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I. Johdanto

Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten
on Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2009 hyväksymä ohjelma vuosille 2010–2014. Kyseessä 
on kolmas monivuotinen strategia-asiakirja, jolla hallitaan vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen luomiseen tähtääviä toimintoja Tampereen ja Haagin ohjelmien jälkeen.

Nyt on aika aloittaa tähän mennessä saavutetun edistyksen arviointi ja tunnistaa puuttuvat 
osa-alueet. Arvioinnin merkitystä lisää se, että Tukholman ohjelma on ensimmäinen ohjelma 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, minkä vuoksi siinä vahvistettiin parlamentin 
toimivaltaa mutta säilytettiin myös tiettyjä ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa 
käytössä olleita osa-alueita, kuten viiden vuoden siirtymäaika, joka koskee tavanomaisen 
järjestelmän soveltamista entiseen kolmanteen pilariin kuuluviin toimenpiteisiin. Komissiolle 
annettiin tehtäväksi toimittaa väliarviointi ennen kesäkuuta 2012, mutta se ei ole tehnyt 
arviointia. Komission jäsenet Malmström ja Reding toimittivat kuitenkin yleiskatsauksen 
komission toteuttamista toimenpiteistä ja osallistuivat LIBE-valiokunnan asiaa koskeviin 
kokouksiin. Neuvosto aloitti myös oman arviointinsa ja järjesti asiasta keskustelun 
joulukuussa 20121.

Tässä asiakirjassa esitetään muutamia horisontaalisia tavoitteita, joihin LIBE-valiokunta voisi 
pyrkiä arvioinnissaan, ja käsitellään edistymistä sen toimivaltaan kuuluvilla ohjelman osa-
alueilla. Tarkoituksena on antaa panos LIBE-valiokunnan keskusteluun. Mietintöluonnos 
esitetään myöhemmässä vaiheessa AFCO- ja JURI-valiokuntien yhteisesittelijöiden kanssa 
(työjärjestyksen 51 artiklan mukaisesti).

II. Mahdollisia tavoitteita LIBE-valiokunnan arviointia varten 

A. Yksilön asettaminen keskipisteeseen

LIBE-valiokunta vastaa perusoikeuksien suojelusta, joten sen on tärkeää arvioida ohjelmaa 
kansalaisten näkökulmasta ja tarkastella kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella. Tämä on lähtökohta myös oikeudellisesti sitovassa 
perusoikeuskirjassa, joka ”asettaa ihmisen [unionin toiminnan] keskipisteeksi ottamalla 
käyttöön unionin kansalaisuuden ja luomalla vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen” 
(johdanto-osa). 

Näin ollen olisi erityisesti keskityttävä siihen, millainen vaikutus ohjelmalla on ollut 
kansalaisiin, miten heidän oikeuksiaan on suojeltu ja missä määrin ohjelma on tuottanut heille 
konkreettisia etuja. Sellaisten toimenpiteiden vaikutusta kansalaisiin on arvioitava erityisen 
huolellisesti, jotka on hyväksytty entisen kolmannen pilarin nojalla ja joita ei ole muutettu 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. 

Kun keskitytään yksilöön, on painotettava myös entistä enemmän oikeusalan koulutusta. 
EU:n välineitä on hyväksytty yhä enenevissä määrin, joten on olennaisen tärkeää tarjota 
asianmukaista koulutusta kaikille oikeusalan toimijoille.

                                               
1 Ks. neuvoston asiakirja 15921/12.
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B. Julkisen keskustelun edistäminen

Valiokunta vastaa avoimuutta koskevasta lainsäädännöstä, joten sen olisi suositeltavaa edistää 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta käytävää laajaa julkista keskustelua. Neuvosto 
sitä vastoin toteutti ohjelman arviointia koskevan keskustelun suljetuin ovin. 

Tämä on tarpeen myös siksi, että perussopimuksen ensimmäisessä artiklassa vaaditaan, että 
”päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia” (SEU-
sopimuksen 1 artikla). Näin ollen kaikkien EU:n toimielinten, myös Eurooppa-neuvoston, 
olisi annettava kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuus ”esittää ja vaihtaa julkisesti 
mielipiteitä” ja käytävä ”avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa” (SEU-sopimuksen 11 artikla). 

