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LYHYET PERUSTELUT 

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen kolmannen maan kansalaisen tai 

kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua 

koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden 

ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 

uudelleenlaatimiseen ja korvaamiseen. Muuttoliike- ja pakolaiskriisin vuoksi on katsottu 

tarpeelliseksi uudistaa Dublin-järjestelmää sen yksinkertaistamiseksi ja sen tehokkuuden 

parantamiseksi käytännössä ja myös siksi, että otettaisiin huomioon, että joihinkin 

jäsenvaltioihin kohdistui suhteettomia paineita hakemusten määrän vuoksi. 

Korjaava mekanismi  

Ehdotuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi tarvitaan 1,828 miljardia euroa vuosina 2017–

2020. Tällä katettaisiin siirtokustannukset sen jälkeen, kun jakomekanismia on alettu soveltaa 

jonkin jäsenvaltion hyväksi, sekä turvapaikanhakijoiden rekisteröintiä ja automaattista 

kohdentamista koskevan tietojärjestelmän perustaminen ja toiminta sekä 

vastaanottokapasiteetin lisäämisestä, ruoan toimittamisesta ja peruspalvelujen tarjoamisesta 

siirretyille turvapaikanhakijoille aiheutuvat kustannukset. 

Valmistelija panee merkille komission kannan, jossa määritellään turvapaikkahakemusten 

määrälle kynnys, jonka ylittyessä korjaava jakomekanismi aktivoituu automaattisesti. 

Valmistelija pitää tarpeellisena soveltamiskynnyksen ennalta määrittelemistä, jotta vältetään 

se, että johonkin jäsenvaltioon kohdistuu suhteettomia paineita turvapaikkahakemusten 

määrän vuoksi tai että jokin jäsenvaltio pyytää tämän jakomekanismin käyttöönottoa, vaikka 

se on vastaanottanut jakoperusteihin nähden vain pienen määrän turvapaikanhakijoita. 

Valmistelija katsoo kuitenkin, että asettaessaan soveltamiskynnyksen 150 prosenttiin maan 

viiteluvusta, komissio sälyttää joillekin jäsenvaltioille kohtuuttoman taakan, sillä kyseisen 

maan on huolehdittava yksin sellaisesta hakemusten määrästä, joka on yli puolet suurempi 

kuin sen kapasiteetti, ennen kuin yhteisvastuujärjestelmä voidaan aktivoida. Valmistelija 

arvioi myös, että liian alhainen kynnys, johon ei liity lisäehtoja, voisi johtaa jäsenvaltion 

omien rajojen valvontaa ja hallintaa koskevan vastuuvelvollisuuden heikkenemiseen. 

Valmistelija ehdottaa näin ollen, että kynnys olisi 100 prosenttia jäsenvaltion viiteluvusta 

mutta että mahdollisesti rajavalvonnan löystyminen estettäisiin lisäämällä vastavuoroinen 

yhteisvastuulauseke, jonka mukaan korjausmekanismi voidaan keskeyttää, jos jäsenvaltio ei 

hoida ulkorajojensa valvontaa koskevia velvoitteitaan asianmukaisesti Euroopan raja- ja 

rannikkovartiostosta annetun asetuksen nojalla. Lopuksi valmistelija ehdottaa, että korjaavan 

mekanismin soveltaminen lopetetaan vasta silloin, kun etua saavaan jäsenvaltioon 

kohdistuvien turvapaikkahakemusten määrä on laskenut 90 prosenttiin viiteluvusta, jotta 

vältetään edestakaisuutta järjestelmän käytössä.  

Siirtokustannukset  

Suunnitellusta 1,828 miljardista eurosta 375 miljoonaa euroa käytetään jäsenvaltioiden 

välisten siirtokustannusten korvaamiseen yhteensä 750 000 siirretyn henkilön osalta. 

