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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta 2017, 2018 ja 2019
(2019/2132(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 2 ja 
3 artiklan,

– ottaa huomioon komission vuosikertomukset 2017 ja 2018 Euroopan unionin 
lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (COM(2018)0540 ja COM(2019)0319),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Oikeusvaltioperiaatteen 
lujittaminen unionissa – Toimintasuunnitelma” (COM(2019)0343),

– ottaa huomioon 1. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n lainsäädännön 
soveltamisen valvonnasta 2016,

– ottaa huomioon 21. joulukuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”EU:n 
lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla” (COM(2016)8600),

– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Kantelijan asema 
unionin oikeuden soveltamista koskevissa asioissa – menettelyn päivittäminen” 
(COM(2012)0154),

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin 
neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen paremmasta 
lainsäädännöstä,

– ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 24. lokakuuta 2008 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2008/841/YOS 10 artiklan mukaisesti (COM(2016)0448),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle 
ja neuvostolle ”Yhdeksäs raportti edistymisestä kohti toimivaa ja todellista 
turvallisuusunionia” (COM(2017)0407),

– ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin 
rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 
muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja 
komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20. toukokuuta 2015 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (neljäs 
rahanpesunvastainen direktiivi), sellaisena kuin se on muutettuna rahoitusjärjestelmän 
käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 
2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta 30. toukokuuta 
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2018 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/843 (viides 
rahanpesunvastainen direktiivi),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan ja 
vetoomusvaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että komissio määritteli vuonna 2016 rikkomistapauksia ja kanteluja 
koskevan työnsä painopisteet keskittyen EU:n lainsäädännön vakavimpiin rikkomisiin 
ja että vuosi 2017 oli ensimmäinen vuosi, jolloin komissio sovelsi tätä uutta, 
kohdennetumpaa lähestymistapaa;

B. katsoo, että unionin lainsäädäntö on tehokasta vain, jos se on saatettu asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sitä sovelletaan asianmukaisesti kansalaisten 
tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi; 

C. ottaa huomioon, että rikkomusmenettelyillä on vääristävä vaikutus, koska ne 
maksattavat kansalaisilla kustannukset, jotka aiheutuvat unionin lainsäädännön 
puutteellisesta saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä tai sen virheellisestä 
soveltamisesta jäsenvaltioissa; katsoo, että on suotavaa ottaa käyttöön uusia 
mekanismeja, joilla varmistetaan unionin lainsäädännön asianmukainen soveltaminen;

D. ottaa huomioon, että epäviralliset EU Pilot -menettelyt ovat monasti osoittautuneet 
tehottomiksi; 

E. katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on demokratian ja perusoikeuksien 
toteutumisen ennakkoedellytys; katsoo, että perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien 
suojaaminen, riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet, tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus ja riippumattomuus, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden laillisiin 
talouksiin soluttautumisen torjunta ovat perusedellytyksiä, joilla varmistetaan 
oikeudenmukainen kohtelu lain edessä, kansalaisten oikeuksien puolustaminen, 
väärinkäytösten ehkäiseminen ja julkisten viranhaltijoiden vastuuvelvollisuus;

F. ottaa huomioon, että Europol on havainnut, että 0,7–1,28 prosenttia EU:n vuotuisesta 
bruttokansantuotteesta käytetään epäilyttävään taloudelliseen toimintaan, kuten 
laittomien varojen rahanpesuun; ottaa huomioon, että komissio on käynnistänyt 
rikkomusmenettelyjä useimpia jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät ole saattaneet 
neljättä rahanpesun vastaista direktiiviä asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään;

G. ottaa huomioon, että jotkin jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön ohjelmia, joihin liittyy 
suoraan tai välillisesti EU:n kansalaisuuden myyntiä; ottaa huomioon, että on esitetty 
vakavia huolenaiheita tällaisten ohjelmien laittomasta käytöstä, joka johtaa 
turvallisuusongelmiin, avoimuuden puutteeseen sekä järjestäytyneen rikollisuuden 
toiminnan ja rahanpesun helpottamiseen;
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H. ottaa huomioon, että komission kertomuksen mukaan järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnasta tehty neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS1 ei täytä lähentämisen 
välttämättömiä vähimmäisedellytyksiä rikollisjärjestön johtamisen ja siihen 
osallistumisen suhteen, vaan lähentäminen perustuu pelkästään järjestön käsitteeseen; 
ottaa huomioon, että puitepäätös antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden olla ottamatta 
käyttöön rikollisjärjestön käsitettä ja jatkaa voimassa olevan kansallisen 
rikoslainsäädännön soveltamista soveltamalla yleisiä sääntöjä osallistumisesta tiettyihin 
rikoksiin ja niihin varautumisesta; katsoo, että tämän seurauksena puitepäätöksen 
käytännön täytäntöönpanossa voisi ilmetä uusia eroja;

