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Käsiteltävänä olevan komission tiedonannon tavoitteena on ensi sijassa selventää ja lujittaa 
menetelmää, joka on ollut yleinen käytäntö jo vuodesta 2001 lähtien, nimittäin 
oikeussäädösten yhteensopivuuden tarkistamista perusoikeuskirjan määräysten kanssa. Tässä 
ei siis oikeastaan ole kyse uudistuksesta vaan siitä, että kun komissio suorittaa perusoikeuksia 
koskevan tarkastuksen, sen tulokset tehdään näkyvämmiksi muille toimielimille ja 
kansalaisille yleensä.

Tämän tarkastuksen, jota luonnehditaan sanoilla ”järjestelmällinen” ja ”tiukka” – nämä 
käsitteet vaativat kommentointia –, on tarkoitus käsittää kaksi vaihetta: vaikutustenarviointi 
(impact assessment), johon sisältyy mahdollisimman täydellinen esitys ehdotuksen erilaisista 
vaikutuksista yksittäisen kansalaisen oikeuksiin, ja perustelut, joihin on tiettyjen 
säädösehdotusten osalta sisällytettävä jakso, jossa perustellaan juridisesti, että perusoikeuksia 
ei loukata.

Esittelijä pitää komission aloitetta ilahduttavana ja katsoo, että suunta on oikea, mutta haluaa 
kuitenkin kiinnittää huomiota joihinkin valitun menetelmän näkökohtiin, joita on hänen 
mielestään tarkasteltava kriittisesti.

Esittelijän näkemys

Ensimmäinen huomautus koskee komission roolia perusoikeuskirjaan kirjattujen oikeuksien 
vaalimisen valvonnassa. Tästä kohden on todettava, että komission tähän tarkoitukseen 
suunnittelema menetelmä saattaa kyllä olla sopiva ja tarkoituksenmukainen, mutta se on 
kuitenkin yksipuolinen ja luonteeltaan puhtaasti sisäinen menetelmä. Ison-Britannian 
ylähuone totesi kauden 2005–2006 16. istuntoraportissaan seuraavaa: ”however admirable 
internal regimes may be, experience […] would suggest that independent expertise from 
outside the administration may be needed to inform and, where necessary, act as a check on 
the actors during the legislative process”1 (olivatpa sisäiset menettelyt miten ihailtavia 
tahansa, kokemus […] viittaa siihen, että tarvitaan hallinnon ulkopuolista riippumatonta 
asiantuntemusta antamaan tietoa ja tarvittaessa tarkastamaan toimintaa lainsäädäntöprosessin 
aikana.) 

Esittelijä on sitä mieltä, että tämä on vakuuttava näkökanta ja että siksi pitäisi pyrkiä 
vahvistamaan Euroopan parlamentin ja myös tulevan perusoikeuksien viraston roolia. 
Euroopan parlamentille tämä merkitsisi konkreettisesti työjärjestyksen 34 artiklan 
muuttamista siten, että kansalaisvapauksien valiokunnan tehtäväksi tulisi tarkastaa, miten 
mahdollisesti kansalaisoikeuksiin vaikuttavat uudet toimenpiteet tai määräykset vaikuttavat 
perusoikeuksiin. Tätä käytäntöä noudatetaan jo budjettivaliokunnassa talousarvioon 
kohdistuvien vaikutusten osalta ja oikeusasioiden valiokunnassa oikeudelliseen perustaan 
kohdistuvien vaikutusten osalta. Valiokunta voisi saada tässä tukea uudelta perusoikeuksien 
virastolta. Virasto kyllä mainitaan komission ehdotuksessa, mutta jää edelleen epäselväksi, 
millainen rooli sillä on tarkoitus olla. Esittelijän mielestä tätä kohtaa on syytä tarkentaa.

