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Johdanto

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 16. ja 17. joulukuuta 20041 pidetyssä kokouksessaan terrorismin 

rahoituksen torjuntaa koskevan nykyisen strategian, jonka neuvosto oli laatinut korkeana edustajana 

toimivan pääsihteerin ja komission yhteisten ehdotusten pohjalta ja joka kattaa EU:n kaikki kolme 

pilaria. Terrorismin torjunnan EU-koordinaattorin uusimman täytäntöönpanoraportin2 mukaan 

melkein kaikki nykyisessä strategiassa mainitut toimet on toteutettu. Ne toimet, joita ei ole vielä 

toteutettu tai joiden toteutus on meneillään, on lueteltu tämän raportin viimeisessä luvussa.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen on toteutettu huomattavia ponnisteluja 
terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvien EU:n valmiuksien vahvistamiseksi, eri säädöksiä on 
annettu ja toimia on käynnistetty EU:n tasolla. Tämä kehityssuuntaus on hidastunut kahden viime 
vuoden aikana, jolloin uusia ideoita on kehitelty aikaisempaa hitaammin terrorismin rahoituksen 
torjunnan alalla.

Ponnisteluja on kuitenkin edelleen jatkettava terrorismin rahoituksen estämiseksi ja epäiltyjen 
terroristien omien rahavarojen käytön rajoittamiseksi. Alalla on jo annettu EU:n lainsäädäntöä, 
mutta on toteutettava entistä enemmän laaja-alaisia, muita kuin lainsäädäntötoimia kuten 
avoimuuteen tähtääviä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että jäsenvaltioilla on käytössään 
terrorismin rahoituksen ehkäisemiseen ja torjuntaan tarkoitetut välineet. Yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa on jatkettava tarmokkaammin työtä, joka koskee terroristien varojen ja rikoksen tuottaman 
hyödyn jäädyttämisen ja menetetyksi tuomitsemisen tehostamista, yhteisten talousrikostutkijoiden 
koulutusta koskevien vähimmäisvaatimusten laatimista ja tehokkaan yhteistyön edistämistä 
rahanpesun selvittelykeskusten kesken EU:n tasolla ja kolmansien maiden kanssa.

Koska valvonta tiukkenee Euroopassa, terrori-iskuja valmistelevat ja terroristiryhmiin kuuluvat 
pyrkivät käyttämään (uusia) kanavia, joiden osalta sääntely tai valvonta on vähäisintä. Terrorismin 
rahoitukseen liittyvät uhat muuttuvat jatkuvasti ja vaihtelevat suuresti asiakkaiden, 
lainkäyttöalueiden, tuotteiden ja toimituskanavien mukaan sekä ajan mittaan. Tämä tarkoittaa, että 
terrorismin rahoitukseen reagoinnin on oltava yhtä joustavaa kuin itse terroristien toiminnankin. 
EU:n onkin tästä syystä kiinnitettävä enemmän huomiota kansainväliseen toimintaan terrorismin 
rahoituksen torjunnassa. 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen rikolliset tarkoitusperät eroavat toisistaan, ja toimenpiteet, 
joiden avulla on voitu menestyksellä havaita ja estää rahanpesu, eivät välttämättä ole yhtä 
tehokkaita terrorismin rahoittamisen estämisessä, jollei niitä täydennetä lisätiedoilla. On 
tiedostettava sen tärkeys, että terrorismin rahoittamista koskevia tietoja annetaan tiedustelu- ja 
turvallisuuspalveluille ja tietoja saadaan niiltä. Rahanpesun selvittelykeskuksilla, 
lainvalvontaviranomaisilla, tiedustelu- ja turvallisuuspalveluilla ja Europolin ja Eurojustin 
kaltaisilla organisaatioilla voi olla tärkeä tehtävä tässä suhteessa. 

Terrorismin torjunnan koordinaattori, joka toimii tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajavaltion ja 
komission kanssa, pyytää neuvostoa hyväksymään tämän tarkistetun strategian, jossa otetaan 
huomioon rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) tekemä työ.
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Yleiskatsaus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvästä EU:n 

lainsäädännöstä

Nykyisen strategian täytäntöönpanokaudella annettiin useita säädöksiä, joilla rahanpesunvastaisen

toimintaryhmän (FATF) tarkistetut terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat 40 suositusta ja 

9 erityissuositusta saatettiin osaksi EU:n lainsäädäntöä. FATF pyrkii jatkuvasti parantamaan 

suosituksiaan ja saamaan aikaan yhteisymmärryksen siitä, miten ne olisi pantava täytäntöön. 

Kaikkien FATF:n jäsenten sekä FATF:n kaltaisten alueellisten elinten jäsenten toteuttamaa 

täytäntöönpanoa arvioidaan säännöllisesti. Tässä suhteessa on tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat 

täytäntöönpanossa yhteistä lähestymistapaa, ja EU:n lähestymistavan kehittämisessä on selvästi 

edistytty. Tärkeimmät saavutukset ovat seuraavat: 

1. Direktiivi 2005/60/EY rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 

terrorismin rahoitukseen (kolmas rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen direktiivi). 

Se kattaa useimmat FATF:n 40 suosituksesta ja joitakin FATF:n 9 erityissuosituksesta.

2. Asetus (EY) N:o 1781/2006 maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen 

mukana. Tällä asetuksella pannaan täytäntöön FATF:n VII erityissuositus sähköisistä 

varainsiirroista.

3. Asetus (EY) N:o 1889/2005, joka koskee yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän 

käteisrahan valvontaa ja jolla pannaan täytäntöön FATF:n IX erityissuositus rahakuriireista.

4. Direktiivi 2007/64/EY maksupalveluista sisämarkkinoilla eli maksupalveludirektiivi. Yhdessä 

kolmannen rahanpesun vastaisen direktiivin kanssa sillä pannaan täytäntöön FATF:n 

VI erityissuositus vaihtoehtoisesta varainsiirrosta.

5. Asetus (EY) 2580/2001 terrorismista epäiltyjen varojen jäädyttämisestä, jolla yhdessä al-

Qaida-verkostoa ja Talebania koskevat YK:n pakotteet täytäntöönpanevan asetuksen (EY) 

881/2002 kanssa pannaan osittain täytäntöön FATF:n III erityissuositus terroristien varojen 

jäädyttämisestä.

Vaikka jäljempänä mainittu lainsäädäntö ei suoraan liity terrorismin rahoitukseen, myös sillä on 

merkitystä terrorismin rahoituksen ehkäisyssä ja torjunnassa.

6. Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehtyyn vuoden 2000 yleissopimukseen liitetty 

pöytäkirja

7. Puitepäätös rikoksen tuottaman hyödyn menetetyksi tuomitsemisesta
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8. Neuvoston päätös, tehty 20. syyskuuta 2005, terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja 

yhteistyöstä

9. Neuvoston päätös, tehty 17. lokakuuta 2000, rahanpesun selvittelykeskusten välisistä 

yhteistyöjärjestelyistä

Näiden säädösten täytäntöönpanoa koskevia komission kertomuksia olisi käytettävä tulevassa 

toiminnassa, jotta erityisesti tehostettaisiin yhteistyötä jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden välillä.

Tulevat toimet

1. Täytäntöönpanon seuranta
Terrorismin rahoituksen torjunnassa pyritään iskujen ennaltaehkäisyyn sekä asettamaan syytteeseen 

iskuja suunnittelevat tai toteuttavat henkilöt. Vaikeuttamalla terroristien välineiden ja varojen 

käyttöä heidän aikeidensa toteuttamiseen EU suojelee kansalaisiaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Ja ennakoivasti käytettyinä rahoitusvälineet edistävät erittäin tehokkaasti terroristiverkostojen 

tunnistamista ja terrorismin torjuntaan liittyvän tiedustelun kehittämistä. Edellä mainitun 

lainsäädännön ja varojen jäädyttämistä koskevien asetusten1 antaminen on ensimmäinen askel tähän 

suuntaan. Toinen askel jäsenvaltioiden osalta on panna tämä lainsäädäntö täytäntöön 

yhdenmukaisesti, erityisesti toimijoiden tasolla. Seuranta on tärkeä tehtävä, ja saavutettu 

edistyminen esitetään EU:n terrorismin torjunnan koordinaattorin puolivuotisselvityksessä. 

Voitaisiin perustaa ja/tai vahvistaa epävirallisia ja/tai virallisia foorumeita, joilla keskusteltaisiin 

EU:n eri säädösten täytäntöönpanon yhteydessä todetuista parhaista käytännöistä ja ongelmista. 

Tarvittaessa on harkittava voimassa olevan lainsäädännön tarkistamista koskevia ehdotuksia.

  
1 Neuvoston asetukset (EY) N:o 2580/2001 ja 881/2002.
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EU:n välineiden täytäntöönpanon seurannan ohella huomiota on kiinnitettävä muiden asiaan 

liittyvien kansainvälisien välineiden täytäntöönpanoon. Näitä ovat esimerkiksi vuonna 1999 tehty 

terrorismin rahoituksen torjumista koskeva YK:n yleissopimus ja rikoksen tuottaman hyödyn 

rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskeva Euroopan neuvoston 

yleissopimus sekä terrorismin rahoitusta koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus ja 

eurooppalainen yleissopimus terrorismin ehkäisemisestä. Maailmanlaajuisesti hankitut kokemukset 

ja havaitut esteet voisivat osaltaan auttaa samanlaisten ongelmien ratkaisemisessa EU:n tasolla. 

Niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet edellä mainittuja tärkeitä kansainvälisiä 

yleissopimuksia, kannustetaan harkitsemaan mahdollisimman pikaista ratifiointia.

2. Uhkakuva-arvio

Lisäksi on tärkeää, että EU analysoi ja ennakoi uusia kehityssuuntauksia ja menetelmiä, jotka 

saattavat edellyttää uusia säädöksiä tai yhteisten toimien käynnistämistä. On ratkaisevan tärkeää, 

että Euroopan unionin tilannekeskus SITCEN ja Europol laativat säännöllisesti uhkakuva-analyysin 

EU:n sisäisistä ja kansainvälisistä uhkista ja kehityssuuntauksista. Muuttuvien uhkien ja 

suuntausten tuntemusta on lisättävä ja EU:n toimia on mukautettava vastaavasti. Painopisteiden 

vahvistamisen on perustuttava tulevaan terrorismin rahoitusta koskevaan Europolin uhkakuva-

arvioon ja SITCENin vastaaviin arvioihin. 

3. Viimeaikainen kehitys

3.1. Vaihtoehtoiset varainsiirtojärjestelmät

Vaihtoehtoiset varainsiirtojärjestelmät ovat tärkeä kysymys, jota on käsiteltävä terrorismin 

rahoituksen ehkäisyn ja torjunnan yhteydessä. Vaihtoehtoiset varainsiirtojärjestelmät ovat palveluja, 

jotka perinteisesti toimivat tavanomaisen rahoitusalan ulkopuolella ja jotka mahdollistavat arvon tai 

varojen siirron yhdestä maantieteellisestä paikasta toiseen. FATF:n VI erityissuosituksessa ja sen

tulkintahuomautuksessa selitetään yksityiskohtaisesti täytäntöönpanovaatimukset. Nämä 

järjestelmät liittyvät usein tiettyihin maantieteellisiin alueisiin, ja tästä syystä ne kuvataan 

monenlaisilla erityistermeillä. Esimerkkejä näistä termeistä ovat hawala, hundi ja black market peso 

exchange. 
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Vaikka näitä järjestelmiä käytetään täysin laillisiin tarkoituksiin, ne saattavat lisäksi tarjota 

rikollisille ja terroristijärjestöille mahdollisuuden siirtää varoja virtuaalisesti ilman jäljittämisen 

mahdollisuutta. Kyseisten järjestelmien avulla siirtotyöläiset voivat siirtää rahaa alkuperämaissa 

oleville sukulaisilleen. Tästä syystä on löydettävä tasapaino järjestelmien laillisen käytön 

turvaamisen ja niiden terrorismin rahoittamiseen tapahtuvan väärinkäytön torjunnan välillä. 

Marraskuussa 2007 annetun maksupalveludirektiivin myötä FATF:n tärkeä VI erityissuositus –

vaihtoehtoinen varainsiirto – pantiin kokonaisuudessaan täytäntöön EU:n tasolla. Kyseisessä 

suosituksessa yksilöidään ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten luvananto ja rekisteröinti, 

asiakkaan tunnistamista koskevat vaatimukset, tietojen säilyttäminen, epäilyttävien liiketoimien 

ilmoittaminen ja pakotteet. 

Jäsenvaltioiden on pantava direktiivi täytäntöön 1. marraskuuta 2009 mennessä. Direktiivin 

yhdenmukainen täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa on keskeisellä sijalla estettäessä mahdollisia 

terrorismin rahoittajia käyttämästä väärin varainsiirtopalveluja. Näiden säännösten täytäntöönpanon 

odotetaan helpottavan kyseisten palvelujen asteittaista siirtymistä epävirallisen talouden puolelta 

viralliselle sektorille. Saattaa olla hyödyllistä tutkia, onko tarpeen ja mahdollista laatia käytännön 

ohjeet EU:n jäsenvaltioissa tapahtuvaa direktiivin täytäntöönpanoa varten. 

