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LYHYET PERUSTELUT

EU on viime vuosina kohdannut yhä enemmän muuttoliikkeeseen, liikkuvuuteen ja 
turvallisuuteen liittyviä haasteita. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi komissio ehdotti 
toukokuussa 2018, että muuttoliikkeeseen ja rajavalvontaan vuosina 2021–2027 
kohdistettavan rahoituksen määrää lisättäisiin merkittävästi.

Ehdotettu asetus rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta 
on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa, ja siinä keskitytään yksinomaan toimiin, jotka 
liittyvät henkilötarkastuksiin rajavalvonnan yhteydessä.

Yleisesti ottaen valmistelija kannattaa ehdotettua asetusta, joka tarjoaa rahoituspuitteet 
vahvalle ja tehokkaalle rajaturvallisuudelle ja turvaa samalla ihmisten vapaan liikkuvuuden. 
Hän kannattaa erityisesti tähän rahastoon osoitettujen määrärahojen lisäämistä, joustavuuden 
parantamista, jotta voidaan vastata paremmin muuttuviin haasteisiin, sekä painopisteen 
asettamista menojen laatuun ja parempaan seuranta- ja arviointikehykseen.

Tämän vuoksi valmistelija on sitä mieltä, että väline ja erityisesti sen ulkoinen ulottuvuus on 
riittävä ja vastaa EU:n painopisteitä. Erityistä huomiota olisi kuitenkin kiinnitettävä 
johdonmukaisuuden varmistamiseen ja synergian luomiseen tämän välineen ja kaiken muun 
muuttoliikkeeseen ja rajaturvallisuuteen liittyvän rahoituksen välillä, olivatpa kyseessä sitten 
EU:n ulkoisen rahoituksen välineet tai muut EU:n välineet ja rahastot, joilla on ulkoinen 
ulottuvuus, kuten turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan ja 
79 artiklan 2 kohdan d alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan ja 
79 artiklan 2 kohdan d alakohdan sekä 80 
artiklan,

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) SEUT-sopimuksen 80 artiklan 
mukaisesti kyseisessä toimintapolitiikassa 
ja sen toteuttamisessa olisi noudatettava 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta, 
myös rahoituksen osalta.

(2) SEUT-sopimuksen 80 artiklan 
mukaisesti kyseisessä toimintapolitiikassa 
ja sen toteuttamisessa olisi noudatettava 
kaikkien Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta, 
myös rahoituksen osalta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rahoitusväline olisi pantava 
täytäntöön noudattaen täysimääräisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita ja 
unionin kansainvälisiä velvoitteita 
perusoikeuksien osalta.

(15) Rahoitusväline olisi pantava 
täytäntöön noudattaen täysimääräisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita ja 
unionin kansainvälisiä velvoitteita 
perusoikeuksien osalta sekä 
palauttamiskiellon periaatetta. Lisäksi se 
on pantava täytäntöön noudattaen täysin 
avoimuuden ja jäljitettävyyden 
periaatteita.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta täydentävyyttä voidaan 
vahvistaa, merialan toimintojen 
yhdenmukaisuutta tehostaa sekä välttää 
toimien päällekkäisyyttä ja lieventää 
talousarvioon liittyviä rajoitteita merialan 
kaltaisella kalliiden toimintojen alalla, 
rahoitusvälineestä olisi tuettava 
luonteeltaan monikäyttöisiä 
merioperaatioita, joissa päätavoitteena on 
rajavalvonta, mutta samanaikaisesti 

