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JOHDANTO

Joulukuussa 2005 neuvosto antoi tukensa "YOS-ulkosuhdealan strategialle: 
maailmanlaajuinen vapaus, turvallisuus ja oikeus"1. Tämä asiakirja perustuu neuvoston 
pääsihteeristön työhön ja lokakuussa 2005 julkaistuun komission tiedonantoon nimeltä 
"Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoista ulottuvuutta koskeva strategia"2.

Euroopan parlamentti ilmaisee näkemyksensä tästä komission tiedonannosta, vaikka sitä on 
lisäksi kehotettu ottamaan huomioon myös muut neuvoston strategiaan liittyvät asiakirjat. 

Tätä asiakirjaa koskeva työ tehdään kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan sekä ulkoasianvaliokunnan välisenä tehostettuna yhteistyönä työjärjestyksen 
47 artiklan mukaisesti. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
työryhmä on jo käynnistänyt työnsä pitämällä kokouksen komission kanssa.

HISTORIALLINEN TAUSTA

EU:n ulkosuhteita YOS:n alalla yritettiin selkiyttää ensimmäisen kerran vuonna 20003

Feirassa kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa.

Vuonna 2004 Haagin ohjelmassa käsiteltiin vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen ulkoista ulottuvuutta kasvavana painopisteenä ja keskityttiin 
turvallisuuteen, terrorismin torjumiseen, turvapaikka-asioihin ja maahanmuuttoon. Siinä 
kehotettiin komissiota ja neuvoston pääsihteeriä / korkeaa edustajaa laatimaan vuoden 2005 
loppuun mennessä EU:n strategia, joka kattaisi kaikki YOS:n ulkoiset näkökohdat. Tämä 
vahvistettiin myös kesäkuussa 2005 Brysselissä kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa.

NEUVOSTON PÄÄSIHTEERIN PUHEENVUORO

Lokakuun 4. päivänä 2005 neuvoston pääsihteeri julkaisi ”puheenvuoron keskusteluun, jonka 
tavoitteena on YOS-ulkosuhdealan strategian laatiminen vuoden 2005 loppuun mennessä”4.

Asiakirjassa viitataan Euroopan unionin turvallisuusstrategiaan5 vuodelta 2003 ja pyritään 
tunnistamaan, kuinka unionin ulkoisilla toimilla voitaisiin ajaa paremmin koko EU:n ja sen 
yksittäisten jäsenvaltioiden etuja YOS:n alalla.

Neuvoston sihteeristön mukaan ensisijaisia aihealueita ovat terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuminen sekä muuttoliikkeen hallinta. 

Neuvosto suosittelee ennakoivampaa lähestymistapaa, kaikkien välineiden käyttöönottoa 
tavoitteiden saavuttamiseksi sekä käytettävien välineiden välisen johdonmukaisuuden 
lisäämistä ja antaa useita käytännön ehdotuksia, jotka otetaan esiin puheenjohtajavaltion 
strategiassa.

  
1 Asiakirja 15446/05.
2 KOM(2005)0491.
3 Asiakirja 7653/00.
4 Asiakirja 12850/05.
5 Asiakirja 15895/03.
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KOMISSION TIEDONANTO ”VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA 
OIKEUDEN ALUEEN ULKOISTA ULOTTUVUUTTA KOSKEVA 
STRATEGIA”1

Lokakuun 12. päivänä 2005 annetussa tiedonannossa tarkastellaan vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen kohtaamia ulkoisia haasteita ja EU:n käytettävissä olevia välineitä sekä 
ehdotetaan useita tavoitteita, ensisijaisia tavoitteita, periaatteita sekä useita tulevia toimia. 

EU:n sisäistä turvallisuutta koskevista haasteista tiedonannossa viitataan terrorismiin, 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen (jota heikkojen valtioiden toimielinten huono toiminta
edistää) ja laittomaan maahanmuuttoon. 

Komissio on ilmoittanut, että sen tavoitteena on osoittaa, kuinka oikeus- ja sisäasioiden 
ulkoinen ulottuvuus vaikuttaa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan sisäisen 
alueen luomiseen, ja samalla se tukee Euroopan unionin ulkosuhteiden poliittisia tavoitteita, 
joihin kuuluu vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevien arvojen jakaminen ja edistäminen 
kolmansissa maissa. 

Tiedonannossa muistutetaan, että vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen 
ulkoinen ulottuvuus ei ole muista asioista irrallaan oleva politiikan ala, vaan sen on oltava osa 
EU:n ulkopoliittisia toimia. Asiakirjassa ehdotetaan ulkosuhdepolitiikan oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta koskevien näkökohtien vahvistamista.

Komissio katsoo seuraavaa oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallinnon, demokratian ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämisestä EU:n ulkopuolisissa maissa: 

§ Ne ovat tärkeitä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen sisäisen
vahvistamisen kannalta.

