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Nõukogu järeldused ELi terrorismivastase välistegevuse kohta
1.

Nõukogu kordas oma jõulist ja ühemõttelist hukkamõistu terrorismi suhtes selle kõigis
avaldumisvormides, ükskõik kelle poolt ja mistahes põhjusel sellised aktid sooritatakse.
Terrorism on üks tõsisemaid ohte rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule. Nõukogu on
šokeeritud üle kogu maailma aset leidnud õõvastavatest terrorirünnakutest, avaldab austust
ohvritele ning väljendab sügavat kaastunnet ohvrite perekondadele ja sõpradele. Nõukogu
kinnitab samuti veel kord, et terrorismi ei saa ega tohiks siduda ühegi usutunnistuse, rahvuse,
kultuuri või etnilise rühmaga. Hiljutised terrorirünnakud ELis ja kaugemal tuletavad meile
meelde, et terrorismivastane võitlus ja radikaliseerumise ennetamine on endiselt ELi ja selle
kodanike esmatähtsad väljakutsed. Kombinatsioon, mille moodustavad võrgustikes
tegutsevad isehakanud terroristid, üksi tegutsevad terroristid, tagasipöörduvad terroristidest
välisvõitlejad, olgu need mehed, naised või alaealised, Daeshi ja Al Qaeda juhitud,
julgustatud või neist inspiratsiooni saanud rünnakud, küberprobleemid ning selliste
ideoloogiate ja uskumuste levitamine, mis toovad kaasa radikaliseerumise ja vägivaldse
ekstremismi, on osa arenevast ohuolukorrast.

2.

ELil on eluline huvi jätkata tööd kahepoolsete, piirkondlike ja mitmepoolsete partneritega, et
võidelda kiirelt areneva, ülemaailmse ja järjest mitmekülgsema ohu vastu ning on valmis selle
ohuga tegelema ambitsioonikal, kuid realistlikul viisil. Partnerriikide ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega koostööd tehes hindab EL oma strateegiaid ja kohandab neid, võttes
arvesse ohu pidevalt muutuvat olemust. ELi välispoliitilised jõupingutused peavad olema
individuaalsed ning vajaduse korral tuleb neid arendada järk-järgult, võttes arvesse ELi
partnerite vajadusi ja võimeid. Peamine on vastastikune täiendavus teiste rahvusvaheliste ja
piirkondlike partneritega ning ELi liikmesriikide kahepoolsed jõupingutused.
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3.

Tuletades küll meelde, et esmane vastutus terrorismiga võitlemise eest lasub liikmesriikidel,
saab EL ise seda võitlust mitmel moel toetada. Terrorismivastane võitlus ning vägivaldse
ekstremismi vastane võitlus ja ennetamine peaksid olema mitmesuguste ELi strateegiate ja
poliitikameetmete osa. ELil on eriti hea võimalus võidelda terrorismi ja vägivaldse
ekstremismi vastu ainulaadsel ja integreeritud viisil, kasutades tema käsutuses olevaid
erisuguseid vahendeid. Need vahendid võimaldavad ELil käsitleda radikaliseerumise
algpõhjuseid, toetada sotsiaalset ja majanduslikku arengut, õigusriigi põhimõtteid, head
valitsemistava ning inimõiguste austamist. Sel puhul on kesksel kohal arengu ja julgeolekuga
seotud vahendid. Arvesse tuleks võtta ka naiste ja laste eriolukorda.

4.

Välisasjade nõukogu 9. veebruari 2015. aasta järeldused on endiselt ELi terrorismivastase
võitlusega seotud välistegevuse nurgakivi. Nimetatud järelduste alusel loodud vahendid on
end tõestanud ning neid tuleks tugevdada ja kohandada, et reageerida uutele suundumustele ja
väljakutsetele. ELi kodanikud ootavad endiselt vastutustundlikku ja kindlameelset
tegutsemist. ELi jõupingutused terrorismi vastu võitlemisel on prioriteetsel kohal ELi üldises
strateegias, milles tuletatakse meelde, et meie sisejulgeolek sõltub rahust ja stabiilsusest meie
piiridel ning rõhutatakse, et ELi välistegevus peab kajastama ja täiendama ELi sisepoliitikat
ning sellesse panustama.

