoitettuun Euroopan neuvoston Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja vuoden 1989 yhteisön 
peruskirjaan.
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myös sosiaalipoliittisia vaikutuksia, joista ei ole vielä EU:n tason säädöksiä. Erityisesti 
on korostettava miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, vammaisten oikeuksia ja lasten 
oikeuksia. Tässä suhteessa keskeisiä tekstejä ovat Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 13 ja 136 artikla, Euroopan neuvoston Euroopan sosiaalinen 
peruskirja vuodelta 1996 ja Strasbourgissa joulukuussa 1989 yhdentoista jäsenvaltion 
hyväksymä työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskeva yhteisön peruskirja.

38. Perustamissopimuksessa tunnustetaan, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei rajoitu 
työllisyyspolitiikkaan. EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan pitäisi olla 
perustana yksilön perusoikeudelle yleisestä sukupuoleen liittyvän syrjinnän kieltämisestä

39. Mukaan olisi otettava samanlaisia syrjinnän kieltäviä yleisiä lausekkeita rotuun, 
uskontoon, vammaisuuteen, ikään ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvistä 
kysymyksistä.

Muu sisältö

40. Unionin nykyisen toimivallan alueet, joista saattaa syntyä perusteltuja ehdotuksia 
yksilöllisten tai kollektiivisten oikeuksien sisällyttämisestä peruskirjaan ovat seuraavat:

i. Euroopan unionin kansalaisuuden täsmentäminen, vakiinnuttaminen ja 
kehittäminen,

ii. kolmansien maiden kansalaisten kohtelu,
iii. alueellisten ja etnisten vähemmistöjen asema,
iv. yhteismarkkinoiden toiminta, mukaan luettuna kauppapolitiikka,
v. rahaa, maataloutta, kalastusta, liikennettä ja ympäristöä koskevien yhteisten 

politiikkojen toiminta,
vi. työllisyyttä, taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tutkimusta ja 

teknologista kehittämistä, ammatillista koulutusta, kuluttajansuojaa, 
kansanterveyden suojelua ja kulttuuritoimintaa edistävien ohjelmien toiminta,

vii. ulkomaanapu ja kehitysyhteistyö.

41. Seuraavat kuuluvat yhteisön säännöstöön joko virallisesti tai epävirallisesti:

1) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus ihmisoikeuksista 
ja perusvapauksista, 1977

2) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus rasismia ja 
muukalaisvihaa vastaan, 1979

3) Euroopan parlamentin julistus perusoikeuksista ja -vapauksista, 1989.

Parlamentti haluaisi kiinnittää erityistä huomiota kohtaan kolme (De Guchtin mietintö).

42. Jäsenvaltiot haluavat ehkä lisätä peruskirjaan eräitä niiden yleisestä 
valtiosääntöperinteestä otettuja elementtejä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen lisäksi on 
muita tärkeitä kansainvälisiä sopimuksia (ja niistä johdettuja pöytäkirjoja):

4) Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 1948
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5) Yleissopimus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja 
rankaisemiseksi, YK, 1948

6) Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, YK, 1951
7) Valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskeva yleissopimus, YK, 1954
8) Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, YK, 1965
9) Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen 

yleissopimus, YK, 1966
10) Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, 

YK, 1966
11) Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, YK, 1979
12) Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 

rangaistuksen vastainen yleissopimus, YK, 1984,
13) Yleissopimus lasten oikeuksista, YK, 1989
14) Vankien kohtelua koskevat perusperiaatteet, YK, 1990
15) Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntö, YK, 1998
16) Euroopan neuvoston yleissopimus siirtotyöläisten oikeudellisesta asemasta, 1977
17) Yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa 

tietojenkäsittelyssä, Euroopan neuvosto, 1981
18) Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan 

kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi, Euroopan neuvosto, 1987
19) Alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja, 

Euroopan neuvosto, 1992
20) Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus, Euroopan 

neuvosto, 1995
21) Euroopan neuvoston eurooppalainen yleissopimus lasten oikeuksien käytöstä, 

1996
22) Lisäpöytäkirja ihmisten kloonauksen kieltämisestä vuonna 1996 tehtyyn 

Euroopan neuvoston yleissopimukseen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
suojelemisesta biologian ja lääketieteen soveltamisen osalta, 1998.

23) UNESCO:n yleismaailmallinen julistus ihmisen perimästä ja ihmisoikeuksista, 
1997

24) Sopimus, joka koskee ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen 
järjestäytymisoikeuden suojelua, ILO, 1948

25) Sopimus, joka koskee järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamista, ILO, 1949

26) Yleissopimus, joka koskee työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa, ILO, 
1988

27) Kansainvälisen työjärjestön julistus perusperiaatteista ja -oikeuksista työelämässä, 
1988

28) Uutta Eurooppaa koskeva Pariisin peruskirja, OECD, 1990.

Tarkistaminen ja poikkeukset

43. Perussäännöksien kirjoittaminen on tavallisesti helpompaa kuin niiden muuttaminen 
myöhemmin. HVK:n on päätettävä peruskirjan muuttamismääräyksistä. Euroopan 
parlamentti pitää ajatusta kokouksesta parempana työmenetelmänä kuin HVK:ta itseään. 
Tukisimme, mutta emme vaatisi, tämän menettelyn käyttämistä peruskirjan 
täydentämiseksi tai supistamiseksi tulevaisuudessa. Mitään peruskirjasta poikkeavaa 
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komission tai neuvoston toimenpidettä ei myöskään hyväksytä ilman parlamentin 
suostumusta.

44. Jos kokous laatii peruskirjan näiden kohtien mukaan, se myötävaikuttaa voimakkaasti 
Euroopan unionin konstitutionalisoimiseen. Kansalaisilla, ehdokasvaltioilla ja maailmalla 
olisi selvempi kuva Euroopan unionin tarkoituksesta. Kansojen Euroopan käsite 
muuttuisi kauniista puheista poliittiseksi todellisuudeksi.
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VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

Georges Berthu (Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä)

Kölnin Eurooppa-neuvoston päätös käynnistää Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatiminen 
osoitti ainoastaan tavoitteen yhdistää nykyiset oikeudet unionin tasolla, jotta niille annettaisiin 
suurempi näkyvyys. Valitettavasti tämä heikosti valmisteltu, epäselvä, joiltakin kohdiltaan jopa 
epäjohdonmukainen päätös ei voi muuta kuin johtaa sekaannukseen – ja ehkä tämä toisaalta 
olikin sen todellinen tavoite.

Duffin ja Voggenhuberin mietintö antaa ensimmäisen esimerkin siitä: peruskirjalle halutaan 
antaa "innovatiivinen luonne" lisäämällä useita uusia oikeuksia. Siinä halutaan antaa 
peruskirjalle autonominen eurooppalainen status Euroopan parlamentin myönteisellä lausunnolla 
(Kölnin Eurooppa-neuvosto oli jo "unohtanut" jäsenvaltioiden parlamenttien roolin peruskirjan 
julistamisessa). Mietinnössä halutaan myös antaa sille oikeudellinen sitovuus ja saattaa sen 
soveltaminen tuomioistuimen valvonnan alle.

Tämän mietinnön mukaisesti menisimme kohti koko Eurooppaa koskevan yksityiskohtaisen, 
pakottavan ja yhtenäisen peruskirjan vahvistamista. Peruskirjassa asetettaisiin erilaisille kansoille 
tiukat niiden oikeuksien määrittelyä koskevat normit. Valtiot eivät voisi enää muuttaa näitä 
oikeuksia muutoin kuin neljäntoista muun valtion suostumuksella. Tämä olisi tukahduttava 
malli, joka ei sovellu Euroopan luonteeseen ja etuihin.

Kansakuntien Euroopassa kunkin kansallisen demokratian pitää voida hallita itse kansalaistensa 
oikeuksien määrittelyä oman kulttuurinsa ja kehityksensä mukaisesti. Tällä Euroopalla ei ole 
tarvetta tiukkaan oikeudelliseen peitteeseen. Se tarvitsee kunnioitusta kansallisia demokratioitaan 
ja kansojensa identiteettiä kohtaan. Se tarvitsee vapautta ja monimuotoisuutta.

Tämän vuoksi ehdotamme toisaalta yhteistä julistusta, jossa ilmaistaan Euroopan maiden 
tärkeimmät arvot, ja toisaalta peruskirjaa, jossa vahvistetaan molemminpuolisen kunnioituksen 
takaamiseksi kansallisten demokratioiden välisiä suhteita koskevat säännöt. Tämä on Georges 
Berthun peruskirjan valmistelukunnalle esittämän ehdotuksen suunta. 
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7. joulukuuta 1999

LAUSUNTO
(työjärjestyksen 162 artikla)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatiminen (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS))

Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Valmistelija: Elena Paciotti

ASIAN KÄSITTELY

Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta nimitti 
29. heinäkuuta 1999 pitämässään kokouksessa valmistelijaksi Elena Paciottin.

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta 22. marraskuuta 1999 ja 6. joulukuuta 1999 pitämissään 
kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi seuraavat johtopäätökset äänin 18 
puolesta, 8 vastaan ja 2 tyhjää.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Watson, varapuheenjohtaja Evans, 
valmistelija Paciotti, von Bötticher, Boumediene-Thiery, Cashman, Cederschiöld, Cerdeira 
Morterero (Sousa Pinton puolesta), Ceyhun, Coelho, Deprez, Di Lello Finuoli, Dupuis 
(Vanhecken puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Giannakou-Koutsikou 
(Ferrin puolesta), Hazan (Vattimon puolesta), Karamanou, Kessler, Krivine (Frahmin puolesta), 
Lehne (Hannanin puolesta), Ludford, Nassauer, Newton Dunn (Kirkhopen puolesta), Oostlander 
(Klamtin puolesta), Pirker, Schmid, Sörensen, Swiebel, Sylla, Turco (Cappaton puolesta), Van 
Lancker (Terrón i Cusín puolesta) ja Wiebenga.

Perusoikeuskirjan laatimista koskevat periaatteet ja kriteerit

Euroopan ihmisoikeuksista on tuotettu valtava määrä materiaalia, ja käsiteltävät 
lainsäädännölliset ja poliittiset kysymykset ovat hyvin monimutkaisia. Joka tapauksessa on 
tärkeää, että Euroopan parlamentti hyväksyy mahdollisimman pian alustavat pääperiaatteet, 
koska parlamentin on Tampereen Eurooppa-neuvoston tekemän päätöksen jälkeen perustettava 
elin laatimaan luonnos perusoikeuskirjaksi. Parlamentti on nimennyt kuusitoista edustajaansa ja 
sen on esitettävä heille suuntaviivat, joiden mukaan he voivat työskennellä.
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Seuraavat näkökohdat on syytä pitää mielessä:

– Euroopan parlamentti on useassa eri yhteydessä ehdottanut perusoikeuksien julistuksen 
hyväksymistä osana Euroopan unionin ”valtiosääntöä” (ks. 12. huhtikuuta 1989 ja 
10. helmikuuta 1994 annetut päätöslauselmat);

– Euroopan parlamentti on asiaa koskevissa viimeisimmissä päätöslauselmissaan pannut 
tyytyväisenä merkille Kölnin Eurooppa-neuvostossa tehdyn päätöksen jatkaa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan laatimista ennen vuoden 2000 joulukuussa pidettävää 
Eurooppa-neuvoston kokousta (16. syyskuuta 1999 annettu päätöslauselma); Euroopan 
parlamentti panee tyytyväisenä merkille Tampereen Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
tehdyn päätöksen perusoikeuskirjan laatimiseksi perustettavan elimen kokonpanosta ja 
käytännön järjestelyistä ja se on ilmoittanut osallistuvansa täysin voimin tähän työhön 
(27. lokakuuta 1999 annettu päätöslauselma).

Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan erityisenä tehtävänä 
olisi tulevan peruskirjan sisällön käsittely. Tätä keskustelua seuraa tulevaisuudessa luonnoksen 
valmistelu ja osallistuminen perusoikeuskirjaan sisällytettävien oikeuksien määrittelemiseen.

Samanaikaisesti on kuitenkin mahdollista ehdottaa Euroopan parlamentille, että se hyväksyisi 
yleisluontoisen päätöslauselman, joka sisältää ne perussyyt, joihin perusoikeuskirjaan 
sisällytettävien perusoikeuksien yksilöiminen perustuu, ja näin voitaisiin ratkaista vähemmän 
kiistaa aiheuttaneet ongelmat.

