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Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta käsittelee parhaillaan useaa 
lainsäädäntöehdotusta, joiden on yhdessä tarkoitus toimia Schengen-maiden viisumipolitiikan 
perustana. Käytännössä tämä toteutetaan viisumisäännöstönä. Esittelijän mielestä on tärkeää 
esittää varhaisessa vaiheessa työasiakirja, jotta voidaan mahdollistaa yhteensovittaminen jo 
pitemmälle edenneiden lakiehdotusten kanssa.

Esittelijä on tehnyt neljä matkaa – Varsovaan, Pietariin, Kiovaan ja Algeriaan - tutustuakseen
viisuminmyöntämismenettelyihin. Vaikka viisumisäännöstöä koskeva ehdotus on hyvin 
ongelmallinen ja laaja, ovat tärkeät poliittiset ja käytännön kysymykset esittelijän mielestä 
melko helposti erotettavissa. Esittelijä haluaa tässä työasiakirjassa käsitellä ensisijaisesti näitä 
kysymyksiä. Esittelijä pitää lisäksi tärkeänä Schengen-alueen yhteistä viisumipolitiikkaa 
koskevien asiakirjojen, toisin sanoen tämän mietinnön, biometristen tunnisteiden 
käyttöönotosta ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevista
määräyksistä annetun ehdotuksen (KOM(2006)0269) sekä viisumitietojärjestelmästä (VIS) 
annetun ehdotuksen (KOM(2004)0835) välistä johdonmukaisuutta ja yhteensovittamista.

Esittelijä tietää, että tärkeiden kysymysten luetteloa tullaan jatkamaan tulevien työkokousten 
ja kuulemisten tulosten sekä tehtyjen havaintojen perusteella. Luetteloon sisällytetään myös 
teknisiä kysymyksiä, joita ei käsitellä tässä asiakirjassa.

Viisumipolitiikan kaksijakoisuus piilee siinä, että sen tavoitteena on laittoman maahanmuuton 
ja rikollisuuden (esim. ihmiskaupan, laittoman työnteon ja järjestäytyneen rikollisuuden) 
torjunta samalla kun sillä pyritään edistämään laillista rajanylitystä. On tärkeää nähdä asian 
molemmat puolet, mutta viisumipolitiikassa on taipumus painottaa ensin mainittua, vaikka 
valtaosa rajat ylittävien henkilöiden kokonaismäärästä lukeutuu jälkimmäiseen kategoriaan. 
Esittelijän tavoitteena on yhdistää paremmin nämä kaksi eri puolta. Laillisesti rajat ylittäviin
liikemiehiin ja ammatinharjoittajiin on sovellettava ennakkoluulotonta viisumipolitiikkaa, 
samoin opiskelijoihin, vaihto-ohjelmiin osallistuviin henkilöihin, sukulaisiin jne. Erityisryhmä 
ovat ne henkilöt, joilla ei ole viisumirikkeitä, toisin sanoen henkilöt, jotka ovat käyneet 
Schengen-maissa useita kertoja, ilman että he ovat aiheuttaneet ongelmia syyllistymällä 
rikoksiin tai muihin lainvastaisiin tekoihin. Näitä henkilöitä ei mainita komission 
ehdotuksessa, vaikka tämä ryhmä lienee kaikkein ongelmattomin.

Viisumipolitiikan merkitykseen Euroopan matkailulle ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota 
valmistelutyössä. Eurooppa on nykyään maailman johtava matkailualue. Euroopan 
matkanvälittäjien liiton ECTAA:n mukaan matkailun osuus EU:n bruttokansantulosta on 
11 prosenttia ja se työllistää 20,6 miljoonaa ihmistä. Viisumipolitiikka on hyvin tärkeä osa 
EU:n ulkoista kuvaa.

Tärkeä havainto mainituissa neljässä maassa käydessäni oli, että on tunnustettava
viisumipolitiikan rajallisuus. Viisumijärjestelmä ei ole ainoa maahanpääsykeino niille, jotka 
haluavat tulla EU:hun laittomasti. Ihmiskaupan kyseessä ollessa osa uhreista on värvätty vasta 
heidän jo tultuaan Schengen-alueelle. EU ja sen jäsenvaltiot tulevat aina tarvitsemaan myös 
muita välineitä taistelussa yhteiskunnan pimeitä puolia vastaan. Viisumipolitiikka on vain 
yksi monista välineistä. Monissa yhteyksissä on myös todettu, että työvoiman siirtymiseen 
tarkoitetun kehittyneen politiikan puuttuminen monista jäsenvaltioista synnyttää "tarpeen" 
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järjestelmän kiertämiseen tai väärien perusteiden ilmoittamiseen matkan syyksi.