Terrorismivastase võitluse struktuurid
5.

Nõukogu tervitab terrorismivastase võitlusega seotud koostöö parandamiseks loodud ELi
võime konsolideerimist ja loomist, eelkõige Europoli Euroopa terrorismivastase võitluse
keskust, Euroopa välisteenistuse terrorismivastase võitluse osakonda ja 13 ELi delegatsiooni
lähetatud terrorismivastase võitluse / julgeolekuekspertide võrgustikku. Need struktuurid
täiendavad kasulikul viisil liikmesriikide, Euroopa Komisjoni, ELi terrorismivastase võitluse
koordinaatori ning justiits- ja siseküsimuste valdkonna ELi ametite praegust terrorismivastase
võitlusega seotud tegevust. Nõukogu kinnitab taas Euroopa Liidu luureandmete
analüüsikeskuse rolli strateegiliste luureandmete, sealhulgas terrorismivastase võitlusega
seotud andmete hindamise keskusena ELi tasandil.
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6.

Kooskõlas ELi kodanike praeguste ootustega, et EL reageeriks jõulisemalt jätkuvale
terroriohule, kutsub nõukogu üles veelgi tugevdama ELi võimeid, et tagada nende pikaajaline
kestlikkus ja toimepidevus. Võttes arvesse siiani saadud kogemuste hindamist, kutsub
nõukogu üles laiendama terrorismivastase võitluse / julgeolekuekspertide võrgustiku
geograafilist katvust ja vajaduse korral ülesannete ulatust, hõlmates Aafrika Sarve, Kesk- ja
Kagu-Aasia. Tuleks veelgi tugevdada nende tegevuse koordineerimist, toetust ning rolli
poliitikakujundajatena liikmesriikide missioonidel kohapeal.

Sise- ja välispoliitika seotus
7.

Nõukogu tervitab tehtavat tööd, et veelgi rohkem täiustada sise- ja välisjulgeoleku vahelisi
kokkupuutepunkte ning teha edusamme üldise strateegia ning tõhusa ja tõelise ELi
julgeolekuliidu elluviimiseks. See on kooskõlas ELi sisejulgeoleku uuendatud strateegiaga ja
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
vaheliste sidemete tugevdamise tegevuskavaga. Nõukogu tervitab samuti Euroopa julgeoleku
ja rände tegevuskava ning teatist julgeolekuliidu kohta.
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8.

Europoli ja eelkõige Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti läbivaadatud volitused
võimaldavad samuti neil ametitel panustada tõhusamalt terrorismivastasesse võitlusesse ja
tagada julgeolekuvaldkonnas suurem sidusus sise- ja välismeetmete vahel. Nõukogu toonitab,
et kiitis oma 2017. aasta mai järeldustes heaks Feira missioonide laiendamise
terrorismivastasele võitlusele ning et selline laiendamine peaks tugevdama sidet sise- ja
välisjulgeoleku vahel. Seetõttu tuletab nõukogu meelde ÜJKP tsiviil- ja sõjaliste missioonide
ja operatsioonide rolli terrorismi vastu võitlemisel, kasutades selleks julgeoleku, stabiilsuse,
piirikontrolli ja julgeolekureformi edendamist, ning terrorismivastase võitluse võime ja
teabejagamise parandamisel. Nõukogu kutsub üles koostööd tõhustama ning tuvastama
koostoimed ÜJKP ja JSK meetmete vahel. Ilma et see piiraks liikmesriikide ainuvastutust
riikliku julgeoleku eest, tervitab nõukogu praeguseid jõupingutusi ELi terrorismivastase
tegevuse tugevdamiseks, mille käigus edendatakse õiguskaitsealast ja sõjalist koostööd
reeglitepõhise korra piires, sealhulgas vahetades teavet asjaomaste riiklike osalejate vahel, kes
moodustavad õigusriigi põhimõtteid järgiva reageerimise olulise osa. Nõukogu rõhutab, kui
tähtis on toetada Interpoli, jagades vajaduse ja õiguslike võimaluste korral asjakohast teavet,
ning arendada teabejagamisvahendeid nagu reisijaid käsitleva eelteabe süsteem (API) ja
sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteem (AFIS).