Tarkoitus ei ole luoda uutta valtiosääntöä, joka olisi jäsenvaltioiden valtiosäännön yläpuolella, 
vaan:

– vahvistaa perusoikeuksien suojelua Euroopan unionin uusiin tehtäviin ja velvoitteisiin 
nähden, erityisesti vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen asteittaisen 
rakentamisen kannalta; tämä alue perustuu vapauden, yhdenvertaisuuden, solidaarisuuden, 
turvallisuuden ja moninaisuuden kunnioittamisen periaatteisiin;

– osallistua periaatekokonaisuuden määrittämiseen, jonka avulla on mahdollista tunnistaa 
Eurooppa kansalaisyhteisönä, jossa yleiset arvot tunnustetaan, ja tukea Euroopan unionin 
sisäisiä politiikoita ja kolmansia maita koskevia politiikoita.

Tässä yhteydessä on syytä muistaa vapauteen, demokratiaan ja oikeusvaltioon perustuvat arvot ja 
periaatteet, jotka Euroopan unioni on jo hyväksynyt ja jotka ovat tunnusomaisia tälle osalle 
Eurooppaa. Juuri näiden periaatteiden pohjalta tähän osaan maapalloa ei ole muodostunut 
ainoastaan taloudelliseen vapauteen perustuva alue, vaan myös jäsenvaltioiden välinen 
solidaarinen organisaatio, joka on itse asiassa taannut rauhan heti sotien jälkeen, jotka ovat 
tahrineet vereen vuosisatamme ensimmäisen puoliskon. Euroopan unionin rakentaminen 
demokratiaan ja oikeusvaltioon perustuvien arvojen pohjalta ei ole taannut ainoastaan 
rauhanomaisia oloja, vaan myös järjestelmän, joka takaa rauhan myös tulevaisuudessa: tässä 
yhteydessä voisi todeta, että Euroopan kansalaiset ovat saavuttaneet oikeuden rauhaan.

On selvää, että perusoikeuskirjassa on esitettävä Euroopan kansalaisten oikeudet sekä 
perusoikeudet, jotka Euroopan unioni myöntää kaikille kansalaisille.
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Oikeuksia koskevan luettelon laatiminen on Tampereella tehdyn päätöksen mukaisesti nimetyn 
elimen tehtävä, mutta Euroopan parlamentti voi tässä vaiheessa muistuttaa, että elimen tehtävänä 
ei ole luoda jotakin täysin uutta, vaan pikemminkin tuoda esille se, mitä Euroopan maiden 
yhteisessä lainsäädäntökulttuurissa voidaan tunnustaa periaatteina ja perusoikeuksina. Toisin 
sanoen, mitä voidaan ammentaa jäsenvaltioita yhdistävistä kansainvälisistä sopimuksista ja 
yhteisestä valtiosääntöperinteestä, jotta yhteisten tavoitteiden perusteella voidaan etsiä 
identiteettiä kulttuurisesta yhteenkuuluvuudesta etnisen tai alueellisen yhteenkuuluvuuden sijaan. 
Tämä on asiasta vastaavan valiokunnan käsittelyyn annettujen johtopäätösten sisältö.

Huom! Kaikki jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet kaikki tärkeimmät kansainväliset yleissopimukset 
seuraavin poikkeuksin: Luxemburg ei ole ratifioinut ILO:n yleissopimusta nro 111, joka koskee 
työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää; Belgia ja Ranska 
eivät ole allekirjoittaneet sekä Kreikka, Luxemburg, Alankomaat, Portugali ja Ruotsi eivät ole 
ratifioineet Eurooppa-neuvoston yleissopimusta nro 126 kansallisten vähemmistöjen suojelusta. 
Lisäksi Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntö on edelleen ratifioimatta (poikkeuksena 
Italia).

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kun Euroopan parlamentin edustajia nimetään perusoikeuskirjan laatimista varten perustettuun 
elimeen, on syytä esittää perusperiaatteet ja -kriteerit, joihin perusoikeuskirjan laatiminen 
tukeutuu. Tässä yhteydessä kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunta pyytää perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
päätöslauselmaehdotukseensa seuraavat periaatteet ja kriteerit:

1. Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimisella olisi oltava seuraavat kaksi tavoitetta:

a) määrittää periaatteet ja vakuudet, jotka johtavat Euroopan unionin rakentamista 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena (Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan neljäs viite) ja näin ollen sellaisen unionin rakentamiseen, joka 
perustuu perustamissopimuksiin sisältyviin periaatteisiin (Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 1 kohta);

b) myötävaikuttaa arvoja ja periaatteita koskevan yhteisen perinteen määrittelemiseen sekä 
sellaisen yhteisen perusoikeusjärjestelmän määrittelemiseen, johon sisältyy sellaiset 
perusoikeudet, jotka kansalaiset tunnustavat ja jotka ovat Euroopan unionin ja kolmansia 
maita koskevien politiikoiden perustana.

2. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että Euroopan unioni perustuu vapauden, 
demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja perusvapauksien 
periaatteisiin; näiden periaatteiden pohjalta Euroopan unioni kykenee solidaariseen 
yhteistyöhön jäsenvaltioiden ja niiden kansojen välillä ja että näillä periaatteilla se on 
epäsuorasti taannut omille kansalaisille oikeuden rauhaan.

3. On myös olennaisen tärkeää, että Euroopan unionin tunnustamien perusoikeuksien 
joukkoon sisällytetään Euroopan unionin kansalaisille kuuluvia oikeuksia, EU:n 
asukkaille kuuluvia oikeuksia sekä kaikille ihmisille kuuluvia oikeuksia, sen 
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vakaumuksen pohjalta, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

4. Euroopan unionin tunnustamien perusoikeuksien on tukeuduttava seuraaviin lähteisiin:

a) perussopimuksiin ja johdettuun oikeuteen perustuvat oikeudet: perinteisestä vapaan 
liikkuvuuden periaatteesta syrjimättömyyden periaatteeseen; sosiaalisista ja poliittisista 
oikeuksista henkilökohtaisten tietojen suojeluun liittyviin oikeuksiin;

b) oikeudet, jotka erityisesti mainitaan perustamissopimuksissa ja lisäpöytäkirjoissa, etenkin 
Euroopan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelua koskevassa yleissopimuksessa 
taatut oikeudet, erityisesti oikeusturvan kannalta;

c) jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen perustuvat oikeudet, Euroopan yleisten 
oikeusperiaatteiden pohjalta ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen noudattaman 
menettelyn mukaisesti;

d) jäsenvaltioiden allekirjoittamissa kansainvälisissä asiakirjoissa ja sopimuksissa 
tunnustetut oikeudet myös niiden järjestöjen puitteissa, joihin jäsenvaltiot kuuluvat, 
kuten:

YK

– Yleissopimus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi 
(YK, 9. joulukuuta 1948)

– Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (YK, 10. joulukuuta 1948)
– Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus (YK, 28. heinäkuuta 1951 ja sitä 

seurannut vuonna 1967 annettu pöytäkirja)
– Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (YK, 1965)
– Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen 

yleissopimus (YK, 1966)
– Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (YK, 

1966)
– Kaikkinaisen naisen syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (YK, 1979)
– Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 

vastainen yleissopimus (YK, 1984)
– Yleissopimus lapsen oikeuksista (YK, 1989)
– Vankien käsittelyn perusperiaatteet (YK, 1990)
– Kansainvälisen rikostuomioistuimen (Roomassa tehty) perussääntö (YK, 1998)

Euroopan neuvosto

– Euroopan sosiaalinen peruskirja (Euroopan neuvosto, 1961 ja sitä seuranneet pöytäkirjat)
– Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 

vastainen eurooppalainen yleissopimus (Euroopan neuvosto, 1987)
– Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (Euroopan neuvosto, 

1995 ja sitä seuranneet pöytäkirjat)

UNESCO
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– Yleismaailmallinen ihmisen perimää ja ihmisoikeuksia koskeva julistus (UNESCO, 
1997)

ILO

– sopimus, joka koskee ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen 
järjestäytymisoikeuden suojelua (nro 87, 1948)

– sopimus, joka koskee järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
periaatteiden soveltamista (nro 98, 1949)

– julistus, joka koskee työnteon perusoikeuksia ja periaatteita (1988).

5. On tärkeää, että perusoikeuskirja sisällytetään EY:n perustamissopimukseen ja että 
peruskirjaa koskevan julistuksen jälkeen kansainvälisiin sopimuksiin ja yleissopimuksiin 
tehdään tarvittavat muutokset, jotta:

– perusoikeuskirja olisi todellakin Euroopan unionin toimielimiä ja elimiä sitova ja jotta se 
toimisi niiden politiikoiden lähtökohtana;

– kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt Euroopan unionissa voisivat vaatia 
tuomioistuimessa Euroopan unionin tunnustamien perusoikeuksien kunnioittamista.
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15. joulukuuta 1999

LAUSUNTO
(työjärjestyksen 162 artikla)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatiminen (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS))

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta

Valmistelija: Joke Swiebel

ASIAN KÄSITTELY

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta nimitti 21. syyskuuta 1999 pitämässään 
kokouksessa valmistelijaksi Joke Swiebelin.

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta 24. marraskuuta ja 14. joulukuuta 1999 pitämissään 
kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi seuraavat johtopäätökset äänin 
19 puolesta, 12 vastaan ja 1 tyhjä.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Theorin; varapuheenjohtajat 
Eriksson, Van Lancker ja J. Evans, valmistelija Swiebel, Auroi (Sörensenin puolesta), Aviles 
Perea, Berger (Ghilardottin puolesta), Gröner, Gutíerrez-Cortines (Costa Nevesin puolesta 
työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Hautala, Hieronymi (E.F. Müllerin puolesta 
työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Karamanou, Klass, Korhola (De Sarnezin 
puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Kratsa, Lulling, McNally, T. Mann, 
Martens, Napoletano (Torres Marquesin puolesta), Paciotti, Plooij-van Gorsel (Dybkjærin 
puolesta), Prets, Rodriguez Ramos, Schmidt (Sanders-ten Holten puolesta), Smet, Sudre, 
Thomas-Mauro, Valenciano Martínez-Orozco ja Zissener.

TAUSTAA

Perusoikeuskirjan laatiminen: muutamia periaatteita sukupuolinäkökohtien kannalta

Euroopan parlamentin tulee nimittää valtuuskuntansa elimeen, joka muodostetaan 
perusoikeuskirjan laatimista varten. Käsiteltävänä on useita monimutkaisia poliittisia ja 
oikeudellisia kysymyksiä. Parlamentin naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan 
tehtävää silmällä pitäen seuraavat periaatteet tulisi ottaa huomioon:

1. 70-luvulta lähtien naisten tasa-arvoa on Euroopassa vauhditettu huomattavasti yhteisön 
piirissä kehitetyillä sitovilla oikeudellisilla välineillä. Symbolisellakin politiikalla, jota 
harjoitetaan juhlallisten julistusten ja päätöslauselmien avulla, on merkitystä, mutta 



RR\407158FI.doc 27/56 PE 232.648

FI

todellista tasa-arvoa voidaan tukea vain sitovilla välineillä. Naiset ovat poliittisesti 
merkittävä ryhmä Euroopan kansalaisia, joka tulee ottaa vakavammin huomioon. 
Keskusteltaessa suunnitellun peruskirjan oikeudellisesta merkityksestä ja 
soveltamisalasta on syytä muistaa, että Euroopan kansalaiset, naiset ja miehet, haluavat 
tietää itseään koskevat oikeudet ja ymmärtää niiden käytännön merkityksen.

2. EU:n lainsäädännön nykyiset miesten ja naisten yhtäläistä kohtelua koskevat määräykset 
on hyväksytty osaksi yhteisön säännöstöä. Ne perustuvat sisämarkkinoiden 
muotoutumiseen, mikä selittää sen, että ne rajoittuvat työmarkkinoihin. 
Perusoikeuskirjassa tällainen sukupuoleen perustuvan syrjinnän rajoitus ei olisi enää 
perusteltu. Oikeus tasa-arvoiseen kohteluun sukupuolesta riippumatta tulisi laajentaa 
kaikille yhteiskunnan aloille. EY:n perustamissopimuksen uusi sukupuolinäkökohtien 
valtavirtaistamista koskeva artikla – 3 artiklan 2 kohta1 – viittaa myös tähän suuntaan.

3. EU:n jäsenvaltioiden ei ole varmastikaan vaikea hyväksyä sukupuoleen perustuvaa 
syrjintää koskevan lausekkeen laajentamista, koska ne ovat sisällyttäneet tällaisia 
lausekkeita kansallisiin valtiosääntöihin ja lainsäädäntöön ja ovat hyväksyneet vastaavia 
lausekkeita ratifioimalla YK:n asiaa koskevat yleissopimukset (Kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, 26 artikla2; Kaikkinaisen 
naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, 2 artikla3).

