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Tarkistus  1 

Pier Antonio Panzeri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin 

toiminta tällä alalla 

2014/2216(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

153 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

153. kehottaa komissiota luomaan 

innovatiivisia rahoitusjärjestelyitä 

verouudistusten toteuttamiseksi ja 

korruption, laittomien rahavirtojen ja 

veronkierron torjunnan tehostamiseksi; 

kannustaa tässä yhteydessä harkitsemaan 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksia, tukien ja lainojen 

yhdistämistä ja kehitysmaiden auttamista 

ottamaan tehokkaammin käyttöön omat 

resurssinsa; 

153. kehottaa komissiota luomaan 

innovatiivisia rahoitusjärjestelyitä 

verouudistusten toteuttamiseksi ja 

korruption, laittomien rahavirtojen ja 

veronkierron torjunnan tehostamiseksi; 

kannustaa tässä yhteydessä harkitsemaan 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksia, tukien ja lainojen 

yhdistämistä ja kehitysmaiden auttamista 

ottamaan tehokkaammin käyttöön omat 

resurssinsa; panee merkille kehotuksen 

ottaa käyttöön kansainvälinen 

finanssitransaktiovero, joka toimisi 

lisärahoituslähteenä kehitykselle, ja 

muistuttaa EU:n jäsenvaltioita, että ne 

ovat jo sopineet finanssitransaktioveron 

käyttöönotosta omissa maissaan ja 

sitoutuneet suuntaamaan osan tuloista 

globaalien julkishyödykkeiden, kuten 

kehityksen, rahoittamiseen; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Pier Antonio Panzeri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin 

toiminta tällä alalla 

2014/2216(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

183 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

183. tuomitsee Välimerellä sattuneiden 

kuolemantapausten suuren määrän, joka 

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön 

hengenvaarallisia matkoja käsittelevän 

raportin ”Fatal Journeys” mukaan oli 3 000 

vuonna 2013, ja toteaa, että tämän 

perusteella Välimeri on alue, jossa 

surmansa saaneiden laittomien 

maahanmuuttajien määrä on maailman 

suurin; on erittäin huolissaan EU:hun 

matkalla olleisiin maahanmuuttajiin ja 

turvapaikanhakijoihin kohdistuneista 

ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa 

unionia ja sen jäsenvaltioita tekemään 

yhteistyötä YK:n, alueellisten 

mekanismien, hallitusten ja 

kansalaisjärjestöjen kanssa tämän 

ongelman ratkaisemiseksi; painottaa 

tarvetta luoda kiireesti unionin tasolla 

nykyistä voimakkaampia ja yhtenäisempiä 

politiikkatoimia, jotka on tiiviimmin 

kytketty solidaarisuuden periaatteeseen, 

jotta voidaan puuttua maahanmuuttajiin, 

pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin 

liittyviin kiperiin ongelmiin kansainvälistä 

ihmisoikeuslainsäädäntöä ja 

perustavanlaatuista ihmisarvoa 

kunnioittaen, ja kehottaa unionia ottamaan 

käyttöön Euroopan yhteisen 

turvapaikkajärjestelmän ja takaamaan 

183. tuomitsee Välimerellä sattuneiden 

kuolemantapausten suuren määrän, joka 

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön 

hengenvaarallisia matkoja käsittelevän 

raportin ”Fatal Journeys” mukaan oli 3 000 

vuonna 2013, ja toteaa, että tämän 

perusteella Välimeri on alue, jossa 

surmansa saaneiden laittomien 

maahanmuuttajien määrä on maailman 

suurin; on erittäin huolissaan EU:hun 

matkalla olleisiin maahanmuuttajiin ja 

turvapaikanhakijoihin kohdistuneista 

ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa 

unionia ja sen jäsenvaltioita tekemään 

yhteistyötä YK:n, alueellisten 

mekanismien, hallitusten ja 

kansalaisjärjestöjen kanssa tämän 

ongelman ratkaisemiseksi; painottaa 

tarvetta luoda kiireesti unionin tasolla 

nykyistä voimakkaampia ja yhtenäisempiä 

politiikkatoimia, jotka on tiiviimmin 

kytketty solidaarisuuden periaatteeseen, 

jotta voidaan puuttua maahanmuuttajiin, 

pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin 

liittyviin kiperiin ongelmiin kansainvälistä 

ihmisoikeuslainsäädäntöä ja 

perustavanlaatuista ihmisarvoa 

kunnioittaen, ja kehottaa unionia 

takaamaan kaikkialla unionin alueella 

vastaanottomenettelyitä koskevat tehokkaat 
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kaikkialla unionin alueella 

vastaanottomenettelyitä koskevat tehokkaat 

yhteiset vaatimukset, joilla suojellaan 

ilman huoltajaa olevia alaikäisiä ja 

kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 

olevia; pyytää varapuheenjohtajaa / 

korkeaa edustajaa, maahanmuutto- ja 

sisäasioista vastaavaa komission jäsentä ja 

Euroopan ulkosuhdehallintoa lisäämään 

jäsenvaltioiden keskeistä yhteistyötä ja 

tasapuolista vastuunjakoa, joka koskee 

myös pakolaisten vastaanottoa ja 

uudelleensijoittamista sekä osallistumista 

etsintä- ja pelastuspalveluihin, joilla 

autetaan maahanmuuttajia, jotka ovat 

joutuneet merihätään pyrkiessään EU:n 

rannikolle; muistuttaa tässä yhteydessä 

tarpeesta noudattaa Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen vahvistamaa 