(33) Jotta täydentävyyttä voidaan 
vahvistaa, merialan toimintojen 
yhdenmukaisuutta tehostaa sekä välttää 
toimien päällekkäisyyttä ja lieventää 
talousarvioon liittyviä rajoitteita merialan 
kaltaisella kalliiden toimintojen alalla, 
rahoitusvälineestä olisi tuettava 
luonteeltaan monikäyttöisiä 
merioperaatioita, joissa päätavoitteena on 
rajavalvonta, mutta samanaikaisesti 
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voitaisiin pyrkiä muihinkin tavoitteisiin. voitaisiin pyrkiä muihinkin siihen liittyviin 
tavoitteisiin, kuten ihmiskaupan 
torjumiseen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Kun rahoitusvälineestä tuetaan 
kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin 
liittyviä toimenpiteitä, synergiaa olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti ja 
noudatettava yhdenmukaisuutta sellaisten 
muiden unionin ulkopuolella toteutettavien 
toimien kanssa, jotka saavat tukea unionin 
ulkoisen avun rahoitusvälineistä, ja 
täydennettävä kyseisiä toimia. Näiden 
toimien toteuttamisessa olisi etenkin 
pyrittävä noudattamaan täysin 
yhdenmukaisesti asianomaista maata tai 
aluetta koskevan unionin ulkoisen 
toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja 
yleistavoitteita. Rahaston ulkoisen 
ulottuvuuden puitteissa rahoitusvälineestä 
olisi myönnettävä kohdennettua tukea 
kolmansien maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön tehostamiseen ja niiden 
rajavalvontaan ja rajaturvallisuuden 
ylläpitämisvalmiuksiin liittyvien keskeisten 
näkökohtien vahvistamiseen sellaisilla 
alueilla, joilla on merkitystä unionin 
muuttoliikepolitiikan ja 
turvallisuustavoitteiden kannalta.

(34) Kun rahoitusvälineestä tuetaan 
kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin 
liittyviä toimenpiteitä, synergiaa olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti ja 
noudatettava yhdenmukaisuutta sellaisten 
muiden unionin ulkopuolella toteutettavien 
toimien kanssa, jotka saavat tukea unionin 
ulkoisen avun rahoitusvälineistä sekä 
mahdollisista muista unionin 
rahoitusvälineistä, joilla on ulkoinen 
ulottuvuus, kuten turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahastosta, ja 
täydennettävä kyseisiä toimia. Näiden 
toimien toteuttamisessa olisi etenkin 
pyrittävä noudattamaan täysin 
yhdenmukaisesti asianomaista maata tai 
aluetta koskevan unionin ulkoisen 
toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja 
yleistavoitteita. Rahaston ulkoisen 
ulottuvuuden puitteissa rahoitusvälineestä 
olisi myönnettävä kohdennettua tukea 
kolmansien maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön tehostamiseen ja niiden 
rajavalvontaan ja rajaturvallisuuden 
ylläpitämisvalmiuksiin liittyvien keskeisten 
näkökohtien vahvistamiseen sellaisilla 
alueilla, joilla on merkitystä unionin 
muuttoliikepolitiikan ja 
turvallisuustavoitteiden kannalta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(37) Rahoitusvälineessä olisi otettava 
huomioon joustavuuden lisäämisen ja 
yksinkertaistamisen tarve mutta myös
ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset 
sekä varmistettava resurssien jakautuminen 
tavalla, joka on oikeudenmukainen ja avoin 
siten, että saavutetaan tässä asetuksessa 
asetetut tavoitteet.

