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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

tekijöistä, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen
(2006/2092(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Antoine Duquesnen ALDE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen 
suositukseksi neuvostolle tekijöistä, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja 
siihen osallistumiseen (B6-0677/2005),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston ja erityisesti 29 ja 
30 artiklan,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen IV osaston ja erityisesti 29 ja 30 artiklan 
2 kohdan,

– ottaa huomioon 24. marraskuuta 2005 hyväksytyn Euroopan unionin strategian 
radikalisoitumisen ja terroristiryhmiin värväyksen torjumiseksi sekä terrorismintorjuntaa 
koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin 
13. helmikuuta 2006,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2002 hyväksytyn neuvoston puitepäätöksen terrorismin 
torjumisesta 2002/475/YOS1,

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, 
televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta (nk. televisio ilman rajoja -direktiivi)2,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY, annettu 
8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle terroristien 
värväystoiminnasta: väkivaltaisen radikalisoitumisen syihin puuttuminen 
(KOM(2005)0313),

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen terrorismin ehkäisemisestä,

– ottaa huomioon Europolin yleissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1624(2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 94 artiklan,
  

1 EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3.
2 EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktiivi muutettuna direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).
3 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
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– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2007),

A. katsoo, että terrorismi ja erityisesti jihad-terrorismi, on nykyään merkittävin Euroopan 
unionin kansalaisten turvallisuuteen kohdistuva uhka,

B. katsoo, että terrorismin vastaisessa toiminnassa on noudatettava tiukasti ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia ja että tästä ei suinkaan synny ristiriitaa, vaan kyse on toisiaan 
täydentävistä asioista, sillä ihmisoikeuksien puolustaminen on terrorismin vastaisen 
toiminnan perimmäinen syy,

C. katsoo, että terrorismi yleensä ja erityisesti jihad-terrorismi edellyttävät kattavaa 
torjuntastrategiaa, joka kohdistuu paitsi iskujen tekijöihin myös terrorismiin 
kokonaisuudessaan ja ulottuu aina terroristien värväystoiminnasta uhrien tilanteeseen sekä 
terrorismia edistävien ja synnyttävien yhteiskuntarakenteiden osuuteen,

D. katsoo, että terroristien värväystoiminta ja väkivaltaiseen radikalisoitumiseen johtavat 
tekijät ovat avainasemassa käsiteltäessä terrorismia yleensä ja erityisesti jihad-terrorismia 
ja että Euroopan unionissa tarvitaan ehdottomasti strategia, jolla voidaan puuttua 
radikalisoitumiseen yksilötasolla,

E. katsoo kuitenkin, että radikalisoituminen on ilmiönä suhteellisen tuntematon ja sitä on 
tutkittava syvällisemmin ja paremmin resurssein,

F. katsoo, että yksilötason radikalisoituminen ja sen estämiseksi, että terroristiryhmät 
värväävät kyseiset henkilöt myöhemmin joukkoihinsa, on ensiarvoisen tärkeää hajottaa 
verkostot ja pidättää henkilöt, jotka tavalla tai toisella (paitsi rekrytoimalla ja 
kouluttamalla muita myös levittämällä ajatuksia, jotka saavat tietyt henkilöt ryhtymään 
terroritekoihin) ja mitä tahansa välinettä käyttäen (paitsi Internetissä ja tiedotusvälineissä 
myös uskonnonharjoituspaikoissa, vankiloissa ja kouluissa) yrittävät värvätä muita 
henkilöitä,

G. katsoo, että terrorismiin yllyttämisen (joka EU:ssa on jo rangaistava rikos) ohella myös 
terrorismin puolustaminen (puolustavien lausuntojen esittäminen) ja terrorismin 
perusteleminen edistävät väkivaltaista radikalisoitumista,

