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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. panee merkille, että vaikka muuttoliike- 

ja pakolaiskriisin ratkaisemiseksi on otettu 

käyttöön runsaasti talousarviovaroja 

vuosina 2015 ja 2016, ratkaisua ei ole vielä 

löydetty unionin sisällä eikä sen 

ulkopuolella pakolaisten lähtömaissa; 

korostaa kuitenkin, että talousarviovarat 

eivät riitä ja että tämän kriisin 

ratkaisemiseksi tarvitaan huomattavasti 

lisävaroja, koska pakolaisten ja 

maahanmuuttajien määrän kasvua ei voida 

pitää tilapäisenä ilmiönä; tähdentää, että 

vuotuisen talousarviomenettelyn lisäksi 

myös tulevassa monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarvioinnissa olisi 

etsittävä pidemmän aikavälin ratkaisuja; 

kehottaa painokkaasti komissiota 

esittämään keskipitkän ja pitkän aikavälin 

toimintapoliittisen ja rahoitusta koskevan 

suunnitelman muuttoliikekriisin ja sen 

vuoden 2017 talousarvioon kohdistuvan 

vaikutuksen käsittelemiseksi; toteaa, että 

kaikkia unionin rahoittamia toimia olisi 

pidettävä investointeina pakolaisia ja 

muuttoliikettä koskevien haasteiden 

ratkaisemiseksi; korostaa tarvetta puuttua 

muuttoliikeilmiön perussyihin 

kohentamalla elinoloja erityisesti siten, että 

parannetaan koulutusta ja 

sairaanhoitopalveluja ja lisätään tukea 

infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin 

maahanmuuttajien alkuperämaissa tai 

17. panee merkille, että vaikka muuttoliike- 

ja pakolaiskriisin ratkaisemiseksi on otettu 

käyttöön runsaasti talousarviovaroja 

vuosina 2015 ja 2016, ratkaisua ei ole vielä 

löydetty unionin sisällä eikä sen 

ulkopuolella pakolaisten lähtömaissa; 

korostaa kuitenkin, että talousarviovarat 

eivät riitä ja että tämän kriisin 

ratkaisemiseksi tarvitaan huomattavasti 

lisävaroja, koska pakolaisten ja 

maahanmuuttajien määrän kasvua ei voida 

pitää tilapäisenä ilmiönä; tähdentää, että 

vuotuisen talousarviomenettelyn lisäksi 

myös tulevassa monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarvioinnissa olisi 

etsittävä pidemmän aikavälin ratkaisuja; 

kehottaa painokkaasti komissiota 

esittämään keskipitkän ja pitkän aikavälin 

toimintapoliittisen ja rahoitusta koskevan 

suunnitelman muuttoliikekriisin ja sen 

vuoden 2017 talousarvioon kohdistuvan 

vaikutuksen käsittelemiseksi; toteaa, että 

kaikkia unionin rahoittamia toimia olisi 

pidettävä investointeina pakolaisia ja 

muuttoliikettä koskevien haasteiden 

ratkaisemiseksi; korostaa tarvetta puuttua 

muuttoliikeilmiön perussyihin 

kohentamalla elinoloja erityisesti siten, että 

parannetaan koulutusta ja 

sairaanhoitopalveluja ja lisätään tukea 

infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin 

maahanmuuttajien alkuperämaissa tai 
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maissa, joista he ensimmäisen kerran 

etsivät suojaa; tähdentää, että muuttoliike- 

ja pakolaiskriisin rahoittaminen ei saisi 

vaarantaa tai estää unionin muiden 

tärkeiden politiikkojen toteutusta; 

maissa, joista he ensimmäisen kerran 

etsivät suojaa; tähdentää, että muuttoliike- 

ja pakolaiskriisin rahoittaminen ei saisi 

vaarantaa tai estää unionin muiden 

tärkeiden politiikkojen toteutusta; korostaa 

tässä valossa, että solidaarisuus kuuluu 

unionin talousarvion perusperiaatteisiin; 

on huolissaan siitä, että pakolaiskriisissä 

solidaarisuutta osoitetaan epätasaisesti eri 

puolilla unionia; kehottaa komissiota 

jälleen esittämään ehdotuksen siitä, miten 

unionin talousarviolla voidaan ohjata 

jäsenvaltioita suhtautumaan 

solidaarisuuteen tasapainoisemmin; 

Or. en 
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18. pitää tärkeänä myöntää lisärahoitusta 

uudelleensijoitusjärjestelmiä, 

siirtomenettelyjä ja palauttamistoimia 

varten erityisesti turvapaikka-, 

maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 

(AMIF) yhteydessä, jotta voidaan luoda 

vaikuttava unionin turvapaikka- ja 

muuttoliikepolitiikka sekä ehkäistä ja 

vähentää laitonta muuttoliikettä; korostaa 

tarvetta luoda unionin talousarviossa 

mahdollisuuksia kehittää 

uudelleensijoitusalueita ja turvallisia 

alueita Afrikan mantereella ja Lähi-

idässä yhteistyössä Afrikan unionin, 

Arabiliiton ja YK:n pakolaisjärjestön 

(UNHCR) kanssa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