Lisäksi edellytetään kansallisten parlamenttien välittömämpää osallistumista, koska ne 
”edistävät osaltaan aktiivisesti unionin moitteetonta toimintaa” (SEU-sopimuksen 12 artikla) 
ja lisäksi koska niiden roolia vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen arvioinnissa1 ja 
täytäntöönpanossa on vahvistettu. 

C. Yhdenmukaisen EU:n politiikan edistäminen 

Esittelijä katsoo, että on tarpeen valmistella perusteet ohjelman seuraajalle. On pidettävä 
mielessä, että poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien 
toimenpiteiden siirtymäaika päättyy vuonna 2014. Sen vuoksi on aika määritellä uudelleen 
EU:n ja kansalliset oikeusjärjestyksen perusteet vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella 
aikaisempaa yhdenmukaisemmin. Tulevaisuudensuunnitelmia voitaisiin kehittää julkisen 
keskustelun pohjalta siten, että asetetaan kansalaiset keskipisteeseen.

III. Tähän mennessä saavutettu edistys – LIBE-valiokunnan näkökulma 

Jäljempänä esitetty yleiskatsaus osoittaa, että vuosi ennen nykyisen vaalikauden päättymistä 
useat toimenpiteet ovat edelleen toteuttamatta tai keskeneräisiä. Tämän osalta useiden 
komission ehdotusten viivästyminen on valitettavaa.

Kansalaisten oikeuksien edistäminen: oikeuksien Eurooppa

Perusoikeuksia koskeva luku on poikkeuksellisen kunnianhimoinen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että tällä alalla on toistaiseksi edistytty vain vähän ja siksi tarvitaan erityisponnistuksia, 
etenkin jotta voidaan etsiä ratkaisua niin sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, joka 
tarkoittaa sitä, että EU edellyttää ehdokasmailta edelleen hyvin tiukkaa perusoikeuksien 
noudattamista, mutta sillä ei ole keinoja käsitellä asiaa sen jälkeen, kun maat ovat liittyneet 
unioniin.

Komissio on ehdottanut monenlaisia toimenpiteitä, joita ei kuitenkaan ole vielä toteutettu eri 
syistä. Näihin sisältyvät Schengen-alueen laajentuminen Bulgariaan ja Romaniaan sekä 

                                               
1 Katso SEUT-sopimuksen 69–71 artikla ja 81, 85 ja 88 artikla.
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asiakirjojen saatavuutta koskevan lainsäädännön tarkistaminen. Myös viime vuonna 
ehdotettu tietosuojapaketti vaatii vielä jonkin aikaa, ennen kuin se voidaan hyväksyä. 
Keskustelut Yhdysvaltain kanssa tehtävästä yleisestä tietosuojasopimuksesta ovat edenneet 
vain vähän, vaikka EU on jo täyttänyt Yhdysvaltain PNR- ja SWIFT-tietoja koskevat 
vaatimukset. Neuvottelut EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen voitaisiin 
puolestaan saada vihdoin päätökseen.

Neuvosto voisi lopultakin hyväksyä perusoikeusviraston uuden monivuotisen 
toimintakehyksen, mutta on erittäin huolestuttavaa, että se ei päässyt yhteisymmärrykseen 
poliisiyhteistyön ja rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön sisällyttämisestä 
toimintakehykseen eikä siten onnistu täyttämään Lissabonin sopimuksen myötä 
voimaantulleita sitoumuksia. 

Lisäksi on esitetty useita poliittisia asiakirjoja, kuten lapsen oikeuksia koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma, ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskeva toimintasuunnitelma, EU:n 
kehys romanien integraatiota edistäville kansallisille strategioille sekä ensimmäinen 
kertomus niiden täytäntöönpanosta, mutta joitain asiakirjoja puuttuu edelleen, kuten kertomus 
rasismista ja muukalaisvihasta.