H. ottaa huomioon, että terrorismin puolustamista (puolustavien lausuntojen esittämistä) ja 
terrorismin perustelemista ei mainita puitepäätöksessä 2002/475/YOS, ja katsoo, että näitä 
on pidettävä rangaistavina rikoksina kaikissa jäsenvaltioissa,

I. katsoo, että radikalisoitumista edistävien ja terrori-iskujen tekemiseen kannustavien 
henkilöiden tulo EU:hun ja oleskelu EU:n alueella ovat ratkaisevia tekijöitä väkivaltaisen 
radikalisoitumisen torjunnassa ja olisi selvitettävä mahdollisuuksia hyväksyä EU:n tason 
lainsäädäntötoimia, jotta voidaan lähentää jäsenvaltioiden soveltamia ehtoja kyseisten 
henkilöiden maahantuloon, oleskeluun ja karkottamiseen,
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J. katsoo, että jihad-terrorismin yhteydessä radikalisoitumisen estäminen edellyttää, että 
käynnistetään vuoropuhelu jäsenvaltioiden viranomaisten ja muiden kuin radikaalien 
muslimiyhteisöjen välillä, edistetään näiden yhteiskunnallista osallistumista ja 
varmistetaan näiden täydellinen integroituminen eurooppalaiseen yhteiskuntaan,

1. panee tyytyväisenä merkille neuvoston hyväksymän Euroopan unionin strategian 
radikalisoitumisen ja terroristiryhmiin värväyksen torjumiseksi sekä komission 
tiedonannon asiasta;

2. panee tyytyväisenä merkille radikalisoitumisen torjunnassa menneenä vuotena 
tapahtuneen edistyksen ja pitää myönteisenä jäsenvaltioiden keskinäisen sekä 
jäsenvaltioiden Europolin ja Euroopan unionin tilannekeskuksen (SITCEN) kanssa 
tekemän yhteistyön lujittumista;

3. antaa neuvostolle seuraavassa esitetyt suositukset väkivaltaisen radikalisoitumisen ja 
terroristien värväystoiminnan torjumiseksi:

− terrorismin torjunta on nostettava EU:n painopisteeksi, 

− on edistettävä voimakkaasti tieteellisen ja akateemisen tutkimuksen tekemistä 
väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja myönnettävä tutkimukseen riittävät varat; 

− on valvottava tiukemmin terrorismipropagandaa, erityisesti terrori-iskujen tekemiseen 
kannustavaa Internetissä levitettävää jihad-propagandaa, siten että

– vaaditaan jäsenvaltioita käyttämään kaikkia sekundaarilainsäädännön tarjoamia 
mahdollisuuksia,

− laajennetaan Internetin valvontaa sekä kansallisella että Euroopan tasolla ja 
tehdään tällä alalla tiivistä yhteistyötä Europolin kanssa, 

− on estettävä terrorismipropagandan ja erityisesti audiovisuaalisissa tiedotusvälineissä 
levitettävän jihad-propagandan levittäminen, erityisesti siten, että kehotetaan 
jäsenvaltioita soveltamaan ja käyttämään kaikkia televisio ilman rajoja -direktiivissä 
säädettyjä valvontamekanismeja,

− on tiukennettava valvontaa kaikissa jäsenvaltioissa kaikissa niissä paikoissa, 
(uskonnonharjoituspaikoissa, kouluissa ja vankiloissa), joissa levitetään propagandaa, 
joka saattaa saada ihmiset tekemään terrori-iskuja,

− on nostettava terrorismin torjunta ja erityisesti väkivaltaisen radikalisoitumisen 
torjunta yhdeksi EU:n ulkopolitiikan, myös kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
naapuruuspolitiikan, olennaiseksi osatekijäksi, 

− on kehotettava niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet Euroopan 
neuvoston yleissopimusta terrorismin ehkäisemisestä, ratifioimaan tämä viipymättä,
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− on kehotettava jäsenvaltioita vahvistamaan toimivaltaisten viranomaistensa ja 
Europolin välistä tiedonvaihtoa väkivaltaisen radikalisoitumisen torjunnan 
yhteydessä,