3.2. Uudet maksumenetelmät

Uudet maksumenetelmät (esim. ennaltamaksetut kortit, verkkomaksujärjestelmät, 

mobiilimaksaminen, digitaalisten arvometallien kauppaan perustuvat järjestelmät) ovat parhaillaan 

tulossa maailmanlaajuisesti käyttöön. FATF arvioi muun muassa, miten alttiita mainitut 

maksumenetelmät ovat rahanpesulle ja terrorismin rahoitukselle. Tämän analyysin tulokseksi 

saatiin, että FATF:n nykyiset suositukset ja erityissuositukset antavat asianmukaiset ohjeet näiden 

uusien maksumenetelmien heikkouksien käsittelyyn. 

Lisäksi arvioidaan, että vuonna 2006 yli miljardi Yhdysvaltain dollaria käytettiin tavaroihin ja 

palveluihin digitaalisissa virtuaaliyhteisöissä (esim. secondlife.com). Koska nämä yhteisöt voivat 

tarjota lisämahdollisuuksia nimettömänä asiointiin ja voitot voidaan siirtää todelliseen maailmaan 

esimerkiksi sähköisin varainsiirroin, näiden www-sivustojen väärinkäyttö voisi aiheuttaa 

terrorismin rahoitukseen liittyviä riskejä. 
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Uusien maksumenetelmien nopean teknisen kehityksen vuoksi saattaa olla hyödyllistä tarkastella, 

päteekö FATF:n lokakuussa 2006 toteutetun luokituksen yhteydessä suoritettu analyysi edelleen vai 

voiko uusien maksumenetelmien väärinkäyttö lisätä terrorismin rahoitus- ja rahanpesuriskiä. 

Viimeksi mainitussa tapauksessa komissio voisi harkita uuden arvioinnin käynnistämistä EU:n 

jäsenvaltioiden keskuudessa. 

3.3. Kehitys kansainvälisissä elimissä

Kansainväliset elimet, etenkin FATF, ovat tällä hetkellä keskittämässä huomiotaan

kauppaan perustuvaan rahanpesuun.

Mitään uusia standardeja tai suosituksia ei ole tähän mennessä annettu tästä aiheesta, jota saatetaan 

silloin tällöin käsitellä terrorismin rahoituksesta käytävien keskustelujen yhteydessä. FATF antoi 

kesäkuussa Lontoossa asiakirjan kauppaan perustuvaan rahanpesuun liittyvistä parhaista 

käytänteistä. Keskeinen kysymys tältä osin koskee kauppaa koskevien tietojen siirtoa 

tulliviranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä etupäässä kansallisella tasolla mutta 

myös jäsenvaltioiden välillä rahanpesutoimiin mahdollisesti liittyvien epäsäännöllisyyksien 

havaitsemiseksi.

4. Nykyisten toimien tehostaminen

Terroristien rahoitusverkostojen hajottaminen, niiden muodostumisen estäminen ja niiden 

purkaminen ovat keskeisellä sijalla terrorismin torjunnassa. Viimeaikaiset iskut osoittavat, että 

nämä verkostot voidaan organisoida alhaisin kustannuksin ja epäilyksiä herättämättä. Iskujen 

välittömät kustannukset ovat kuitenkin vain murto-osa terroristijärjestöjen varaintarpeista. 

Terroristijärjestöille tarkoitettujen rahavirtojen keskeyttäminen vähentää propagandaan, 

värväämiseen, laittoman maahantulon järjestämiseen jne. käytettävissä olevia varoja. Terroristit 

käyttävät laillisia ja rikollisia menetelmiä toimintansa organisoinnin ja operatiivisen toimintansa 

rahoittamisessa. Oikeusviranomaisten on toteutettava tiettyjä toimia, joilla estetään terroristeja 

keräämästä, siirtämästä ja käyttämästä varoja. Näihin toimiin kuuluvat kohdennettujen 

talouspakotteiden (varojen jäädyttäminen) täytäntöönpano ja haavoittuvien alojen, kuten 

hyväntekeväisyysalan ja maksupalveluyritysten, suojelu sekä epäilyttävien liiketoimien tehokkaan 

ilmoittamisen kannustaminen. 
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On hyvin tärkeää suojella voittoa tavoittelematonta sektoria väärinkäytöksiltä huolehtimalla 

muun muassa asianmukaisista avoimuutta ja tilintekovelvollisuutta koskevista toimenpiteistä, joita 

FATF ja muu kansainväliset elimet ovat korostaneet. Koska voittoa tavoittelemattomilla järjestöillä 

on yleensä kansainvälistä toimintaa, on löydettävä kansallisten toimenpiteiden täydennykseksi 

kansainvälisiä ratkaisuja, erityisesti EU:n tasolla. 

Neuvostossa joulukuussa 2005 hyväksytyn viiden periaatteen1 lisäksi on edistytty vain vähän niiden 

EU-tason toimenpiteiden kehittämisessä, joilla estetään terroristien rahoittajia käyttämästä väärin 

voittoa tavoittelematonta sektoria. Marraskuussa 2005 annetun asiaa koskevan tiedonannon 

(KOM(2005)620) perusteella komissio on käynnistänyt kaksi EU-tason tutkimusta, jotta saataisiin 

parempi käsitys uhkista ja mahdollisista poliittisista ratkaisuista: 1) voittoa tavoittelemattomien 

järjestöjen rikollisiin taloudellisiin tarkoituksiin tapahtuvan väärinkäytön tyyppien ja laajuuden 

osalta, mukaan lukien terrorismin rahoitus, ja 2) viimeaikaisten itsesääntelyyn ja julkiseen 

sääntelyyn liittyvien voittoa tavoittelemattomia järjestöjä koskevien avoimuusaloitteiden osalta. 

Näiden tutkimusten tulokset voisivat antaa jäsenvaltioille uusia virikkeitä pohtia komission 

avustuksella lähemmin, voiko EU omaksua yhteisen lähestymistavan, jolla voitaisiin vähentää 

voittoa tavoittelemattomien järjestöjen alttiutta rikolliselle soluttautumiselle. 

4.2. Kohdennetut pakotteet
Toinen tärkeä väline terrorismin rahoituksen torjunnassa ovat YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1373 (2001) ja myöhempien päätöslauselmien mukaiset 

kohdennetut (talous)pakotteet (varojen jäädyttäminen), jotka ovat vähentäneet terroristien ja 

terroristijärjestöjen mahdollisuuksia käyttää väärin rahoitusalaa ja vaikeuttanut varojen keruuta ja 

siirtoa. Tiettyjen järjestöjen nimeäminen tarkoituksena niiden rahoitustoimien laaja 

ennakkotarkastus sovellettavan asetuksen mukaisesti on yksi vaihtoehto edellyttäen, että on 

riittävästi tietoa sen perustelemiseksi. 