Esittelijä kiinnittää tässä työasiakirjassa huomiota useisiin tekijöihin, jotka yhtenäistäisivät ja 
parantaisivat EU:n ulkoista kuvaa ja helpottaisivat monien ihmisten matkustamista, ilman että 
olisi jätettävä huomioimatta tärkeitä turvallisuusnäkökohtia. Näiden pohdintojen taustalla on 
tieto siitä, että yhteinen viisumitietojärjestelmä VIS otetaan käyttöön, mikä lisää
huomattavasti viisumien myöntämisen turvallisuutta ja luotettavuutta. Esittelijä kiinnittää 
huomiota myös niihin kielteisiin seurauksiin, joita sormenjälkitietojen käyttöönottamisesta
viisumijärjestelmässä ennen viisumien hallinnoinnin ja järjestelmään pääsyn 
maailmanlaajuista uudelleenorganisointia aiheutuu.

Jo nyt on saatu tietoja Intiasta, Kiinasta, Venäjältä ja Etelä-Afrikasta käytännön ongelmista, 
joita aiheutuu siitä, että viisumia hakevan henkilön on tultava paikan päälle antamaan 
sormenjäljet. Miljoonien ihmisten olisi pakko lentää lähimmälle paikkakunnalle, jossa on 
konsulaatti, ja yöpyä siellä voidakseen hakea viisumia. Myös lasten olisi seurattava 
vanhempiensa mukana viisumin saadakseen.

Esittelijä haluaa tässä vaiheessa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

1) Yhteiset kasvot

a) Vaikka ulkomaailma pitää Schengen-aluetta yhtenäisenä vapaan liikkuvuuden 
alueena, tiedotetaan Schengen-viisumista hajanaisesti yksittäisten jäsenvaltioiden 
konsulaattien ylläpitämillä sadoilla eri Internet-sivuilla. Tarvitaan yhteinen portaali, 
jonka nimi voisi olla esimerkiksi www.schengenvisa.eu. Sivuston perustamista 
helpottaisi viisumisäännöstössä ehdotettu konsulaattien välinen paikallinen yhteistyö. 
Yhteistyössä vahvistettaisiin muun muassa kyseisellä paikkakunnalla sovellettavat 
viisumivaatimukset. Internet-sivulta olisi myös mahdollista saada hakemuslomakkeita 
ja tietoa viisumivaatimuksista sekä sopia haastatteluajoista. Tulevaisuudessa myös osa 
viisumiasiakirjoista voitaisiin toimittaa Internetin välityksellä.

b) Olisi pakollista saattaa edustusta koskevat järjestelyt (7 artikla) päätökseen, jos 
maalla ei ole edustusta kohtuullisella etäisyydellä. Jos maalla, joka on matkan 
pääsiallinen kohde, ei ole edustusta esimerkiksi 200 kilometrin etäisyydellä, olisi 
oltava mahdollista hakea viisumia toisen maan konsulaatista.

c) Matkan pääasiallisena kohteena olevan maan periaate olisi tulkittava uudella 
tavalla, niin että se paremmin vastaa nykyisiä vaatimuksia. Kiertomatkoilla on voitava 
hakea viisumia mistä tahansa konsulaatista, joka edustaa jotakin niistä maista, joissa 
on tarkoitus käydä.

2) Myönteinen vaikutelma ja asiakasystävällisyys

a) On laadittava strategia niin kutsuttujen one stop -viisumien myöntämiselle. 
Kaikkien konsulaattien on laadittava suunnitelma, jolla mahdollistetaan, että 
poikkeuksellisen kaukana konsulaatista asuvien henkilöiden ei tarvitse käydä
konsulaatissa kuin kerran viisumia hakeakseen ja sen saadakseen.
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b) EU:lla on yhteiset rajat maiden kanssa, joista sinne tulee eniten matkailijoita ja 
vierailijoita. Myönteisen vaikutelman saaminen EU:sta on hyvin tärkeää monista 
syistä. Viisumikustannusten pitäminen suhteellisen alhaisina on tärkeämpää EU:lle 
kuin USA:lle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle, jotka maantieteellisesti sijaitsevat 
kaukana. Viisumin hinnan olisi säilyttävä 35 eurona ja se olisi jätettävä perimättä 
joiltakin ryhmiltä, kuten vanhemman seurassa matkustavilta lapsilta, kansainvälisten 
urheilu- tai kulttuuritapahtumien osanottajilta sekä vaihto-ohjelmiin osallistuvilta 
henkilöiltä.

c) Schengen-maat voisivat yhteen maahantuloon oikeuttavan viisumin sijasta ryhtyä 
soveltamaan USA:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytettyä menettelyä ja 
myöntää useisiin maahantuloihin oikeuttavan viisumin, ellei ole syytä menetellä toisin.