Lisäksi tulisi harkita mahdollisuutta ottaa jäsenvaltioiden parlamentit mukaan menettelyyn, 
jossa tarkastetaan yhteensopivuus perusoikeuskirjan kanssa, esimerkiksi tätä tarkoitusta varten 
perustettavan työryhmän yhteydessä. Edellä mainitussa raportissa Ison-Britannian ylähuone 

  
1 House of Lords, European Union Committee, 16th Report of Session 2005-06, "Human Rights Proofing EU 

Legislation", 29. marraskuuta 2005, kohta 149.
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toteaa tästä kohden seuraavasti: ”greater involvement by the European Parliament and by 
national parliaments would go a long way to address the perceived democratic deficit in the 
mechanisms promoted by the Communication”1. (Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden 
parlamenttien voimakkaampi osallistuminen olisi suuri askel komission esittämissä 
mekanismeissa havaittavan demokratiavajeen korjaamiseksi.)

Toinen huomautus koskee kriteerejä, joita käytetään päätettäessä, tarkastetaanko jonkin 
lainsäädäntöehdotuksen yhteensopivuus perusoikeuskirjan kanssa. Tässä kohden ehdotus jää 
esittelijän mielestä melko epäselväksi. Tähän mennessä johdanto-osan kohdan 
”perusoikeuskirjan noudattaminen” lisäämisen kannalta on ollut ratkaisevaa, että kyseisillä 
lainsäädäntöehdotuksilla tai säädöksillä on ”erityinen yhteys perusoikeuksiin”. Nyt 
perusoikeuskirjaan viittaavalle johdanto-osan kappaleelle olisi kaksi ratkaisevaa kriteeriä: jos 
lainsäädäntöehdotukseen sisältyy ”jokin perusoikeuden rajoitus”, joka on perusteltava, ja jos 
lainsäädäntöehdotuksella pyritään ”panemaan täytäntöön jokin erityinen perusoikeus tai 
edistämään sitä”.2

Esittelijä sen sijaan katsoo, että kaikki lainsäädäntöehdotukset tulisi tarkastaa perusteellisesti. 
Komission pitäisi siis perustella jokaisessa tapauksessa erikseen, miksi ehdotus on sen 
mielestä sopusoinnussa perusoikeuksien kanssa. Esittelijän mielestä tämä on vähintä, mitä 
voidaan vaatia ”järjestelmälliseltä” tarkastukselta. Tarkastusmenettelyä tulisi lisäksi noudattaa 
koko lainsäädäntömenettelyn ajan ja komiteamenettelyn puitteissa. Komissio myöntää itse, 
että ”perusoikeuksiin liittyvät ongelmat tulevat toisinaan esiin vasta … yksityiskohtaisissa 
täytäntöönpanosäännöksissä …”3. Ongelmia voi kuitenkin syntyä myös silloin, kun komission 
alkuperäiseen esitykseen tehdään tarkistuksia. Tässäkin kohden esittelijä on täysin samaa 
mieltä Ison-Britannian ylähuoneen kanssa: ”The Commission's right to bring annulment 
proceedings is very much a last resort and its exercise may be complicated by political and 
procedural considerations”. (Komission oikeus käyttää kumoamismenettelyä on lähinnä 
viimesijainen keino, ja poliittiset ja menettelyä koskevat seikat saattavat mutkistaa sen 
käyttöä.)

Tästä syystä olisi toivottavaa, että komissio torjuu kaikki lainsäädäntömenettelyn aikana 
esitettävät tarkistukset, jotka saattaisivat loukata jotakin perusoikeutta.  Euroopan 
parlamentissa noudatettavassa lainsäädäntömenettelyssä tämän komission toimen tulisi joka 
tapauksessa johtaa perusvapauksien valiokunnan käsittelyyn. Komission tulisi kuitenkin 
tarvittaessa pidättää itselleen oikeus perua ehdotuksensa ennen neuvoston hyväksyntää.4  
Tässä kohden on lisäksi huomautettava, että komissio ilmoittaa ehdotuksensa kohdassa 29 
pidättävänsä itselleen oikeuden ”tapauskohtaisen poliittisen tarkastelun” perusteella nostaa 
perusoikeuksien loukkaamiseen perustuva kumoamiskanne. Tällaisessa tapauksessa 
oikeudellisten perusteiden pitäisi olla etusijalla poliittisiin perusteisiin nähden, koska kyse on 
oikeusturvan ja siten oikeusvaltion perustasta.