Neuvosto on jatkanut työskentelyä parantaakseen menettelyjään, jotka koskevat henkilöiden ja 

yhteisöjen luetteloon merkitsemistä ja siitä poistamista asetuksen N:o 2580/2001 ja yhteisen kannan 

2001/931/YUTP nojalla. Perusoikeuksien kunnioittaminen edellyttää erityisesti asianmukaisen 

huomion kiinnittämistä siihen, että luetteloon merkittävien henkilöiden oikeutta puolueettomaan 

oikeudenkäyntiin suojellaan ja kunnioitetaan. Luetteloon merkitsemiseen ja siitä poistamiseen 

liittyviä menettelyjä on parannettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamien tuomioiden 

nojalla. 

  
1 14694/05.
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5. Horisontaaliset tärkeät kysymykset
Kuten edellä todettiin, EU:n terrorismin torjunta perustuu siihen, että terroristeja estetään saamasta 

käyttöönsä tarvitsemaansa rahoitusta. Tämä vahvistetaan useissa neuvoston päätelmissä ja 

(oikeudellisissa) asiakirjoissa, joissa korostetaan, että EU pyrkii paitsi estämään terroristeja 

saamasta käyttöönsä tarvitsemaansa rahoitusta myös hyödyntämään rahavirtoja koskevaa 

tiedustelutietoa mahdollisimman tehokkaasti kaikessa terrorisminvastaisessa toiminnassa. 

5.1. Tietojenvaihto ja kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö

Eurooppa-neuvosto on jatkuvasti vedonnut jäsenvaltioihin, jotta ne lisäisivät toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten, rahanpesun selvittelykeskusten ja yksityisten rahoituslaitosten välistä 

yhteistyötä terrorismin rahoitusta koskevan tietojenvaihdon edistämiseksi ja parantamiseksi. Edellä 

mainitussa komission tiedonannossa annetaan asiasta ensimmäinen arvio, ja siinä yksilöidään 

terrorismin rahoituksen torjuntaan tarkoitettujen kansallisten koordinointirakenteiden parhaita 

käytänteitä. 

EU:n toimivaltaisten viranomaisten välinen tehokas tietojenvaihto riippuu kuitenkin kansallisella 

tasolla toteutettavasta kattavasta ja tehokkaasta koordinoinnista, jonka tarkoituksena on yksilöidä, 

yhdistää toisiinsa ja analysoida asiaa koskevia tietoja sekä tuottaa korkealaatuista tiedustelutietoa 

rikoksista.

On edelleen hyvin tärkeää parantaa tiedonvaihtojärjestelyitä ja palautteen antamista (myös 

tiedustelu- ja lainvalvontayhteisöjen ja rahoituslaitosten välillä) kansallisella, EU:n ja 

kansainvälisellä tasolla, jotta voitaisiin toteuttaa kohdennettuja ja tehokkaita talousrikostutkimuksia. 

Oikeudelliset esteet olisi poistettava tietosuojaperiaatteita vaarantamatta. 

Kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten ja muiden toimivaltaisten elimien kanssa ja niiden 

kesken muun muassa FIU.NETin kautta tapahtuvaa tietojenvaihtoa olisi jatkuvasti tehostettava ja 

parannettava, mikä mahdollistaisi lisäpalautteen antamisen rahoituslaitoksille terrorismin 

rahoitukseen liittyvien epäilyttävien tai epätavallisten liiketoimien sopivista ilmoittamiskohteista. 

On kehitettävä asianmukaisia kansallisia järjestelyjä tai jopa lainsäädäntöä, jotta mahdollistetaan 

luokiteltujen ja/tai arkaluonteisten tietojen yhteiskäyttö. Lisäksi on ratkaisevan tärkeää tarjota 

rahanpesun selvittelykeskuksille ja muille lainvalvontaviranomaisille pääsy rahoituslaitosten 

asiaanliittyviin tietoihin. On poistettava myös mahdolliset esteet tietojen yhteiskäytöltä 

kansainvälisellä tasolla.
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Komission kertomuksesta (KOM(2007) 827) rahanpesun selvittelykeskusten yhteistyöstä

marraskuussa 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/642/YOS) täytäntöönpanosta käy ilmi, että 

jäsenvaltiot ovat pääosin täyttäneet oikeudelliset vaatimukset mutta että työtä on vielä tehtävä 

operatiivisen yhteistyön osalta, johon kuuluu kaikkien tarvittavien rahoitus- ja lainvalvontatietojen 

vaihdon varmistaminen. 

Komission perustama (epävirallinen) rahanpesun selvittelykeskusten foorumi, joka tukee 

kolmannen rahanpesun/terrorismin rahoituksen vastaisen direktiivin täytäntöönpanoa, voisi osaltaan 

parantaa operatiivista yhteistyötä. Olisi kartoitettava muita tapoja edistää tietojenvaihtoa, 

kansallisen rahanpesun selvittelykeskuksen luonteesta riippumatta. Jatkokeskustelun aiheena 

voisivat olla EU:n suuntaviivat EU:n tasolla tapahtuvan tietojenvaihdon helpottamiseksi. Lisäksi 

EU:n kaikkien 27 rahanpesun selvittelykeskuksen olisi käytettävä FIU.NETiä teknisenä välineenä 

rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvässä tietojenvaihdossa. 

Parannusta voidaan lisäksi saada aikaan rahakuriireja koskevan IX erityissuosituksen 
täytäntöönpanossa panemalla tehokkaasti täytäntöön käteisrahan valvontaa koskeva asetus, jota on 
sovellettu jäsenvaltioissa 15. kesäkuuta 2007 alkaen. Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokas 
tietojenvaihto kansallisella tasolla tulliviranomaisten, rahanpesun selvittelykeskusten ja 
lainvalvontaviranomaisten välillä sekä EU:n tasolla kansallisten tulliviranomaisten ja rahanpesun 
selvittelykeskusten välillä. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden olisi täysin hyödynnettävä EU:ssa 
nykyisiä tiedonvaihtokanavia. 