4. EU:n liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan 
yleissopimukseen josta on keskusteltu vaihtoehtoisena strategiana uuden yhteisön 
perusoikeuskirjan laatimiselle, sisältää naisten oikeuksien valiokunnan tehtävän kannalta 
vakavan puutteen. Yleissopimuksessa (14 artikla4) ei suoraan kielletä sukupuoleen 

1 "Toteuttaessaan tässä artiklassa tarkoitettua toimintaa yhteisö pyrkii poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten 
välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa."
2 "Kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjintää yhtäläiseen lain 
suojaan. Tässä suhteessa lain tulee kieltää kaikki syrjintä ja taata kaikille henkilöille yhtäläinen ja tehokas suojelu 
rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai 
yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää vastaan."
3 "Sopimusvaltiot tuomitsevat naisten syrjinnän kaikki muodot ja sopivat siitä, että ryhtyvät kaikin asianmukaisin 
keinoin viipymättä poistamaan naisiin kohdistuvaa syrjintää, ja tämän saavuttamiseksi sitoutuvat
a) sisällyttämään kansalliseen perustuslakiinsa tai muuhun asianmukaiseen lainsäädäntöön miesten ja naisten tasa-
arvon periaatteen, ellei niin jo ole tehty, ja varmistamaan laeilla ja muilla asianmukaisilla keinoilla tämän 
periaatteen toteuttamisen käytännössä;
b) hyväksymään asianmukaiset lainsäädäntö- ja muut toimet, jotka kieltävät kaiken naisten syrjinnän, niihin 
tarvittaessa liittyvine sanktioineen;
c) turvaamaan naisten oikeuksien juridisen suojaamisen samoin perustein kuin miestenkin ja varmistamaan sen, että 
toimivaltaisten kansallisten tuomioistuinten ja muiden julkisten instituutioiden välityksellä naisille taataan tehokas 
suoja kaikkia syrjintätoimia vastaan;
d) pidättymään kaikista naisia syrjivistä toimista tai käytännöistä ja varmistamaan, että julkiset viranomaiset ja 
laitokset toimivat tämän velvoitteen mukaisesti;
e) ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöiden, järjestöjen ja yritysten taholta tapahtuvan naisten 
syrjinnän poistamiseksi;
f) ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, mukaan lukien lainsäädäntötoimet, olemassaolevien naisia syrjivien 
lakien ja muiden säännösten, tapojen ja käytäntöjen muuttamiseksi tai poistamiseksi;
g) kumoamaan kaikki sellaiset kansalliset rikosoikeudelliset määräykset, jotka merkitsevät naisiin kohdistuvaa 
syrjintää."
4 "Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista 
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perustuvaa syrjintää, vaan sukupuoleen perustuva syrjintä ainoastaan kuuluu muiden 
yleissopimukseen sisältyvien oikeuksien yhteyteen. Euroopan neuvostossa käynnissä 
oleva yleissopimukseen liitettävän yleisen syrjinnän kieltävän lausekkeen sisältävän 
pöytäkirjan laatimisprosessi on vielä kesken. Ottamatta huomioon muita sopimukseen 
liittymistä koskevia ongelmia sukupuolten välisen tasa-arvopolitiikan näkökulmasta 
liittyminen olisi vain osittainen ratkaisu.

5. Positiivisiin toimiin tulee kiinnittää huomiota. Amsterdamin sopimuksen (EY:n 
perustamissopimuksen 141 artiklan 4 kohta1) mainintaa, jossa ei kiinnitetä huomiota 
sukupuoleen, tulisi tarkastella uudelleen. Se on vastoin poliittista tahtoa edistää naisten 
asemaa, mikä on ilmaistu EU:n naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämistä 
koskevassa politiikassa (EY:n perustamissopimuksen 2 ja 3 artikla). Kansainvälinen 
teorianmuodostus ja poliittinen keskustelu ovat kaukana edellä. Kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa todetaan, että: 
"väliaikaisia erityistoimia tosiasiallisen tasa-arvon toteutumisen jouduttamiseksi ei 
katsota syrjinnäksi", mutta siinä kielletään eriarvoisten tai erillisten normien 
ylläpitäminen. Enemmän huomiota tulee kiinnittää lisääntyvään kansainväliseen naisten 
ihmisoikeuksia koskevaan kirjallisuuteen ja oikeuskäytäntöön, erityisesti kaikkinaisen 
naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen komitean antamiin suosituksiin 
ja johtopäätöksiin.

6. Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvalla syrjinnällä on erityinen yhteys sukupuoleen 
perustuvaan syrjintään. Molemmat ilmiöt ovat juurtuneet näkemykseen yhteiskunnasta, 
jossa naisilla ja miehillä on vakiintuneet ja toisiaan täydentävät roolit ja jossa tämän 
järjestyksen ulkopuolisten henkilökohtaisten valintojen ilmaisemista pidetään uhkana. 
Naisten vapautuminen ei toteudu, jos tätä järjestystä ei muuteta. Jos siis tarkastellaan 
perusoikeuskirjaa sukupuoliasioiden näkökulmasta, siihen on sisällytettävä oikeus tasa-
arvoiseen kohteluun riippumatta sukupuolisesta suuntautumisesta.

7. On tarpeen vastustaa jyrkästi esityksiä, joiden mukaan naisten ihmisoikeudet 
sisällytettäisiin esimerkiksi otsakkeisiin "erityiset oikeudet" tai "ryhmien oikeudet". 
Naiset eivät ole vähemmistö tai erityinen ihmisryhmä puhumattakaan erityisen suojelun 
tarpeessa olevasta ryhmästä. Naisten oikeudet ovat olennainen osa yleismaailmallisia 
ihmisoikeuksia. Tämä periaate tulisi tunnustaa maailmanlaajuisesti (YK:n ihmisoikeuksia 
koskeva maailmankonferenssi Wienissä 1993, YK:n neljäs naisia koskeva 
maailmankonferenssi Pekingissä 1995) ja myös EU:ssa.

8. Sukupuolinäkökulman sisällyttäminen perustavanlaatuisiin ihmisoikeuksiin olisi myös 
keino tarkastella kriittisesti aikaisempiin tekstiluonnoksiin, päätöslauselmiin jne. 
sisältyviä käsitteitä. Joitakin selvästi vanhentuneita mainintoja tulisi nykyaikaistaa. 
Erityisesti niin kutsuttuja perheen oikeuksia koskevat lausekkeet ovat kiistanalaisia. 

sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai 
yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun 
asemaan perustuvaa syrjintää." 
1 "Jotta miesten ja naisten välinen täysi tosiasiallinen tasa-arvo toteutuisi työelämässä, tasa-arvoisen kohtelun 
periaate ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta sellaisia erityisetuja tarjoavia toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on helpottaa aliedustettuna olevan sukupuolen ammatillisen toiminnan harjoittamista taikka 
ehkäistä tai hyvittää ammattiuraan liittyviä haittoja."
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Ihmisoikeudet ovat yksilön oikeuksia, eivät instituutioiden oikeuksia. Lisäksi 
perheenjäsenten edut poikkeavat usein toisistaan, ja perheen sisäiset voimasuhteet voivat 
ratkaista lopputuloksen. Samalla tavoin tekstejä, joissa rajoitetaan "työ" tarkoittamaan 
palkkatyötä, tulee tarkistaa, ja ottaa tarvittaessa mukaan myös työ josta ei makseta 
palkkaa. "Kotityöstä maksettavan palkan" ansaa tulee kuitenkin välttää.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
johtopäätökset:

1. Perusoikeuskirjan tulisi sisältää yleinen sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltävä 
lauseke, joka on sitova ja johon yksityiset kansalaiset/ asukkaat voivat vedota Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimessa.

2. Niin kauan kuin Euroopan yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamisesta ei sisällä yleistä syrjinnän kieltoa koskevaa lauseketta, EU:n mahdollinen 
liittyminen tähän yleissopimukseen ei ratkaise ongelmaa.

3. Syrjinnän kiellon sisältävä lauseke ja määräys positiivisista toimista ovat saman asian 
kaksi eri puolta. Molempia on tarkasteltava naisten aseman edistämisen poliittisessa 
yhteydessä, joka on Euroopan unionin pitkäaikainen ensisijainen tavoite.

4. Naisten oikeudet eivät ole "erityisiä oikeuksia" vaan olennainen osa yleismaailmallisia 
ihmisoikeuksia. Tässä yhteydessä pyydetään kiinnittämään huomiota fyysisen 
koskemattomuuden oikeuteen, jota ihmisoikeuksien julistuksessa ei taata riittävällä 
tavalla. 

5. Perusoikeuskirjaan tulisi sisällyttää sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
kieltävä lauseke.

6. On syytä kiinnittää enemmän huomiota lisääntyvään naisten ihmisoikeuksia koskevaan 
kansainväliseen kirjallisuuteen ja oikeudenkäyttöön, erityisesti kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen komitean johtopäätöksiin ja 
suosituksiin.

7. Sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen peruskirjan laatimisprosessissa kattaisi muun 
muassa muiden tekstin osien sisältämien käsitteiden kriittisen tarkastelun. Perheen 
oikeuksia ei ole sellaisenaan olemassa, on olemassa vain yksittäisten naisten, miesten ja 
lasten oikeuksia.
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27. tammikuuta 2000

LAUSUNTO

vetoomusvaliokunnalta

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatiminen (C5-0058/1999 – 
1999/2064(COS))

Valmistelija: Janelly Fourtou
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ASIAN KÄSITTELY

Vetoomusvaliokunta nimitti 24. marraskuuta 1999 pitämässään kokouksessa valmistelijaksi 
Janelly Fourtoun.

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta 24. tammikuuta 2000 pitämässään kokouksessa.

25. tammikuuta 2000 pitämässään kokouksessa valiokunta hyväksyi seuraavat johtopäätökset 
yksimielisesti.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Vitalino Gemelli, varapuheenjohtaja 
Proinsias De Rossa, valmistelija Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Jean Lambert, Hans-
Peter Mayer, María Sornosa Martínez ja Eurig Wyn.
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I. Vetoaminen Euroopan parlamenttiin ja perusoikeudet

1. "Olen Euroopan kansalainen ja minulla on oikeuksia, joita kukaan ei voi minulta evätä 
eikä kiistää ilman Euroopan unionin puuttumista asiaan." Tällainen viesti on luettavissa 
rivien välistä kansalaisten Euroopan parlamentille välittämistä vetoomuksista, kun he 
valittavat joidenkin oikeuksiensa rikkomisesta. Puoleemme kääntyvät vetoomuksen 
esittäjät osoittavat sitkeää ja horjumatonta vakaumusta, jonka mukaan heillä on joukko 
oikeuksia, jotka ovat joko äskettäin saatuja tai osa sellaista kulttuuriperintöä, joka 
rikkaudessaan ja monimuotoisuudessaan tukeutuu yhteisiin arvoihin. Unionin 
kansalaisena oleminen merkitsee viime kädessä oikeutta olla osallisena tulevaisuuden 
yhteisössä.

2. Tämä luottamus perusoikeuksien välttämättömään ja sitovaan luonteeseen luo sellaisen 
vaikutelman, että Euroopan kansalaiset ovat vakuuttuneita siitä, että on jo olemassa 
"eurooppalaiset perusoikeudet takaava säännöstö", johon kaikki nämä oikeudet on 
talletettu. Lisäksi näiden oikeuksien on kansalaisten mielestä pysyteltävä uuden 
tietotekniikan (henkilötietojen suojelu) ja elämän manipuloinnin (geeniteknologia) 
kannoilla, taattava biosfäärin säilyminen ja luonnon monimuotoisuus, otettava huomioon 
uudet elintavat ja sukupuolten tasa-arvo sekä vaalittava eurooppalaisten kulttuurien 
monimuotoisuutta ja rikkautta.

3. Asukkailla, jotka eivät ole yhteisön kansalaisia, on Euroopan unionin kansalaisten tavoin 
oikeus vedota Euroopan parlamenttiin. Euroopan unionista turvapaikan löytäneille näiden 
oikeuksien tunnustaminen on erityisen tärkeää, sillä heidän alkuperämaassaan kyseisiä 
oikeuksia ehkä laiminlyödään.

4. Vetoomusvaliokunta kehottaa parlamenttia ottamaan nämä valiokunnan vetoomuksissa 
havaitsemat perusoikeuksia koskevat seikat huomioon. Seuraavassa on esitetty luettelo 
oikeuksista, joista yleensä valitetaan vetoomusvaliokunnalle. Tämä luettelo ei pyri 
olemaan kattava, eikä tarkoituksena ole luoda minkäänlaista tärkeysjärjestystä.