(37) Rahoitusvälineessä olisi otettava 
huomioon joustavuuden lisäämisen ja 
yksinkertaistamisen tarve mutta myös 
ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset 
sekä varmistettava resurssien jakautuminen 
tavalla, joka on oikeudenmukainen ja avoin 
siten, että saavutetaan tässä asetuksessa 
asetetut tavoitteet. Täyttääkseen 
rahoituksen avoimuuden vaatimukset 
komission olisi julkistettava yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa tietoja erityisesti 
temaattisen rahoitusvälineen vuotuisten ja 
monivuotisten ohjelmien kehityksestä. 
Jäsenvaltiot olisi velvoitettava jakamaan 
kaikki hallussaan olevat tiedot 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoitavien ohjelmien kehittämisestä. 
Komission olisi koottava nämä tiedot 
yhteen ja julkaistava ne yhdessä 
verkkoportaalissa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Osa käytettävissä olevista 
rahoitusvälineen varoista voitaisiin 
alkuperäisen määrän lisäksi osoittaa myös 
sellaisiin jäsenvaltioiden ohjelmiin, joilla 
toteutetaan erityistoimia. Kyseiset 
erityistoimet olisi määriteltävä unionin 
tasolla ja niiden olisi liityttävä toimiin, 
jotka edellyttävät yhteisiä ponnisteluja tai 
toimiin, jotka ovat tarpeen sellaisen 
unionissa tapahtuneen kehityksen 
huomioon ottamiseksi, jonka vuoksi 
yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle on 
myönnettävä lisärahoitusta. Kyseessä voi 
olla esimerkiksi Euroopan raja- ja 
merivartioviraston operatiiviseen 
toimintaansa tarvitsemien teknisten 
laitteiden osto jäsenvaltioiden kansallisten 
ohjelmien kautta, viisumihakemusten 

(43) Osa käytettävissä olevista 
rahoitusvälineen varoista voitaisiin 
alkuperäisen määrän lisäksi osoittaa myös 
sellaisiin jäsenvaltioiden ohjelmiin, joilla 
toteutetaan erityistoimia. Kyseiset 
erityistoimet olisi määriteltävä unionin 
tasolla ja niiden olisi liityttävä toimiin, 
jotka edellyttävät yhteisiä ponnisteluja 
jäsenvaltioiden kesken tai toimiin, jotka 
ovat tarpeen sellaisen unionissa 
tapahtuneen kehityksen huomioon 
ottamiseksi, jonka vuoksi yhdelle tai 
useammalle jäsenvaltiolle on myönnettävä 
lisärahoitusta. Kyseessä voi olla 
esimerkiksi Euroopan raja- ja 
merivartioviraston operatiiviseen 
toimintaansa tarvitsemien teknisten 
laitteiden osto jäsenvaltioiden kansallisten 
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käsittelyn uudistaminen, uusien laaja-
alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja 
järjestelmien välisen yhteentoimivuuden 
varmistaminen. Komissio määrittelee 
kyseiset erityistoimet työohjelmissaan.

ohjelmien kautta, viisumihakemusten 
käsittelyn uudistaminen, uusien laaja-
alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja 
järjestelmien välisen yhteentoimivuuden 
varmistaminen. Komissio määrittelee 
kyseiset erityistoimet työohjelmissaan.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusväline on osa yhdennetyn 
rajaturvallisuuden rahastoa ja sen 
toimintapoliittisena tavoitteena on 
varmistaa vahva ja tehokas Euroopan 
yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla 
samalla, kun suojataan henkilöiden vapaa 
liikkuvuus unionin sisällä unionin 
perusoikeuksiin sitoutumisen mukaisesti ja 
edistetään siten turvallisuuden korkean 
tason varmistamista unionissa.

1. Rahoitusväline on osa yhdennetyn 
rajaturvallisuuden rahastoa ja sen 
toimintapoliittisena tavoitteena on 
varmistaa vahva ja tehokas Euroopan 
yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla 
samalla, kun suojataan henkilöiden vapaa 
liikkuvuus unionin sisällä unionin 
perusoikeuksiin sitoutumisen mukaisesti ja 
edistetään siten turvallisuuden ja suojan 
korkean tason varmistamista unionissa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuetaan eurooppalaisen raja- ja 
merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa 
yhdennettyä eurooppalaista 
rajaturvallisuutta, josta vastaavat yhdessä 
Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja 
rajavalvonnasta vastaavat kansalliset 
viranomaiset, laillisten rajanylitysten 
helpottamiseksi, laittoman maahanmuuton 
ja rajatylittävän rikollisuuden 
ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja 
muuttovirtojen hallitsemiseksi tehokkaalla 
tavalla;