Tugevdatud koostöö Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika, Lääne-Balkani riikide, Türgi, Saheli ja
Aafrika Sarvega
9.

Nõukogu tervitab ELi laienevat ja tugevdatud terrorismivastase võitlusega seotud koostööd
terrorismivastasele võitlusele pühendatud poliitiliste dialoogide kaudu esmatähtsate
partnerriikidega Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. Neid jõupingutusi tuleks esmatähtsana jätkata
ja edasi arendada, et kujundada nimetatud esmatähtsate riikidega välja tõhusad
terrorismivastase võitlusega seotud partnerlused, kasutades selleks sihipäraselt siseriiklikke
julgeolekuvahendeid. Koostöö Lääne-Balkani riikide ja Türgiga peaks jätkuma vastavalt
üldasjade nõukogu 2015. aasta detsembri järeldustele.
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10.

Nõukogu tuletab meelde, kui tähtis on käsitleda terrorismivastast võitlust väliskoostöö
rahastamisvahendite asjakohaste programmide koostamisel. Nõukogu tervitab loodud
piirkondlikke terrorismivastase võitluse projekte ja kutsub üles neid täielikult rakendama.
Nõukogu kutsub liikmesriike üles koondama oskusteavet, et rakendada ELi terrorismivastase
võitluse programme, ning kutsub komisjoni üles kasutama maksimaalselt ära kõiki olemasolevaid
võimalusi, et terrorismivastase võitlusega seotud projekte kiirelt ja koordineeritult rakendada.
Mestimis- ning tehnilise abi ja teabevahetuse projektide kasutuselevõttu tuleks suurendada.
Nõukogu tervitas terrorismivastasele võitlusele ning vägivaldse ekstremismi ennetamisele ja
sellevastasele võitlusele antava rahalise toetuse märkimisväärset suurenemist, mis oli 2016. aasta
lõpuks 225 miljonit eurot.

11.

Kooskõlas oma järeldustega ELi sisejulgeoleku välismõõtme tugevdamise kohta Lääne-Balkani
riikides, kinnitab nõukogu uuesti, kui tähtis on tugevdada ELi operatiivset partnerlust LääneBalkani piirkonna riikidega terrorismivastase võitluse ning vägivaldse ekstremismi ennetamise ja
sellevastase võitluse valdkonnas, kasutades selleks Lääne-Balkani riikide terrorismivastast
algatust ja sisejulgeoleku integreerivat juhtimist, mis hõlmab samuti rahvusvahelise organiseeritud
kuritegevuse vastast võitlust ja piirijulgeolekut. Nõukogu rõhutab samuti, kui tähtsad on ühised ja
tulemuslikud jõupingutused ebaseadusliku relvakaubanduse ja välisvõitlejate liikumise ning
ekstremistlike ideoloogiliste mõjutuste vastu võitlemisel Lääne-Balkani riikides.

12.

Nõukogu toonitab, kui tähtis on terrorismivastase võitluse parendamine, sealhulgas asjaomaste
piirkondlike foorumite ja mehhanismide kaudu, koos Saheli ja Aafrika Sarve riikidega, arendades
nende võimeid ja jagades terrorismivastase võitluse ning vägivaldse ekstremismi ennetamise ja
sellevastase võitlusega seotud oskusteadmisi ning tegeledes piirkondlike julgeolekuohtudega.
Nõukogu tuletab meelde toetust, mida on antud terrorismivastase võitlusega ning vägivaldse
ekstremismi ennetamise ja sellevastase võitlusega seotud Aafrika algatustele, võimetele ja
operatsioonidele erinevate ELi vahendite kaudu (Aafrika rahutagamisrahastu, ÜKJP, stabiilsuse ja
rahu edendamise rahastamisvahend, ELi hädaolukorra usaldusfond Aafrika jaoks) ning kordab,
kui tähtsad on sellised algatused nagu G5 Saheli ühendväed, rahvusvaheline rakkerühm ja
AMISOM, mille eesmärk on tugevdada koordineeritud piirkondlikku reageerimist ja kohalikku
omavastutust. Nõukogu rõhutab, kui tähtis on, et EL parandaks oma suutlikkust arendada Aafrikas
julgeoleku- ja kaitsevõimet ning lisada vajaduse korral terrorismivastase võitluse oma ÜJKP
missioonidesse ja operatsioonidesse.
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13.

