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Asia: Ehdotus neuvoston päätelmiksi järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa 
koskevista EU:n painopisteistä vuosiksi 2011–2013

1. Järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskeva EU:n toimintapoliittinen sykli 

2011-20131 edellyttää, että sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea 

(COSI) ja komissio laativat järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan EU:n uhkakuva-arvion 

(OCTA) 2011 perusteella neuvoa-antavan toimintapolitiikka-asiakirjan (PAD).

Puheenjohtajavaltion komission myötävaikutuksella laatima ehdotus neuvoa-antavaksi 

toimintapolitiikka-asiakirjaksi perustuu EU OCTA 2011 -uhkakuva-arvion2 yhteenvetoon, ja 

sen tarkoituksena on avustaa COSIa sen antaessa neuvostolle ehdotuksen päätelmiksi EU:n 

järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan uusien painopisteiden asettamisesta vuosiksi

2011–2013.

  
1 Asiak. 15358/10.
2 Asiak. 8709/11.
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2. Kokouksessaan 1. kesäkuuta 2011 COSI pääsi yleiseen yhteisymmärrykseen asiakirjassa 

9225/4/11 REV 4 olevasta neuvoa-antavasta toimintapolitiikka-asiakirjasta vuosiksi

2011–2013 ja ehdotuksesta neuvoston päätelmiksi EU:n järjestäytyneen rikollisuuden 

torjunnan painopisteiden asettamisesta vuosiksi 2011–2013.

3. Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään vahvistamaan yhteisymmärrys liitteenä olevasta 

neuvoston päätelmiä koskevasta ehdotuksesta ja toimittamaan se neuvostolle hyväksyttäväksi. 
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LIITE

EHDOTUS:
NEUVOSTON PÄÄTELMÄT EU:N PAINOPISTEIDEN ASETTAMISESTA 

JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN TORJUNNALLE VUOSIKSI 2011–2013

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

OTTAEN HUOMIOON järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin perustamisesta ja toteuttamisesta annetut neuvoston päätelmät1, joissa 
määritellään monivuotinen toimintapoliittinen sykli ja selkeät menettelytavat järjestäytyneen ja 
vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnan painopisteiden asettamiselle, toteuttamiselle ja 
arvioinnille,

MUISTUTTAEN, että vuosina 2011–2013 olisi toteutettava alustava ja supistettu 
toimintapoliittinen sykli EU:n järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan uhkakuva-arvion (OCTA) 
2011 pohjalta,

PANNEN MERKILLE muun muassa seuraavissa strategisissa asiakirjoissa esitetyt järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnalle asetetut painopisteet ja tehtävät: Tukholman ohjelma2, sisäisen 
turvallisuuden strategia3, komission tiedonanto sisäisen turvallisuuden strategian 
toteuttamissuunnitelmasta4, neuvoston päätelmät Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden 
strategian toteuttamissuunnitelmaa koskevasta komission tiedonannosta5, kansainvälisen laittoman 
huumausainekaupan torjuntaa koskeva eurooppalainen sopimus – kokaiini- ja heroiinireittien 
katkaiseminen6, EU:n huumeidenvastainen toimintasuunnitelma (2009–2012)7, neuvoston 
päätöslauselma EU:n tullitoimintaohjelmasta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien rikkomusten 
torjumiseksi vuosina 2009 ja 20128, neuvoston päätöslauselma vahvistetusta 
tulliyhteistyöstrategiasta9 ja neuvoston päätelmät tulliviranomaisten osallistumisesta Tukholman 
ohjelman täytäntöönpanoon vakavan ja järjestäytyneen rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi10.

  
1 asiak. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
2 EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.
3 asiak. 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182.
4 asiak. 16797/10 JAI 990.
5 asiak. 6699/11 JAI 124.
6 asiak. 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39.
7 asiak. 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944.
8 EUVL C 71, 25.3.2009, s. 1.
9 EUVL C 260, 30.10.2009, s. 1.
10 asiak. 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18.
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KOROSTAEN, että edellä mainittujen strategia-asiakirjojen täytäntöönpanon on edelleen oltava 
johdonmukaisia nykyisten neuvoston painopisteiden ja EU:n toimintapoliittisen syklin kanssa,