II. Oikeuksia, joista vetoomusvaliokunnalle useimmiten valitetaan

a) oikeus yhtäläiseen kohteluun (syrjimättömyys)
b) ajattelun, omantunnon ja uskonnon vapaus
c) yksityiselämän suoja (tietosuoja)
d) oikeus työhön, naisten ja miesten samapalkkaisuus
e) oikeus koulutukseen
f) oikeus terveydenhuoltopalveluihin
g) ympäristön, eläinten ja kasvillisuuden suojelu
h) kuluttajan suojelu
i) vapaa liikkuvuus ja oleskeluoikeus
j) turvapaikkaoikeus ja vähemmistöjen suojelu
k) yksityisomaisuuden suoja
l) oikeus sosiaaliturvaan.
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III. Loppupohdinnat

1. Vetoomusvaliokunnan on mielestään paneuduttava täysimääräisesti tämän peruskirjan 
laatimiseen, sillä se kuuluu valiokunnan toimivallan alaan. Vetoomusoikeuden kaltainen 
kansalaisille kuuluva perusoikeus kuuluu luonnollisesti niihin perusoikeuksiin, joista 
Euroopan kansalaiset haluavat pitää kiinni ja jotka he haluavat jäsenvaltioiden ja yhteisön 
toimielinten tunnustavan sekä kotimaassaan että kaikkialla, missä he liikkuvat unionin 
sisällä ja jopa ulkomailla diplomaattisuojan turvin.

2. Lisäksi vetoomuksen esittäjillä ei ole epäilystäkään siitä, että näiden perusoikeuksien 
perustavanlaatuinen luonne on otettava huomioon myös oikeudellisena suojana unionin 
tuomioistuimissa. On tunnustettava heidän oikeutensa kääntyä yksilöinä Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen puoleen, jotta he voivat puolustaa oikeuksiaan.

3. Perusoikeuskirjaa työstävän elimen on lueteltava yhdessä ainoassa tekstissä Euroopan 
unionin perustavanlaatuisiksi tunnustamat oikeudet. Kun mietintöluonnos on hyväksytty 
täysistunnossa, se ilmentää koko Euroopan parlamentin tahtoa.

4. On syytä todeta kaksi merkittävää seikkaa, joiden olisi ohjattava elimen työskentelyä.
a) aivan ensiksi sen olisi tuotava muutos tilanteeseen, jossa perusoikeuksia 
koskevat määräykset ovat hajallaan perussopimuksissa, yleissopimuksissa ja 
pöytäkirjoissa siten, että ne luetellaan yhdessä ainoassa jakamattomassa tekstissä 
ja siten, että ne ovat mahdollisimman helposti jokaisen kansalaisen nähtävissä;
b) sen olisi tehtävä näistä oikeuksista juridisesti sitovia perustuen siihen, että 
perusoikeuskirja on Euroopan unionin toimielimiä, jäsenvaltioita ja unionin 
kansalaisia sitova.

Tämän toisen mielipiteiden vaihdon olisi tuotava esille valiokuntamme odotukset asiasta 
vastaavalle valiokunnalle sekä Euroopan parlamentin perusoikeuskirjan työstämisestä 
vastaavalle valtuuskunnalle.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöön seuraavat johtopäätökset:

1. katsoo, että jäsenvaltioiden kansalaisten kaikki perusoikeudet ja niiden puolustus on 
tunnustettava Euroopan unionissa Euroopan kansalaisuuden peruselementteinä sekä 
arvoina, joita ne ilmaisevat unionin kulttuurisesta identiteetistä;

2. katsoo, että Euroopan parlamentille osoitettujen lukuisten vetoomusten avulla voidaan 
määritellä kansalaisten näkemys Euroopan unionista ja oikeuksista, joita sen on 
suojeltava;

3. katsoo, että Euroopan kansalaiset käsittävät nämä perusoikeudet kehittyviksi oikeuksiksi, 
joiden on suojeltava heitä muun muassa uuden tietotekniikan, geenimanipuloinnin ja 
ympäristön tilan heikentymisen mahdollisesti aiheuttamilta vaaroilta;
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4. katsoo, että on varmistettava näiden kaikille unionin kansalaisille kuuluvien 
perusoikeuksien mahdollisimman suuri näkyvyys ja että on taattava näiden oikeuksien 
mahdollisimman laaja suojelu eri tavoin alkaen vetoomusoikeudesta aina 
mahdollisuuteen nostaa yksilöllinen kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.
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15. helmikuuta 2000

LAUSUNTO
(työjärjestyksen 162 artikla)

työllisyys- ja sosiaalivaliokunnalta

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatiminen (C5-0058/1999 – 
1999/2064(COS)) 

Valmistelija: Ieke van den Burg
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ASIAN KÄSITTELY

Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta nimitti 14. lokakuuta 1999 pitämässään kokouksessa 
valmistelijaksi Ieke van den Burgin.

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta 30. marraskuuta 1999, 31. tammikuuta ja 15. helmikuuta 
2000 pitämissään kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi seuraavat johtopäätökset äänin 
24 puolesta, 1 vastaan ja 11 poissa.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Michel Rocard, varapuheenjohtaja 
Winfried Menrad, valmistelija Ieke van den Burg, Sylviane H. Ainardi, Jan Andersson, María 
Antonia Avilés Perea, Theodorus J.J. Bouwman (Jillian Evansin puolesta), Alejandro Cercas 
Alonso, Luigi Cocilovo, Brian Crowley, Elisa Maria Damião, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, 
Ilda Figueiredo, Hélène Flautre, Fiorella Ghilardotti, Marie-Hélène Gillig, Richard Howitt (Helle 
Thorning-Schmidtin puolesta), Stephen Hughes, Anne Elisabet Jensen (Massimo Cacciarin 
puolesta), Karin Jöns, Piia-Noora Kauppi (Ilkka Suomisen puolesta), Ioannis Koukiadis, Rodi 
Kratsa, Arlette Laguiller, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Toine Manders (Daniel G.L.E.G. 
Ducarmen puolesta), Thomas Mann, Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Herman Schmid, 
Peter William Skinner, Miet Smet, Gabriele Stauner (Anne-Karin Glasen puolesta), Ursula 
Stenzel (Mario Mantovanin puolesta), Anne E.M. Van Lancker, Barbara Weiler ja Sabine 
Zissener (James L.C. Provanin puolesta).

LYHYET PERUSTELUT

1. Kun komission nimittämä ja Lourdes de Pintasilgon johdolla toiminut viisaiden komitea 
maaliskuussa 1996 esitti kertomuksensa ensimmäisessä sosiaalipoliittisessa foorumissa, 
keskustelu (sosiaalisista) perusoikeuksista Euroopan unionin peruselementtinä sai 
viimein paikan poliittisella esityslistalla. Komitea kehotti tunnustamaan joukon 
kansalaisten perusoikeuksia ja sosiaalisia perusoikeuksia sekä sisällyttämään nämä 
oikeudet Amsterdamin sopimukseen kaksivaiheisen lähestymistavan pohjalta. Lyhyellä 
aikavälillä Euroopan unionin olisi sisällytettävä perustamissopimukseen vähimmäismäärä 
keskeisimpiä perusoikeuksia ja keskipitkällä aikavälillä käynnistettävä laaja 
kuulemisprosessi. Tällä laajalla yhteiskunnallisella keskustelulla olisi päivitettävä ja 
täydennettävä kansalaisoikeuksien, poliittisten ja sosiaalisten oikeuksien ja 
velvollisuuksien luetteloa, mukaan luettuna oikeudet, jotka heijastelevat teknologisia 
muutoksia, kasvavaa ympäristötietoisuutta ja demografista kehitystä. Keskustelun 
tuloksena oli määrä olla ajan tasalle saatettu "perusoikeusluettelo", joka sisällytettäisiin 
sopimukseen Euroopan unionista.

2. Asian lähempää tarkastelua varten PO V asetti riippumattoman asiantuntijaryhmän, joka 
toimi professori Simitisin johdolla. Asiantuntijaryhmän kertomus "perusoikeuksien 
vahvistaminen Euroopan unionissa: toiminnan aika" julkaistiin helmikuussa 1999, ja 
siinä korostettiin kansalaisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien jakamattomuutta ja 
kehotettiin omaksumaan eurooppalaisessa keskustelussa integroiva ajattelutapa. 
Asiantuntijat esittivät koko Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen (EIY) ja EIY:n 
pöytäkirjojen sisällyttämistä perustamissopimukseen "yleisenä eurooppalaisena 
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ihmisoikeusluettelona", ja sosiaalisten oikeuksien osalta se pyysi kiinnittämään erityistä 
huomiota kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin. Viisaiden komitean tavoin 
Simitisin ryhmä piti perusoikeuksien tunnustamista avoimena prosessina, jonka pitäisi 
ensi vaiheessa johtaa siihen, että määritellään joukko oikeuksia, jotka sisältävät EIY:n 
oikeudet ja laajentavat niitä erityisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen päätösten muodostamaa taustaa vasten, minkä pitäisi viime 
kädessä johtaa siihen, että muotoillaan perusoikeudet, jotka on mukautettu Euroopan 
unionin kokemuksia ja vaatimuksia vastaaviksi.

3. Amsterdamin sopimus ei sisällä kansalaisten perusoikeuksia ja sosiaalisia perusoikeuksia 
oikeusluettelon muodossa. Ainoastaan naisten ja miesten samapalkkaisuuden periaate on 
kodifioitu EY:n perustamissopimuksen 141 artiklassa. Lisäksi perustamissopimuksessa 
nimenomaisesti vahvistetaan unionin sitoutuminen sosiaalisiin perusoikeuksiin 
(johdanto-osan neljäs kappale) aikaisemmin hyväksyttyä viitejärjestelmää muuttamatta. 
Tämä merkitsee sitä, että EU:n sitoutuminen yhteisön peruskirjaan on itse asiassa melko 
heikko. Sekä johdannossa että EY:n perustamissopimuksen 136 artiklassa mainitaan 
lisäksi sosiaaliset perusoikeudet viittaamalla vuoden 1961 sosiaaliseen peruskirjaan 
(Euroopan neuvosto) ja vuoden 1989 yhteisön peruskirjaan.

4. EY:n perustamissopimuksen 13 artiklassa neuvosto valtuutetaan toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet syrjinnän torjumiseksi Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen. 
Mahdolliset interventioperusteet on yksityiskohtaisesti esitetty 13 artiklassa, ja ne 
ulottuvat sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään perustuvasta syrjinnästä aina 
uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaan syrjintään asti. Lisäksi EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan ja 
141 artiklan 4 kohdan kaltaisissa määräyksissä luodaan perusta toimenpiteille, joilla 
pyritään naisten ja miesten todelliseen tasa-arvoon, mukaan luettuna erityisetuja tarjoavat 
toimenpiteet. Euroopan komissio on hiljattain esittänyt 13 artiklaan perustuvan 
tiedonannon, kaksi lainsäädäntöehdotusta ja toimintaohjelman. Yhdenvertaisen kohtelun 
sisällyttäminen perustamissopimukseen 13 artiklan mukaisin perustein tapahtuvalta 
syrjinnältä turvaavana perusoikeutena auttaisi antamaan moitteettomamman 
oikeusperustan alaa koskevalle päätöksenteolle ja lainsäädäntöprosessille.

5. Perustamissopimuksen 136 artiklassa määritellään sosiaaliset perusoikeudet sellaisina 
kuin ne on esitetty Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja yhteisön peruskirjassa. 
Molempia asiakirjoja pidetään ainoastaan yhteisön politiikkojen perustana. 
Perustamissopimuksen 137 artiklassa kuitenkin nimenomaisesti määrätään, että 
järjestäytymisoikeus sekä lakko-oikeus ja oikeus määrätä työsulusta eivät sisälly yhteisön 
velvollisuuteen tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa 136 artiklassa asetettujen 
sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä merkitsee sitä, että Euroopan 
unioni ei voi toimia suojellakseen oikeuksia, jotka perinteisesti kuuluvat sosiaalisten 
oikeuksien ytimeen ja jotka on vahvistettu kerta toisensa jälkeen sekä kansallisissa laeissa 
että kansainvälisissä sopimuksissa.

6. Kölnin Eurooppa-neuvosto käynnisti perusoikeuskeskustelun uudelleen ja päätti, että 
perusoikeudet olisi koottava peruskirjaan, joka erityisen elimen on määrä laatia ennen 
Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2000 pidettävää kokousta. Neuvosto totesi erityisesti, 
että Euroopan perusoikeuksien kirjan laatimisvaiheessa huomioon olisi otettava 
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taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa ja työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevassa 
yhteisön peruskirjassa. Peruskirja edustaisi aitoa virstanpylvästä kansalaisten Euroopan 
rakentamisessa. 

7. Sosiaaliset ja sosiaalistaloudelliset perusoikeudet on myös määritelty useissa laajalti 
ratifioiduissa ja tunnustetuissa kansainvälisissä standardeissa, joihin EU:n jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet, kuten esim.:

– Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi (EIY) (1951)

– Euroopan neuvoston tarkistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1960/1996)
– Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskeva yhteisön peruskirja (1989)
– Kansainvälisen työjärjestön keskeiset yleissopimukset, joista on esitetty kooste ja 

joihin viitataan tuoreessa ILO:n julistuksessa työntekijöiden sosiaalisista 
perusoikeuksista (1998)

– YK:n yleissopimus lasten oikeuksista (1989)
– kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva YK:n yleissopimus

(1979).