Nõukogu tervitab kõrge esindaja ja komisjoni tehtavat tööd strateegilise kommunikatsiooni
parandamiseks ning kutsub neid üles jätkama ELi vahendite tugevdamist, et
kommunikatsiooniga seotud probleeme tõhusamalt lahendada. Seoses sellega tervitab
nõukogu uusi täiendusi, millega tugevdatakse 2015. aastal loodud strateegilise
kommunikatsiooni lõuna töökonna võimeid, et parandada kommunikatsiooni ja
teavitustegevust lõunapoolsetes naaberriikides, sealhulgas araabia keeles, ning kujundada ja
levitada ELi ja selle poliitika kohta positiivseid narratiive. Selles protsessis saame tugineda
Euroopa strateegilise kommunikatsiooni võrgustiku oskusteadmistele.

14.

Nõukogu on mures haavatavate noorte radikaliseerumise pärast ning kutsub kõrget esindajat
ja komisjoni üles pöörama rohkem tähelepanu haridusele, kultuuridevahelisele dialoogile,
sõltumatu ja kriitilise kodanikuühiskonna tugevdamisele, töökohtade loomisele ja
piirkondlikele noortevahetusprogrammidele ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika vahel:
virtuaalne Erasmuse programm, mis ühendab Euroopa ja araabia noori, mille komisjon
2016. aastal välja kuulutas, tuleks võimalikult kiiresti ja ambitsioonikalt käivitada. Lisaks
tuleks edasi arendada koolide õpilasvahetusi ELis ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikides,
Türgis ja Lääne-Balkani riikides eTwinningu platvormi kaudu ning araabia riikidest pärit
noortele tuleks anda rohkem stipendiume.

Tugevdatud rahvusvaheline koostöö
15.

Nõukogu tervitab ELi jõupingutusi, et tugevdada terrorismivastase võitlusega seotud
teavitustegevust, koostööd ja koordineerimist selliste peamiste strateegiliste partneritega nagu
USA, Austraalia, Kanada ja Schengeni partnerid. Koostöö piirkondlike ja mitmepoolsete
organitega, mille seas on ÜRO, OSCE, Euroopa Nõukogu, NATO, Interpol, Aafrika Liit,
ülemaailmne Daeshi-vastane koalitsioon, ülemaailmne terrorismivastase võitluse foorum ja
selle Aafrika Sarve töörühm, rahapesuvastane töökond, ECOWAS, G7, G5 Sahel, ASEAN,
Araabia Riikide Liiga ning Pärsia lahe koostöönõukogu, on endiselt kõige tähtsamal kohal.
Nõukogu märgib, et tähtis on tegutseda koos teiste asjaomaste osalejatega, sealhulgas Pärsia
lahe riikide, Iisraeli ning, kooskõlas meie juhtpõhimõtetega, ka Venemaaga. Nõukogu rõhutab
veelgi, kui tähtis on jätkuv teavitustegevus, dialoog ja koostöö Afganistani, Kesk- ja KaguAasia, Hiina, India, Indoneesia, Iraani, Nigeeria ja Pakistaniga.
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16.