a) tuetaan eurooppalaisen raja- ja 
merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa 
yhdennettyä eurooppalaista 
rajaturvallisuutta, josta vastaavat yhdessä 
Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja 
rajavalvonnasta vastaavat kansalliset 
viranomaiset, laillisten rajanylitysten 
helpottamiseksi, laittoman maahanmuuton 
ja rajatylittävän rikollisuuden 
ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja 
muuttovirtojen hallitsemiseksi tehokkaalla 
tavalla varmistamalla 
turvapaikkaoikeuden noudattamisen ja 
soveltamalla yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon 
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periaatteita;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Välineestä rahoitettavat toimet on 
toteutettava perusoikeuksia ja ihmisarvoa 
täysimääräisesti kunnioittaen. Toimien on 
erityisesti oltava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, tietosuojaa koskevan 
unionin oikeuden, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen ja 
kolmansien maiden kansalaisten 
oikeudenmukaisen kohtelun periaatteen 
mukaisia ja niissä on kunnioitettava 
oikeutta turvapaikkaan ja kansainväliseen 
suojeluun sekä noudatettava 
palauttamiskiellon periaatetta ja unionin 
ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä 
velvoitteita, jotka johtuvat 
kansainvälisistä välineistä, joihin ne ovat 
liittyneet, kuten pakolaisten oikeusasemaa 
koskeva 28 päivänä heinäkuuta 1951 
tehty Geneven yleissopimus ja sitä 
täydentävä 31 päivänä tammikuuta 1967 
tehty New Yorkin pöytäkirja.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Toteuttaessaan välineestä 
rahoitettavia, merirajojen valvontaan 
liittyviä toimia jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
kansainvälisen merioikeuden mukaisiin 
velvoitteisiinsa antaa apua merihädässä 
oleville henkilöille. Välineestä tuettavia 
laitteita ja järjestelmiä voidaan käyttää 
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etsintä- ja pelastustilanteissa, joita saattaa 
syntyä merirajojen valvontaoperaation 
aikana, ja siten auttaa varmistamaan 
suojelu ja pelastaminen merellä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot 
varmistavat, että tämän asetuksen nojalla 
myönnetty tuki ja jäsenvaltioiden 
myöntämä tuki ovat yhdenmukaisia 
unionin asiaankuuluvien toimien, 
politiikkojen ja painopisteiden kanssa ja 
että ne täydentävät unionin muita 
rahoitusvälineitä.

2. Komissio, Euroopan parlamentti
ja jäsenvaltiot varmistavat, että tämän 
asetuksen nojalla myönnetty tuki ja 
jäsenvaltioiden myöntämä tuki ovat 
yhdenmukaisia unionin asiaankuuluvien 
toimien, politiikkojen ja painopisteiden 
kanssa ja että ne täydentävät unionin muita 
rahoitusvälineitä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vahvistaa 
kokonaismäärän, joka on käytettävissä 
temaattiseen rahoitusvälineeseen unionin 
talousarvion vuotuisista määrärahoista.

5. Komissio vahvistaa Euroopan 
parlamenttia kuultuaan kokonaismäärän, 
joka on käytettävissä temaattiseen 
rahoitusvälineeseen unionin talousarvion 
vuotuisista määrärahoista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio hyväksyy 
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetut rahoituspäätökset temaattisen 
rahoitusvälineen osalta ja määrittää 
tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät 

6. Komissio hyväksyy Euroopan 
parlamenttia kuultuaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetut rahoituspäätökset temaattisen 
rahoitusvälineen osalta ja määrittää 
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kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle. 
Rahoituspäätöksissä esitetään tarvittaessa 
rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu 
kokonaismäärä.

tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät 
kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle. 
Rahoituspäätöksissä esitetään tarvittaessa 
rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu 
kokonaismäärä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 
rahoituspäätöksen hyväksymisen jälkeen 
komissio voi vastaavasti muuttaa 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoituja ohjelmia.

7. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 
rahoituspäätöksen hyväksymisen jälkeen 
komissio voi vastaavasti muuttaa 
Euroopan parlamenttia kuultuaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoituja ohjelmia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä jaksoa sovelletaan 7 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin 
määrärahoihin ja lisävaroihin, joita 
hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden
kanssa 8 artiklassa tarkoitetun temaattisen 
rahoitusvälineen osalta tehdyn komission 
päätöksen mukaisesti.