KOROSTAEN, että on tärkeää asettaa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnalle EU:n 
toimintapoliittisessa syklissä vuosiksi 2011–2013 rajattu määrä painopisteitä, jotka ovat realistisesti 
toteutettavissa Euroopan tasolla ja tarvittaessa kansallisella tai alueellisella tasolla, sovittuja 
strategisia tavoitteita noudattaen ja EU:n vuotuisten operatiivisten toimintasuunnitelmien puitteissa, 

TÄHDENTÄEN, että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, poliisi-, rajavartio-, tulli-, oikeus-
ja hallintoviranomaiset mukaan luettuina, sekä EU:n toimielinten ja virastojen on tehtävä erittäin 
tiivistä yhteistyötä näiden painopisteiden toteuttamisessa ja pyrittävä löytämään oikea tasapaino 
järjestäytyneen rikollisuuden EU:n turvallisuudelle asettamien uhkien ehkäisemisen ja niiden 
seurausten käsittelyn välille,

KOROSTAEN, että sisäisessä turvallisuusstrategiassa edellytetään laajaa, käytännönläheistä, 
joustavaa ja realistista lähestymistapaa ja että tästä syystä viranomaisilla on oltava tietty joustovara 
käsitelläkseen yllättäviä tai syntymässä olevia uhkia EU:n turvallisuudelle, 

KOROSTAEN, että näitä neuvoston painopisteitä ja EU:n toimintapoliittista sykliä toteutettaessa 
olisi otettava huomioon sisäisen turvallisuuden ulkoinen ulottuvuus ja yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa erityisesti niin, että parannetaan operatiivista lainvalvontayhteistyötä kolmansien maiden 
kanssa ja autetaan vahvistamaan kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten operatiivisia 
valmiuksia,

PANNEN MERKILLE Europolin analyysin ja suositukset, jotka on esitetty EU OCTA 2011 
-asiakirjassa,

PALAUTTAEN MIELEEN, että SEUT 71 artiklan nojalla perustettu sisäisen turvallisuuden 
operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea (COSI) helpottaa, edistää ja tehostaa jäsenvaltioiden 
sisäisen turvallisuuden alalla toimivaltaisten viranomaisten operatiivisten toimien koordinointia,

ASETTAA järjestäytyneen rikollisuuden torjunnalle vuosiksi 2011–2013 ilman erityistä järjestystä 
seuraavat painopisteet:

- heikennetään Länsi-Afrikassa toimivien tai sinne sijoittuneiden järjestäytyneen rikollisuuden 
ryhmittymien kykyä salakuljettaa kokaiinia ja heroiinia EU:hun ja EU:ssa,
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- hillitään Länsi-Balkanin asemaa EU:hun tarkoitettujen laittomien hyödykkeiden keskeisenä 

kauttakuljetus- ja varastointialueena sekä logistiikkakeskuksena järjestäytyneen 

rikollisuuden ryhmittymille, mukaan lukien albaniaa puhuvat järjestäytyneen rikollisuuden 

ryhmittymät,

- heikennetään järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymien kykyä helpottaa laitonta 

maahanmuuttoa EU:hun erityisesti Etelä-, Kaakkois- ja Itä-Euroopan kautta ja varsinkin 

Kreikan ja Turkin rajalla sekä Pohjois-Afrikkaa lähellä olevilla Välimeren kriisialueilla,

- vähennetään synteettisten huumausaineiden valmistusta ja jakelua EU:ssa, mukaan lukien 

uudet psykoaktiiviset aineet,

- katkaistaan laittomien hyödykkeiden, mukaan lukien kokaiinin, heroiinin, kannabiksen, 

tuoteväärennösten ja savukkeiden kauppa, erityisesti konteissa tapahtuvat kuljetukset 

EU:hun, 

- torjutaan kaikenmuotoinen ihmiskauppa ja ihmisten salakuljetus kohdentamalla toimet 

tällaista rikollista toimintaa harjoittaviin järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymiin 

erityisesti EU:n etelä-, lounais- ja kaakkoisosien rikollispesäkkeissä,

- vähennetään liikkuvien (kiertelevien) järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymien yleisiä 

mahdollisuuksia ryhtyä rikolliseen toimintaan,

- tehostetaan toimia tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi ja sen estämiseksi, että 

järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymät väärinkäyttävät Internetiä rikollisiin tarkoituksiin,
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OHJEISTAA COSIa sen toimeksiannon1 rajoissa sekä järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä 

rikollisuutta koskevan EU:n toimintapoliittisen syklin perustamisesta ja toteuttamisesta annetuissa 

neuvoston päätelmissä määritetyn mukaisesti koordinoimaan, tukemaan, seuraamaan ja arvioimaan 