Lain ja oikeuden Eurooppa

Rikosoikeuden alalla tehtävä yhteistyö on edistynyt epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden 
prosessuaalisten oikeuksien vahvistamista rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevan 
etenemissuunnitelman myötä, mutta paljon on vielä tekemättä: tiedonsaantioikeudesta 
(direktiivi 2012/13/EU) ja oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin (direktiivi 2010/64/EU) 
annetut direktiivit on hyväksytty ja lisäksi on esitetty ehdotus direktiiviksi oikeudesta 
asianajajaan ja oikeudesta ilmoittaa pidätyksestään, mutta eräät merkittävät ehdotukset 
esimerkiksi oikeusavusta ja haavoittuvassa asemassa olevista epäillyistä ovat kuitenkin vielä 
keskeneräisiä. 

Suojeleva EU

Sisäisen turvallisuuden strategia hyväksyttiin suunnitelmien mukaisesti, mutta yhtenäinen ja 
kattava lähestymistapa puuttuu edelleen. 

Jonkin verran on edistytty tarpeellisten välineiden osalta. Rajatylittävä poliisiyhteistyö, myös 
Europolin ja kansallisten lainvalvontaviranomaisten välillä, vaikuttaa parantuneen. Ongelmia 
esiintyy edelleen tiedonvaihdossa, ja parhaan tavan löytäminen turvallisuuden ja 
perusoikeuksien, kuten tietosuojan, suojelun yhdistämiseen aiheuttaa vaikeuksia. Komissio on 
esittänyt ehdotuksen EU:n PNR-järjestelmästä, ja Australian kanssa tehtävä sopimus näyttäisi 
toteutuvan, kun taas Kanadan kanssa tehtävä sopimus vaikuttaa epätodennäköiseltä. Lisäksi 
neuvottelut direktiivistä tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä on saatu päätökseen. 
Äskettäin on esitetty ehdotuksia muun muassa tietoverkkoturvallisuuspaketista sekä 
Europolin ja Euroopan poliisiakatemian yhdistämisestä.
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Useita erittäin tärkeitä asiakirjoja on hyväksytty, erityisesti tarkistettu direktiivi rikoksen 
uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista (direktiivi 
2012/29/EU), direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta (direktiivi 2011/92/EU) ja direktiivi ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta (direktiivi 
2011/36/EU), mutta toisaalta parlamentti hylkäsi rikostilastoja koskevan ehdotuksen.

Terrorismin torjunnan osalta päästiin yhteisymmärrykseen räjähteiden lähtöaineiden 
markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa 
koskevasta EU:n ja Yhdysvaltain välisestä sopimuksesta. Huumausaineiden lähtöaineita ja 
rikoksen tuottaman hyödyn menetetyksi tuomitsemista koskeva työ jatkuu. Uusi EU:n 
huumausainestrategia (2013–2020) on hyväksytty.

Elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisen alalla edistyttiin tuskin yhtään.

Pääsy Eurooppaan globaalistuneessa maailmassa

Schengen on edelleen ala, jota on kehitettävä, ja älykkäitä rajoja koskevan paketin avulla siinä 
voitaisiin saavuttaa uusi ulottuvuus. Kattavaa suunnitelmaa ei kuitenkaan ole vielä laadittu.

Tähän mennessä on hyväksytty tarkistettu Frontex-asetus (asetus (EU) N:o 1168/2011) ja 
Frontexin roolia on kehitetty, mutta viraston pitkän aikavälin kehitystä koskeva keskustelu on 
vielä käymättä. Euroopan rajavalvontajärjestelmää (Eurosur) koskevasta ehdotuksesta
käydään parhaillaan neuvotteluita, ja ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä
on juuri esitetty ehdotus.

Schengen-alueen hallinnointia koskevasta paketista käydään yhä neuvotteluita, ja toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) on vihdoin toimintavalmis. 
Viisumitietojärjestelmä (VIS) on toiminut onnistuneesti Pohjois-Afrikassa vuodesta 2011 
lähtien, ja se on otettu menestyksekkäästi käyttöön myös muilla alueilla. Näiden järjestelmien 
sekä Eurodac-järjestelmän hallinta on siirtynyt tietotekniikkaviraston vastuulle (asetus 
(EU) N:o 1077/2011).