1. Tätä jaksoa sovelletaan 7 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin 
määrärahoihin ja lisävaroihin, joita 
hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa 8 artiklassa tarkoitetun temaattisen 
rahoitusvälineen osalta Euroopan 
parlamentin kuulemisen jälkeen tehdyn 
komission päätöksen mukaisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa, että Euroopan 
raja- ja merivartiovirasto ja tarvittaessa eu-
LISA ovat mukana jäsenvaltioiden 

2. Komissio ja Euroopan parlamentti 
varmistavat, että Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto ja tarvittaessa eu-LISA 
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ohjelmien kehittämisprosessissa jo 
varhaisessa vaiheessa, sikäli kuin se kuuluu 
virastojen toimivaltaan.

ovat mukana jäsenvaltioiden ohjelmien 
kehittämisprosessissa jo varhaisessa 
vaiheessa, sikäli kuin se kuuluu virastojen 
toimivaltaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Se kuulee Euroopan raja- ja 
merivartiovirastoa ohjelmaluonnoksista 
painottaen erityisesti operatiiviseen tukeen 
sisältyviä toimia 3 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, 
että viraston ja jäsenvaltioiden 
rajaturvallisuutta koskevat toimet ovat 
yhdenmukaisia ja täydentäviä, ja että 
vältetään kaksoisrahoitus ja saavutetaan 
kustannustehokkuus.

3. Komissio kuulee Euroopan raja- ja 
merivartiovirastoa ohjelmaluonnoksista 
painottaen erityisesti operatiiviseen tukeen 
sisältyviä toimia 3 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, 
että viraston ja jäsenvaltioiden 
rajaturvallisuutta koskevat toimet ovat 
yhdenmukaisia ja täydentäviä, ja että 
vältetään kaksoisrahoitus ja saavutetaan 
kustannustehokkuus.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa Euroopan raja-
ja merivartiovirastolle ja tarvittaessa eu-
LISAlle 5 jaksossa tarkoitetut seuranta- ja 
arviointitehtävät erityisesti sen 
varmistamiseksi, että rahoitusvälineen 
tuella toteutetut toimet noudattavat 
asianomaista unionin säännöstöä ja 
sovittuja unionin painopisteitä.

4. Komissio ja Euroopan parlamentti 
voivat antaa Euroopan raja- ja 
merivartiovirastolle ja tarvittaessa eu-
LISAlle 5 jaksossa tarkoitetut seuranta- ja 
arviointitehtävät erityisesti sen 
varmistamiseksi, että rahoitusvälineen 
tuella toteutetut toimet noudattavat 
asianomaista unionin säännöstöä ja 
sovittuja unionin painopisteitä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 12 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

12. Toimintavälineisiin, mukaan lukien 
kulkuneuvoihin, ja viestintäjärjestelmiin, 
joita tarvitaan tehokasta ja turvattua 
rajavalvontaa varten, ja jotka on hankittu 
tämän rahoitusvälineen tuella, sovelletaan 
seuraavaa:

12. Toimintavälineisiin, mukaan lukien 
kulkuneuvoihin, ja viestintäjärjestelmiin, 
joita tarvitaan tehokasta ja turvattua 
rajavalvontaa sekä etsintä- ja 
pelastusoperaatioita varten ja jotka on 
hankittu tämän rahoitusvälineen tuella, 
sovelletaan seuraavaa:

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Tämän rahoitusvälineen tuella 
toteutettavan rajaturvallisuuden alan 
koulutuksen on perustuttava 
asianmukaiseen yhdenmukaistettuun ja 
laatuvarmistettuun eurooppalaiseen 
koulutukseen ja raja- ja merivalvonnan 
yhteisiin koulutusstandardeihin.