− on kehotettava kaikkia jäsenvaltioita edistämään maltillisten islamilaisyhteisöjen 
yhteiskunnallista osallistumista ja vuoropuhelua niiden kanssa,

− on tuettava vähemmistöjen integroitumista jäsenvaltioissa ja estettävä vähemmistöjen 
eristäminen ja syrjintä, 

− on muutettava puitepäätöstä 2002/475/YOS siten, että päätöksen mukaan terrorismin 
puolustaminen (puolustavien lausuntojen esittäminen) ja terrorismin perusteleminen 
ovat rangaistavia rikoksia kaikissa jäsenvaltioissa, ja huolehdittava samalla siitä, että 
tehtävät muutokset eivät heikennä ilmaisunvapauden toteutumista EU:ssa; 

4. kehottaa komissiota esittämään tarvittavia lainsäädäntötoimia, jotta voidaan lähentää 
jäsenvaltioiden soveltamia ehtoja sellaisten kolmansien maiden kansalaisten 
maahantuloon, oleskeluun ja karkottamiseen, joiden toiminta johtaa tai saattaa johtaa 
radikalisoitumiseen yksilötasolla; tämä täydentää puitepäätöksen 2002/475/YOS 
4 artiklaa, jossa velvoitetaan jäsenvaltiot säätämään terrorismiin yllyttämisen 
rangaistavaksi rikokseksi; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle sekä tiedoksi komissiolle. 
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PERUSTELUT

1) Jihad-terrorismi, EU:n turvallisuuden merkittävin uhka

a. Ennen kokematon uhka

Terrorismi ei ole uusi ongelma EU:lle. Se on kohdannut ja kohtaa edelleen joitakin 
jäsenvaltioita. Viimeaikaiset iskut ovat kuitenkin osoittaneet, että Euroopan unioni joutuu 
nykyään vastakkain ennen kokemattoman terrorismiuhan kanssa, nimittäin jihad-terrorismin, 
joka on merkittävin EU:hun kohdistuva terrorismiuhka, kuten neuvosto1 ja komissio2 ovat 
todenneet. 

Jihad-terrorismin ideologiset syyt, joihin sillä vastataan, toimintatapa, kehitysaste (ilmiö on 
vasta syntymässä), sen takana oleva yhteiskunnallinen tuki, maailmanlaajuinen ulottuvuus ja 
sen aiheuttamat geopoliittiset jännitteet tekevät kyseisestä terrorismin muodosta erilaisen kuin 
mikään muu EU:ssa aikaisemmin tunnetuista terrorismin muodoista. Tästä syystä on 
olennaisen tärkeää, että kyseistä uhkaa varten kehitetään oma poliittinen suunnitelmansa, joka 
eroaa aikaisemmin kehitetyistä suunnitelmista.

Lisäksi se on nykyään ainoa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin kohdistuva yhteinen uhka, sillä 
se perustuu pääasiassa vihaan länsimaista yhteiskuntaa ja sen perustana olevia arvoja, 
kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia, kohtaan. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat jihad-
terrorismin potentiaalisia kohteita. 

b. Perusoikeudet: eivät pelkkä vastapaino, vaan jihad-terrorismin torjunnan 
perimmäinen syy 

Perusoikeudet muodostavat EU:n arvojärjestelmän kulmakiven. Niiden kunnioittaminen ja 
puolustaminen ovat unionin oikeusjärjestelmän, sen toimintalinjojen ja toimielinten toiminnan 
leimaa antavia piirteitä. Islamilaisen fundamentalismiterrorismin torjunnassa on luonnollisesti 
noudatettava tiukasti perusoikeuksia. Täsmennys on lähestulkoon turha, sillä terrorismin 
torjunta ja kyseiset oikeudet ovat täysin yhteensopivia eivätkä suinkaan ristiriitaisia käsitteitä, 
sillä terrorismin torjunta merkitsee suojelua siinä missä oikeus elämään ja fyysiseen 
koskemattomuuteen. Tästä syystä kyseisten oikeuksien puolustamisessa ja 
kunnioittamisessa ei ole kyse ei sen enempää eikä sen vähempää kuin terrorismin 
torjunnan perimmäisestä syystä.

