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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 

se myöhemmin hyväksyy: 

1. katsoo, että tehostettu ja vaikuttavampi kansainvälinen yhteistyö, jossa sitoudutaan EU:n 

ydinarvoihin ja -normeihin, kuten ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja 

kansainvälisen oikeuden periaatteisiin, sekä aktiivinen tietojen ja näkemysten 

vaihtaminen, köyhyyden ja epätasa-arvoisuuden vastainen määrätietoinen kansallinen 

toiminta ja vakaa osallistava hallinto kolmansissa maissa ovat avaintekijöitä 

terroristiryhmien aiheuttaman uhan torjunnassa ja eurooppalaisten radikalisoitumisen 

pysäyttämisessä; 

2. kannustaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ja tukemaan jatkuvasti toistensa 

ponnisteluja torjua väkivaltaista ääriajattelua, muun muassa koordinoimalla suunnitelmia 

ja toimenpiteitä ja jakamalla saatuja kokemuksia; katsoo, että Schengen-alueen 

ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia on tehostettava; 

3. kannustaa EU:ta jatkamaan terrorismintorjuntaa koskevien suuntaviivojen ja periaatteiden 

kehittämistä asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien (etenkin 

UNSCR nro 2178/2014) mukaisesti; 

4. pyytää kansainvälistä osallistumista YK:n kehitysohjelman (UNDP) hyväksymään 

rahoitusmekanismiin, jolla edistetään Daeshilta vallattujen alueiden välitöntä 

vakauttamista; 

5. ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että jos terrorismin leviämiseen johtaviin olosuhteisiin 

ei puututa, Euroopan unionin kansalaisia matkustaa tulevina vuosina todennäköisesti yhä 

enemmän – varsinkin kun otetaan huomioon Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen 

(MENA) sotatoimien kiihtyminen – muihin maihin liittyäkseen jihadisti- ja muihin 

ääriryhmiin ja he ovat todennäköisesti myös entistä merkittävämpi turvallisuusriski 

palatessaan unionin alueelle ja naapurimaihin; kehottaa toteuttamaan kattavan 

tutkimuksen terrorismin ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvien kansallisten ja EU:n tason 

toimien tehokkuudesta; 

6. korostaa, että terrorismia ei saa eikä pidä yhdistää mihinkään uskontoon, kansallisuuteen 

tai kulttuuriin; 

7. kehottaa kehittämään ennaltaehkäiseviä ja säännöllisesti tarkistettavia turvallisuuteen 

liittyviä ja terrorisminvastaisia sekä radikalismista luopumista koskevia aloitteita niin 

jäsenvaltioiden ja unionin tasolla kuin kansainvälisestikin; kehottaa koordinoimaan entistä 

paremmin ulko- ja sisäpoliittisia toimia, jotta varmistetaan, että tulevaisuudessa 

ilmaantuviin uhkiin pystytään vastaamaan asianmukaisesti; kehottaa lisäämään terrorismin 

torjuntaan liittyvää yhteistyötä naapurimaiden ja alueellisten toimijoiden kanssa; toteaa, 

että radikalisoituminen on myös geopoliittinen ja naapuruuspolitiikkaan liittyvä kysymys; 

kehottaa jälleen arvioimaan kaikkeen taloudelliseen tukeen liittyvän terrorismia tukevan 

vaikutuksen ja kehottaa varmistamaan kaikki ulkoisen rahoituksen lähteet; 
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8. kehottaa EU:ta toimimaan entistä tiiviimmin kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan 

toteuttaa toimia, joilla voidaan saada vierastaistelijat luopumaan lähdöstä ja häiritä heidän 

matkantekoaan, mukaan luettuina toteuttamalla uusia valmiuksien kehittämistä koskevia 

hankkeita (esimerkiksi rajavalvonta) kumppaneiden kanssa ja paremmin kohdennettua 

EU-tukea sekä terrorisminvastaisten toimintasuunnitelmien laatimista; korostaa, että 

ihmisoikeuksien on oltava terrorismin torjuntaan liittyvien strategioiden ytimessä; toivoo, 

että EU tehostaisi poliittista vuoropuhelua Arabiliiton ja Islamilaisten maiden 

yhteistyöjärjestön, Afrikan unionin ja muiden asiaankuuluvien alueellisten toimijoiden ja 

koordinointirakenteiden, kuten G5 Sahel -ryhmän, kanssa; kehottaa seuraamaan tarkasti 

sellaisten aseiden vientiä, joita terroristit voisivat käyttää hyväksi; 

9. suhtautuu erittäin myönteisesti korkea edustaja / varapuheenjohtaja Federica Mogherinin 

halukkuuteen tukea radikalisoitumisen ennaltaehkäisyhankkeita Jordaniassa, Libanonissa, 