I. ottaa huomioon, että niin kutsuttu pakolaiskriisi on osoittanut olevan tarpeen uudistaa 
pikaisesti Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää ja lisätä vastuunjakoa 
jäsenvaltioiden välillä; ottaa huomioon, että mekanismit turvapaikanhakijoiden 
pakolliseen siirtämiseen Italiasta ja Kreikasta ovat osoittautuneet tehottomiksi; ottaa 
huomioon, että komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyt Tšekkiä, Puolaa ja 
Unkaria vastaan, koska ne ovat kieltäytyneet noudattamasta siirtopäätöksiä; 

J. ottaa huomioon, että Schengenin rajasäännöstön mukaan sisärajatarkastusten 
väliaikainen palauttaminen on sallittua vain poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
viimeisenä keinona; ottaa huomioon, että monet jäsenvaltiot ovat rikkoneet sääntöjä 
jatkaessaan aiheettomasti rajavalvontaa; ottaa huomioon, että komissio ei pitänyt 
asianmukaisena käynnistää rikkomusmenettelyjä näitä jäsenvaltioita vastaan EU:n 
lainsäädännön rikkomisesta;

K. ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden vapaus, moniarvoisuus ja riippumattomuus ovat 
sananvapauden olennaisia osia; ottaa huomioon, että tiedotusvälineillä on 
demokraattisessa yhteiskunnassa keskeinen rooli, kuten EU:n perusoikeuskirjassa ja 
SEU-sopimuksessa todetaan; 

L. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 191 artiklan 2 kohdassa todetaan, että unionin 
ympäristöpolitiikalla pyritään suojelun korkeaan tasoon; ottaa huomioon, että 
perusoikeuskirjan mukaan ympäristönsuojelun korkea taso ja ympäristön laadun 
parantaminen on sisällytettävä unionin politiikkoihin ja varmistettava kestävän 
kehityksen periaatteen mukaisesti;

1. suhtautuu myönteisesti komission vuosikertomuksiin 2017, 2018 ja 2019 Euroopan 
unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta, maakohtaiset kertomukset mukaan 
luettuina; katsoo, että tällainen seuranta on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan tunnistaa 
oikeusvaltioon kohdistuvat riskit ennen kuin ne saavuttavat sellaisen pisteen, jossa 
tarvitaan virallisia toimia;

2. pitää erittäin huolestuttavana sitä, että suuri joukko jäsenvaltioita ei ole pannut neljättä 
rahanpesun vastaista direktiiviä täytäntöön; pitää myönteisenä rikkomusmenettelyjen 
käynnistämistä; kehottaa jäsenvaltioita saattamaan neljännen rahanpesun vastaisen 
direktiivin asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään; toteaa kuitenkin, että 
vireillä olevien rikkomusmenettelyjen suuri määrä saattaa merkitä myös sitä, että 

1 Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 
24 päivänä lokakuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS 10 artiklan mukaisesti.
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lainsäädäntö itse on puutteellinen;

3. pitää huolestuttavina joidenkin EU:n jäsenvaltioiden, kuten Bulgarian, Kyproksen ja 
Maltan, hiljattain hyväksymien investointi- ja kansalaisuusohjelmien vaikutuksia; 
kehottaa komissiota antamaan lainsäädäntöä, jolla kielletään tällaiset käytännöt;

4. pitää valitettavana unionin lainsäädännön epäyhtenäisyyttä ja riittämättömyyttä rajat 
ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan torjunnassa; pyytää komissiota 
seuraamaan edelleen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan puitepäätöksen 
asianmukaista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä käyttäen sille 
perussopimuksissa annettuja valtuuksia valvoa lainsäädännön noudattamista; kehottaa 
komissiota tarkistamaan puitepäätöstä SEUT-sopimuksen 83 artiklan valossa 
mukauttamalla kyseisten rikosten määritelmiä, jotta niissä otettaisiin erityisesti 
huomioon rikollisjärjestöjen rajat ylittävä luonne, joka on moneen kertaan tuotu esiin 
toimivaltaisten EU:n virastojen kertomuksissa, ja tiukentamaan asiaan liittyviä 
seuraamuksia, jotta voidaan ottaa huomioon myös rikollisjärjestöön kuulumista koskeva 
rikos, johon liittyy mafiarikoksen tapaan kyky pelotella, rikosten jatkuvuus, joka liittyy 
olennaisesti rikollisjärjestöihin kuulumiseen, sekä kyky vaikuttaa julkisiin elimiin; pitää 
tässä yhteydessä toivottavana myös yleistä unionin lainsäädäntöä niiden henkilöiden 
suojelusta, jotka päättävät tehdä yhteistyötä oikeuslaitoksen kanssa;

