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Asia: Ehdotus neuvoston päätelmiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

rajaturvallisuudesta

Tuloksena Brdossa, Sloveniassa, 11. ja 12. maaliskuuta 2008 pidetyn EU:n rajaturvallisuuden 

haasteita käsitelleen ministerikokouksen keskusteluista puheenjohtajavaltio ehdotti tekstiä 

neuvoston päätelmiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden rajaturvallisuudesta1.

Maahanmuutto-, raja- ja turvapaikka-asioiden strateginen komitea/sekakomitea käsitteli ehdotusta 

1. huhtikuuta 2008 ja oikeus- ja sisäasioiden neuvokset 25. huhtikuuta 2008. Strategisen komitean 

20. ja 21. toukokuuta 2008 pidetyssä kokouksessa valtuuskunnat hyväksyivät liitteessä olevan 

ehdotuksen, josta eräät valtuuskunnat esittivät tarkasteluvaraumat. Kyseiset varaumat on sen jälkeen 

poistettu.

Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään tämän pohjalta suosittamaan neuvostolle, että se 

hyväksyisi liitteessä olevan tekstin.

________________________

  
1 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.
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LIITE

Ehdotus:

Neuvoston päätelmät

Euroopan unionin jäsenvaltioiden rajaturvallisuudesta

NEUVOSTO, joka

a) palauttaa mieleen Haagin ohjelman vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta 

Euroopan unionissa ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman, maahanmuuttoa koskevan 

kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja 4. joulukuuta 2006 annetut neuvoston päätelmät 

yhdennetystä rajaturvallisuudesta;

b) pitää myönteisinä komission tiedonantoja EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) 

jatkokehityksestä1, Euroopan unionin rajaturvallisuuteen liittyvien tulevien toimien 

valmistelusta2 ja Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) luomisesta3;

c) toteaa edelleen, että rajaturvallisuutta on parannettava hyödyntämällä paremmin teknologiaa, 

varsinkin jotta pidetään yllä korkeaa turvallisuus- ja tehokkuustasoa laittoman maahanmuuton 

torjumiseksi samalla kun EU:n kansalaisten ja vilpittömässä mielessä matkustavien henkilöiden 

rajanylitystä helpotetaan;

d) vahvistaa, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhdennetyn rajaturvallisuuden yhtenäistä 

kokonaiskäsitettä on kehitettävä edelleen tähänastisten tulosten pohjalta;

e) odottaa Frontexin hallintoneuvostolta lisäsuosituksia sen arvioinnin pohjalta, joka on toteutettu 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston 

perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 33 artiklan mukaisesti,

  
1 6664/08 FRONT 24 COMIX 143.
2 6666/08 FRONT 26 COMIX 145.
3 6665/08 FRONT 25 COMIX 144.
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ANTAA SEURAAVAT PÄÄTELMÄT:

A. EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) tuleva kehittäminen

i) Lyhyen aikavälin ensisijaiset tavoitteet:

1. Pitää myönteisenä nopeaa edistymistä Frontexin toiminnan käynnistämisessä ja toteaa 

viraston aktiivisen roolin EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanossa sekä 

muistuttaa, että virastolle on myönnettävä tarvittavat voimavarat, jotta se voisi saavuttaa 

tavoitteensa.

2. Pyytää Frontexia panemaan vuoden 2008 työohjelman kokonaisuudessaan täytäntöön ja 

vahvistamaan rooliaan nykyisen toimeksiannon puitteissa sekä päättämään tarvearvioinnin ja 

kustannus-hyöty-toimintamallin pohjalta kaluston, erityisesti teknisen rajavalvontakaluston 

hankinnasta ja/tai liisauksesta ja/tai vuokrauksesta määrätehtäviä varten, jotta kalusto olisi 

Frontexin koordinoimien operaatioiden käytettävissä.

3. Kannustaa jäsenvaltioita ja Frontexia hyödyntämään mahdollisimman paljon kalustoa, jonka 

muut jäsenvaltiot ovat antaneet käyttöön Crate-luettelon puitteissa, ja pyytää Frontexia

ilmoittamaan säännöllisesti neuvostolle kyseisen kaluston tosiasiallisesta käytöstä sekä 

toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen saatavuuden varmistamiseksi.

4. Kannustaa riskianalyysien ja toteutettavuustutkimusten tekemiseen luotettavien tietojen 

pohjalta pitäen sitä edellytyksenä Euroopan rajaturvallisuusjärjestelmän onnistumiselle sekä 

pyytää näin ollen Frontexia toimimaan tiiviissä yhteistyössä muiden järjestöjen (Europolin) 

kanssa ja tutkimaan yhdessä komission ja neuvoston kanssa, miten ICOnetin 

(verkkoteknologiaan perustuva suojattu tieto- ja koordinointiverkosto maahanmuuton 

hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten) käyttöä voisi parantaa ja millaista 

mahdollista lisäarvoa ICOnetin hallinnointiin osallistuminen voisi tuoda Frontexille.
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5. Pyytää Frontexia operatiivisen koordinoinnin tukemisvalmiuksiensa parantamiseksi 

harkitsemaan asetuksen (EY) Nro 2007/2004 16 artiklan mukaisesti erityistoimipisteiden 

mahdollista perustamista ja myös tähän liittyviä erilaisia vaihtoehtoja, ja raportoimaan tästä 

neuvostolle.