§ EU:n turvallisuuden sisäiset ja ulkoiset näkökohdat liittyvät luontaisesti yhteen.
§ Näille arvoille perustuvat yhteiskunnat torjuvat tehokkaammin turvallisuusuhkia. 
§ Ne mahdollistavat kestävän kehityksen ja vuosituhannen kehitystavoitteiden 

saavuttamisen.

Komissio katsoo, että EU:n rajojen sisäistä, vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvaa aluetta koskeva ”laaja-alainen lainsäädäntökehys” ja ”EU:n kokemus ja 
saavutukset esimerkiksi rajavalvonnan, muuttoliikkeiden hallinnan ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnan alalla” voivat innoittaa kolmansia maita. 

Tiedonannossa ehdotetaan, että EU voi tukea nykyistä voimakkaammin toimintaedellytysten 
ja yhteistyön kehittämistä kaikkialla maailmassa ja että sen olisi kannustettava edelleen 
alueellista yhteistyötä. Asiakirjassa viitataan onnistuneeseen yhteistyöhön Turkin, Marokon, 
Ukrainan, Moldovan ja Venäjän kanssa. 

Tiedonannossa luetellaan useita poliittisia painopisteitä: ihmisoikeuksien edistäminen, 
instituutioiden vahvistaminen, hyvän hallinnon edistäminen, maahanmuutto- ja turvapaikka-

  
1 KOM(2005)0491.
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asioiden sekä rajavalvonnan kehittäminen, terrorismin torjunta, järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunta, mukaan luettuna ihmiskauppa sekä huumausaineiden ja ihmisten elinten laiton 
kauppa, väärennökset, talousrikokset ja tietoverkkorikollisuus.

Tiedonannossa luetellaan myös joitakin periaatteita:
§ maantieteellisten painopisteiden määrittäminen
§ maiden välinen eriyttäminen
§ joustavuus
§ useampaan pilariin kuuluvien asioiden koordinointi
§ tiivis kumppanuus kolmansien maiden kanssa
§ ulkoisen toiminnan merkitys: yhteys vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 

luomiseen liittyvien sisäisten toimien ja ulkoisen toiminnan välillä
§ lisäarvo
§ vertailuanalyysi (benchmarking).

Strategian noudattamiseen liittyviä menetelmiä ja poliittisia välineitä ovat erityisesti 
kahdenväliset sopimukset, liittymisprosessi, Euroopan naapuruuspolitiikka, alueellinen 
yhteistyö, yksilölliset järjestelyt tiettyjen maiden kanssa (Yhdysvallat), operatiivinen 
yhteistyö Europolin, Eurojustin ja Euroopan poliisiakatemian kanssa, kehityspolitiikka ja 
kansainväliset järjestöt. Tiedonannossa viitataan Yhdysvaltojen, Länsi-Balkanin, Venäjän, 
Ukrainan ja Välimeren maiden kanssa parhaillaan tehtävään yhteistyöhön.

Lopuksi tiedonannossa annetaan strategian täytäntöönpanoa koskevia ehdotuksia:

§ Komission pitäisi määrittää painopisteet ja toimet sekä seurata niiden 
täytäntöönpanoa. Lisäksi neuvoston pitäisi tarkastella täytäntöönpanon edistymistä ja 
toiminnan painopisteitä.

§ Koordinointia neuvoston sisällä pitäisi parantaa.
§ EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuutta pitäisi lisätä.
§ Komission pitäisi esiintyä kansainvälisissä järjestöissä täydellä painoarvollaan ja 

tuoda EU:n toimintaa paremmin esiin.
§ Komission pitäisi tehostaa pyrkimyksiään tukea alueellista yhteistyötä. 
§ EU:n pitäisi kehittää edelleen valmiuksiaan reagoida nopeasti äkillisiin tarpeisiin tai 

uhkiin.

YOS-ULKOSUHDEALAN STRATEGIA: MAAILMANLAAJUINEN 
VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS1

Puheenjohtajavaltio Yhdistynyt kuningaskunta liitti yhteen komission ja sihteeristön 
asiakirjojen keskeisimmät asiat ja julkaisi asiakirjan ”YOS-ulkosuhdealan strategia: 
maailmanlaajuinen vapaus, turvallisuus ja oikeus”, jonka YOS-asioita käsittelevä neuvosto 
hyväksyi 1.–2. joulukuuta ja jolle yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto antoi tukensa 
12. joulukuuta 2005. 

Strategian alussa kerrotaan yksityiskohtaisesti EU:n keskeisimmistä painopistealueista, joita 

  
1 Neuvoston asiakirja 15446/05 JAI 488 RELEX 741, 6.12.2005.
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ovat terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus (ihmiskauppa, huumausaineiden kauppa), korruptio 
ja muuttoliikkeen hallinta. 

Näillä aloilla EU:n on työskenneltävä kolmansien maiden kanssa kumppanuussuhteessa, joka 
kattaa ”oikeusvaltion periaatteen lujittamisen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja 
kansainvälisten velvoitteiden noudattamisen”.

Strategiassa kiinnitetään huomiota YOS:n tavoitteiden sekä yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan, Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan, kehityspolitiikan, 
Euroopan turvallisuusstrategian1 ja EU:n taloudellisten ja kauppaa koskevien tavoitteiden 
väliseen suhteeseen.