5. korostaa, että on tärkeää antaa lainsäädäntöä, jonka avulla lainvalvontaviranomaiset 
voivat torjua tehokkaasti laittomia varoja, jotta voidaan estää rikollisia hyötymästä 
rikoksilla tuotetuista varoista tuomalla ne lailliseen talouteen tai rahoittamalla muuta 
rikollista toimintaa; panee merkille, että unionin lainsäädäntö on tältä osin puutteellista 
asetuksen (EU) 2018/1805 tulevasta voimaantulosta huolimatta, ja kehottaa komissiota 
tarkistamaan kaiken rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevan lainsäädännön EU:ssa, erityisesti rikoksen 
tuottaman hyödyn takavarikointia ja menetetyksi tuomitsemista koskevien näkökohtien 
osalta, vaikka lainvoimaista tuomiota ei olisikaan annettu, ja näiden varojen 
hallinnointia, joiden osalta ei vieläkään ole olemassa riittävää yhdenmukaista 
oikeudellista kehystä EU:n tasolla;

6. korostaa, että on kiireellisesti määriteltävä uudelleen eurooppalainen veromalli, jotta 
voidaan rajoittaa epäreilua kilpailua jäsenvaltioiden välillä ja niin sanottujen 
veroparatiisien yleistymistä; katsoo, että oikeudenmukaisen verotuksen sekä 
veropetosten, veronkierron, aggressiivisen verosuunnittelun ja rahanpesun 
määrätietoisen torjunnan on oltava keskeisellä sijalla EU:n politiikassa; kehottaa EU:ta 
tukemaan jäsenvaltioiden siirtymistä EU:n oikeudellisen kehyksen ja perussopimusten 
hengen mukaiseen verojärjestelmään; 

7. pitää valitettavana, ettei komissio ole päättänyt käynnistää rikkomusmenettelyjä niitä 
jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat rikkoneet Schengenin säännöstöä;

8. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet sitoumuksiaan, jotka 
koskevat solidaarisuutta ja vastuunjakoa turvapaikanhakijoiden siirtämisessä;

9. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä 
koskevan unionin lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään erityisesti tietojen 
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vaihdon osalta; panee merkille, että komissio jatkoi vuonna 2019 rikkomusmenettelyjä, 
jotka koskivat matkustajarekisteridirektiivin (Espanja, Alankomaat ja Suomi) ja 
terrorismin torjumisesta annetun direktiivin (Kreikka ja Luxemburg) 
täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämistä;

10. kehottaa EU:n toimielimiä takaamaan perusoikeuskirjan täytäntöönpanon kaikissa 
päätöksissään ja toimintapolitiikoissaan, jotta tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja 
vapautta voidaan pitää tehokkaasti yllä; pitää tiedotusvälineiden tilaa EU:ssa 
huolestuttavana; pitää valitettavina kaikkia käytäntöjä, joilla pyritään pelottelemaan tai 
uhkailemaan toimittajia, mukaan lukien ”perusteettomat väitteet”; katsoo, että 
komission olisi ryhdyttävä toimiin sellaisten varoittavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi, joilla estetään oikeudellisen välineen väärinkäyttö toimittajien 
pelottelemiseksi tai vahingoittamiseksi;

11. pitää huolestuttavina EU:n ympäristölainsäädännön soveltamisessa havaittuja vakavia 
puutteita, jotka liittyvät erityisesti jätehuoltoon, luonnonvarojen hyödyntämiseen, 
yhdyskuntajätevesien riittämättömään käsittelyyn ja ilman pilaantumiseen; kehottaa 
komissiota ryhtymään oikeustoimiin sen varmistamiseksi, että kaikki EU:n 
ympäristödirektiivit saatetaan nopeasti, täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa tiedonannossa ”EU:n lainsäädäntö: 
parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla” määriteltyjen prioriteettien mukaisesti;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
alueiden komitealle, talous- ja sosiaalikomitealle ja kansallisille parlamenteille.