6. Toteaa tyytyväisenä aikomuksen selvittää perusteellisemmin, millaisia mahdollisuuksia on 

kehittää yhteistyötä Frontexin ja muiden rajaturvallisuuteen osallistuvien viranomaisten, 

muun muassa tullin välillä niiden nykyisten valtuuksien puitteissa ottaen huomioon komission 

tulevan tutkimuksen virastojen välisestä yhteistyöstä sekä Euroopan tasolla toteutettavat 

pilottihankkeet.

7. Katsoo, että Frontexin olisi tuettava Schengen-arviointijärjestelmää nimenomaan 

riskianalyysissä arviointitehtäviä varten ja mahdollisesti myös tarjoamalla tarvittavaa 

koulutusta kyseisten tehtävien täyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, ja aikoo palata 

tähän asiaan komission tulevan ehdotuksen pohjalta.

8. Pitää tärkeänä vahvistaa viraston asemaa sen nykyisen toimeksiannon puitteissa edistämällä 

operatiivisia ja muita rajaturvallisuuden yhteistyömuotoja kolmansien maiden kanssa 

maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja asiaan kuuluvien ulkoisten 

rahoitusvälineiden puitteissa.

9. Toteaa tyytyväisenä Frontexin osallistumisen koulutustoimintaan ja yhteisen 

koulutussuunnitelman kehittämiseen ja pyytää virastoa nykyisen toimeksiannon puitteissa 

harkitsemaan sellaisten lisäkurssien järjestämistä EU-tasolla jäsenvaltioille ja kolmansille 

valtioille, joissa käsitellään turvapaikkasääntöjä, merioikeutta ja perusoikeuksia.

ii) Pitkän aikavälin ensisijaiset tavoitteet:

10. Kannustaa yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan yleistavoitteen mukaiseen tarvepohjaiseen 

toimintamalliin, joka perustuu perusoikeuksien kunnioittamiseen ja taakanjakoon ja 

yhteisvastuullisuuden periaatteisiin ja jolla pyritään tehostamaan laittoman maahanmuuton 

ehkäisyä erityisesti ulkorajojen sellaisilla alueilla, joissa riski on suurin.
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11. Vahvistaa, että vaiheittainen toimintamalli, jossa otetaan huomioon tähänastiset saavutukset ja 

jonka avulla voidaan käsitellä kaikkia havaittuja puutteita, olisi jatkossakin pidettävä 

Frontexin toiminnan kehittämisen perustana.

12. Suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen tutkia, miten Frontexin toimeksiantoa 

voitaisiin laajentaa siten, että operatiiviseen yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa olisi 

paremmat mahdollisuudet ja että teknisten avustushankkeiden toteuttaminen olisi helpompaa, 

sekä harkita, tarvitaanko muita yhteistyömuotoja.

13. Odottaa asetuksen (EY) N:o 2007/2004 33 artiklan mukaisesti toteutetun arvioinnin tuloksia 

ja sen jälkeen mahdollista komission ehdotusta Frontexin perustamisasetuksen muuttamiseksi 

(ja konsolidoimiseksi).

B. EU:n rajaturvallisuuden tulevat haasteet (maahantulo ja maastapoistuminen, 

rekisteröityjen matkustajien ohjelma, sähköinen matkustuslupajärjestelmä)

14. Toteaa, että jäsenvaltioiden valmiuksia torjua nykyisiä ja uusia uhkia on jatkuvasti kehitettävä 

ja vahvistettava hyödyntämällä käytettävissä olevaa teknologiaa täydentävänä ja keskeisenä 

toimenpiteenä rajaturvallisuuden parantamiseksi ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi 

samalla, kun otetaan huomioon EU:n ulkorajojen tietyistä osista vastaavien jäsenvaltioiden ja 

näiden EU:hun kuulumattomien naapurien väliset suhteet ja varmistetaan, että Eurooppa on 

muulle maailmalle helposti lähestyttävä ja houkutteleva käyntipaikka.

15. Korostaa, että tarvitaan uusia järjestelmiä, jotta voidaan täysimääräisesti noudattaa yhteisön 

lainsäädäntöä sekä tietosuojaa, ihmisoikeuksia, kansainvälistä suojelua ja suhteellisuutta 

koskevia periaatteita samalla kun otetaan huomioon kustannus-hyöty-toimintamalli ja 

teknologian tuoma lisäarvo.
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16. Pyytää komissiota edistämään ja tukemaan pilottihankkeiden kehittämistä, jotta voidaan 

arvioida sellaisten järjestelmien teknistä ja käytännön toteutettavuutta ja yhteentoimivuutta, 

jotka on esitetty Euroopan unionin rajaturvallisuuteen liittyvien tulevien toimien valmistelua 

koskevassa tiedonannossa, hyödyntämällä kaikin tavoin nykyisten aloitteiden mahdollisuuksia 

ja painottamalla erityisesti tällaisten järjestelmien ottamista käyttöön kaikentyyppisillä rajoilla 

ja kaikkien liikennevälineiden osalta. Tällaisissa pilottihankkeissa pitäisi päästä 

mahdollisimman suureen yhteentoimivuuteen ja ottaa huomioon kansainväliset tekniset 

normit.