d) Konsulaattien välisessä paikallisessa yhteistyössä on laadittava tyhjentävä luettelo 
vaadituista liitteistä ja luettelo on julkaistava. Koska olosuhteet vaihtelevat suuresti 
paikkakunnittain, ei ole tarkoituksenmukaista määritellä tarkasti 
lainsäädäntöehdotuksessa, mitkä asiakirjat ovat pakollisia.

e) Nykyinen käytäntö, jossa viisuminhakijan on esitettävä kutsuja, on ongelmallinen. 
Kutsujen "tehtailemisella" on taipumus edistää epäilyttäviä, jopa rikollisia toimia, eikä 
se aina johda toivottuihin tuloksiin. VIS-tietojärjestelmän luominen tekee viisumien 
myöntämisestä turvallisempaa ja mahdollistaa tämän vaatimuksen poistamisen, ellei 
esitetä painavia argumentteja sitä vastaan.

f) Ehdotonta vaatimusta turistimatkan yksityiskohtaisesta etukäteissuunnittelusta on 
lievennettävä. On kohtuutonta vaatia, että kaikkien yöpymispaikkojen ja matkareittien
olisi oltava tiedossa ennen matkalle lähtöä.

g) Tarvitaan sääntöjä siitä päättämiseksi, minkäkielisiä liiteasiakirjaoja hakija saa 
jättää. Jotkut konsulaatit vaativat nykyisin käännökset kaikista asiakirjoista kielille, 
joita puhutaan tuskin lainkaan konsulaatin sijaintipaikkakunnalla. Tällaiset 
vaatimukset ovat välillisiä esteitä viisumien hakemiselle.

h) On tärkeää mahdollistaa yksinkertaistetut menettelyt hakijoille, joilla ei ole 
viisumirikkeitä. Ei ole oikein keskittyä ainoastaan tiettyihin ryhmiin kuuluviin 
henkilöihin.

3) Puutteet ja parannuskeinot

a) Komission ehdotuksessa ei kiinnitetä huomiota perinteiseen 
matkustajalauttaliikenteeseen. Esimerkiksi Itämerellä tällainen matkustustapa on 
spontaania massaturismia, jossa matkustajat yleensä ostavat lippunsa vasta juuri ennen 
lähtöä. Tämä saattaa päteä vastedes myös Mustanmeren alueeseen. Nykyisissä 
viisumisäännöissä ei sallita esimerkiksi säännöllistä matkustajalauttaliikennettä EU-
maiden ja Venäjän federaation välillä. Esittelijän mielestä tähän tarkoitukseen 
tarvitaan erityissäännöksiä.
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b) Tiettyjen edellytysten (alhainen hylkäysaste, takaisinottosopimuksen soveltaminen, 
viisumin määräajan ylittävien kansalaisten pieni osuus, laittoman työnteon vuoksi 
maasta karkotettujen henkilöiden alhainen määrä jne.) täyttymisen varalta olisi oltava 
olemassa menettely ja selkeät säännöt viisumisäännösten poistamiseksi.

4) EU:n poliittiset vaihtoehdot

a) Unionin viisumipolitiikan olisi kuvastettava sen sisäisiä ja ulkoisia poliittisia 
prioriteetteja. Mikä on unionin todellinen vastuu Ukrainalle, Balkanin maille jne.
ottaen huomioon, että kahdenväliset viisumin myöntämisen helpottamista koskevat 
tehdyt tai tekeillä olevat sopimukset eivät ole yhtä liberaaleja kuin näiden maiden ja 
niiden naapurimaiden välinen nykyinen käytäntö.

b) Ei ole hyväksyttävissä, että Euroopan parlamentilla ei ole mahdollisuutta tutustua 
kolmansien maiden, kuten Venäjän, Ukrainan ja Balkanin maiden, kanssa 
neuvoteltavien kahdenvälisten sopimusten sisältöön eikä mahdollisuutta vaikuttaa 
siihen.

c) Esittelijä puoltaa pakollista standardimallia hylkäysten perusteluille sekä 
mahdollisuutta valittaa päätöksestä. On tärkeää, etteivät hylkäysten perustelut ja 
valitukset ylikuormita konsulaattien henkilöstöä.

d) Esittelijä kiinnittää huomiota myös niihin kielteisiin seurauksiin, joita 
sormenjälkitietojen käyttöönottamisesta viisumijärjestelmässä ennen viisumien 
hallinnoinnin ja järjestelmään pääsyn maailmanlaajuista uudelleenorganisointia 
aiheutuu.

5) Suoraa viestintää

a) Edellä mainituissa neljässä maassa vieraillessani kävi hyvin selväksi, että kansalaisille 
on tiedotettava viisumivaatimuksista suoraan ja objektiivisesti. Hämäräperäiset 
toimijat ja epäilyttävät yritykset antavat nykyisin monissa maissa hakijoille 
harhaanjohtavia tietoja.