Puheenjohtajavaltio muistuttaa komission tiedonannossa mainituista, taustalla olevista 
periaatteista ja lisää niihin muutamia muita periaatteita (esimerkiksi sen, että suhteita 
kolmansiin maihin pitäisi käyttää kannustimena, jotta nämä maat hyväksyisivät ja panisivat 
täytäntöön kansainväliset normit ja velvoitteet YOS-asioissa).

EU voi käyttää useita mekanismeja YOS-tavoitteidensa saavuttamiseen. Niitä ovat EU:hun 
liittymisen mahdollisuus, Euroopan naapuruuspolitiikka ja toimintasuunnitelmat, strateginen 
kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa ja laajempi transatlanttinen vuoropuhelu sekä yhteistyö 
Venäjän kanssa.

Tiedonannossa annetaan muutamia ehdotuksia (esimerkiksi se, että EU:n pitäisi toimia 
vakiintuneiden alueellisten ryhmittymien, kansainvälisten järjestöjen ja EU:n erityisvirastojen
kanssa jne.), minkä jälkeen siinä ehdotetaan rakenteita ja prosesseja:

§ Komissio ja neuvoston sihteeristö valvovat kolmansien maiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä joka 18. kuukausi2.

§ Puheenjohtajavaltio laatii yhteistyössä neuvoston sihteeristön, komission ja asiaan 
kuuluvien jäsenvaltioiden kanssa tiettyjä maita, alueita tai aloja koskevia toiminta-
asiakirjoja. Viisi ensimmäistä toiminta-asiakirjaa laaditaan seuraavista aiheista: 

1. terrorismin torjuminen yhteistyössä Pohjois-Afrikan kanssa

2. yhteistyö Länsi-Balkanin ja EU:n muiden lähinaapureiden kanssa 
järjestäytyneen rikollisuuden, korruption, laittoman maahanmuuton ja 
terrorismin torjumiseksi

3. huumausaineiden tuotanto ja salakuljetus Afganistanista

4. maahanmuuttoa koskeva yhteistyö Afrikan maiden kanssa

5. yhteisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen täytäntöön paneminen 
Venäjän kanssa. 

  
1 Asiakirja 15895/03.
2 Ensimmäinen raportti on tarkoitus antaa joulukuussa 2006.
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STRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kolme ”puheenjohtajavaltion ystäväryhmää” perustettiin laatimaan toiminta-asiakirjoja, jotka 
koskevat Länsi-Balkania ja Euroopan naapuruuspolitiikkaa, Afganistania, Afrikkaa ja 
maahanmuuttoa.

YOS-asioita käsittelevä neuvosto hyväksyi jo 1.–2. kesäkuuta 2006 toiminta-asiakirjan, joka 
koski Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävän yhteistyön parantamista, kun taas Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvia maita koskeva työ on vielä kesken. YOS-asioita käsittelevä 
neuvosto hyväksyi samalla kertaa Afganistania/huumeita koskevan ryhmän toiminta-
asiakirjan. Afrikkaa/muuttoliikettä koskevaa toiminta-asiakirjaa on lykätty Yhdistyneen 
kuningaskunnan puheenjohtajakaudella tehdyn työn ja komission nykyisten hankkeiden 
vuoksi. Venäjä koskevaa toiminta-asiakirjaa käsitellään seuraavan Suomen 
puheenjohtajuuskauden aikana.

Wienissä 4.–5. toukokuuta 2006 järjestetyssä ministerikokouksessa, jossa käsiteltiin Sisäisen 
turvallisuuden merkitystä EU:n ja sen naapureiden välisille suhteille, Euroopan unionin, 
kolmansien maiden, Yhdysvaltojen, Venäjän ja kansainvälisten järjestöjen edustajat 
keskustelivat sisäisen turvallisuuden merkityksestä ulkosuhteissaan, määrittivät tärkeimmät 
periaatteet, jotka liittyvät kumppanuuteen kolmansien maiden kanssa, ja keskittyivät tulevan 
yhteistyön ensisijaisiin aloihin, joita ovat terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, korruptio, 
muuttoliike ja turvapaikka-asiat.

PÄÄTELMÄT

Euroopan parlamentti ilmaisee kantansa komission tiedonannosta ja pyrkii antamaan 
käytännön suosituksia neuvoston strategiaa silmällä pitäen vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvan alueen ulkoisesta ulottuvuudesta. Esittelijä aikoo myös ottaa huomioon 
neuvoston valitsemat viisi ensimmäistä aihealuetta sekä olemassa olevien toiminta-
asiakirjojen sisällön. 

Koska komissio ja neuvoston sihteeristö raportoivat 18. kuukauden välein kolmansien maiden 
kanssa tehtävän yhteistyön edistymisestä, Euroopan parlamenttia on pyydetty tarkastelemaan 
tätä raporttia ja valvomaan toiminta-asiakirjojen täytäntöönpanoa.