17. Kehottaa komissiota tarvittaessa tekemään vuoden 2010 alkuun mennessä ehdotuksia 

tarpeellisine vaikutustenarviointeineen kolmansien maiden kansalaisia koskevan maahantulo-

ja maastapoistumisjärjestelmän ja rekisteröityjen matkustajien järjestelmän osalta, joita 

voidaan soveltaa kaikentyyppisiin rajoihin jäsenvaltioiden kokemusten ja parhaiden 

käytäntöjen arvioinnin pohjalta ja ottaen huomioon synergia ja yhteentoimivuus kaikkien 

täysimääräisesti toimivien EU:n järjestelmien kanssa (esim. SIS II, VIS).

18. On tyytyväinen komission aikomukseen käynnistää tutkimus sähköisiin matkustuslupiin 

perustuvan järjestelmän toteutettavuuden ja lisäarvon arvioimiseksi ottaen huomioon 

kolmansien maiden vastaavien järjestelmien kehitys ja niistä saatu kokemus, jotta unionin 

yhdennettyä rajaturvallisuusstrategiaa voitaisiin kehittää edelleen, ja pyytää komissiota 

esittämään kyseisen tutkimukset tulokset neuvostolle vuoden 2009 alkupuoliskolla ja sen 

jälkeen tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset.

19. Toteaa komission puheenvuorojen ja neuvostossa aiemmin käytyjen keskustelujen pohjalta, 

että kaikkiin eurooppalaisiin oikeus- ja sisäasioiden alan tietotekniikkajärjestelmiin tarvitaan 

ohjeellinen tietotekniikkastrategia, joka on määrä hyväksyä vuoden 2009 loppuun mennessä, 

jotta voidaan varmistaa yhtenäinen toimintamalli ja lisätä tietotekniikkakehityksen 

tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

20. Kehottaa komissiota sellaisen vaikutustenarvioinnin jälkeen, johon kuuluu eri vaihtoehtoja 

taloudelliselta, toiminnalliselta ja organisatoriselta kannalta tarkasteleva sisältöanalyysi, 

esittämään tarvittavat lainsäädäntöehdotukset SIS II-, VIS ja EURODAC-järjestelmien pitkän 

aikavälin operatiivisesta hallinnoinnista ja mahdollisesti muista laajamittaisista 

tietotekniikkajärjestelmistä oikeus- ja sisäasioiden alalla.
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C. Euroopan rajavalvontajärjestelmä (Eurosur)

21. Pitää myönteisenä edistymistä Frontexin toteuttamiin MEDSEA- ja BORTEC-tutkimuksiin 

pohjautuvan eurooppalaisen rannikkovartioverkoston kehittämisessä.

22. Toteaa tyytyväisenä komission aikomuksen ryhtyä laatimaan vuonna 2008 yhdessä 

jäsenvaltioiden kanssa suuntaviivoja, jotka koskevat kansallisten koordinaatiokeskusten ja 

Frontexin tehtäviä ja yhteistyötä.

23. Kannustaa komissiota käynnistämään viipymättä tutkimuksen Eurosur-suunnitelman 

keskeisistä osista sekä analysoimaan valvontavälineiden ja satelliittien luotettavan 

yhteiskäytön peruskysymyksiä ja tällaisen järjestelmän käyttöönoton taloudellisia seurauksia 

samoin kuin suorittamaan rajavalvontainfrastruktuurien arvioinnin valituissa kolmansissa 

maissa Frontexin toteuttaman arvioinnin pohjalta.

24. Pyytää komissiota asettamaan etusijalle seitsemännen tutkimuksen ja teknologian 

kehittämisen puiteohjelman (turvallisuus- ja avaruusosiot) ohjelmoinnissa valvontavälineiden 

tehokkuuden ja käytön parantamisen.

25. Pyytää Frontexia osallistumaan Eurosur-suunnitelman kehittämiseen nykyisen toimeksiannon 

puitteissa sekä edistämään tutkimuksia, joihin viitataan Euroopan rajavalvontajärjestelmän 

(Eurosur) luomista koskevassa komission tiedonannossa.

26. Pyytää komissiota raportoimaan neuvostolle vuoden 2009 alkupuoliskolla siitä, miten 

Eurosurin kehittämisessä on edistytty valmistelutyön pohjalta, jota on tehty tiiviissä 

yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Frontexin kanssa, sekä tutkimuksesta, joka komission on 

määrä käynnistää Eurosur-suunnitelman keskeisten osien tarkastelemiseksi.

________________________