Rahoitusalan rooli terrorismin rahoituksen torjunnassa on tärkeä, ja epäilyttäviä tai epätavallisia 
liiketoimia koskevia tietoja on vaihdettava ilman tarpeettomia rajoituksia kaikkien asianomaisten 
kumppanien kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tietojenvaihto ja palaute ovat tämän ilmiön 
tehokkaan torjuntajärjestelmän tärkeitä osia. Tästä syystä on tehostettava yhteistyötä yksityisen 
sektorin kanssa terrorismin rahoitusta koskevilla asiaankuuluvilla aloilla, etenkin EU:n välineiden 
käytännön täytäntöönpanon osalta (kustannus-hyötyanalyysi, palaute). 
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5.2. Taloudellinen tiedustelu ja talousrikostutkinta
Rahoitustiedot yksinään eivät riitä terrorismin tehokkaaseen torjuntaan. Kun rahoitustiedot 
yhdistetään terrorismin torjuntaan liittyviin tiedustelutietoihin, ne voivat kuitenkin parantaa 
terroristitoiminnan havaitsemis- ja estämisvalmiuksia. Rahoitustiedoista on tullut yksi 
tehokkaimmista käytettävissä olevista tutkinta- ja tiedusteluvälineistä. Rahoitustietojen keruusta ja 
yhteiskäytöstä olisi tultava ensisijainen painopiste. EU:n jäsenvaltioita voitaisiin näin ollen 
kannustaa liittämään talousrikostutkimukset olennaiseksi osaksi kaikkea terrorismin tutkintaa. Tämä 
edellyttää asianmukaista lainsäädäntöä, asiantuntemusta ja rahoitusta, joilla edistetään 
talousrikostutkinnan käyttöä yhtenä lainvalvontakeinona. 

Jäsenvaltiot käynnistivät yhdessä komission ja Europolin kanssa hankkeen, jolla edistetään edellä 
mainitun tavoitteen saavuttamista laatimalla talousrikostutkijoita koskevat yhteiset koulutuksen 
vähimmäisvaatimukset. Talousrikostutkinta on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että 
lainvalvontayksiköillä on riittävästi tietoa, osaamista ja analysointitaitoa, jotta ne voivat jäljittää ja 
analysoida rikollisesti hankitun rahan ja muiden varojen liikkeitä. Lisäetuna on, että se helpottaisi 
rikoksen tuottaman hyödyn takavarikointia. On edelleen tehostettava kansallisten poliisivoimien 
rajatylittävää yhteistyötä terrorismin rahoituksen torjunnan alalla. Tässä yhteydessä olisi hyödyllistä 
käyttää Europolin palveluja useammin ja aikaisemmin. Europolin ja Eurojustin 
analysointiosaamisen runsaampi käyttö edistäisi myös terrorismirikoksia koskevasta 
tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä 20. syyskuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen (2005/671/YOS) 
tehokasta täytäntöönpanoa.

Lisäksi on suotavaa, että oikeuslaitos, erityisesti syyttäjälaitos ja/tai Eurojust, otetaan mukaan 

talousrikostutkintaa koskevan koulutuksen vähimmäisvaatimusten edelleenkehittämiseen. 

Jäsenvaltioita, komissiota ja Europolia pyydetään vauhdittamaan yhteisten koulutuksen 

vähimmäisvaatimusten kehittämistä ja pitkällä aikavälillä sisällyttämään Eurojust tähän prosessiin.

Rahanpesun selvittelykeskusten analyyttistä toimintaa terrorismin rahoituksen havaitsemisessa 

voidaan tehostaa yhdistämällä rahoitustiedot lainvalvonta- ja tiedusteluelimiltä saatuihin terrorismia 

koskeviin tiedustelutietoihin. Lisäksi rahanpesun selvittelykeskuksilla on keskeinen rooli 

rahoitustietojen antamisessa tiedusteluorganisaatioille. Rahoituslaitosten toimittamat rahoitustiedot 

ja niille toimitetut tiedustelutiedot ovat ratkaisevan tärkeitä maailmanlaajuisten terrorismintorjunnan 

tuloksellisuudelle. Rahanpesun selvittelykeskusten sekä tiedustelu- ja lainvalvontaorganisaatioiden 

olisi tutkittava järjestelmällisesti, mitkä toimenpiteet ovat toteuttamiskelpoisia. Näihin toimiin 

kuuluvat muun muassa edellä epäilyttävien liiketoimien toteutuksen kieltäminen, varojen 

jäädyttämistarkoituksessa tapahtuva julkinen nimeäminen, syytteeseenpano tai muun

lainvalvontatoimen käynnistäminen tai tietojenvaihto asianomaisen kolmannen maan kanssa.
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Tutkimusta koskevan seitsemännen puiteohjelman turvallisuus-aihealueen puitteissa komissio voisi 

tukea tietoteknisten välineiden kehittämistä, jotta rahanpesun selvittelykeskusten, muiden 

viranomaisten, lainvalvontaelimien tai yksityisten toimijoiden (esim. pankit) olisi helpompi havaita 

terrorismin rahoittamiseen liittyvää toimintaa ja voitaisiin samalla edistää tietojen ja parhaiden 

käytänteiden vaihtoa.

5.3. Yhteistyö yksityisen sektorin kanssa
Jotta terrorismin rahoituksen torjunta olisi tuloksellista, olisi entisestään tehostettava toimivaa ja 
tehokasta yhteistyötä ja tietojen yhteiskäyttöä kaikkien julkista ja yksityistä sektoria edustavien 
asianomaisten osapuolien välillä. Tähän kuuluu tiedustelutietojen parempi yhdistäminen eri 
valtionviranomaisten kesken. Tämä edistäisi huomattavasti rahoituslaitosten ja muiden ilmoituksia 
tekevien elimien osallistumista terrorismin rahoituksen torjuntaan. Rahoituslaitoksille on 
tiedotettava paremmin niiden tietojen käytöstä, joita ne ovat antaneet epäilyttäviä liiketoimia 
koskevissa ilmoituksissa. Olisi tunnustettava palautteen antamisen tärkeys. 

Komissio on hiljattain käynnistänyt arvioinnin rahanpesun selvityskeskuksen palauterakenteista 
EU:ssa ilmoituksia tekevien elimien ja rahanpesun selvittelykeskuksen sekä lainvalvontaelimien ja 
rahanpesun selvittelykeskuksen välillä. Tämän tutkimuksen perusteella voitaisiin toteuttaa 
jatkotoimia vuonna 2009.

Pakotteiden alalla komissio käy vuoropuhelua Euroopan luottoalan järjestöjen kanssa ja pitää yllä 
konsolidoitua luetteloa talouspakotteiden kohteista1 sekä www-sivustoa talouspakotteiden 
täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välinen tietojen yhteiskäyttö ja eri viranomaisten 
tiedustelutietojen entistä parempi yhdistäminen on tavoite, johon EU:n olisi edelleen pyrittävä, ja 
jäsenvaltioiden on nähtävä tällaisen lähestymistavan hyöty ja sen tarjoamat ratkaisut terrorismiin ja 
terrorismin rahoituksen torjunnan tehostamiseksi. 

6. Kansainvälinen yhteistyö
Merkittävä osa terrorismin rahoituksen vastaista EU:n toimintaa perustuu rahanpesunvastaisen 
toimintaryhmän työhön, etenkin sen yhdeksään terrorismin rahoituksen vastaiseen 
erityissuositukseen. FATF:n työohjelmassa viime aikoina tapahtuneen kehityksen johdosta EU:n 
olisi edellään toimittava aktiivisesti FATF:ssa sen varmistamiseksi, että FATF:ssa tehty työ on 
EU:n ensisijaisten tavoitteiden mukaista. FATF:n käsiteltävinä olevien asioiden korkean tason
koordinointi EU:ssa on edelleen tarpeen.

