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YHTEENVETO 

 

Arvoja ja oikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja turvallisuutta käsittelevä työryhmä 
 

Puheenjohtaja: komission varapuheenjohtaja Věra Jourová 
 

Perjantai 11. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.00, Strasbourg (hybridikokous) 

 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

 

Puheenjohtaja Věra JOUROVÁ avasi kokouksen muistuttaen murheellisesta kansainvälisestä tilanteesta ja 
korosti EU:n pyrkimyksiä heikentää venäläistä hyökkääjää ja ottaa ukrainalaiset pakolaiset tervetulleina 

vastaan osoituksena Euroopan yhtenäisyydestä ja kriisinsietokyvystä.  

 

Sen jälkeen puheenjohtaja selvensi menettelyä ja seuraavia vaiheita ja totesi kokouksen olevan viimeinen 

keskustelu- ja kannanottokierros, jossa kootaan kansalaisten suosituksia. Keskustelut ryhmitellään arvoihin 

ja oikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen sekä turvallisuuteen liittyvään viiteen suositusklusteriin, joita ovat: 

i) eläinten oikeudet ja maatalous, ii) syrjinnän torjunta, tasa-arvo ja elämänlaatu, iii) tiedotusvälineet, 

valeuutiset, disinformaatio, faktantarkistus, kyberturvallisuus, iv) tietosuoja ja v) oikeusvaltio, 

demokraattiset arvot ja eurooppalainen identiteetti.  

 

Puheenjohtaja JOUROVÁ täsmensi vielä, että kokouksessa käydyt keskustelut otetaan – tähän mennessä 

saadun palautteen ohella konferenssin sääntöjen mukaisesti – huomioon ehdotusluonnoksissa, jotka hän ja 

ryhmän kaksi tiedottajaa laativat yhteisen sihteeristön avustuksella ennen 25. maaliskuuta pidettävää 

seuraavaa kokousta. Näistä ehdotusluonnoksista keskustellaan seuraavissa kokouksissa osana konferenssin 

tulevia täysistuntoja. Loppuraportti annetaan 9. toukokuuta.  

 

2. Keskustelu 

 

Puheenjohtaja avasi klustereihin jäsennellyn keskustelun ja antoi ensimmäisen puheenvuoron jokaisen 

klusterin kohdalla kansalaisille.  

 

 2.1 Eläinten oikeudet, maatalous 
 

Kansalaiset peräänkuuluttivat konkreettisia ja nopeita toimia, joilla taataan eläinten elämään liittyvät 

oikeudet ja arvo.  
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He kannattivat myös kestävän maatalouden kehittämisen jatkamista EU:ssa, jotta ympäristöä voidaan 

suojella asianmukaisesti, ja erityisesti kannustinten tarjoamista ympäristönormeja noudattaville yrityksille 

ja pidäkkeiden asettamista yrityksille, jotka eivät noudata niitä.   

 

Lisäksi esille tuotiin kauppasuhteet kolmansien maiden kanssa. Kansalaisten mukaan niissä olisi 

noudatettava EU:n sisällä sovellettavia toimenpiteitä ja normeja ja kolmansista maista tuoduissa tuotteissa 

etusijalle olisi siten asetettava ympäristöpolitiikkamme mukaiset tuotteet.  

 

 2.2 Syrjinnän torjunta, tasa-arvo ja elämänlaatu 

 

Puheenjohtaja huomautti, että tässä klusterissa on joitakin päällekkäisyyksiä sosiaaliasioita käsittelevän 

työryhmän kanssa ja että niitä olisi hienosäädettävä myöhemmässä vaiheessa.  

 

Suositeltiin, että EU:n olisi kehitettävä erityisesti nuorille ja ikääntyneille toimia työmarkkinoilla tapahtuvan 

syrjinnän torjumiseksi ja että näitä toimia noudattaville yrityksille olisi myönnettävä tukia ja 

verohelpotuksia. Lisäksi huomautettiin, että ammattiliittojen olisi oltava mukana varmistamassa, että 

yritykset noudattavat näitä sääntöjä työpaikalla, ja näistä asioista olisi tarjottava tietoa ja koulutusta.  

 

Jotkut osallistujista vaativat myös, että nuorten itsenäistymistä ja emansipoitumista olisi tuettava EU:n 

lainsäädännöllä, ja heille olisi annettava työllisyysjaksoja koskeva takuu. He vaativat myös etuja yrityksille, 

jotka takaavat työ- ja yksityiselämän hyvän tasapainon.  

 

Useat osallistujat ilmaisivat haluavansa laajentaa oikeusvaltion käsitettä sosiaalisiin oikeuksiin. Näin 

varmistetaan, että sosiaaliset oikeudet asetetaan taloudellisten oikeuksien edelle. Haavoittuvassa asemassa 

olevien kansalaisten suojelun olisi oltava oikeusvaltion ja eurooppalaisten arvojen ytimessä.  