  
1 Euroopan unionin strategia radikalisoitumisen ja terroristiryhmiin värväyksen torjumiseksi, hyväksytty 
24. marraskuuta 2005.
2 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle terroristien värväystoiminnasta: väkivaltaisen 
radikalisoitumisen syihin puuttuminen, KOM(2005)0313 lopullinen, 21. syyskuuta 2005, s. 1.
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2) Mietinnön ehdotettu painopiste

a. Radikalisoitumiseen kannustavien henkilöiden maahantuloon, oleskeluun ja 
karkottamiseen sovellettavat ehdot

Neuvoston aikaisemmin esittelemässä strategiassa ja toimintasuunnitelmassa väkivaltaista 
radikalisoitumista ja terroristien värväystoimintaa käsitellään kattavasti ja johdonmukaisesti. 
Myös Euroopan komission tiedonanto ansaitsee positiivisen arvosanan. 

EU:n on omaksuttava johtava rooli, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden toimien tehokas 
yhteensovittaminen terrorismin torjunnassa ja tällä alalla. Radikalisoitumisen torjunnassa on 
ulottuvuuksia, joissa Euroopan tasolla toteutettavat käytännön toimet toisivat selkeää 
lisäarvoa pelkkään yhteistyöhön verrattuna. Näitä ovat esimerkiksi kolmansien maiden 
kansalaisten maahantuloon, oleskeluun ja karkottamiseen sovellettavien ehtojen 
yhdenmukaistaminen väkivaltaisen radikalisoitumisen torjunnan yhteydessä.

Terroriteon määritelmä, terrorismin ja muiden siihen liittyvien rikosten (yllyttäminen, 
osallistuminen, yritys sekä terroritekoihin liittyvät rikokset) tunnusmerkit sekä niistä 
määrättävät seuraamukset on nykyään yhdenmukaistettu joko kokonaan tai osittain 
13. kesäkuuta 2002 hyväksytyllä puitepäätöksellä. Maahantuloon, oleskeluun ja 
karkottamiseen väkivaltaisen radikalisoitumisen yhteydessä sovellettava EU:n yhteinen 
järjestelmä on olennaisen tärkeä väline, joka täydentäisi nykyistä säännöstöä ja lujittaisi 
sitä huomattavasti. Tästä syystä käsillä olevassa mietinnössä kehotetaan Euroopan 
komissiota perehtymään esittelijän ehdottamiin lähestymistapoihin ja esittämään aloitteita 
lainsäädäntötoimiksi, jotta voidaan lähentää jäsenvaltioiden soveltamia ehtoja 
terroritekoihin yllyttävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloon, oleskeluun ja 
karkottamiseen ja antamaan näin Euroopan unionin strategiaa täydentävän laadullisen 
impulssin. 