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm



11778/1/08 REV 1 sl,ers,ip,mlk/PA,ERS,HM,MLK/or 13
DG H 2B FI

EU on pannut täytäntöön melkein kaikki FATF:n suositukset ja erityissuositukset. Tällä tavalla 
Euroopassa toteutettavasta valvonnasta on tullut tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. Terroristit 
pyrkivät käyttämään kanavia, joiden osalta sääntely ja valvonta ovat heikompia. Siksi EU:n on 
edelleen kiinnitettävä huomiota terrorismin rahoituksen torjunnan kansainväliseen ulottuvuuteen. 
Euroopan unionin olisi edelleen edistettävä YK:n turvallisuusneuvoston asiaakoskevien 
päätöslauselmien, FATF:n suositusten ja YK:n päätöslauselmien yleismaailmallista noudattamista, 
terrorismin vastaisen YK:n maailmanlaajuisen strategian täysimääräistä täytäntöönpanoa sekä 
muiden asiaakoskevien kansainvälisten ja alueellisten yleissopimusten ratifiointia ja 
täytäntöönpanoa. Lisäksi kolmansien maiden tukemisen säädösten laatimiseen ja 
täytäntöönpanovalmiuksiin liittyvissä ponnisteluissa terrorismin ja terrorismin rahoituksen 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi olisi edelleen oltava keskeinen osa EU:n terrorismin vastaista 
toimintaa. Olisi kiinnitettävä entisestä enemmän huomiota tällaiseen tukeen.

Lisäksi on jatkettava rakentavaa vuoropuhelua keskeisten kumppaneiden, erityisesti Yhdysvaltojen 
ja Persianlahden yhteistyöneuvoston, kanssa. Neuvosto keskustelee parhaillaan terrorismin 
rahoituksen torjunnasta ja talouspakotteista EU:n ja Yhdysvaltojen välillä käytävän vuoropuhelun 
muodosta. Jäsenvaltiot kannattavat joustavampaa asialistan pohjalta käytävää vuoropuhelua ja 
vähintään yhtä vuosittaista kokousta. Neuvosto pohtii lisäksi uusia aihealueita Yhdysvaltojen 
kanssa näissä puitteissa käytävää keskustelua varten. Vaikuttaa joka tapauksessa todennäköiseltä, 
että YK:n terrorisminvastaisen pakotejärjestelmän tulevaisuus on tärkeä aihe terrorismin 
rahoituksen torjunnasta käydyssä EU:n ja Yhdysvaltojen vuoropuhelussa. 

7. Asian käsittely neuvostossa
Useat neuvoston työryhmät valmistelevat terrorismin rahoituksen ehkäisemistä ja torjuntaa 
koskevaa neuvoston työtä. Näitä työryhmiä ovat 

· finanssineuvokset, jotka käsittelevät FATF:n suositusten saattamista osaksi EU:n 
lainsäädäntöä;

· ulkosuhdeneuvokset, jotka käsittelevät YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
ja EU:n päättämien pakotteiden saattamista osaksi EU:n lainsäädäntöä (mukaan lukien 
ulkosuhdeneuvosten työryhmän erityinen pakotteita käsittelevä kokoonpano, joka 
seuraa ja arvioi horisontaalisia kysymyksiä);

· terrorismityöryhmä, joka käsittelee EU:n sisäisiä näkökohtia;
· COTER-terrorismityöryhmä kansainvälisen terrorismin osalta;
· yhteisen kannan 931 työryhmä (CP 931), joka vastaa terroritekoihin osallistuneiden 

järjestöjen ja henkilöiden nimeämisestä;
· järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan monialainen työryhmä, joka käsittelee 

lainvalvontaan liittyviä näkökohtia. 
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Syistä, jotka liittyvät näiden työryhmien kokoonpanoon ja muita tarkoituksia varten perustettuihin 

epävirallisiin työryhmiin (esim. rahanpesun selvittelykeskusten foorumi), monia terrorismin 

rahoituksen torjuntaan liittyviä näkökohtia voitaisiin koordinoida paremmin neuvoston 

valmistelevissa elimissä.

8. Suositukset

Edellä mainitun perusteella neuvostoa pyydetään hyväksymään seuraavat suositukset:

Suositus 1 – Seuranta

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava EU:n lainsäädännön tehokas täytäntöönpano saattamalla FATF:n 

40 suositusta ja 9 erityissuositusta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi 

varmistettava asiaan liittyvän lainvalvontayhteistyötä koskevan lainsäädännön tehokas 

täytäntöönpano. Komissiota pyydetään jatkamaan asiaa koskevan EU:n lainsäädännön (kuten 

keskeisen lainvalvontayhteistyötä koskevan EU:n lainsäädännön) jäsenvaltioissa tapahtuvan 

täytäntöönpanon seurantaa. Tätä lainsäädäntöä koskevien komission täytäntöönpanokertomusten 

pohjalta neuvoston olisi tarkasteltava tulevaa toimintaa etenkin operatiivisen yhteistyön 

tehostamisen osalta. Tarvittaessa on harkittava voimassa olevan lainsäädännön tarkistamista 

koskevia ehdotuksia.

Suositus 2 – Uhkakuva-analyysi

EU:n olisi edelleen analysoitava ja ennakoitava terrorismin rahoituksen uusia kehityssuuntauksia ja 

menetelmiä, jotta voitaisiin ennakoida uusia säädöksiä ottamalla huomioon FATF:ssa tehty ja 

tekeillä oleva maailmanlaajuista uhkakuva-analyysia koskeva työ. Tätä tukevia tärkeitä välineitä 

ovat uhkakuva-analyysit. 

SITCENiä pyydetään säännöllisesti laatimaan raportteja EU:n sisäisistä ja kansainvälisistä uhkista, 

jotta neuvosto voi ennakoida uusia kehityssuuntauksia ja saattaa terrorismin rahoituksen vastaisen 

strategian ajan tasalle tarvittaessa toukokuuhun 2009 mennessä. Huomio olisi kiinnitettävä

terrorismin rahoitusmalleihin, joiden on todettu olevan tällä hetkellä käytössä eri jäsenvaltioissa.

Europolia pyydetään raportoimaan neuvostolle joulukuuhun 2008 mennessä jäsenvaltioissa 

suoritetuissa tutkimuksissa havaituista terrorismin rahoituksen ja muun rikollistoiminnan välisistä 

yhteyksistä, jotta neuvosto voisi saattaa terrorismin rahoituksen vastaisen strategiansa ajan tasalle 

tarvittaessa toukokuuhun 2009 mennessä.
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Europolia ja SITCENiä kehotetaan toimimaan tiiviissä yhteistyössä uhkakuva-analyysinsa 

laatimiseksi ja, sikäli kuin mahdollista, esittämään yhteinen raportti.