 

Esiin nostettiin myös se, että syrjinnän torjuntaa koskevia nykyisiä sääntöjä ei ole pantu täytäntöön. Jotkut 

osallistujista korostivat, että nämä säännöt on vahvistettu jo perussopimuksessa ja erityisesti 

perusoikeuskirjassa. Jotkut osallistujista haluaisivat estää yksittäisten jäsenvaltioiden pyytämät opt-out-

mahdollisuudet perusoikeuskirjan määräysten osalta.  

 

Lisäksi muutamat puhujat esittivät tukensa tarpeelle panna Istanbulin yleissopimus täysin täytäntöön.  

 

 2.3 Tiedotusvälineet, valeuutiset, disinformaatio, faktantarkistus, kyberturvallisuus 

 

Puheenjohtaja JOUROVÁ huomautti, että tässä klusterissa on joitakin päällekkäisyyksiä digitalisaatiota 

käsittelevän työryhmän kanssa.  

 

Monien osallistujien mukaan kansalaiset tarvitsevat riippumattomia, objektiivisia ja tasapainoisia 

tiedotusvälineitä disinformaation torjumiseksi erityisesti Ukrainan sodan yhteydessä, joka on myös 

informaatiosota. Tavoitteen saavuttamiseksi useat osallistujat kannattivat tiedotusvälineiden 

riippumattomuutta koskevia EU:n laajuisia vähimmäisnormeja ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 

edistämistä ja monopolien ehkäisemistä media-alalla.  

 

Monet puhujat peräänkuuluttivat myös faktantarkistus- ja tietojen todentamisjärjestelmää, joka olisi 

asetettava kaikkien saatavilla olevalle verkkoalustalle. Tällaista foorumia voisi ylläpitää joko joku EU:n 

toimielimistä tai tehtävään valittu yksityinen yritys. Lisäksi kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooli 
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tiedon manipulointiyritysten kumoamisessa tunnustettiin, ja sitä olisi vahvistettava. Disinformaation 

kaupallistamisen ongelmaan on puututtava kiireellisesti. Esiin nousi laajalti myös tarve kehittää 

mediakasvatusta, kansalaiskasvatusta ja EU:n historian opetusta kouluissa.  

 

Toisaalta keskustelussa käsiteltiin myös kyberturvallisuuskysymyksiä. EU:n ja jäsenvaltioiden 

puolustusvalmiuksien vahvistamista olisi jatkettava muun muassa parantamalla alan toimien 

täytäntöönpanoa ja toteuttamalla uusia toimenpiteitä.  

 

 2.4 Tietosuoja 

 

Osallistujat totesivat, että EU:ssa säännellään tätä asiaa jo paljon, mutta erityisesti alaikäisten 

suojelemisessa verkossa olisi vielä tehtävää. Esitettiin myös muita toimenpiteitä, kuten tiukempia 

rangaistuksia väärinkäytöksiin syyllistyneille.  

 

Yleisesti ottaen monet osallistujat toivat esiin tarpeen soveltaa yleistä tietosuoja-asetusta yhdenmukaisesti 

kaikissa jäsenvaltioissa, ja esille tuotiin henkilötietojen ja disinformaatioon liittyvien tarkoitusten välinen 

yhteys.  

 

 

 2.5 Oikeusvaltioperiaate, demokraattiset arvot ja eurooppalainen identiteetti 

 

Useat osallistujat katsoivat, että ehdollisuusmekanismin puitteissa olisi valvottava myös muita aloja, joilla 

oikeusvaltioperiaate on jollain tavalla vaarassa. Esimerkkeinä mainittiin erityisesti sananvapauden 

loukkaukset, hlbt-ihmisten oikeuksien kunnioittaminen tai terveydenhuollon saatavuus.  

 

Jotkut osallistujat viittasivat mahdollisuuteen järjestää Euroopan komission oikeusvaltiokertomusta 

koskeva vuotuinen konferenssi ja korostivat, että on tärkeää ottaa prosessiin mukaan EU:n kansalaiset ja 

kansalaisyhteiskunta sekä hallinnon eri tasot, myös alue- ja paikallistaso, ja kansalliset parlamentit. 

Euroopan komissio voisi esimerkiksi esitellä vuosikertomuksensa jokaisen jäsenvaltion kansalliselle 

parlamentille.  

 

Jotkut osallistujat pitivät ongelmana yksimielisyysperiaatetta, joka vaikuttaa päätöksentekoprosessiin tällä 

alalla.  

 

Lopuksi useat osallistujat korostivat, että unionin kansalaisuutta on edelleen täydennettävä esimerkiksi 

tärkeillä EU:n sekundaarilainsäädännön elementeillä.  

 

 

3. Puheenjohtajan loppupuheenvuoro 

 

Puheenjohtaja Věra JOUROVÁ päätti kokouksen kiittämällä kaikkia osallistujia heidän arvokkaasta 
panoksestaan. Hän korosti, että jäsenten esitykset otetaan asianmukaisesti huomioon, ja ilmoitti 

odottavansa mielenkiinnolla 25. maaliskuuta pidettävää kokousta, jota ennen jäsenet saavat ensimmäiset 

ehdotusluonnokset keskustelua varten.  

 