palauttamiskiellon periaatetta 

eurooppalaisilla ja kansainvälisillä vesillä; 

muistuttaa komissiota, että se on sitoutunut 

kehittämään riittäviä laillisen 

maahanmuuton kanavia; kehottaa siksi 

jäsenvaltioita panemaan kaikilta osin 

täytäntöön hiljattain hyväksytyn EU:n 

yhteisen turvapaikkapaketin sekä 

maahanmuuttoa koskevan yhteisen 

lainsäädännön; kehottaa jäsenvaltioita 

osallistumaan 

uudelleensijoittamisohjelmiin ja 

jouduttamaan alueellisten suojeluohjelmien 

kehittämistä eniten kärsineillä alueilla; 

painottaa, että on torjuttava laittoman 

maahanmuuton perimmäisiä syitä; 

kannustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 

jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä 

huomiota maihin, joista ihmiskauppa tai 

ihmisten salakuljetus saa alkunsa, 

kauttakulkumaihin sekä kohdemaihin; 

kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa ja jäsenvaltioita vahvistamaan 

edelleen unionin ulkoista ulottuvuutta 

tekemällä yhteistyötä alkuperä- ja 

kauttakulkumaiden, myös EU:n 

kumppanimaiden, kanssa erityisesti 

Välimeren alueella, ottamalla nämä 

kysymykset systemaattisesti esille 

yhteiset vaatimukset, joilla suojellaan 

ilman huoltajaa olevia alaikäisiä ja 

kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 

olevia; pyytää varapuheenjohtajaa / 

korkeaa edustajaa, maahanmuutto- ja 

sisäasioista vastaavaa komission jäsentä ja 

Euroopan ulkosuhdehallintoa lisäämään 

jäsenvaltioiden keskeistä yhteistyötä ja 

tasapuolista vastuunjakoa, joka koskee 

myös pakolaisten vastaanottoa ja 

uudelleensijoittamista sekä osallistumista 

etsintä- ja pelastuspalveluihin, joilla 

autetaan maahanmuuttajia, jotka ovat 

joutuneet merihätään pyrkiessään EU:n 

rannikolle; muistuttaa tässä yhteydessä 

tarpeesta noudattaa Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen vahvistamaa 

palauttamiskiellon periaatetta 

eurooppalaisilla ja kansainvälisillä vesillä; 

muistuttaa komissiota, että se on sitoutunut 

kehittämään riittäviä laillisen 

maahanmuuton kanavia; kehottaa siksi 

jäsenvaltioita panemaan kaikilta osin 

täytäntöön hiljattain hyväksytyn EU:n 

yhteisen turvapaikkapaketin sekä 

maahanmuuttoa koskevan yhteisen 

lainsäädännön ja pyytää tämän vuoksi 

toteuttamaan Dublinin asetuksen 

33 artiklassa tarkoitetun 

kriisimekanismin, johon sisällytetään 

selvästi määritelty jäsenvaltiokohtainen 

vähimmäisosuus, jotta saadaan nopeasti 

toimintaan turvapaikkojen uudelleen 

jakamista koskeva kriisimekanismi, jolla 

lievennetään painetta tilanteesta eniten 

kärsineissä jäsenvaltioissa, joiden 

vähimmäiskiintiö on selvästi ylittynyt; 

kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan 

uudelleensijoittamisohjelmiin ja 

jouduttamaan alueellisten suojeluohjelmien 

kehittämistä eniten kärsineillä alueilla; 

painottaa, että on torjuttava laittoman 

maahanmuuton perimmäisiä syitä; 

kannustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 

jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä 

huomiota maihin, joista ihmiskauppa tai 

ihmisten salakuljetus saa alkunsa, 

kauttakulkumaihin sekä kohdemaihin; 
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poliittisissa vuoropuheluissa kyseisten 

maiden kanssa sekä poliittisissa 

julkilausumissa ja edistämällä näiden 

maiden kanssa tehtävää yhteistyötä 

mahdollisimman paljon, jotta voidaan 

purkaa maahanmuuttajien kuljetukseen 

käytettäviä verkostoja ja torjua 

mafiajärjestöjä, jotka hyötyvät 

ihmiskaupasta ja ihmisten 

salakuljettamisesta; 

kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa ja jäsenvaltioita vahvistamaan 

edelleen unionin ulkoista ulottuvuutta 

tekemällä yhteistyötä alkuperä- ja 

kauttakulkumaiden, myös EU:n 

kumppanimaiden, kanssa erityisesti 

Välimeren alueella, ottamalla nämä 

kysymykset systemaattisesti esille 

poliittisissa vuoropuheluissa kyseisten 

maiden kanssa sekä poliittisissa 

julkilausumissa ja edistämällä näiden 

maiden kanssa tehtävää yhteistyötä 

mahdollisimman paljon, jotta voidaan 

purkaa maahanmuuttajien kuljetukseen 

käytettäviä verkostoja ja torjua 

mafiajärjestöjä, jotka hyötyvät 

ihmiskaupasta ja ihmisten 

salakuljettamisesta; 

Or. en 

 

 