Suositus 3 – Viimeaikainen kehitys

Maksupalveludirektiivin vaihtoehtoisia varainsiirtojärjestelmiä koskevien säännösten 

yhdenmukainen täytäntöönpano on keskeisellä sijalla estettäessä mahdollisia terrorismin rahoittajia 

käyttämästä rahan- tai arvonsiirtopalveluja. Komissiota pyydetään kartoittamaan, onko tarpeen ja 

mahdollista laatia mainitun direktiivin jäsenvaltioissa tapahtuvaa täytäntöönpanoa varten käytännön 

suuntaviivat direktiivin erityissäännöksien, FATF:n erityissuositusta VI koskevan 

tulkintahuomautuksen ja FATF:n tästä aiheesta laatiman parhaita käytänteitä koskevan asiakirjan 

pohjalta. Jäsenvaltioita kannustetaan panemaan maksupalveludirektiivi täytäntöön asianmukaisella 

tavalla, jotta vahvistettaisiin varainsiirtopalveluja tarjoavien valvontaa ja estettäisiin mahdollisia 

terrorismin rahoittajia käyttämästä niitä. 

Koska uusien maksumenetelmien tekninen kehitys on nopeaa, saattaisi olla hyödyllistä ennakoida 

näiden menetelmien mahdollista tulevaa alttiutta terrorismin rahoitukseen. Komissiota ja 

jäsenvaltioita pyydetään tarkastelemaan asiaankuuluvien osapuolten, muun muassa keskuspankkien 

kanssa ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä maksupalveluntarjoajien kanssa, aiheutuuko kyseisistä 

uusista maksumenetelmistä terrorismin rahoitus- ja rahanpesuriskiä ja mitä erityistoimenpiteitä 

voitaisiin tarvittaessa toteuttaa näiden riskien vähentämiseksi. Tämä tarkastelu voisi perustua 

FATF:n vuoden 2006 lokakuun luokitustutkimuksen tuloksiin.

EU:n olisi seurattava FATF:n puitteissa kehitystä, joka liittyy uusiin terrorismin 

rahoitusmenetelmiin, esimerkiksi kauppaan perustuviin toimiin. Komissiota ja jäsenvaltioita 

pyydetään raportoimaan mainituista aihealueista ja toimimaan neuvoston neuvonantajina 

jatkotoimien osalta, jos uusia kansainvälisiä standardeja ja/tai suosituksia annetaan.
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Suositus 4 – Nykyisten toimien tehostaminen
Voittoa tavoittelemattoman sektorin ja FATF:n erityissuosituksen VIII täytäntöönpanon osalta 
komissiota pyydetään esittämään vuoden 2009 alkupuolella molempien voittoa tavoittelemattomia 
järjestöjä koskevien tutkimustensa tulokset, joiden pohjalta voitaisiin kehittää EU:n yhteinen 
lähestymistapa tavoitteena vähentää mainittujen järjestöjen alttiutta rikolliselle soluttautumiselle. 
Tähän lähestymistapaan voisivat kuulua voittoa tavoittelemattomia järjestöjä koskevien 
yleiseurooppalaisten suuntaviivojen laatiminen, väärinkäytösten estämistä ja tutkintaa koskeva 
EU:n yhteistyö, yleiseurooppalaiset tiedotusohjelmat voittoa tavoittelemattomille järjestöille ja 
foorumin luominen jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja voittoa tavoittelemattoman sektorin 
asiantuntijoiden välistä parhaiden käytänteiden vaihtoa varten.

Kohdennetut (talous)pakotteet, jotka ovat vähentäneet terroristien ja terroristijärjestöjen 
mahdollisuuksia käyttää väärin rahoitusalaa ja vaikeuttaneet varojen keruuta ja siirtoa. Tehokkaat 
jäädytystoimet edellyttävät edelleen tutkintaan liittyviä ponnisteluja kaikissa jäsenvaltioissa ja 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan valmistella nimeämiset, jotka perustuvat 
riittäviin tietoihin ja täyttävät varojen jäädyttämistä koskevat ehdot. Neuvosto on parantanut 
nimeämismenettelyjä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden perusteella.

EU:n on jatkettava varojen jäädyttämisen täytäntöönpanon seurantaa sen tehokkuuden 
parantamiseksi. Olisi jatkettava ja parannettava vuoropuhelua ja yhteistyötä yksityisen sektorin 
rahoituslaitosten ja muiden keskeisten taloudellisten toimijoiden kanssa sekä EU:n että kansallisella 
tasolla. 

Suositus 5 – Rahanpesun selvittelykeskukset ja niiden välinen yhteistyö
On tehostettava toimia kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten ja muiden toimivaltaisten 
elimien välisen tietojenvaihdon edistämiseksi. Tämä tarjoaa rahanpesun selvittelykeskuksille ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden antaa rahoituslaitoksille entistä enemmän 
palautetta sopivista kohteista epäilyttävistä ja epätavallisista liiketoimista tehtäville ilmoituksille. 
Palaute on tärkeää terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmän toimivuudelle. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, kuten rahoituslaitosten edustajien ja muiden ilmoituksia tekevien 
tahojen, olisi keskusteltava asianmukaisesti komission käynnistämän, EU:ssa parhaillaan 
toteutettavan rahanpesun selvittelykeskusten palauterakenteita koskevan arvion tuloksista, ja niiden 
tulisi johtaa parhaiden käytänteiden yksilöintiin. Olisi selvitettävä, miten rahanpesun 
selvittelykeskukset ja muut toimivaltaiset viranomaiset mukaan lukien tulli, pääsisivät keskeisiin 
tietoihin (rahoitus-, lainvalvonta- ja tiedustelutiedot) ottaen huomioon asiaankuuluvat 
tietosuojakysymykset sekä muut yleistä etua koskevat keskeiset seikat, esimerkiksi kansallisen 
turvallisuuden. 
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Kaikista jäsenvaltioista olisi tultava FIU.NETin täysjäseniä vuoden 2009 puoliväliin mennessä. 

Komission kertomus rahanpesun selvittelykeskusten yhteistyöstä marraskuussa 2000 tehdyn 
neuvoston päätöksen täytäntöönpanosta osoittaa, että operatiivinen yhteistyö edellyttää 

lisätoimintaa, johon kuuluu laajan kaikkia tarvittavia rahoitus- ja lainvalvontatietoja koskevien 

tietojen vaihdon varmistaminen. Komissiota pyydetään jatkamaan kyseistä kertomusta koskevien 

päätelmien käsittelyä rahanpesun selvittelykeskusten (epävirallisella) foorumilla ja muilla asiaan 

kuuluvilla EU:n foorumeilla. Olisi edelleen kartoitettava muita keinoja edistää tietojenvaihtoa sekä 

kansallisesti että kansainvälisesti ja kansallisen rahanpesun selvittelykeskuksen luonteesta 

riippumatta. EU:n suuntaviivat voisivat helpottaa tietojenvaihtoa EU:n tasolla. 