Nõukogu tervitab ÜRO ja selle peasekretäri praeguseid reformipüüdlusi terrorismivastase
võitluse ameti loomisel. Nõukogu kinnitab oma huvi ja toetust tugeva ja tõhusa ÜRO suhtes,
mis juhib olulist ülemaailmset terrorismivastast võitlust, kasutades tasakaalustatud
lähenemisviisi ÜRO ülemaailmse terrorismivastase võitluse strateegia nelja samba vahel.
Nõukogu julgustab praktilist koostööd ja koordineerimist ELi ja ÜRO vahel ühist huvi
pakkuvates valdkondades nii kõrgel kui ka kohalikul tasandil, tehes tihedat koostööd
terrorismivastase võitlusega seotud ÜRO organitega, sealhulgas äsja loodud terrorismivastase
võitluse ameti ja ÜRO terrorismivastase võitluse komisjoni täidesaatva direktoraadiga
(UNCTED), kasutades muu hulgas ELi antava abi andmise alusena võimete vajaduste
hindamist, mida UNCTED korraldab koos asjaomaste kolmandate riikide valitsustega.
Nõukogu toetab täielikult ÜRO peasekretäri tegevuskava vägivaldse ekstremismi
ennetamiseks.

17.

Nõukogu tervitab ülemaailmse terrorismivastase võitluse foorumi pingutusi, et tegeleda
vägivaldse ekstremismi järjest areneva ohuga ning ühtlustada rakendamist, keskenduda sellele
ja teha tihedat koostööd ÜROga. EL jätkab ülemaailmse terrorismivastase võitluse foorumi
erinevate töösuundade laiapõhjalist toetamist, sealhulgas toetades kõnealusest foorumist
inspireeritud institutsioone: rahvusvaheline õigus- ja õigusriigiinstituut Maltal, Abu Dhabis
asuv vägivaldse ekstremismi vastase võitluse rahvusvaheline tippkeskus Hedayah ning
ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfond Genfis. EL kasutab oma Aafrika
Sarve suutlikkuse suurendamise töörühma kaasesimehe rolli selleks, et aidata täita teatavaid
võimekusvajadusi tõhustatud koordineerimise, ressursside mobiliseerimise ning piirkondlike
algatuste tugevdamisviiside kavandamise kaudu.

18.

Nõukogu tuletab meelde ELi ja NATO koostööpotentsiaali asjakohastes valdkondades, nagu
seda kajastati nõukogu 2016. aasta detsembri järeldustes ühiste ettepanekute kohta eesistuja
Donald Tuski, president Jean-Claude Junckeri ja NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi
8. juulil 2016 Varssavis allkirjastatud ühisdeklaratsiooni rakendamiseks. Nõukogu tervitab
NATO otsust suurendada selle panust ülemaailmsesse terrorismivastasesse võitlusse, toetades
ülemaailmset Daeshi-vastast koalitsiooni, mille liige on ka EL.
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19.

Nõukogu tervitab ülemaailmse Daeshi-vastase koalitsiooni jõupingutusi. Kriitilise tähtsusega on
ELi toetus Iraagi ja Süüria Daeshi-järgse perioodi legitiimsete ja kaasavate poliitiliste struktuuride
viivitamatuks ja ka pikaajaliseks stabiliseerimiseks. Nõukogu on nõus kiirendama Iraagis
suutlikkuse suurendamise ja julgeolekusektori reformi nimel tehtavat tööd, seda ka koostoime
kaudu olemasolevate koordineerimis- ja teabejagamisprogrammidega Iraagi õiguskaitse- ja
luureteenistuste seas ning teiste projektidega, mille eesmärk on arendada Iraagi terrorismivastase
võitluse ja õiguskaitsealast võimet, kooskõlas ÜRO terrorismivastase võitluse vajaduste
hindamisega Iraagis. Samuti on olulise tähtsusega kiirendada tööd takistamaks Daeshil ja teistel
terroriorganisatsioonidel uutes kohtades kanda kinnitada. Sama tähtis on strateegiline
kommunikatsioon ning arendada tuleks näiteks Jordaanias, Liibanonis ja Tuneesias olevate
ülemaailmse koalitsiooni kommunikatsiooniüksuse ja ELi projektide võimalikku vastastikust
täiendamist.

ELi reageerimise tugevdamine põhivaldkondades
20.