8. Syy siihen, miksi Euroopan unionin on nimenomaisesti sitouduttava kansalaisten 
perusoikeuksiin ja sosiaalisiin perusoikeuksiin, on oikeusjärjestelmässä vallitsevassa 
epätasapainossa. Mitä enemmän toimivaltaa EU saa kolmen pilarin kautta, sitä 
selvemmäksi EU:n kansalaisille olisi tehtävä, että EU kunnioittaa täysin perusoikeuksia 
ja -standardeja ja takaa ne. Tämä ei automaattisesti merkitse sen valtuuksien 
laajentamista, koska ne on määritelty täsmällisillä perustamissopimuksen määräyksillä ja 
politiikkakohtaisilla luvuilla ja niitä rajoittavat toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet. 

9. Eurooppalaisessa oikeusjärjestelmässä tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien 
olisi vähintäänkin vastattava kansainvälisiä standardeja, joihin useimmat jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet. 

10. EU:n liittyminen oikeudellisena yksikkönä näihin kansainvälisiin standardeihin 
(nykyisten oikeudellisten ongelmien ratkaisemisen jälkeen) on yksi tapa ottaa käyttöön 
perusoikeudet ja niihin liittyvät rikkomis- ja valitusmenettelyt. EU:n ja sen toimielinten 
nimenomainen velvoittaminen näiden standardien sisällön (oikeuskäytäntö mukaan 
luettuna) noudattamiseen perustamissopimukseen sisällytettävällä täsmällisellä 
muotoilulla ja viittauksella olisi toinen tapa.

11. Näkyvyyden ja avoimuuden näkökulmasta ihanteellisena lopputuloksena olisi se, että 
perustamissopimukseen sisällytetään selkeästi määritelty oikeuspaketti, jonka 
inspiraation lähteenä ovat 8 kohdassa esitetyt standardit ja joka on muotoiltu viisaiden 
komitean (Pintasilgo) esittämän laajan yhteiskunnallisen keskustelun pohjalta.

12. Sosiaaliset ja erityisesti sosiaalistaloudelliset perusoikeudet ovat usein luonteeltaan 
ohjenormeja, jotka velvoittavat hallitukset tai alempien tasojen viranomaiset kehittämään 
ja panemaan täytäntöön politiikkoja, jotka tuovat nämä oikeudet kaikkien niiden 
toimivallan piiriin kuuluvien henkilöiden ulottuville. Vaikka klassiset perusihmisoikeudet 
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ja -vapaudet merkitsevät velvollisuutta kunnioittaa ja suojella, nämä sosiaaliset oikeudet 
merkitsevät ainoastaan velvollisuutta taata ja edistää. Sitoutuminen sellaisiin oikeuksiin 
kuten oikeus työhön tai oikeus kunnolliseen asumiseen edellyttävät siten viranomaisilta 
aktiivista toimintaohjelmaa eivätkä ainoastaan passiivista suojelua. Toisaalta 
yksityishenkilöiden on vaikeampi perätä tällaisia oikeuksia tuomioistuimessa.

13. Jotkut tärkeät sosiaaliset perusoikeudet eivät kuitenkaan luonteeltaan eroa muista 
(henkilökohtaisista tai kollektiivisista) perusihmisoikeuksista ja vapauksista. Esimerkiksi 
ILO:n keskeisiin yleissopimuksiin sisältyvät oikeudet suojelevat pakkotyöltä, 
lapsityövoimalta ja syrjinnältä sekä takaavat oikeuden järjestäytyä, oikeuden neuvotella 
työehtosopimuksista kollektiivisesti ja oikeuden turvautua kollektiivisiin 
toimintamuotoihin. Ne sisältävät velvollisuuden kunnioittaa ja suojella. Nämä sosiaaliset 
oikeudet antavat täten yksityishenkilöille ja järjestöille täydet mahdollisuudet kääntyä 
tuomioistuinten puoleen.

14. Kun laaditaan perusoikeuksien kirjaa ja keskustellaan siitä, mihin tavoitteisiin pyritään 
siinä hallitustenvälisessä konferenssissa, jonka on määrä tehdä peruskirjasta tarkistetun 
perustamissopimuksen keskeinen sitova elementti, olisi toimittava avoimesti ja 
seurattavasti. Tampereella annetuissa valtuuksissa määrätään kuulemisista ja 
erityiskokouksista, ja Euroopan parlamentin olisi pyrittävä olemaan hyvä isäntä 
eurooppalaisille kansalaisjärjestöille ja ammattiliitoille sekä muille organisaatioille, jotka 
todennäköisesti haluavat antaa panoksensa keskusteluun. Yhdessä kansallisten 
parlamenttien edustajien kanssa sen olisi toimittava suureen yleisöön nähden välittäjänä 
ja stimuloitava julkista keskustelua. Euroopan parlamentin työllisyys- ja 
sosiaalivaliokunnan sekä Euroopan neuvoston sosiaalisten asioiden komitean jäsenistä on 
muodostettu työryhmä keskustelemaan päällekkäisyyksien ja vaikeuksien välttämisestä 
sekä siitä, miten Euroopan neuvoston menettelyissä saaduista täytäntöönpano- ja 
lainkäyttökokemuksista voidaan oppia.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy, seuraavat osat:

1. kannattaa samalla sitä, että EU liittyy oikeushenkilönä kansainvälisiin sopimuksiin niihin 
kuuluvat rikkomis- ja valitusmenettelyt mukaan lukien, ja kehottaa HVK:ta laajentamaan 
perustamissopimuksen 6 artiklan viittausta Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen 
viittauksilla Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan, yhteisön peruskirjaan sekä ILO:n ja 
YK:n tärkeimpiin yleissopimuksiin;

2. uskoo, että perusihmisoikeudet ja sosiaaliset perusoikeudet ovat jakamattomia ja korostaa 
siksi, että on tärkeää sisällyttää sosiaaliset perusoikeudet uuteen EY:n 
perustamissopimukseen seuraavin päätavoittein:
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– ne asetetaan EU:n jäsenyyden ehdoksi SEU:n 6 ja 7 artiklan EIY-viittausta 
vastaavasti

– EU ja sen toimielimet velvoitetaan noudattamaan näitä oikeuksia paitsi 
perustamissopimuksen sosiaalisen osaston alalla niin myös kaikilla muilla 
politiikan aloilla

– EU:n jäsenvaltiot velvoitetaan noudattamaan näitä oikeuksia EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanon yhteydessä

– EU:n ja sen toimielinten aloitteille luodaan oikeusperusta 
– EU:ssa toimiville luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille ja/tai näiden 

järjestöille annetaan (suoraan tai epäsuorasti kansallisen tuomioistuimen kautta) 
mahdollisuus kääntyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen puoleen, jos he 
katsovat EU:n (joko EU:n toimielimet tai EU:n lainsäädäntöä täytäntöönpanevat 
jäsenvaltiot) rikkovan näitä perusoikeuksia

– Euroopan unionin sosiaalisesta ulottuvuudesta tehdään näkyvä, ja EU:n 
toimielinten legitiimiyttä ja merkitystä suuren yleisön silmissä parannetaan 
Dehaenen mietinnössä hiljattain suositellulla tavalla;

3. uskoo, että sosiaalisten ja sosiaalistaloudellisten perusoikeuksien sisällön olisi 
perustuttava jo olemassa oleviin laajalti ratifioituihin ja tunnustettuihin kansainvälisiin 
standardeihin, joihin EU:n jäsenvaltiot ovat itse sitoutuneet, kuten:

– Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi (1951)

– Euroopan neuvoston tarkistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1960/1996)
– Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskeva yhteisön peruskirja (1989)
– Kansainvälisen työjärjestön keskeiset yleissopimukset, joista on esitetty kooste ja 

joihin viitataan tuoreessa ILO:n julistuksessa työntekijöiden sosiaalisista 
perusoikeuksista (1998)

– YK:n yleissopimus lasten oikeuksista (1989)
– kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva YK:n yleissopimus (1979);

4. kehottaa kiinnittämään huomiota sosiaalisten ja taloudellisten perusoikeuksien eroihin: 
jotkut niistä ovat luonteeltaan tavoitteellisia ja edellyttävät viranomaisilta toimenpiteitä 
mutta saattavat olla vaikeasti toimeenpantavissa ja sovellettavissa tuomioistuimessa; 
toiset niistä ovat puolestaan verrattavissa klassisiin perusoikeuksiin, ja ne voidaan näin 
lukea osaksi näitä perusoikeuksia;

5. korostaa, että näiden standardien noudattaminen on taattava ja että niitä on ehkä 
"päivitettävä" siten, että ne vastaavat uutta tietoa ja kehitystä, joihin viitataan Simitisin 
raportissa ja Amsterdamin sopimuksen 13 artiklassa, jossa laajennetaan torjuttavan 
syrjinnän perusteita, jotka siten olisi myös nimenomaisesti sisällytettävä yhdenvertaisesta 
peruskohtelusta annettavan määräyksen muotoiluun; 

6. uskoo, että samalla kun perusoikeudet sisällytetään Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen, olisi otettava käyttöön lauseke, joka varmistaa, että paremmat tai 
pitemmälle menevät määräykset muiden jäsenvaltioiden (valtiosääntö)oikeudessa ja 
oikeuskäytännössä sekä jäsenvaltioita sitovassa kansainvälisessä oikeudessa ja 
oikeuskäytännössä säilyvät;
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7. korostaa, että olisi johdonmukaista tarkistaa perustamissopimuksen nykyisiä määräyksiä 
(EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan 6 kohta), joissa nimenomaisesti suljetaan 
sellaiset perusoikeudet kuten järjestäytymisvapaus EU:n toimivallan ulkopuolelle;

8. kehottaa valmistelukuntaa ottamaan huomioon perusoikeuskirjaa laatiessaan Pintasilgon 
komitean ja Simitiksen työryhmän oikeuksien sisältöä ja prosessuaalisia kysymyksiä 
koskevat suositukset erityisesti vähimmäistoimeentulon turvaamisen osalta; kehottaa 
valmistelukuntaa valitsemaan työtapansa siten, että voidaan käynnistää laaja keskustelu 
perusoikeuksista kansalaisyhteiskuntaa ja varsinkin kansalaisjärjestöjä kuullen ja ne 
mukaan ottaen;

9. katsoo kuitenkin, että toisin, kuin Simitis-raportissa suositeltiin, perusoikeuskirjaan tulee 
kuulua myös Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 1 artiklan sisältö, joka takaa 
kolmansien valtioiden kansalaisille samat perusoikeudet ja vapaudet kuin 
allekirjoittajavaltioiden kansalaisille, poikkeuksena pelkästään kansalaisille kuuluvat 
oikeudet kuten äänioikeus ja vaalikelpoisuus;

10. kehottaa koko peruskirjan käsittelyprosessin ajan tekemään hyvää yhteistyötä Euroopan 
neuvoston kyseisten elinten kanssa, mukaan luettuna kaikki ne, jotka käsittelevät 
(tarkistettua) Euroopan sosiaalista peruskirjaa;

11. korostaa, että suunnitteluelimen menettelyjen myöhemmässä vaiheessa sillä on oltava 
tilaisuus arvioida perusoikeuksien kirjan luonnoksen kehitystä ja esittää 
yksityiskohtaisempi raportti, jossa annetaan lopullista tekstiä koskevia suosituksia;

12. pyytää, että kansainvälinen yleissopimus lapsen oikeuksista huomioon ottaen, Euroopan 
unioni viittaa perusoikeuskirjassaan lasten erityisiin oikeuksiin;

13. katsoo, että sosiaalisten oikeuksien tunnustaminen perusoikeuksiksi ja näin ollen niiden 
sisällyttäminen EU:n perusoikeuskirjaan, merkitsee, kun taloudellinen ja poliittinen 
unioni on saavutettu, Euroopan rakentamista sosiaalisella ja taloudellisella alalla.
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LAUSUNTO
oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta
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Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatiminen 
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Valmistelija: Charlotte Cederschiöld
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ASIAN KÄSITTELY

Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta nimitti 30. marraskuuta 1999 pitämässään 
kokouksessa valmistelijaksi Charlotte Cederschiöldin.