Irakissa sekä Maghreb-maissa ja Sahelin alueella, kuten Eurooppa-neuvoston 

12. helmikuuta 2015 pidetyn kokouksen päätteeksi laaditussa toimenpiteiden 

täytäntöönpanoa koskevassa raportissa esitetään; panee merkille, että nyt on syytä 

varmistaa, että nämä hankkeet saavat tarvittavan rahoituksen mahdollisimman pian; 

10. kehottaa EU:ta lisäämään yhteistyötä alueellisten kumppaneiden kanssa laittoman 

asekaupan torjumiseksi kohdistamalla toimet erityisesti terrorismin lähteisiin kuuluviin 

maihin ja seuraamaan tarkasti sellaisten aseiden vientiä, joita terroristit voisivat käyttää 

hyväksi; kehottaa myös vahvistamaan ulkopolitiikan työkaluja ja yhteistyötä kolmansien 

maiden kanssa terroristijärjestöjen rahoituksen estämiseksi; 

11. kehottaa EU:ta käymään kohdennettua ja parannettua, turvallisuutta ja terrorismin 

torjuntaa koskevaa vuoropuhelua Algerian, Egyptin, Irakin, Israelin, Jordanian, Marokon, 

Libanonin, Saudi-Arabian, Tunisian ja Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa; katsoo, 

että yhteistyötä Turkin kanssa olisi myös tehostettava yleisten asioiden neuvoston 

joulukuussa 2014 antamien päätelmien mukaisesti; 

12. kehottaa neuvostoa tarkastelemaan säännöllisin väliajoin uudelleen ja laajentamaan 

16. maaliskuuta 2015 hyväksyttyä Syyriaa ja Irakia koskevaa EU:n alueellista strategiaa 

sekä terrorismintorjuntaa ja vierastaistelijoita koskevaa EU:n strategiaa EU:n 

eteläpuolisten naapurimaiden muuttuvan turvallisuustilanteen perusteella komission 

ylläpitämän radikalisoitumisen torjunnan verkoston kaltaisten ehkäisemisaloitteiden ja 

muiden aloitteiden ohella; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita edistämään keskinäistä 

kunnioitusta ja ymmärrystä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä terrorismin 

torjunnassa sekä EU:ssa että sen jäsenvaltioissa ja myös kolmansissa maissa; 

13. kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja neuvostoa tuomitsemaan 

selväsanaisesti yli vuosikymmenen ajan jatkuneen tiettyjen Persianlahden maiden 

hallitusten ja vaikutusvaltaisten yksilöiden tarjoaman taloudellisen ja ideologisen tuen 

ääri-islamistisille liikkeille; kehottaa komissiota arvioimaan uudelleen EU:n suhteet 

kolmansiin maihin, jotta voidaan torjua tehokkaammin aineellista ja aineetonta tukea 

terrorismille; palauttaa mieliin, että Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) nykyisen 

tarkistamisen yhteydessä on vahvistettava sen turvallisuuteen liittyvää ulottuvuutta ja 

työkalujen valmiuksia auttaa parantamaan kumppaneiden selviytymiskykyä ja valmiuksia 

vastata omasta turvallisuudestaan oikeusvaltioperiaatetta kunnioittaen; 
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14. panee merkille, että terrorismin taustalla olevat syyt liittyvät usein heikkoon ja 

osallistamista vastustavaan hallintoon; katsoo, että pitkän aikavälin edistyksen 

saavuttamiseksi kansainväliset ponnistelut on suunnattava oikeusvaltioperiaatteen, 

demokraattisten periaatteiden ja ihmisoikeuksien edistämiseen; korostaa, että on tärkeää 

sisällyttää tällaiset tavoitteet kolmansien maiden kanssa tehtäviin yhteistyösopimuksiin; 

kehottaa EU:ta käynnistämään uusia valmiuksien kehittämistä koskevia hankkeita ja 

toimia asiasta kiinnostuneiden MENA-maiden kanssa lainvalvonnan, rikosoikeuden, 

turvallisuusalan uudistuksen alalla tiiviissä yhteistyössä Europolin, Eurojustin, Frontexin 

ja Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) kanssa; pitää entistä tärkeämpänä käydä 

vuoropuhelua ääriaineksia vastustavien maltillisten muslimiyhteisöjen kanssa ja kannustaa 

kulttuurien välistä yhteistyötä; 

15. antaa tukensa laajemmalle kansainväliselle yhteistyölle ja kansallisten 

tiedustelupalvelujen tietojen jakamiselle sellaisten EU:n kansalaisten tunnistamiseksi, 

joilla on riski radikalisoitua, tulla värvätyksi ja matkustaa muualle liittyäkseen jihadisti- 

tai muihin ääriryhmiin; korostaa, että MENA-alueen ja Länsi-Balkanin maita on tuettava 

niiden ponnisteluissa vierastaistelijoiden virran pysäyttämiseksi; 

16. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön kaikki resurssinsa ja tukemaan jäsenvaltioita 

radikalisoitumisen ja ääriajattelun taustalla oleviin syihin puuttumisessa laatimalla 

ennaltaehkäisyä koskevia strategioita, jotka kattavat koulutuksen, sosiaalisen integraation, 

syrjinnän torjunnan ja kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun; kehottaa tekemään 

entistä tiiviimpää yhteistyötä kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävien järjestöjen 

kanssa; korostaa, että sekä EU:ssa että kolmansissa maissa on tärkeää tehdä yhteistyötä 

muslimiyhteisön maltillisten johtohenkilöiden, kansalaisyhteiskunnan edustajat mukaan 

luettuina, kanssa radikalisoitumisen torjumiseksi; kehottaa uskonnollisten johtajien 

kansainvälistä yhteisöä järjestämään Assisissa vuonna 2011 järjestetyn kokouksen 

kaltaisen uskontojen välisen huippukokouksen; katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 

olisi parannettava EU:n kansalaisten toimien valvontaa kyseessä olevissa maissa; pyytää 

korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja komissiota varmistamaan vastaisuudessakin 

riittävät varat ja välineiden yhtenäisen käytön, jotta voidaan torjua terrorismin uhkaa ja 

siirtyä tehokkaasti varhaisvaroituksesta varhaiseen toimintaan; 

17. katsoo, että vastapropagandan levittäminen myös kolmansissa maissa on yksi 

avainkeinoista terroristiryhmien houkuttavuuden torjumiseksi MENA-alueella; kehottaa 

unionia lisäämään tukeaan Syyrian strategisen viestinnän neuvoa-antavan tiimin (SSCAT) 

kaltaisille aloitteille ja edistämään tämänkaltaisten hankkeiden hyödyntämistä ja 

rahoitusta kolmansissa maissa; 

18. suhtautuu myönteisesti turvallisuus/terrorismintorjunta-asiantuntijoiden sijoittamiseen 

joihinkin keskeisiin EU:n edustustoihin, jotta vahvistetaan niiden valmiuksia tukea 

Euroopan terrorisminvastaisia toimia ja tehdä tehokkaammin yhteistyötä asiaankuuluvien 

paikallisten viranomaisten kanssa, samalla kun terrorismin torjuntaa koskevia valmiuksia 

kehitetään edelleen Euroopan ulkosuhdehallinnossa (EUH); 

19. kehottaa laatimaan ohjelmia, joiden avulla pyritään lieventämään niin väkivaltaisia kuin 

uskontoryhmiin liittyviä yhteenottoja; katsoo, että radikalismista luopumista koskevat 

ohjelmat voivat olla tärkeitä työkaluja, joiden avulla vähennetään 

terroristiorganisaatioiden suorittamaa EU:n kansalaisten rekrytointia; panee merkille, että 



 

PE560.548v02-00 6/8 AD\1072553FI.doc 

FI 

jotkin jäsenvaltiot arvioivat mahdollisuuksia värvätä entisiä vierastaistelijoita avuksi 

radikalismista luopumista koskeviin ohjelmiin; kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan 

uudelleen tällaisten ohjelmien käyttöönoton; 

20. suhtautuu erittäin myönteisesti mietinnössä jäsenvaltioille esitettyihin suosituksiin 

radikalisoituneiden vankien erottamiseksi muista vangeista rangaistusjärjestelmässä; 

kehottaa kuitenkin toimimaan varovasti, jos eroteltavia vankeja on paljon, jotta tiedossa 

olevat radikalisoituneet vangit eivät voi liittyä yhteen ja solmia yhteyksiä, jotka voivat olla 

vahingollisia vankien vapauduttua; kehottaa komissiota laatimaan suunnitelmia, joilla 

helpotetaan sellaisten värvättyjen ihmisten sopeuttamista uudelleen yhteiskuntaan, jotka 

ovat onnistuneet palaamaan; 

21. huomauttaa, että kattavassa EU:n ennaltaehkäisevässä strategiassa on myös hyödynnettävä 

täysimääräisesti EU:n ulkopolitiikkaa ihmisoikeuksien, demokratian, uskonnonvapauden 

ja hyvän hallinnon kunnioittamisen edistämiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi ja 

ratkaisemiseksi, jotta ääriajattelun propagandalle otollinen tila voidaan minimoida; 

22. korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden on sisällytettävä käyttämiinsä terrorismintorjunnan 

mekanismeihin riittävät varokeinot, joiden avulla varmistetaan, että turvallisuus, 

ihmisoikeudet ja lainvalvonta eivät sulje toisiaan pois vaan täydentävät toisiaan ja että ne 

perustuvat oikeusvaltioperiaatteeseen ja kansalaisten perusoikeuksien kunnioittamiseen 

EU:ssa ja kumppanimaissa; kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan keinoja, joiden avulla ne 

voisivat toteuttaa uskonnollisten johtajien koulutusta valtion valvonnassa ja säännellä 

virallisemmin uskonnollista opetusta, jotta voidaan viedä jalansija ääriajattelijoilta; panee 

merkille sellaisen kansainvälisesti koordinoidun tiedotusvälineiden valvonnan tarpeen, 

jonka tarkoituksena on rajoittaa terroristien propagandan saatavuutta ja parantaa yleisön 

ilmoittamismahdollisuuksia verkossa löytyvästä ääriajatteluun liittyvästä sisällöstä; 

kehottaa perustamaan kansalaisia varten verkkosivustoja tai vihjepuhelinnumeroita, jotta 

voidaan tukea myönteistä narratiivia ja verkossa ja verkon ulkopuolella tapahtuvaa 

radikalisoitumista torjuvia valistuskampanjoita; 

23. katsoo, että on tärkeää noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa puututtaessa 

Euroopassa tapahtuvan radikalisoitumisen taustalla oleviin syihin ja torjuttaessa niitä; 

korostaa, että ääriryhmien toiminnan taustalla olevan ideologisen ajattelun haastaminen ja 

vastapropagandan levittäminen ovat yksi tärkeä keino terroristiryhmien houkuttavuuden 

torjumiseksi; on huolissaan siitä, että yhteisöjen väliset suhteet ovat kärsineet kaikkialla 

Euroopassa voimistuvista jännitteistä, ja kannustaa uskontojen väliseen vuoropuheluun; 

suhtautuu myönteisesti siihen, että mietinnössä on viitattu uskonnollisten johtajien 

koulutukseen vihasaarnaajien toiminnan ehkäisemiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 

kriminalisoimaan niiden lainkäyttöalueen ulkopuolella tapahtuvat terroriteot ja on yhtä 

mieltä siitä, että tämä on yksi tehokkaimmista työkaluista terrorismin ja ääriajattelun 

torjumiseksi; kehottaa imaameja ja muslimijohtajia johtamaan ponnisteluja 

radikalisoitumisen ja vihapuheen estämiseksi torjumalla ääriajattelua ja terroristien 

propagandaa teologiaan perustuvan ajattelun avulla; kehottaa EU:ta tukemaan 

ääriajattelun torjuntaa ja radikalismista luopumista koskevia tutkimus- ja 

viestintähankkeita tehostamalla vuoropuhelua muslimiyhteisöjen kanssa, jotta voimme 

toimia yhdessä tämän asian puolesta; 
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24. toteaa, että yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa on lisättävä, jotta voidaan 

tunnistaa tehokkaammin terroristiorganisaatioiden puolesta taistelemaan lähteviä ja 

taisteluista palaavia EU:n kansalaisia; kannattaa myös mietinnössä esitettyä pyyntöä, 

jonka mukaan EUH:n on lisättävä arabian kielen opetusta virkamiehilleen näiden 

tavoitteiden tukemiseksi; 

25. korostaa, että EU:n, Länsi-Balkanin maiden, Turkin, Persianlahden maiden ja muiden 

arabimaiden on ryhdyttävä yhteisiin toimenpiteisiin radikalisoitumisen ja rekrytoinnin 

torjumiseksi, terroristien rahoituksen jäljittämiseksi ja uuden, islamistisen ääriajattelun 

haastavan ajattelun kehittämiseksi; korostaa, että terrorismintorjuntaa koskevan yhteistyön 

ja tietojen jakamisen on oltava avainasemassa EU:n suhteissa näihin maihin; painottaa, 

että lisäksi on tärkeää vahvistaa tällaista yhteistyötä esimerkiksi Arabiliiton, Afrikan 

unionin ja Persianlahden yhteistyöneuvoston kaltaisten alueellisten järjestöjen kanssa; 

26. torjuu voimakkaasti kaikki pyrkimykset poistaa mietinnöstä kohdat, joissa keskitytään 

terroritekojen ja ääriajattelun torjuntaan; katsoo, että on hyödytöntä ja haitallista murtaa 

radikalisoitumisen torjunnan ja radikalisoitumisen ilmentymien torjunnan välinen yhteys; 

kehottaa neuvostoa laatimaan mustan listan eurooppalaisista jihadisteista ja 

jihadistiterrorismista epäillyistä henkilöistä. 
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