Nõukogu kutsub üles aktiivsemale tegutsemisele vägivaldse ekstremismi ennetamise ja
sellevastase võitluse valdkonnas, muuhulgas ülemaailmsel tasandil. Nõukogu rõhutab oma
täielikku toetust ÜRO peasekretäri tegevuskavale vägivaldse ekstremismi ennetamiseks ning
vägivaldse ekstremismi ennetamise riiklike ja piirkondlike tegevuskavade väljatöötamisele.
Nõukogu märgib, et mitmed riigid on hiljuti välja töötanud oma terrorismivastase võitluse ning
vägivaldse ekstremismi ennetamise ja sellevastase võitluse strateegiad ja poliitikameetmed või
töötavad neid välja või vaatavad läbi. Nõukogu kutsub üles korrapäraselt integreerima vägivaldse
ekstremismi ennetamise ja sellevastase võitluse poliitilistesse dialoogidesse ja
abiprogrammidesse. Täiel määral tuleb kasutada OECD ajakohastatud suuniseid, milles
määratakse kindlaks vägivaldse ekstremismi ennetamise ja sellevastase võitluse vahendid ja
programmid, mida saab rahastada ametlikust arenguabist. Erilist tähelepanu tuleks pöörata rollile,
mida täidavad naised, noored. kodanikuühiskond, terrorismiohvrid ning usu- ja kogukonnajuhid
kui muutuste käivitajad ühiskonnas. Nõukogu toonitab, et oluline on vägivaldse ekstremismi
ennetamise ja sellevastase võitlusega seotud kõigi tegevuste tõhus koordineerimine, hõlmates ka
teadusuuringute ja analüüside jagamist, kollektiivset lobitööd ja kaasamist, ning ühiste
sekkumiste, programmide ja projektide väljatöötamine, et toetada partnerite tegevuskavasid, mis
käsitlevad vägivaldse ekstremismi ennetamist ja sellevastast võitlust. Nõukogu peab tervitatavaks
radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku tugevdamist tippkeskuse loomisega ja prioriteetsete
riikidega tehtava väliskoostöö kaudu ning käimasolevaid arutelusid ELi suutlikkuse edasise
suurendamise teemal kõnealuses valdkonnas.
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21.

Nõukogu võtab teadmiseks internetis leviva terroristliku ja ekstremistliku teabe poolt põhjustatud
suurenevad probleemid ning toonitab vajadust võidelda tõhusalt internetipõhise värbamise ja
radikaliseerumise vastu. Nõukogu innustab kommunikatsiooniteenuste pakkujaid,
sotsiaalmeediaettevõtjaid, ringhäälinguorganisatsioone ja muid asjaomaseid asutusi tõhustama
järjepidevalt oma jõupingutusi, et tegeleda nende probleemidega kiiremini ja globaalsemalt,
järgides oma teenuste osutamise tingimusi. Nõukogu peab tervitatavaks ettevõtete jõupingutusi
uute tehnoloogiate ja vahendite väljatöötamisel ja jagamisel, et parandada oma olemasolevaid
süsteeme, millega automaatselt tuvastatakse ja kustutatakse ebaseaduslik infosisu, ning toetada
positiivseid alternatiivseid narratiive kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2354 ja
kommunikatsioonikampaaniatega. Nõukogu tervitab ja toetab ELi internetifoorumite jõupingutusi
liikmesriikide ja ettevõtete kokkuviimiseks, et selle kiireloomulise küsimusega tegeleda. Nõukogu
tunnustab meedia rolli selliste diskursuste toetamisel, millega pakutakse alternatiive
ekstremistlikule veebisisule, võideldakse vihakõne vastu, edendatakse haridust eesmärgiga
arendada kriitilist mõtlemist ja meediapädevust kui tähtsaid elemente, millega ennetatakse
radikaliseerumise muutumist vägivaldseks ekstremismiks.

22.