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta 31. tammikuuta 2000 ja 22. helmikuuta 2000 pitämissään 
kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi seuraavat johtopäätökset äänin 
12 puolesta, 8 vastaan ja 4 tyhjää.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Ana Palacio Vallelersundi, 
varapuheenjohtajat Willi Rothley ja Eduard Beysen, valmistelija Charlotte Cederschiöld, Maria 
Berger, Rolf Berend, (Joachim Wuermelingin puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti), Enrico Boselli, Jean-Maurice Dehousse, Enrico Ferri, Janelly Fourtou, Evelyne 
Gebhardt, Françoise D. Grossetête, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Ioannis Koukiadis, 
Kurt Lechner, Donald Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina 
Ortega, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Tajani, Feleknas Uca, Diana Paulette Wallis, Stefano Zappalà ja François Zimeray.
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1. Johdatus juridiseen ongelmaan

Perusoikeuksien päätehtävänä on kaikissa jäsenvaltioissa suojella yksilöä mahdollisilta julkisen 
vallan väärinkäytöksiltä sekä suojata kansalaisyhteiskuntaa. 

Vain silloin, kun perusoikeudet on määritelty perustuslain tasolla, niiden avulla voidaan 
määrittää, ovatko yksittäiset toimenpiteet tai tavalliset lait lainmukaisia.

Perusoikeuksien käytännön hyöty riippuu näin ollen niiden oikeudellisesta arvosta, toisin sanoen 
niiden asemasta normihierarkiassa.

Yhden mahdollisen luokittelun mukaan perusoikeudet voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

a) "suojaavat oikeudet", jotka suojaavat yksilöä julkisen vallan väärinkäytöksiltä (esim. 
ilmaisuvapaus) ("status negativus")

b) "poliittiset oikeudet", jotka antavat yksilölle mahdollisuuden osallistua julkisen vallan 
käyttöön (esim. vaalioikeus) ("status activus")

c) taloudelliset oikeudet

d) sosiaaliset oikeudet (joiden suojaaminen on vaikeaa)

Euroopan unionilla ei kuitenkaan ole luetteloa, josta ilmenisi nimenomaisesti, mitkä ovat sen 
kansalaisten perusoikeudet. Vuodesta 1969 alkaen yhteisöjen tuomioistuin on luonut rikkaan 
perusoikeuksia koskevan oikeuskäytännön, jonka lähtökohtana ovat olleet seuraavat periaatteet:

"Perusoikeudet ovat oleellinen osa niitä yleisiä oikeusperiaatteita, joiden noudattamisen 
yhteisöjen tuomioistuin takaa. Tässä suhteessa yhteisöjen tuomioistuin on saanut vaikutteita 
jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä, niin että toimenpiteet, jotka eivät ole näiden 
jäsenvaltioiden perustuslaeissa tunnustettujen perusoikeuksien mukaisia, eivät ole yhteisössä 
hyväksyttäviä. Ihmisoikeuksien suojaamiseksi solmitut kansainväliset sopimukset, joiden 
laatimiseen kaikki jäsenvaltiot ovat osallistuneet tai jotka ne ovat allekirjoittaneet, voivat nekin 
ilmentää periaatteita, joita yhteisön oikeudessa olisi noudatettava."

Yhteisöjen tuomioistuin onkin käsitellyt oikeuskäytännössään omaisuuden ja yksityisyyden 
suojaa, oikeutta tasapuoliseen oikeudenkäyntiin, ilmaisuvapautta, tasavertaisen kohtelun 
periaatetta, perhe-elämän suojaa, ammatin harjoittamisen vapautta ja monia muita, lähinnä 
prosessiin liittyviä oikeuksia.

On valitettavaa, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tosiasiallista suojaa on 
annettu vain harvoin. Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että EU:n tasolla perusoikeuksia olisi 
suojattava entistä tehokkaammin.

2. Johdatus poliittiseen ongelmaan
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Perusoikeuksilla on symbolista arvoa. Euroopan unioni olisi ensimmäinen kansainvälinen 
järjestö, joka soveltaisi perusoikeuksia alueensa sisällä.

Osa tämän ajatuksen vastustuksesta perustunee väärinkäsitykseen. Euroopan unioni ei voi 
määrätä jäsenvaltioita soveltamaan tiettyä perusoikeutta niiden sisäisessä oikeusjärjestyksessä. 
EU:n perusoikeuksien tarkoitus on valvoa, etteivät sen omat elimet tai toimielimet syyllisty 
toimissaan väärinkäytöksiin, ja kodifioida ja turvata yksilöiden oikeudet EU:n alueella.

Osalla kansallisista perustuslakituomioistuimista, kuten Saksan Bundesverfassungsgerichtillä, 
onkin ollut joitakin vaikeuksia soveltaa joitakin EY-direktiivejä sen vuoksi, että ne ovat olleet 
ristiriidassa kansallisten perusoikeusnormien kanssa. Näin on ollut esimerkiksi EU:n 
banaanijärjestelmän, tupakkatuotteiden mainontaa rajoittavan direktiivin ja munivien kanojen 
suojelua koskevan direktiivin kohdalla. Jos saksalaiset tuomioistuimet ja viranomaiset jättäisivät 
soveltamatta osan EU:n lainsäädännöstä tai saksalaisesta lainsäädännöstä, jolla direktiivit 
pannaan täytäntöön, EU:n oikeusjärjestyksen yhtenäisyys vaarantuisi.

Ainoa toimiva ratkaisu tähän ongelmaan on laatia korkean profiilin omaava EU:n 
perustusoikeuksien luettelo, jonka avulla EU:n päätösten perusoikeuksien mukaisuus voidaan 
tutkia Euroopan tasolla, jolloin EU:n oikeusjärjestyksen yhtenäisyys voitaisiin säilyttää. Onkin 
painotettava sitä, kuinka tärkeitä soveltamiskelpoiset prosessioikeudelliset säännöt ovat 
oikeusvaltion periaatteen kannalta.

Kansalaisten suojaamisen lisäksi perusoikeuksien avulla voidaan kehittää Euroopan unionin 
kansalaisuutta, joka ei kilpailisi jäsenvaltion kansalaisuuden kanssa vaan ainoastaan täydentäisi 
sitä EU:n tasolla. Näin perusoikeuskirjalla voitaisiin kehittää myös eurooppalaista identiteettiä. 
EU:n tuleva laajentuminen tekee vieläkin tärkeämmäksi sen, että perusoikeudet toteutuvat EU:n 
tasolla hyvin. Tällä toimenpiteellä edesautettaisiin perusoikeuksien toteutumista uusissa 
jäsenvaltioissa. Onkin painotettava sitä, kuinka tärkeitä soveltamiskelpoiset prosessioikeudelliset 
säännöt ovat oikeusvaltion periaatteen kannalta. Eurooppalaisen hyvän prosessin ohjeistolla 
voidaan valvoa näiden oikeuksien toteutumista yksilön kannalta.

3. Oikeudellisesti sitova vai sitomaton asiakirja?

Kölnin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan se "ehdottaa Euroopan parlamentille ja 
komissiolle, että ne neuvoston kanssa yhdessä antaisivat ehdotuksen pohjalta juhlallisesti 
peruskirjan Euroopan unionin perusoikeuksista".

Ensimmäisessä kokouksessaan 17. joulukuuta 1999 perusoikeuskirjan laatimisesta vastaavan 
kokouksen puheenjohtaja tuntui olettavan, ettei perusoikeuskirja tulisi välittömästi sitovaksi 
mutta se olisi laadittava ikään kuin siitä tulisi sitova.

Juridisesta näkökulmasta vain oikeudellisesti sitova asiakirja, joka on osa EU:n primaarioikeutta 
(jolla toisin sanoen muutettaisiin perustamissopimuksia tai josta laadittiin niihin liitettävä 
pöytäkirja) ja jota yhteisöjen tuomioistuin tulkitsisi ja soveltaisi oikeuslähteenä. Vain näin 
voidaan varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan jäsenvaltioissa, uudet jäsenvaltiot mukaan 
lukien.
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Poliittisten päätösten oikeudellinen valvonta on heikompaa järjestelmässä, joka perustuu muihin 
kuin velvoittaviin säännöksiin. Yksityisen kansalaisen mahdollisuudet puolustaa ja suojella 
oikeuksiaan viranomaisten toimilta ovat heikommat silloin, kun asiaa koskevat säännökset eivät 
ole sitovia.

4. Kuinka perusoikeuksia toteutettaisiin EU:ssa?

Euroopan unioni ei ole valtio. Vastaavasti sen suojaamien perusoikeuksien sisältö ja tarkoitus 
eivät ole samat kuin valtioissa.

EU:n perusoikeuksien keskeisin tarkoitus on suojata yksilöitä Euroopan unionin toimielinten ja 
elinten väärinkäytöksiltä. Väärinkäytökset voivat koskea yksittäisiin henkilöihin kohdistuvia 
päätöksiä (esimerkiksi silloin, kun tukea on yhdessä tapauksessa annettu ja toisessa 
samanlaisessa tapauksessa jätetty antamatta, tai silloin, kun tuomittaessa yritystä 
kilpailusääntöjen rikkomisesta syyllistytään menettelyvirheeseen), rajalliseen henkilöryhmään tai 
kaikkiin kohdistuvia asetuksia tai direktiivejä (esimerkiksi silloin, kun asetuksessa määrätään 
tiettyjen henkilötietojen keräämisestä) tai tosiasiallisen vallan käyttöä (esimerkiksi siinä 
tapauksessa, että OLAF suorittaisi lainvastaisen kotietsinnän yrityksen tiloissa tai että Europol 
tallentaisi vääriä ja yksilön kannalta haitallisia henkilötietoja).

Jos lainsäädäntötoimella rikottaisiin EU:n perusoikeuksia, yhteisöjen tuomioistuin kumoaisi 
sen. Yksityishenkilöt voivat nostaa kanteen päätöksistä ja asetuksista edellyttäen, että nämä 
koskevat heitä suoraan ja erikseen (EY:n perustamissopimuksen 230 artikla). Yhteisöjen 
tuomioistuin voisi myös joissain tapauksissa määrätä maksettavaksi vahingonkorvausta 
vahingon kärsijälle.

Jos kyse on lainvastaisesta tosiasiallisen vallan käytöstä, yhteisöjen tuomioistuin voisi määrätä, 
että uhrille maksetaan vahingonkorvausta ja/tai että laiton toimenpide oikaistaan (esimerkiksi 
tilanteessa, jossa Europol on tallentanut tietoja lainvastaisesti) sekä määrätä, ettei tietoja voida 
käyttää muissa oikeuskäsittelyissä. Viimeksi mainitut oikeuskeinot olisi luotava EY:n 
perustamissopimusta muuttamalla.

Jos perusoikeuskirjassa tunnustettaisiin positiivisia oikeuksia, EU:lla pitäisi olla tarpeellinen 
toimivalta niiden toteuttamiseksi.

Kaikkia perusoikeuksia on tarkasteltava EU:n toimivallan kannalta. Esimerkiksi 
aseistakieltäytymisoikeudella on merkitystä vain, jos EU:lla on oma armeija, jota EU-
lainsäädäntö koskee. On huomattava, että EU:n toimivalta kehittyy dynaamisesti. Laajentuva 
toimivalta kulkee siis käsi kädessä vastaavan perusoikeuksien suojan kehityksen kanssa.

5. Perusoikeuksien rajat

Yleisen edun ja muiden oikeuksien haltijoiden edun vuoksi perusoikeuksia on ymmärrettävistä 
syistä voitava rajoittaa.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt niiden soveltamisen rajat seuraavasti:1

1 Ks. asia C-293/97, Standley, tuomion 54 kohta.
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"Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan omistusoikeus on yksi yhteisön oikeuden 
yleisistä periaatteista, vaikka sitä ei pidetäkään ehdottomana oikeutena, vaan oikeutena, joka on 
otettava huomioon suhteessa sen yhteiskunnalliseen tehtävään. Tästä syystä omistusoikeuden 
käyttämistä voidaan rajoittaa, kunhan rajoitukset tosiasiassa palvelevat yleisen edun mukaisia 
yhteisön tavoitteita eikä niillä puututa perusoikeuksiin tavoitellun päämäärän kannalta 
suhteettomasti ja tavalla, jota ei voida hyväksyä ja jolla loukattaisiin näin suojattujen oikeuksien 
keskeistä sisältöä".

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa määrätään:

"Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen sallii ja 
se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai 
maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi, 
terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien 
turvaamiseksi." 

Oikeus harjoittaa ammattia on niin ikään tärkeä perusoikeus. Tässäkin tapauksessa on kuitenkin 
tarpeen asettaa joitakin rajoituksia yleisen turvallisuuden, kuluttajien edun jne. nimissä.

Toinen kysymys, jota on syytä käsitellä, liittyy tiettyjen uusien perusoikeuksien suhteeseen EY:n 
perustamissopimuksessa tunnustettuihin neljään vapauteen ja muihin oikeuksiin (esimerkiksi 
yhdistymisvapaus (lakko-oikeus) ja tavaroiden vapaa liikkuvuus).