b. Myös terrorismin puolustamisen ja perustelemisen määritteleminen rikoksiksi

Puitepäätös, joka hyväksyttiin 13. kesäkuuta 2002, merkitsi aikanaan merkittävää askelta 
terrorismin torjunnassa Euroopan tasolla, ja se on edelleen ensisijainen oikeudellinen väline. 
Tästä huolimatta esittelijä katsoo, että sitä voidaan täydentää lisäämällä siihen 
puolustaminen (puolustavien lausuntojen esittäminen) ja terrorismin perusteleminen, jotta 
nämä määriteltäisiin rangaistaviksi rikoksiksi kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Ehdotuksella 
pyritään parantamaan kaikkien jäsenvaltioiden käytössä olevia oikeudellisia välineitä ja 
torjumaan täten tehokkaasti väkivaltaista radikalisoitumista. Terrori-iskujen tekemiseen 
yllyttäminen on määritelty rikokseksi kyseisessä puitepäätöksessä. Siinä ei kuitenkaan 
mainita terrorismin puolustamista (puolustavien lausuntojen esittämistä) tai terrorismin 
perustelemista. 
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Yllyttäminen on kuitenkin tarkka oikeudellinen käsite, eikä sen soveltamisala ulotu 
puolustavien lausuntojen esittämiseen eikä terrorismin perustelemiseen, vaikka nämä 
epäilemättä saattavat yllyttää terrori-iskujen tekemiseen. Paremman oikeusvarmuuden ja 
tehokkuuden vuoksi esittelijä pitää olennaisen tärkeänä varmistaa (kuten joissakin 
jäsenvaltioissa on jo tehty), että terrorismin puolustaminen ja perusteleminen määritellään 
rangaistaviksi rikoksiksi koko EU:ssa. Tätä tarkoitusta varten esittelijä ehdottaa, että 
13. kesäkuuta 2002 hyväksyttyä neuvoston puitepäätöstä terrorismin torjumisesta muutetaan.
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EHDOTUS SUOSITUKSEKSI B6-0677/2005

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle tekijöistä, jotka myötävaikuttavat 
terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen

työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Antoine Duquesne ALDE-ryhmän puolesta

tekijöistä, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 24.–25. maaliskuuta 2004 antaman 
julkilausuman terrorismin torjunnasta,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 17.–18. kesäkuuta 2004 hyväksymän 
Euroopan unionin tarkistetun toimintasuunnitelman terrorismin torjumiseksi,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 5. marraskuuta 2004 hyväksymän 
Haagin ohjelman vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamisesta Euroopan unionissa, 

– ottaa huomioon 16. ja 17. joulukuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 16. ja 17. kesäkuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

A. ottaa huomioon, että terrorismi on yksi Euroopan unionin kansalaisten turvallisuutta 
vakavimmin uhkaavista tekijöistä, ja sen ratkaiseminen edellyttää EU:n toimielinten 
todellista, kokonaisvaltaista yhteistyötä,

B. katsoo, että Euroopan unionin tulee puuttua asianmukaisin toimin sellaisiin toisiinsa 
läheisesti liittyviin tekijöihin, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja tiettyjen 
henkilöiden nopeaan radikalisoitumiseen ja heidän osallistumiseensa terroritekoihin,

1. esittää Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle seuraavat suositukset:

a) on tunnistettava tekijät, jotka muodostavat myönteisen maaperän terroristien 
värväämiseen sekä Euroopassa että muualla maailmassa, sekä määriteltävä erityinen 
pitkän tähtäimen strategia ja siihen liittyvä kehittämissuunnitelma näiden tekijöiden 
ehkäisemiseksi; 

b) on tutkittava perusteellisesti äärimmäisten uskonnollisten tai poliittisten uskomusten 
sekä sosioekonomisten ja muiden tekijöiden yhteyksiä terroritekoihin;

c) on käytettävä ja laajennettava ulkoisia tukiohjelmia, joilla vastustetaan tekijöitä, jotka 
joissakin valtioissa edistävät terrorismia tukevan ja sen oikeuttavan ilmapiirin 
luomista, kiinnittäen erityistä huomioita hyvään hallintotapaan, 
oikeusvaltioperiaatteeseen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen;



PR\640286FI.doc 11/11 PE 380.987v01-00

FI

d) on kehitettävä strategia, jolla edistetään kulttuurien ja uskontojen välistä 
yhteisymmärrystä Euroopan ja islamilaisen maailman välillä;

2. pyytää puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi Eurooppa-
neuvostolle ja komissiolle.