Kolmas ja viimeinen huomautus koskee komission päätöstä, jonka mukaan perusoikeuksille ei 
luoda erityistä ryhmää vaikutustenarvioinnissa. Komissio on tämän sijaan katsonut 
paremmaksi, että perusoikeuksiin liittyvät kysymykset sisällytetään kolmeen käytössä olevaan 

  
1 House of Lords, op. cit., kohta 110.
2 KOM (2005) 172 lopull., kohta 22.
3 KOM(2005) 172 lopull., s. 14.
4
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ryhmään eli taloudellisiin vaikutuksiin, sosiaalisiin vaikutuksiin ja ympäristövaikutuksiin. 
Esittelijä vastustaa jyrkästi tätä komission aikomusta. Komissio argumentoi, että 
”perusoikeuskirjaan sisältyvät perusoikeudet ovat hyvin moninaisia ja koskevat kaikkia 
aloja”. Kuitenkin juuri tämä argumentti puoltaa esittelijän mielestä oman ryhmän luomista, 
jolloin estettäisiin se, että tietyt oikeudet, joita ei voida erityisesti sisällyttää mainittuihin 
kolmeen ryhmään, jätettäisiin huomiotta. Oman ryhmän luominen toisi lisäksi ”näkyvyyttä” 
komission pyrkimyksille vaalia perusoikeuksia, mikä kuuluu komission esittämiin 
tavoitteisiin.1

Esittelijä katsoo, että mainitut kohdat tulee ottaa huomioon, kun sisäistä valvontaa koskeva 
yleiskatsaus esitetään tiedonannossa ilmoitetun suunnitelman mukaisesti perusoikeuksia, 
syrjinnän torjumista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia käsittelevälle komission jäsenten 
ryhmälle vuonna 2007.

Perusoikeuksia korostavan ajattelutavan edistäminen

Tällä hetkellä ei ole varhaisvaroitusjärjestelmää, jonka avulla voitaisiin järjestelmällisesti 
todeta jonkin jäsenvaltion rikkovan selvästi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 
1 kohtaa. Mainitun sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto voi "jäsenvaltioiden 
yhden kolmasosan, Euroopan parlamentin tai komission perustellusta ehdotuksesta" todeta 
tällaisen vaaran olevan olemassa ja pyytää tällöin myös riippumattomia henkilöitä esittämään 
selvityksen kyseisen jäsenvaltion tilanteesta.  Tässä ei kuitenkaan mitenkään viitata siihen, 
mikä voisi olla tällaisten ehdotusten perusteena. Toisin sanoen sopimukseen sisältyy 
menettely, jonka avulla vaaraan voidaan reagoida, mutta ei menettelyä, jonka avulla vaara 
voitaisiin todeta hyvissä ajoin ja estää jo sen syntymistä. Esittelijän mielestä tässä kohden on 
aukko, joka on tukittava. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan 
mukaista menettelyä koskevan aloiteoikeutensa perusteella Euroopan parlamentilla on myös 
väistämättä itsenäinen vastuu sopivan varhaisvaroitusjärjestelmän luomisesta. Koska myös 
jäsenvaltioiden kolmasosalla ja komissiolla on 7 artiklan 1 kohdan mukaan ehdotusoikeus, 
tällainen varhaisvaroitusjärjestelmä tulisi luoda tiiviissä yhteistyössä ja molemminpuolisessa 
yhteisymmärryksessä. Jos todella halutaan edistää ”perusoikeuksia korostavaa ajattelutapaa”, 
kuten komissio toteaa tiedonannossaan, on myös oltava käytössä tarvittavat keinot, jotta ei 
synny epäilystä tällaisten julistusten uskottavuudesta.