13. Tämän rahoitusvälineen tuella 
toteutettavan rajaturvallisuuden alan 
koulutuksen on perustuttava 
asianmukaiseen yhdenmukaistettuun ja 
laatuvarmistettuun eurooppalaiseen 
koulutukseen ja raja- ja merivalvonnan 
yhteisiin koulutusstandardeihin ja siinä on 
otettava erityisesti huomioon 
ihmisoikeuskysymykset ja kyseisiä aiheita 
koskevat kansainväliset yleissopimukset.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vuonna 2024 komissio osoittaa 
asianomaisten jäsenvaltioiden ohjelmiin 10 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
lisärahoituksen liitteessä I olevissa 1 
kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa 
tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti. 
Määrärahat perustuvat liitteessä I olevissa 
1 kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa 
tarkoitettujen kriteereiden osalta 
tuoreimpiin käytössä oleviin 
tilastotietoihin. Rahoitus tulee voimaan 
varainhoitovuodesta 2025 alkavana 

1. Vuonna 2024 komissio osoittaa 
Euroopan parlamenttia kuultuaan 
asianomaisten jäsenvaltioiden ohjelmiin 10 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
lisärahoituksen liitteessä I olevissa 1 
kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa 
tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti. 
Määrärahat perustuvat liitteessä I olevissa 
1 kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa 
tarkoitettujen kriteereiden osalta 
tuoreimpiin käytössä oleviin 
tilastotietoihin. Rahoitus tulee voimaan 
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jaksona. varainhoitovuodesta 2025 alkavana 
jaksona.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Temaattisesta rahoitusvälineestä 
vuodesta 2025 alkaen jaettujen 
määrärahojen osalta on tarvittaessa otettava 
huomioon edistyminen asetuksen (EU) N:o 
.../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
12 artiklassa tarkoitetun 
suoritusperusteisen kehyksen 
välitavoitteiden saavuttamisessa ja havaitut 
puutteet täytäntöönpanossa.

3. Temaattisesta rahoitusvälineestä 
vuodesta 2025 alkaen jaettujen 
määrärahojen osalta on tarvittaessa otettava 
huomioon edistyminen asetuksen (EU) N:o 
.../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
12 artiklassa tarkoitetun 
suoritusperusteisen kehyksen 
välitavoitteiden saavuttamisessa ja havaitut 
puutteet täytäntöönpanossa. Ohjelmista on 
suoritettava väliarviointi asetuksen (EU) 
N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 14 ja 40 artiklan sekä tämän 
asetuksen 26 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on perusteltava 
ohjelmassa ja 27 artiklassa tarkoitetuissa 
vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa 
operatiivisen tuen käyttöä tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen 
ohjelman hyväksymistä ja Euroopan raja-
ja merivartioviraston kuulemisen jälkeen 
viraston toimivaltuuksien osalta 12 artiklan 
3 kohdan mukaisesti komissio arvioi 
alkutilanteen niissä jäsenvaltioissa, jotka 
ovat ilmoittaneet aikovansa käyttää 
operatiivista tukea ottaen huomioon 
kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat 
tiedot, ja tarvittaessa tiedot, jotka ovat 
saatavilla Schengenin arviointien ja 
haavoittuvuusarviointien valossa sekä 

4. Jäsenvaltioiden on perusteltava 
ohjelmassa ja 27 artiklassa tarkoitetuissa 
vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa 
operatiivisen tuen käyttöä tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen 
ohjelman hyväksymistä ja Euroopan raja-
ja merivartioviraston kuulemisen jälkeen 
viraston toimivaltuuksien osalta 12 artiklan 
3 kohdan mukaisesti komissio arvioi 
Euroopan parlamenttia kuultuaan 
alkutilanteen niissä jäsenvaltioissa, jotka 
ovat ilmoittaneet aikovansa käyttää 
operatiivista tukea ottaen huomioon 
kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat 
tiedot, ja tarvittaessa tiedot, jotka ovat 
saatavilla Schengenin arviointien ja 
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Schengenin arviointien ja 
haavoittuvuusarviointien jälkeen annetut 
suositukset.

haavoittuvuusarviointien valossa sekä 
Schengenin arviointien ja 
haavoittuvuusarviointien jälkeen annetut 
suositukset.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineestä voidaan tukea 
komission aloitteesta tai komission 
puolesta toteutettavia teknisen avun 
toimenpiteitä. Toimenpiteet voidaan 
rahoittaa täysimääräisesti.

