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FRA:n lehdistötiedote 

Wien/Bryssel, 18. kesäkuuta 2013 

EU:n perusoikeusvirasto (FRA) esittelee vuosikertomuksensa 

FRA:n tämänvuotisessa vuosikertomuksessa esitellään perusoikeuksien alalla eri puolilla EU:ta 

saavutettuja tavoitteita ja kohdattuja haasteita. Siinä myös tarkastellaan nykyisen kriisin 

vaikutuksia laillisuusperiaatteen toteutumiseen sekä toimia, joilla jäsenvaltiot ovat pyrkineet 

vahvistamaan luottamusta oikeusjärjestelmiinsä. 

”EU ja sen jäsenvaltiot ovat vuosien saatossa onnistuneet kehittämään vahvan perusoikeuksien 

infrastruktuurin. Monilla aloilla on kuitenkin vielä parannettavaa sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa”, 

sanoo FRA:n johtaja Morten Kjaerum. ”Tuoreimmasta vuosikertomuksestamme ilmenee, että 

nykyinen kriisi koettelee myös perusoikeuksia ja vaikuttaa demokraattiseen legitimiteettiin ja 

laillisuusperiaatteen toteutumiseen.” 

Tämän vuoden kertomuksessa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: 

 EU:ssa on annettu direktiivi rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista 

vähimmäisvaatimuksista. Jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin varmistaakseen, että uhreilla on 

mahdollisuus käyttää luottamuksellisia uhrien tukipalveluja; 

 Budjettileikkausten vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten lasten, 

koulutukseen, terveydenhoitoon ja sosiaalipalveluihin; 

 Romanit kohtaavat edelleen syrjintää ja sosiaalista syrjäytymistä. Monet heistä ovat erittäin 

köyhiä eikä heillä ole mahdollisuutta terveydenhoitoon ja kunnollisiin asuinoloihin; 

 EU pyrkii saamaan aikaan uudistuksia EU:n tietosuojalainsäädäntöön. Kyseessä on EU:n 

tietosuojalainsäädännön kauaskantoisin uudistus 20 vuoteen; 

 EU on lisännyt tietokantojen ja ATK-työkalujen käyttöä rajavalvonnassa ja viisumien 

käsittelyssä, ja neuvottelut tarkastelun alla olleista turvapaikkasäädöksistä on saatu 

onnistuneesti päätökseen. Palauttamisdirektiivin täytäntöönpanon seurauksena monet EU:n 

jäsenvaltiot ovat lisänneet kansalliseen lainsäädäntöönsä vaihtoehtoja säilöönotolle. Luvut 

kuitenkin paljastavat, että näitä vaihtoehtoja käytetään tosiasiallisesti vain muutamassa 

maassa. Muissa maissa säilöönotto on edelleen yleisin toimenpide palauttamismenettelyssä 

olevien henkilöiden kohdalla; 

 Jotkin maat ovat lisänneet toimia rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi 

rikoslainsäädännön kautta. Tähän sisältyy se, että rikoslaissa otetaan paremmin huomioon 

rikokset, joiden motiivina on rasismi, muukalaisviha tai vastaavanlainen suvaitsemattomuus, 

tai kovennetaan tällaisesta syrjinnästä johtuvien rikosten rangaistuksia.  

 Koska vuosi 2012 oli Euroopan aktiivisen ikääntymisen teemavuosi, EU:ssa keskityttiin myös 

ikääntyneiden (mukaanlukien ikääntyneiden vammaisten) kohtaamiin haasteisiin ja esteisiin.  

FRA:n vuosikertomus: Fundamental rights: challenges and achievements in 2012 ja Highlights - 

Fundamental rights: key legal and policy developments in 2012.  

 

Yhteystiedot lisätietoja varten:  

media@fra.europa.eu  

Puhelin: +43 1 580 30 858 

 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/crisis-time-boost-access-justice
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-data-protection-reform-package
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
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Tietoja toimittajille: 

 Vuosikertomuksessa tarkastellaan perusoikeuksiin liittyvää kehitystä seuraavilla alueilla: 

turvapaikka-asiat, maahanmuutto ja kotouttaminen; rajavalvonta ja viisumipolitiikka; 

tietoyhteiskunta ja tietosuoja; lapsen oikeudet ja lastensuojelu; tasa-arvo ja syrjimättömyys; 

rasismi ja etniseen alkuperään perustuva syrjintä; EU:n kansalaisten osallistuminen unionin 

demokraattiseen toimintaan; tehokas ja riippumaton oikeussuoja; rikosten uhrien oikeudet. 

Vuosikertomuksessa on erityinen luku, jossa käsitellään Euroopan unionia arvojen yhteisönä 

ja perusoikeuksien turvaamista kriisiaikoina. 

 FRA:n vuoden 2012 vuosikertomus sisältää konkreettista ja vertailukelpoista tietoa käytännön 

perusoikeustilanteesta EU:n 27 jäsenvaltiossa ja Kroatiassa. Kertomuksessa esitellään tärkeitä 

tapahtumia, lupaavia käytäntöjä ja lähitulevaisuuden haasteita sekä FRA:n viimeaikaista työtä 

näiden alalla. 

 Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tehtävänä on antaa näyttöön perustuvaa 

asiantuntijaneuvontaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden päätöksentekijöille ja edistää 

täten tietoon perustuvaa, asianmukaista keskustelua perusoikeuksista ja niitä koskevien 

toimintalinjojen laatimista. 