Suositus 6 – yhteistyö yksityisellä sektorilla
Komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan tehostamaan vuoropuhelua ja yhteistyötä yksityisen sektorin 

kanssa terrorismin rahoitusta koskevilla asiaankuuluvilla aloilla erityisesti EU:n välineiden 

käytännön täytäntöönpanon osalta. 

Jäsenvaltiot voisivat harkita kansallisella tasolla sellaisen yhteisen työryhmän perustamista, jossa 

olisi rahoitusalan, julkishallinnon, lainvalvonnan sekä tiedusteluvirastojen asiantuntijoita ja joka 

tarkastelisi keinoja lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tehokkuutta terrorismin 

rahoituksen torjunnassa. Työryhmä voisi keskittyä muun muassa uusiin ilmoitusmenetelmiin, joilla 

ilmoitetaan potentiaalisesta terrorismin rahoituksesta, lainvalvontaviranomaisten esittämien 

kohdennettujen pyyntöjen vaikuttavuuteen ja tiedustelutiedon vaihtamista koskeviin rajoituksiin.

Suositus 7 – Rahoitustiedot ja talousrikostutkimukset
Rahoitustiedot yksinään eivät riitä terrorismin tehokkaaseen torjuntaan. Kun rahoitustiedot 

yhdistetään terrorismin torjuntaan liittyviin tiedustelutietoihin, ne voivat kuitenkin parantaa 

terroristitoiminnan havaitsemiseen ja estämiseen liittyviä valmiuksia. Rahoitustietojen keruusta ja 

yhteiskäytöstä olisi tultava ensisijainen painopiste. Jäsenvaltioita kannustetaan pitämään 

talousrikostutkimuksia ja terrorismin torjuntaan liittyvien tiedustelutietojen yhteiskäyttöä 

ensisijaisena painopisteenä.

EU:n jäsenvaltioita kannustetaan sisällyttämään talousrikostutkimukset olennaiseksi osaksi kaikkea 

terrorismin vastaista tutkintaa. Jäsenvaltioita, komissiota ja Europolia pyydetään vauhdittamaan 

yhteisten koulutuksen vähimmäisvaatimusten kehittämistä ja pitkällä aikavälillä ottamaan Eurojust 

mukaan tähän. 
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Suositus 8 – Kansainvälinen yhteistyö
EU:n olisi edelleen tehtävä työtä asiaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten ja YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmien yleismaailmallisen noudattamisen ja täysimääräisen 

täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tämän aihealueen käsittelyä on jatkettava poliittisessa 

vuoropuhelussa kaikilla tasoilla niiden maiden kanssa, jotka eivät ole ratifioineet tai panneet 

täysimääräisesti täytäntöön mainittuja välineitä. Neuvosto tuo julki tärkeitä terrorismin rahoitusta 

koskevia ajatuksia asiaan liittyvässä terrorismin rahoitusta koskevassa poliittisessa vuoropuhelussa, 

erityisesti YUTP:n terrorismityöryhmässä (COTER) yksilöityjen ensisijaisten maiden kanssa. 

Lisäksi kolmansien maiden tukemisen oikeudellisten välineiden ja keinojen laatimisessa terrorismin 

ja terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi olisi edelleen oltava keskeinen osa EU:n 

terrorisminvastaista toimintaa. On lisättävä entisestään teknistä apua, jonka tarkoituksena on 

parantaa avainmaiden, etenkin ensisijaisten maiden, valmiuksia torjua terrorismia. Jäsenvaltioita ja 

komissiota kehotetaan käyttämään entistä enemmän voimavaroja terrorismin rahoitukseen 

torjuntaan liittyvien valmiuksien parantamiseen yhdessä muiden avunantajien kanssa. 

Jäsenvaltioita kannustetaan selvittämään, voidaanko yhteisön rahoitusta käyttää asianomaisten 

kolmansien maiden kanssa toteutettaviin, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 

toimintaedellytysten kehittämiseen liittyviin hankkeisiin, jotka voisivat auttaa suojaamaan 

kansainvälisesti toimivia hyväntekeväisyysjärjestöjä terrorismin rahoittajien väärinkäytöksiltä.

EU:n olisi edelleen tehtävä tiiviisti yhteistyötä FATF:n kanssa kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät 

FATF:n 40 suositukseen ja erityisesti terrorismin rahoitusta koskeviin yhdeksään 

erityissuositukseen, viimeaikainen kehitys mukaan lukien. Komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan 

huolehtimaan siitä, että EU:n kanta kaikissa terrorismin rahoitusta koskevista kysymyksistä 

koordinoidaan FATF:ssa. Tämä koordinointi on olennaisen tärkeää, koska kaikki jäsenvaltiot eivät 

ole FATF:n jäseniä. Voitaisiin harkita sellaista koordinointimekanismia, joka kattaisi kaikki 40 

FATF:n suositukseen ja 9 erityissuositukseen sisältyvät (oikeudelliset, lainvalvontaan ja 

rahoitukseen liittyvät) näkökohdat nykyiset mekanismit (kuten rahanpesun ja terrorismin 

rahoituksen vastainen komitea) huomioon ottaen.

EU:n olisi jatkettava rakentavaa vuoropuhelua keskeisten kumppaneiden, etenkin Yhdysvaltojen ja 

Persianlahden yhteistyöneuvoston, kanssa. Neuvostoa pyydetään esittämään ehdotuksia sen 

vuoropuhelun muodosta, jota EU ja Yhdysvallat käyvät terrorismin rahoituksesta ja 

talouspakotteista, ja suosittamaan aihepiirejä, joista olisi käytävä keskustelua. 
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Suositus 9

Neuvoston olisi parannettava valmistelutyötään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan 

osalta hyvissä ajoin ja rationalisoitava työskentelyrakenteitaan. 

Suositus 10

Terrorismin vastaisen koordinaattorin olisi yhteistyössä komission kanssa varmistettava 

ajantasaistetun strategian jatkotoimet pilarien väliseltä pohjalta ja raportoitava joka kuudes kuukausi 

pysyvien edustajien komitealle. Hänen olisi esitettävä ensimmäisen raporttinsa pysyvien edustajien 

komitealle vuoden 2008 joulukuun loppuun mennessä.

Näiden raporttien ja suositusten sisällössä on otettava huomioon asian käsittely asiaankuuluvissa 

työelimissä.

_______________