Esittelijä haluaa mainita vielä kaksi muuta näkökohtaa, joiden tulisi sisältyä komission 
jatkopohdintoihin. Perusoikeuskirja menee sosiaalisten perusoikeuksien osalta huomattavasti 
pitemmälle kuin Euroopan ihmisoikeussopimus. Perusoikeuskirjan historiallista ”lisäarvoa” 
edustavien ”uusien” sosiaalisten perusoikeuksien noudattamiseen on siksi kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Uusien jäsenvaltioiden liittymisen ja käynnissä olevien 
liittymisneuvottelujen vuoksi vaaditaan yhä äänekkäämmin valvontamenettelyä, jonka avulla 
voitaisiin varmistaa uudistusten jatkuminen uusissa jäsenvaltioissa. Perusoikeuksien 
kunnioittaminen on tässä keskeisessä osassa. Tulevan perusoikeuksien viraston liittämistä 
tällaiseen valvontamenettelyyn tulisi harkita.

”Perusoikeuksia korostavan ajattelutavan” edistämisen osalta on myös syytä kysyä, onko 
hyödynnetty riittävästi perusoikeuksien asiantuntijaverkkoa, joka on nyt kolmena vuonna 

  
1 KOM(2005) 172 lopull., kohta 31.
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laatinut vuosittaisen kertomuksen perusoikeuksien tilasta EU:ssa perusoikeuskirjan artiklojen 
noudattamisen järjestelmällisen analyysin pohjalta. Eikö tämä kertomus ansaitsisi 
oikeudellisten näkökohtien lisäksi myös ”poliittisen” arvioinnin? Miten Euroopan parlamentti 
voisi puuttua kertomuksessa todettuihin perusoikeuksien rikkomuksiin? Perusoikeuksien 
vaaliminen on Euroopan parlamentin tehtävä Euroopan kansalaisten suoraan valittuna 
edustuselimenä, ja tätä tehtävää hoitaessaan sen tulisi entistä voimakkaammin ottaa 
huomioon, että ”tätä erityistä tehtävää hoitaessaan parlamentin on omistauduttava 
puolueettomasti yhteisten periaatteiden, perusarvojen ja perusoikeuksien puolustamiseen 
harkiten, vastuuntuntoisesti ja oikeudenmukaisesti”1. Koska vuosittaisen kertomuksen 
laatiminen siirtyy tulevaisuudessa perusoikeuksien viraston vastuulle, olisi jo nyt syytä 
miettiä, miten kertomusta voitaisiin hyödyntää konkreettisesti.

Parlamentti puolestaan voisi harkita työjärjestyksensä 91 ja 115 artiklan muuttamista siten, 
että täysistunnoissa esitetyt päätöslauselmat voivat koskea myös EU:n jäsenvaltioiden 
tilannetta. Koska kyse on yleensä kiireellisistä päätöslauselmista, tulisi huolehtia siitä, että 
komissiolle ja neuvostolle annetaan tilaisuus alustavaan vastaukseen. Tämä lisäisi 
uskottavuutta, koska ilmenee yhä selvemmin, että ihmisoikeuksien ”sisäistä” ja ”ulkoista” 
ulottuvuutta on vaikea erottaa toisistaan.

Jatkuvan valvonnan osalta on myös syytä kysyä, miten voitaisiin parhaiten saada aikaan 
todellista synergiaa EU:n ja erityisesti parlamentin sekä muiden ihmisoikeuksien puolesta 
toimivien kansainvälisten järjestöjen välille.

Euroopan neuvoston tältä alalta keräämien kokemusten ja tietojen perusteella olisi toivottavaa 
solmia EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
24 ja 38 artiklan mukaisia sopimuksia. Näin voitaisiin edistää tätä koskevaa yhteistyötä ja 
tietojenvaihtoa, jotka ovat olennaisia edellytyksiä tehokkaan ja toimintakykyisen 
perusoikeuksien viraston luomiselle.

  
1 Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2004, komission tiedonannosta 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta: Unionin perusarvojen kunnioittaminen ja edistäminen 
(KOM (2003) 606 - C5-0594/2003 - 2003/249 (INI).