6. Säädösten täytäntöönpano

Aina, kun perusoikeus ei ole luonteeltaan yksinomaan suojaava, on säädettävä lakeja tai 
asetuksia, joilla se pannaan täytäntöön. EU:n tasoisen perusoikeuksien 
täytäntöönpanolainsäädännön on oltava suhteessa tavoiteltuun päämäärään ja siinä olisi 
vältettävä jäsenvaltioiden ja henkilöiden oikeuksien loukkaamista.

7. Liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen – Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
rooli

Yhteisöjen tuomioistuimen 28. maaliskuuta 1996 antamassa lausunnossa katsottiin, ettei EY:n 
liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen ollut yhteisön oikeuden tässä kehitysvaiheessa 
mahdollista siksi, ettei EY:llä ollut toimivaltaa ihmisoikeuksien alalla. Yksi keskeinen taustalla 
vaikuttanut syy saattoi olla yhteisöjen tuomioistuimen haluttomuus tulla sidotuksi kyseisen 
tuomioistuimen päätöksiin. Tällöin 41 Euroopan neuvoston (tämänhetkisen) jäsenvaltiosta 
peräisin olevat tuomarit tekisivät päätöksensä Euroopan unionin toimien laillisuudesta joko 
tavallisissa jaostoissa (7 tuomaria) tai suuressa jaostossa (17 tuomaria), joihin kuuluu tuomareita 
maista, joiden oikeusjärjestelmät ovat pitkään poikenneet EU:n jäsenvaltioiden järjestelmästä, 
esimerkiksi Albaniasta, Moldovasta, Ukrainasta ja Venäjältä.
Toisaalta yhteisöjen tuomioistuin soveltaa epäsuoraan Euroopan ihmisoikeussopimusta yleisten 
oikeusperiaatteiden välityksellä.

Yhteisöjen tuomioistuin kiinnitti huomiota perusoikeuskysymyksiin jo 70-luvulla. Nyt on aika 
päättää, turvaako kahden rinnakkaisen tuomioistuimen järjestelmä nykyisten ja tulevien 
kansalaisten oikeudet, ja luoda perusoikeuksille yleiseurooppalainen suoja.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy, seuraavat osat:

Euroopan parlamentti, joka

1. painottaa kehittyneiden, kodifioitujen ja turvattujen oikeuksien tarpeellisuutta Euroopan 
unionissa;

2. painottaa, että perusoikeuskirjalla olisi pyrittävä antamaan perusoikeuksille lisää 
näkyvyyttä ja syventämään ja lujittamaan oikeuksiin ja vastuullisuuteen perustuvaa 
kulttuuria kaikilla tasoilla Euroopan unionin alueella, mikä ilmentäisi taustalla piilevää 
eettistä ykseyttämme sekä vahvistaisi hallinnon, hallitusten, lainsäätäjien, tuomarien, 
lakimiesten ja muiden kansalaisten käsitystä heidän oikeuksistaan ja tarpeesta kunnioittaa 
niitä;

3. katsoo, että perusoikeuskirjassa pitäisi taata laaja ja tehokas oikeudellinen suoja; on sitä 
mieltä, että perusoikeuksia on sovellettava kaikkien EU:n toimielinten, elinten ja laitosten 
toiminnassa, mihin sisältyy myös toinen ja kolmas pilari sekä jäsenvaltioiden 
viranomaisten toiminta näiden soveltaessa Euroopan unionin oikeutta, ja että niitä olisi 
tarkasteltava jäsenvaltioiden nykyisiä oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä täydentävinä eikä 
suinkaan korvaavina tekijöinä;

4. katsoo, että perusoikeudet voidaan suojata juridisesta näkökulmasta tehokkaasti vain 
sitovalla perusoikeuskirjalla, joka on korkeimmalla normihierarkian tasolla yhdessä 
perustamissopimusten kanssa;

5. katsoo, että on erittäin tärkeää tarkastella perusoikeuskirjan suhdetta muihin 
ihmisoikeuksien alalla tehtyihin kansainvälisiin sopimuksiin; muistuttaa erityisesti siitä, 
että Euroopan sosiaalisen peruskirjan oikeudellinen asema vaihtelee jäsenvaltioittain eikä 
sen sisältö vastaa EY:n perustamissopimuksen 137 ja sitä seuraavissa artikloissa 
tunnustettuja oikeuksia; katsoo, että lisäksi olisi pohdittava sitä, olisiko 
perusoikeuskirjaan sisällytettävä lauseke yleisen järjestyksen turvaamisesta, kuten 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessakin on tehty;

6. muistuttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen olisi voitava soveltaa 
perusoikeuskirjaa edellyttäen, että on pohdittu tarkkaan riskiä, joka aiheutuu useista 
mahdollisista toimivaltaristiriidoista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, yhteisöjen 
tuomioistuimen ja kansallisten perustuslakituomioistuinten välillä, ja että tähän riskiin on 
varauduttu asianmukaisella lainsäädännöllä;

7. arvioi, että perusoikeuksien sovittaminen yleisen edun vaatimuksiin sekä perusoikeuksien 
toimeenpanosäädösten oikeusperustaa koskevat kysymykset edellyttävät syvällistä 
analyysiä;
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8. arvioi, että on tarkasteltava syvällisesti ongelmaa, joka koskee perusoikeuskirjan kaikille 
antaman suojan soveltamisalaa sekä vain Euroopan unionin kansalaisille tunnustettujen 
oikeuksien luetteloa; katsoo, että lisäksi olisi käsiteltävä perusoikeuksien 
toimeenpanosäännösten oikeusperustaa koskevaa kysymystä;

9. katsoo, että nykyisiä tuomioistuinten harjoittamaa valvontaa koskevia määräyksiä (EY:n 
perustamissopimuksen 230, 232, 234, 235 ja 243 artikla) olisi täydennettävä siten, että 
niillä voidaan taata tehokas perusoikeuksien suoja, joka kattaisi myös laittomat EU:n 
toimielinten ja elinten toteuttamat tosiasialliset ja muut toimet sekä jäsenvaltioiden 
viranomaisten Euroopan unionin oikeutta soveltaessaan toteuttamat toimet; 

10. katsoo, että oikeudelliselta kannalta olisi kaikin tavoin varmistettava, että jokaista 
perusoikeuskirjassa tunnustettua oikeutta varten laaditaan säännökset asianmukaisista 
oikeuskeinoista;

11. kehottaa yleisten asioiden neuvostoa ja neuvoston puheenjohtajaa ottamaan 
perusoikeuskirjan hallitustenvälisen konferenssin asialistalle;

12. on vakuuttunut siitä, että EU:n perusoikeuskirjan hyväksyminen edistää 
yleiseurooppalaista perusoikeussuojaa ja sen näkyvyyttä;

13. on vakuuttunut siitä, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen on oltava jatkossakin 
Euroopan unionin tuomioistuinjärjestelmän ylin oikeusaste;

14. kehottaa pohtimaan kysymystä yhteistyömahdollisuuksista yhteisöjen tuomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen välillä, jotta voitaisiin välttää 
epäjohdonmukaisuudet perusoikeuksien eurooppalaisen suojan kehittyessä;

15. katsoo, että päätös perusoikeuskirjasta on yksi asia ja sen sisällyttäminen 
perustamissopimuksiin toinen;

16. katsoo, että perusoikeuskirjan avulla oikeusvaltion periaatetta voidaan tulkita entistä 
johdonmukaisemmin ja vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja Euroopan kansalaisuutta;

17. on vakuuttunut siitä, että perusoikeuskirjaehdotuksella, jossa keskitytään olennaisimpiin 
ja tuomioistuimissa sovellettaviin perusoikeuksiin, parannetaan näiden oikeuksien tasoa 
Euroopan unionissa.
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LAUSUNTO
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatiminen 
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Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan 
valiokunta

Valmistelija: Catherine Lalumière
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ASIAN KÄSITTELY

Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 
nimitti 23. syyskuuta 1999 pitämässään kokouksessa valmistelijaksi Catherine Lalumièren.

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta 25. marraskuuta 1999, 24. tammikuuta 2000 ja 22.–
24. helmikuuta 2000 pitämissään kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi seuraavat johtopäätökset äänin 36 
puolesta, 2 vastaan ja 1 tyhjä.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toiminut Gary Titley, Andre Brie, 
Carlos Carnero González (Emilio Menéndez del Vallen puolesta), Gérard Caudron (Sami Naïrin 
puolesta), John Walls Cushnahan, Giorgos Dimitrakopoulos (Franco Marinin puolesta), Juan 
Manuel Fabra Vallés, Giovanni Claudio Fava (Claudio Martellin puolesta), Monica Frassoni 
(Daniel Marc Cohn-Benditin puolesta), Michael Gahler, Per Gahrton, Vitalino Gemelli (Jas 
Gawronskin puolesta), Marietta Giannakou-Koutsikou, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, 
Magdalene Hoff, Georg Jarzembowski (Ingo Friedrichin puolesta), Giorgos Katiforis (Petros 
Efthymioun puolesta), Efstratios Korakas, Jan Joost Lagendijk, Cecilia Malmström (Francesco 
Rutellin puolesta), Pedro Marset Campos, Patricia McKenna (Elisabeth Schroedterin puolesta), 
Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Arie M. Oostlander, Jacques F. Poos, Luís Queiró, 
Lennart Sacrédeus (Gunilla Carlssonin puolesta), Jannis Sakellariou, Jacques Santer, Pierre 
Schori, Mariotto Segni (Cristiana Muscardinin puolesta), Ioannis Souladakis, Hannes Swoboda, 
Freddy Thielemans, Johan Van Hecke, Jan Marinus Wiersma ja Matti Wuori.
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LYHYET PERUSTELUT

I Yleisiä huomioita perusoikeuskirjasta

Ulkoasiavaliokunta haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

1. Tuleeko perusoikeuskirjan koskea vain unionin kansalaisia Maastrichtin sopimuksen 8 
artiklan merkityksen mukaisesti vai tuleeko se ulottaa kaikkiin Euroopan unionin alueella 
oleviin henkilöihin, siis myös ulkomaalaisiin ja erityisesti maahanmuuttajiin?

Ulkoasiavaliokunta kannattaa selkeästi jälkimmäistä vaihtoehtoa, koska ihmisoikeuksia ei ole 
rajattu ainoastaan jollekin tietyn alueen ihmisryhmälle. On kuitenkin mahdollista varata 
peruskirjan yksi kappale vain unionin kansalaisuutta ja kansalaisia koskeville asioille, mutta 
tässä kappaleessa käsiteltäisiin vain äänestysoikeutta, liikkumista unionin alueella, oikeutta 
passiin ja diplomaattiseen suojaan sekä muita samankaltaisia kysymyksiä. Perustavanlaatuisten 
ihmisoikeuksien tulee kuulua kaikille, unionin kansalaisille ja niille, joilla ei ole kansalaisuutta.

2. Peruskirjan oikeudellinen merkitys ja luonne

Jotkut toivovat, että peruskirja olisi puhtaasti yksinkertainen poliittinen julistus, jolla olisi suuri 
symbolinen arvo mutta joka ei olisi oikeudellisesti sitova.

Sen sijaan esittelijät Duff ja Voggenhuber ovat ilmoittaneet selvästi kannattavansa peruskirjaa, 
jolla olisi kiistaton oikeudellinen merkitys. Ulkoasiavaliokunta kannattaa tätä näkemystä. Kun 
otetaan huomioon Euroopassa jo olemassa olevat asiakirjat (erityisesti Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusyleissopimus) ja se seikka, että Euroopan unionin haluaa olla ihmisoikeuksien 
kunnioittamista vaativa alue, olisi käsittämätöntä, jos tyydyttäisiin julistukseen, joka ei toisi 
mitään uutta ja merkitsisi päinvastaista kehitystä.

Tämän kysymyksen johdosta on pohdittava myös kysymystä peruskirjan ja perussopimusten 
välisestä suhteesta. Valiokunnan mielestä Euroopan parlamentin tulisi kannattaa vakaasti 
peruskirjan sisällyttämistä perussopimuksiin. Ainakin peruskirjan periaatteet olisi otettava 
sopimuksiin, vaikka yksityiskohtaisemmat seikat sisällytettäisiin liitteeseen.

3. Perusoikeuskirjan sisällöstä ulkoasiavaliokunta katsoo, että on välttämätöntä varmistaa, 
että peruskirja ei ole jäsenvaltioissa jo olemassa olevien ja niitä sitovien oikeudellisten 
välineiden, esim. Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja Euroopan neuvoston 
sosiaalisen peruskirjan, kilpailija tai jopa ristiriidassa niiden kanssa. Olisi erittäin 
valitettavaa, jos unionin perusoikeuskirjalla olisi nykyisiä välineitä pienempi 
oikeudellinen merkitys, koska kyseessä on unionin uskottavuus sen rajojen ulkopuolella. 
On myös vältettävä se vaara, että tekstien välille syntyy ristiriitaisuuksia. Mahdollisten 
ristiriitaisuuksien aiheuttamien tekstin sisäisten vaikeuksien lisäksi yhteisön 
ihmisoikeuksien alalla kanta heikentyisi.