Rahoitusvälineestä voidaan Euroopan 
parlamentin kuulemisen jälkeen tukea 
komission aloitteesta tai komission 
puolesta toteutettavia teknisen avun 
toimenpiteitä. Toimenpiteet voidaan 
rahoittaa täysimääräisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, avoimuus ja jäljitettävyys
erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia 
ja niiden tuloksia tarjoamalla 
johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tietoja 

1. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
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tuloksellisuudesta liitteen V mukaisesti 
varainhoitoasetuksen 43 artiklan 3 kohdan 
h alakohdan i alakohdan iii alakohdasta 
johtuvaa raportointivelvollisuutta 
noudattaen.

tietoja tuloksellisuudesta liitteen V 
mukaisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/10461 a 43 artiklan 3 kohdan h 
alakohdan i ja ii alakohdasta johtuvaa 
raportointivelvollisuutta noudattaen.

____________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) 
N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, 
(EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) 
N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 
541/2014/EU muuttamisesta sekä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa tämän 
asetuksen, mukaan lukien tämän 
rahoitusvälineen mukaisesti toteutettujen 
toimien, väliarvioinnin ja jälkiarvioinnin.

1. Komissio suorittaa tämän 
asetuksen, mukaan lukien tämän 
rahoitusvälineen mukaisesti toteutettujen 
toimien, väliarvioinnin ja jälkiarvioinnin. 
Arviointien tulokset on toimitettava 
Euroopan parlamentille viipymättä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Väliarvioinnin ja jälkiarvioinnin 
pohjalta komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
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talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle

a) kesäkuuhun 2024 mennessä 
väliarviointikertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta; tähän 
väliarviointikertomukseen on sisällyttävä 
myös arvio tämän asetuksen ja asetuksen 
(EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] mukaisesti suoritetusta 
väliarvioinnista;

b) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2027 
jälkiarviointikertomuksen tämän 
asetuksen ja erityisasetusten vaikutuksista 
kansallisten ohjelmien päättämisen 
jälkeen. 

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
osallistumaan jäsenneltyyn 
vuoropuheluun väliarvioinnista ja 
jälkiarvioinnista.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle 15 päivään helmikuuta 2023 
mennessä ja tämän jälkeen vuosittain 
samaan päivään mennessä vuoteen 2031 
saakka asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 36 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 
toimitetun kertomuksen on katettava 
ohjelman täytäntöönpano 30 päivään 
kesäkuuta 2022 saakka.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle ja Euroopan parlamentille 15 
päivään helmikuuta 2023 mennessä ja 
tämän jälkeen vuosittain samaan päivään 
mennessä vuoteen 2031 saakka asetuksen 
(EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 36 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 
toimitetun kertomuksen on katettava 
ohjelman täytäntöönpano 30 päivään 
kesäkuuta 2022 saakka.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2021.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2021 31 päivään joulukuuta 2027.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) sellaisten parhaiden käytäntöjen 
vaihto, joilla arvioidaan, edistetään, 
tuetaan ja kehitetään edelleen unionin 
politiikkoja ja tavoitteita, erityisesti 
perusoikeuksien suojelua rajavalvonnan 
eri osa-alueilla varsinkin tunnistamisen ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, erityisesti naisten, lasten ja 
ilman huoltajaa olevien alaikäisten lasten, 
välittömän avustamisen ja 
suojelupalveluiden piiriin siirtämisen 
osalta;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a) Toimenpiteet, joiden tavoitteena on 
parantaa tietojärjestelmien ja 
viestintäverkkojen yhteentoimivuutta.
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