EU:n toimintapoliittisen syklin mukaisesti strategisten tavoitteiden ja vuotuisten operatiivisten 

toimintasuunnitelmien toteuttamista kunkin painopisteen osalta. Euroopan unionin sisäisen 

turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelmaa koskevasta komission tiedonannosta annettujen 

neuvoston päätelmien mukaisesti COSIn on varmistettava unionin sisäisen turvallisuuden 

vahvistamiseksi tarvittavien operatiivisten toimintojen täytäntöönpanon johdonmukaisuus, myös 

asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten välinen ja EU:n virastojen välinen tehokas yhteistyö. 

Sen on varmistettava erityisesti, että sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöön panemiseksi 

vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden alalla toteutettavissa toimissa noudatetaan jatkuvasti 

strategisia tavoitteita, jotka COSIn on määrä hyväksyä, ja vuotuisia operatiivisia 

toimintasuunnitelmia, jotka COSIn on määrä vahvistaa, neuvoston näissä päätelmissään 

rikollisuuden torjunnalle asettamien painopisteiden pohjalta. COSIn on myös oltava yhteydessä 

asiaankuuluviin neuvoston valmisteluelimiin sen varmistamiseksi, että nämä rikollisuuden 

torjunnan painopisteet otetaan huomioon muilla politiikan aloilla ja erityisesti unionin ulkoisessa 

toiminnassa,

KEHOTTAA perussopimusten määräykset asianmukaisesti huomioon ottaen kaikkia neuvoston 

valmisteluelimiä ottamaan nämä painopisteet huomioon politiikan alallaan,

PYYTÄÄ komissiota yhteistyössä COSIn kanssa varmistamaan, että sisäisen turvallisuuden 

strategian täytäntöönpanossa noudatetaan yhteistä toimintasuunnitelmaa ja että komission 

kehittämät vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevat sisäisen turvallisuuden 

strategiset tavoitteet vastaavat jatkuvasti neuvoston näissä päätelmissään asettamia painopisteitä,

PYYTÄÄ komissiota järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n 

toimintapoliittisen syklin perustamisesta ja toteuttamisesta annettujen neuvoston päätelmien2

mukaisesti tarkastelemaan uudelleen rahoitusta (esim. ISEC-mekanismien) painopisteiden 

täytäntöönpanon tukemiseksi sekä tarkastelemaan mahdollisuuksia perustaa sisäisen turvallisuuden 

rahasto EU:n toimintapoliittisessa syklissä hyväksyttyjen toimien tukemiseksi tehokkaasti,

  
1 EUVL L 52, 3.3.2010, s. 50.
2 asiak. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
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KANNUSTAA järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi jäsenvaltioita käyttämään varallisuuden 

takaisin hankintaa ja kohdistamaan toimia rikollisuuden rahoitukseen, mukaan lukien

järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymien laittomasti hankkimiin varoihin liittyvään rahanpesuun, 

VETOAA jäsenvaltioihin, jotta ne käyttäisivät aktiivisesti perinteisen rikosoikeudellisen 

lähestymistavan lisäksi vaihtoehtoisia ja täydentäviä lähestymistapoja ja välineitä järjestäytyneen 

rikollisuuden torjumiseksi,1

PYYTÄÄ jäsenvaltioita osoittamaan tarvittavat resurssit, aina tarvittaessa, tämän toimintapoliittisen 

syklin toteuttamiseen sekä poliittisen ja operatiivisen tason välisen koordinoinnin varmistamiseen.

____________________________

  
1 Puheenjohtajavaltio Unkarin kokoamassa käsikirjassa "Järjestäytyneen rikollisuuden 

ehkäisemisen ja torjunnan täydentävät lähestymistavat ja toimet: Kokoelma esimerkkejä 
hyvistä käytännöistä EU:n jäsenvaltioissa" (asiak. 10899/11 JAI 380 COSI 44 CRIMORG 
77 ENFOPOL 179) on luettelo järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisen ja torjunnan 
parhaista käytännöistä.