Näin ollen ulkoasiavaliokunta toivoo, että Euroopan unionin mahdollisuus liittyä Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimukseen tutkitaan uudelleen, koska se edistäisi määräysten yhtenäisyyttä ja 
oikeuskäytännön yhdenmukaisuutta. Siten peruskirjassa voitaisiin ainoastaan viitata 
yleissopimukseen sen kattamien oikeuksien yhteydessä.



RR\407158FI.doc 53/56 PE 232.648

FI

4. Mitä tulee perusoikeuskirjaan sisällytettäviin oikeuden aloihin, valiokunta on käsitellyt 
vähemmistöjen oikeuksien ongelmaa tai tarkemmin sanottuna vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden ongelmaa. Valmistelija katsoo, että erityisesti hakijavaltioissa tämä kysymys 
on niin merkittävä, että sen jättämistä perusoikeuskirjan ulkopuolelle olisi vaikea 
ymmärtää. Valiokunnan jäsenten mielipiteet kuitenkin jakautuivat tässä kysymyksessä. 
Toiset katsoivat, että tätä erittäin ristiriitaista kysymystä ei tulisi käsitellä peruskirjassa.

5. Perusoikeuskirja tulee olemaan osa yhteisön säännöstöä riippumatta siitä, tuleeko siitä 
sitova oikeudellinen velvoite. Sen vuoksi hakijavaltioiden tulee osallistua sen laatimiseen. 
Hakijavaltioiden edustajien kuulemistilaisuudet tulisi järjestää kiireesti.

Koska suunnitellut välineet ovat tärkeitä Euroopan ihmisoikeuksien turvaamisen korkean tason 
vakiinnuttamisessa, on selvää, että Euroopan neuvoston tulisi osallistua perusoikeuskirjan 
laatimiseen.

II Perusoikeuskirja ja unionin ulkosuhteet

Lukuisissa teksteissä, joissa vaaditaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimista, ei oteta 
esille sen yhteyttä unionin ulkosuhteisiin tai tulevaisuudessa yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan. Kuitenkin ne voivat vaikuttaa toisiinsa, mikä tulee ottaa huomioon 
ennen peruskirjan hyväksymistä.

1. Euroopan unionin hyväksymän tekstin merkitys kolmansissa maissa

Aluksi on syytä mainita eräs Euroopan unionin merkittävä piirre. Euroopan unionista 
Maastrichtissa tehdyssä sopimuksessa todetaan, että Euroopan unionin on kunnioitettava 
ihmisoikeuksia ja että sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on "kehittää ja lujittaa 
kansanvaltaa ja oikeusvaltion periaatetta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamista". Tämä on tietenkin arvokas tavoite, ja sen toteutuminen on toivottavaa. Se on 
ainoa laatuaan perinteisesti enemmän voimasuhteisiin kuin arvoihin perustuvassa kansainvälisten 
suhteiden maailmassa.

Joka tapauksessa perinteistä kansainvälistä oikeutta sovellettaessa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjalla ei ole oikeudellista merkitystä kolmansissa maissa. Valtioita sitovat vain 
asiakirjat, jotka ne ovat allekirjoittaneet (tai ratifioineet). Lisäksi kansainvälinen valtioiden 
itsemääräämisoikeuteen liittyvä perinne ei anna valtioille mahdollisuutta ottaa kantaa siihen, 
kuinka muiden valtioiden hallitukset kohtelevat alueellaan asuvaa väestöä.

Meneillään on kuitenkin muutosten aika, jolloin yleismaailmalliset periaatteet ja oikeus tai jopa 
velvollisuus puuttua asioihin ovat yhä suurempi haaste valtioiden itsemääräämisoikeudelle.

Jos peruskirjassa ainoastaan toistetaan Yhdistyneiden Kansakuntien tekstejä (Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirja, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja sen pöytäkirjat, naisten 
oikeuksien julistus, lasten oikeuksien julistus, siirtotyöläisten oikeuksien julistus jne.), niihin 
voidaan tukeutua, vaikka kaikki allekirjoittajavaltiot eivät niitä käytännössä noudata.

Jos yhteisön perusoikeuskirjassa sen sijaan halutaan mennä pidemmälle, ja yleensä näin tulisi 
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olla, on vaikeampaa saada kolmansia maita soveltamaan sen määräyksiä. Ongelma on jo 
olemassa, vaikka perusoikeuskirjaa ei vielä ole laadittu. Ongelma esiintyy myös 
perusoikeuskirjan hyväksymisen jälkeen.

Kolmansien maiden vastustus perustuu oikeudellisiin argumentteihin (ei sitovia tekstejä) sekä 
kulttuurisiin ja filosofisiin argumentteihin. Kysymys ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudesta on 
tunnettu, ja siihen on yhä vaikeampaa löytää vastausta, jos halutaan soveltaa alunperin 
rajoitetulle maantieteelliselle alueelle (Euroopan unioni) tarkoitettua tekstiä.

2. Unionin käytössä olevat välineet

Euroopan unioni voi pyrkiä puuttumaan toisten valtioiden tilanteeseen vain unionin ja 
asianomaisten valtioiden välisiin kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvien lausekkeiden 
perusteella. Siksi assosiaatio- ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin sisällytetään nykyisin 
ihmisoikeuksia koskeva demokratialauseke. Mutta vaatiessaan lausekkeiden noudattamista 
unionin on käytettävä käytössään olevia epäsuoria keinoja, vaikka niistä ei ole lauseketta. 
Demokratialausekkeiden käytännön merkitys ei siis ole kovin suuri.

Euroopan unioni voi käyttää välineenä epäsuoraa painostusta.

– Taloudellinen painostus
Koska Euroopan unioni on rikas ja vaikutusvaltainen kumppani, se voi käyttää taloudellista 
painostusta. Tämä keino on kuitenkin rajallinen. Ensiksi taloudelliset sanktiot rankaisevat usein 
enemmän köyhää väestöä kuin heidän johtajiaan, mikä ei ole tarkoitus. Lisäksi unionilla on 
keskenään ristiriitaisia etuja. Taloussaarto voi kääntyä sen omaa tuontia ja vientiä vastaan. 
Tällaisessa tapauksessa ihmisoikeuksien puolustaminen on vastoin unionin taloudellisia etuja, 
eikä tilannetta ole helppo ratkaista.

Erityisesti on syytä mainita humanitaarinen apu. Periaatteessa ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
vastaanottajavaltiossa ei saa olla sen ehtona. Apu voi olla tarjoajalle väline, mutta vastaanottavan 
valtion hallitus voi myös saada sen edukseen.

– Diplomaattinen ja poliittinen painostus
Euroopan unioni ja erityisesti Euroopan parlamentti ovat käyttäneet usein näitä keinoja 
seuraavilla tavoilla:

– äänestys päätöslauselmista ja suosituksista ajankohtaisten tai 
ihmisoikeuksien kannalta merkittävien kysymysten johdosta
– keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestäminen jonkin valtion tai 
alueen tilanteesta
– painostus kahdenvälisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen yhteydessä
– painostus kansainvälisissä elimissä käytävien neuvottelujen yhteydessä 
laadittaessa monenvälisiä asiakirjoja tai sopimuksia
– tarkkailijoiden tai välittäjien lähettäminen

Ministerineuvosto voi myös päättää varsinaisten neuvottelijoiden 
lähettämisestä.
– uhkaaminen sotilaallisella väliintulolla ja sanktioilla
– voiman käyttö.

Viimeaikaiset joissakin valtioissa esiintyneet konfliktit, joihin on liittynyt 
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valtavia ihmisoikeusloukkauksia, ovat osoittaneet voiman käytön tarpeellisuuden. 
Ne ovat kuitenkin osoittaneet myös sen käyttämisen vaikeuden. Itsenäisen valtion 
tilanteeseen puuttuminen herättää oikeudellisia ja poliittisia kysymyksiä.

3. Tarve luoda yleiset poliittiset puitteet Euroopan unionin ihmisoikeuksien turvaamiseksi 
maailmalla toteuttamien toimien perustelemiseksi 

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että Euroopan unionin ihmisoikeuksien 
puolustamiseksi toteuttamat toimet voivat aiheuttaa sopimusten irtisanomisen tai jopa 
väliintulojen lisääntymisen, jolloin on vaarana, että ihmisoikeuksien käsite latistuu ja 
kokonaisuskottavuus heikentyy. Euroopan unioni ei ole kansalaisjärjestö. Se on poliittinen 
organisaatio, jolta odotetaan poliittisia päätöksiä ja poliittista vastuullisuutta. Jos tämän 
organisaation toivotaan toimivan korkeiden arvojen puolesta, se tapahtuu noudattamalla tiettyjä 
vaatimuksia, joita ovat muun muassa:

– Ennen kaikkea todellinen yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jossa määritellään 
strategiat suhteessa tärkeimpiin kumppaneihin ja pyritään yhdenmukaisiin toimiin 
ihmisoikeuksien puolesta.

– Selkeät käsitykset siitä, mitä ymmärretään perusihmisoikeuksilla, joiden noudattamista 
vaaditaan kumppaneilta. Tämä ei välttämättä ole sama kuin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sisältö, vaikka sitä voidaan käyttää ohjeellisena viitteenä. Tämän 
selvennyksen tavoitteena on se, että unioni ei kohtele kumppaneitaan eri tavoin tai 
syrjivästi mieltymystensä mukaisesti.

– Niin tarkat tiedot kuin mahdollista kunkin kumppanin ihmisoikeustilanteesta. Tämä 
tarkoittaa, että unionilla tulee olla luotettavat tutkimusvälineet.

– Hyvä koordinointi kolmen toimielimen kesken (vaikka parlamentti voi jatkaa 
edelläkävijän roolissa) ja kaikkien toimielinten sisällä, jotta vältetään toisistaan 
poikkeavat kannanotot. Sama koskee Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Etyjin 
välisiä suhteita. Eurooppalaiset voivat puolustaa ihmisoikeuksia maailmalla 
mahdollisimman yhtenäisillä ja johdonmukaisilla kannanotoilla.

– Pyrkimys välttää kolonialismin ja imperialismin houkutus, jotta ihmisoikeuksien hyväksi 
toteutettavat toimet eivät perustu taloudellisiin syihin ja valtapyrkimyksiin.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 
pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat kohdat:

1. korostaa, että EU:n perusoikeuskirjan hyväksyminen ei saa olla keino alentaa 
ihmisoikeuksien turvaamisen nykyistä tasoa Euroopan unionissa;

2. kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan kaikki Euroopan 
neuvoston ihmisoikeuksia koskevat yleissopimukset;

3. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että peruskirjalle annetaan sitova 
oikeudellinen merkitys sisällyttämällä se perussopimuksiin tai tekemällä siitä 
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perussopimusten liitteen ja viittaamalla siihen itse sopimuksessa;

4. katsoo, että perusoikeuskirjan tulisi koskea kaikkia ihmisiä Euroopan unionin alueella, 
eikä sitä tulisi rajata koskemaan vain kansalaisia, mutta yksi kappale voidaan varata 
unionin kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien käsittelyyn;

5. katsoo, että perusoikeuskirjaan tulisi sisällyttää uusia ihmisoikeuksien käsitteitä 
vastauksena ihmisten elämässä viime vuosikymmenten aikana tapahtuneeseen nopeaan 
kehitykseen erityisesti suhteessa taloudellisiin, sosiaalisiin, teknisiin, kulttuurisiin ja 
ympäristöllisiin tekijöihin;

6. katsoo, että nykyiseen perusoikeuksien käsitteeseen sisältyvät myös Internetiin liittyvät 
ongelmat, jotka edellyttävät sekä unionin sisäisiä uudistuksia että ennen kaikkea unionin 
kansainvälisen tason aloitteita taloudellisen sääntelyn kehittämiseksi; 

7. suosittelee painokkaasti ottamaan Euroopan unionin jäsenyydestä neuvottelevat maat 
mukaan laatimisprosessiin, ja ehdottaa, että järjestetään kiireesti keskustelutilaisuuksia 
näiden maiden hallitusten ja parlamenttien edustajien sekä kansalaisten kanssa, jotta maat 
voivat liittyä perusoikeuskirjaan ja pannan sen käytännössä täytäntöön; 
jäsenehdokasvaltioiden osallistuminen perusoikeuskirjan laadintaan ei saa missään 
tapauksessa johtaa neuvotteluihin kyseisen valtion erityiskohtelusta peruskirjaan 
sisältyvien vaatimusten ja ihmisoikeuksien suojelun tason osalta;

8. toistaa kannattavansa Euroopan unionin liittymistä Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimukseen.