Nõukogu tervitab meetmete võtmist eesmärgiga käsitleda kõige enam mõjutatud partnerriikides
terrorismivastase võitluse projektide abil terroristidest välisvõitlejate teravat probleemi, eelkõige
tagasipöördujate, sealhulgas naiste ja laste küsimuses. Tagasipöörduvate terroristidest
välisvõitlejate probleemi ja laiemalt terrorismivastast võitlust käsitlevate jõupingutuste üks
olulisemaid komponente on endiselt teabe jagamine. Astutud on märkimisväärseid samme, et
tegeleda selle väljakutsega ELi-sisesel tasandil, ning vaja on jätkuvat koostööd partnerriikidega,
tagamaks, et kõige tõsisemaid terrorismiohte käsitlevat teavet jagatakse õigusnõuetele vastaval
moel nendega, kes seda vajavad. Nõukogu toonitab, et oluline on jagada kogemusi, et tuua kohtu
ette terroristidest välisvõitlejad, võidelda radikaliseerumise vastu vanglates ning edendada
integratsiooni ühiskonnas. Nõukogu märgib, et tähtis on toetada piiriüleseid uurimisi ja
süüdimõistmisi, eelkõige terroristidest välisvõitlejate ja terroriaktide planeerimises või
teostamises kahtlustatavate isikute puhul. Nõukogu innustab edasist tegevust kõnealuses
valdkonnas, sealhulgas Europoli ja prioriteetsete riikide vahelise õiguskaitsealase koostöö kaudu,
kui see on asjakohane, ning märgib Eurojusti rolli liikmesriikide abistamisel kõnealuste riikidega
koostöös toimuvate uurimiste ja süüdimõistmise puhul. Samuti kutsub nõukogu üles tihedamale
koostööle Interpoliga, et edendada dialoogi ja koostööd tähtsamates julgeolekuküsimustes, mis
hõlmavad muu hulgas terrorismi, rahvusvahelist organiseeritud kuritegevust ja küberkuritegevust.
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23.

Nõukogu toonitab vajadust jätkata nende jõupingutuste esmatähtsaks pidamist, millega
võideldakse terrorismi rahastamise ja rahapesu vastu. See hõlmab selliste meetmete ja
määruste rakendamist, mille eesmärk on ennetada finantssüsteemide väärkasutamist
kõnealusel otstarbel, tugevdada õigusalast koostööd ja reageerimist, edendada koostööd
pädevate asutuste vahel, külmutada terroristide varad, võtta vastu ja rakendada sanktsioone
ning tagada õiguskaitsevahendid, mida on vaja ebaseadusliku finantstegevuse tuvastamiseks.
Seoses sellega kinnitab nõukogu taas oma toetust rahvusvahelistele foorumitele, sealhulgas
rahapesuvastasele töökonnale, G20-le ja ülemaailmse Daeshi-vastase koalitsiooni töörühmale,
mis tegeleb terrorismi rahastamise vastase võitlusega. Lisaks kutsutakse üles toetama veelgi
enam kolmandaid riike nende terrorismi rahastamise ja rahapesu vastases võitluses, nagu on
kirjeldatud komisjoni tegevuskavas. See hõlmab teabe jagamise parandamist ja tõhustamist
ning tehnilise abi pakkumist kolmandatele riikidele, et suurendada nende suutlikkust järgida
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone ja rahapesuvastase töökonna soovitusi rahapesu ja
terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta. EL toetab kolmandate riikide jõupingutusi
eesmärgiga teha kindlaks terrorirühmituste mis tahes võimalikud tuluallikad, näiteks
ebaseaduslik kaubandus, ja nende vastu võidelda. Seoses sellega tuleks erilist tähelepanu
pöörata võitlusele kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise vastu, pidades silmas ka
rahvusvahelist kohustust kaitsta inimkonna kultuuripärandit. Sellega seoses teeb nõukogule
heameelt, et hiljuti avati allkirjastamiseks Euroopa Nõukogu konventsioon, mis käsitleb
kultuuriväärtustega seotud õiguserikkumisi.
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24.