Viisumipolitiikassa asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteitä muutettiin erityisesti Länsi-Balkanin 
maiden osalta ja asetuksesta esitettiin uusi ehdotus. Komissio ehdotti myös asetuksen 
(EY) N:o 539/2001 vastavuoroisuusmekanismin muuttamista ja keskeyttämismekanismin
käyttöönottoa, mutta näitä ehdotuksia koskevat neuvottelut ovat yhä kesken. Muutamien 
uusien jäsenvaltioiden osalta esiintyy edelleen vastavuoroisuuden puuttumistilanteita. Lisäksi 
on hyväksytty useita viisumimenettelyjen helpottamista koskevia sopimuksia, ja sopimuksia 
on myös eri valmisteluvaiheissa.

Viisumipolitiikan taloudellista vaikutusta koskeva tiedonanto käynnisti keskustelun yhteisen 
viisumipolitiikan jatkokehityksestä, ja yhteisen eurooppalaisen viisumien 
myöntämisjärjestelmän mahdollisuuksia koskeva selvitys on odotettavissa ensi vuonna. 

Vastuun, solidaarisuuden ja kumppanuuden Eurooppa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa
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Laillisen maahanmuuton alalla voitaisiin saavuttaa konkreettisia tuloksia hyväksymällä 
yhdistelmälupaa koskeva direktiivi (direktiivi 2011/98/EY). Kausityöntekijöitä ja sisäisen 
siirron saaneita työntekijöitä koskevat ehdotukset ovat edelleen työn alla. Opiskelijoiden ja 
tutkijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksistä on annettu ehdotus.

Myös maahanmuuttoa koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kehitetään edelleen. 

Muutoin työ tällä alalla keskittyy suurelta osin keskusteluun ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoon. Tilanne on tämä varsinkin kotouttamisen osalta.

Epäsäännöllisen muuton torjunnassa jatkettiin takaisinottosopimuksia koskevaa työtä, ja 
komissio laati takaisinottosopimusten arvioinnin.

Merkittävä edistysaskel saavutettiin, kun kaikki Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää
koskevat neuvottelut saatiin päätökseen. Sen jälkeen, kun pätevyysdirektiivi (direktiivi 
2011/95/EY) hyväksyttiin, on päästy yhteisymmärrykseen myös Dublin- ja Eurodac-
asetusten muutoksista sekä vastaanottoedellytyksiä ja turvapaikkamenettelyjä koskevista 
direktiiveistä. Ulkosuhteita vahvistettiin hyväksymällä EU:n yhteinen 
uudelleensijoittamisohjelma (päätös 281/2012/EU).

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisen (asetus (EU) N:o 439/2010) myötä 
se voi tarjota yhä paremmin käytännön tukea. 

Tällä alalla painopiste siirtyy nyt täytäntöönpanoon, solidaarisuuden konkreettiseen 
toteutumiseen (joka perustuu SEUT 80 artiklaan) ja jatkokeskusteluihin, koska useat 
poliittiset asiakirjat esimerkiksi Geneven yleissopimukseen liittymisestä, yhteiskäsittelystä ja 
uudelleensijoittamisesta ovat edelleen keskeneräisiä.

IV. Tähän mennessä saavutetun edistyksen tuleva arviointi

Valiokunnassa keskustellaan tulevina kuukausina siitä, miten tähän mennessä saavutetun 
edistyksen arviointi toteutetaan. Keskustelussa voitaisiin käsitellä muun muassa seuraavia 
kysymyksiä: 

– Mitä myönteisiä kehityssuuntauksia, erityisesti kansalaisten osalta, olisi korostettava ja mitä 
vielä puuttuu? 

– Jos tavoitteita ei saavutettu, miksi niin kävi? Onko poliittinen tahto riittävän vahvaa? 
Ovatko välineet ja erityisesti resurssit puutteelliset? Oliko aikahorisontti liian lyhyt? 
Millainen vaikutus komission aloitteiden viivästyksillä on? Mikä jarruttaa edistymistä 
neuvostossa? Onko ”toimielinten välinen koneisto” ja erityisesti kolmikantajärjestely 
toimiva?

– Onko parlamentti otettu riittävästi mukaan eri toimintoihin? Onko se kyennyt 
mukauttamaan työmenetelmiään laajentuneeseen toimivaltaansa?
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– Minkä aloitteiden katsotaan olevan tarpeellisia jatkossa? 