Nõukogu toonitab, et terrorismivastases võitluses on oluline kriminaalõiguslik lähenemine ja
partnerriikide toetamine, et aidata neil tõhustada kriminaalõiguslikku reageerimist kooskõlas
rahvusvahelise õigusega, sealhulgas rahvusvahelise inimõigustealase õigusega,
rahvusvahelise pagulasõigusega ja rahvusvahelise humanitaarõigusega, ning parandada
terrorismivastase võitlusega seotud juhtumite uurimist õigusriigi põhimõttest lähtuvalt.
Jätkata tuleb jõupingutuste tegemist tihedas koostöös Iraagi, muude kolmandate riikide ja
rahvusvaheliste organisatsioonidega, et tuua Daesh ja muud terroriorganisatsioonid kohtu ette.
Terrorismivastane võitlus tuleks aina enam integreerida õigusprogrammidesse. Nõukogu
innustab partnerriike Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas ühtlustama oma tegevust Euroopa
Nõukogu konventsioonidega, mis on avatud ka mitteliikmetele, ning lõpuks nende
konventsioonidega ühinema. Komisjonil ja Euroopa välisteenistusel palutakse uurida viise,
kuidas arendada prioriteetsete partneritega tehtavat õigusalast koostööd kriminaalasjades, ning
eelkõige arutada, kui teostatav ja kasulik oleks pidada nende riikidega läbirääkimisi uute ELi
tasandi vastastikuse õigusabi lepingute sõlmimiseks. Seoses sellega toonitab nõukogu samuti,
et tähtis on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 2322, mille eesmärk on tugevdada
rahvusvahelist terrorismivastast õigus- ja politseikoostööd, kuna sellega suurendatakse
teadlikkust vajaduse kohta teha nendes valdkondades koostööd ja luua selle edendamiseks
vahendeid. Nõukogu rõhutab ka seda, kui oluline on terrorismiohvrite õigusi käsitlev poliitika
ja nende õiguste kaitsmine.

25.

Nõukogu märgib ära Europoli poolt 2017. aastal koostatud raske ja organiseeritud
kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnangu, mis käsitleb seoseid rahvusvahelise raske ja
organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi vahel. Seoses sellega kutsub nõukogu üles neid
seoseid jätkuvalt hindama ning seadma oma keskendatud tegevuse eesmärgiks organiseeritud
kuritegevuse rühmitused, kes vahendavad inimkaubandust ning relvade, uimastite ja
kaupadega kauplemist prioriteetsetes riikides Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, Lääne-Balkani
riikides ja Türgis, kaasates sealhulgas vajaduse korral need riigid veelgi enam ELi
politseitsüklisse. Nõukogu tervitab eelkõige ELi ja Lääne-Balkani riikide ühist tegevuskava,
milles käsitletakse ebaseaduslikku tulirelvakaubandust, ning märgib, et kavatsetakse läbi
vaadata 2005. aasta ELi strateegia väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona
ebaseadusliku hankimise ja salakaubaveo vastaseks võitluseks.
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26.

Nõukogu tervitab ÜRO Julgeolekunõukogu 2016. aasta septembri resolutsiooni 2309
„Terrorirünnakutest rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule tulenevad ohud:
lennundusjulgestus“ ning ELi uut keskendumist partnerriikide toetamisele, et aidata neil
parandada oma lennundusjulgestusmenetlusi rahvusvahelistest standarditest lähtudes,
eelkõige Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikides. Nõukogu toonitab, et oluline on võtta tõhusaid ja
proportsionaalseid meetmeid, et võidelda lennundusjulgestust aina rohkem ähvardava
terroriohu vastu, ning innustab liikmesriike, komisjoni ja Euroopa välisteenistust jätkama
selliste ohtude ühist hindamist ja leevendamist. Nõukogu rõhutab, et tähtis on teha
rahvusvahelisel tasandil tihedat koostööd terrorismiohu vastu võitlemiseks, sealhulgas
rahvusvahelises merendussektoris. Samuti tervitab nõukogu 2017. aasta veebruaris
ühehäälselt vastu võetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2341, milles käsitletakse
elutähtsate taristute kaitsmist terrorismiohu eest.

10384/17
LISA

mt/mkk
DGC 2C

13

ET