Uudelleenlaadintaehdotuksen 42 artiklan mukaan hyötyvälle jäsenvaltiolle, joka järjestää 

turvapaikan hakijan siirron kohdentamisjäsenvaltioon, suoritetaan 500 euron kertakorvaus 

siirrettyä henkilöä kohden.  
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Valmistelija kannattaa ehdotusta, jonka mukaan siirtokustannuksista huolehtivalla 

jäsenvaltiolla on oikeus korvaukseen, ja katsoo, että on perusteltua käyttää kertakorvausta, 

sillä sen ansiosta vältetään todellisten kustannusten tarkistamisesta aiheutuva valtava 

byrokraattinen taakka. Valmistelija katsoo kuitenkin, että määrätessään kyseisen summan 

suuruudeksi 500 euroa sillä varjolla, että todellisista kustannuksista poikkeavat hyödyt 

voisivat auttaa suurimman paineen alaisia jäsenvaltioita, komissio ei ota huomioon vastikään 

käyttöön otettua hätäapuvälinettä1, jonka tarkoituksena on täydentää toimia, joihin ovat 

ryhtyneet ne jäsenvaltiot, joiden alueelle on saapunut yhtäkkiä valtavia määriä kolmansien 

maiden kansalaisia (pakolaisia ja muuttajia). 

Valmistelija ehdottaa näin ollen, että kertakorvauksen määrä olisi 300 euroa siirrettyä 

henkilöä kohden, jotta se vastaisi paremmin arvioituja todellisia kustannuksia. 

Siirtokustannusten kokonaismäärä kaudella 2017–2020 olisi näin ollen 225 miljoonaa euroa, 

jolloin säästettäisiin 150 miljoonaa euroa. Näin säästyneistä varoista vähintään 110 miljoonaa 

euroa voitaisiin siirtää hätäapurahastoon (30 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 40 miljoonaa 

euroa vuosina 2018 ja 2019) ennen asianomaisen oikeusperustan voimassaolon päättymistä 

maaliskuussa 2019.  

Yhteisvastuuseen perustuva rahoitus sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahaston (AMIF) alaisen ”Dublin-varannon” perustaminen  

Valmistelija pitää perusteltuna, tarpeellisena ja oikeasuhteisena komission ehdotusta, jonka 

mukaan jäsenvaltiot määrätään suorittamaan pakollinen maksu, jos ne kieltäytyvät ottamasta 

vastaan niille jakomekanismilla kohdennettuja turvapaikanhakijoita. Valmistelija korostaa, 

että kyseinen pakollinen maksu ei ole luonteeltaan millään tavoin rangaistuksenomainen, sillä 

kyseessä on oikeudenmukainen osallistuminen jäsenvaltioiden väliseen välttämättömään 

yhteisvastuuseen (SEUT 80 artikla). Valmistelija katsoo kuitenkin, että komission tätä varten 

suunnittelema rahoitusjärjestelmä ei ole kaikkein asianmukaisin summan eikä menettelyn 

kannalta.  

Valmistelija ehdottaa, että koska rahoitus perustuu yhteisvastuuseen, jäsenvaltion, joka ei 

täytä korjaavan jakomekanismin mukaisia velvoitteitaan, olisi maksettava kustakin sille 

kohdennetusta hakijasta ensimmäisenä ja toisena vuonna 50 000 euroa, kolmantena ja 

neljäntenä vuonna 75 000 euroa ja viidentenä ja sitä seuraavina vuosina 100 000 euroa. 

Kyseiset summat maksetaan kokonaisuudessaan asetuksen (EU) N:o 516/2014 nojalla 

perustettuun AMIF-rahastoon ”Dublin-varannon” luomiseksi. On selvää, ettei kyseistä 

varantoa voida perustaa kuin vasta asetuksen (EU) N:o 514/2014 60 artiklassa ja asetuksen 

(EU) N:o 516/2014 28 artiklassa säädetyn AMIF-rahaston uudelleentarkastelun yhteydessä, 

joka tehdään viimeistään 30. kesäkuuta 2020. Jos jäsenvaltio ei maksa osuuttaan, komissio 

pidättää vastaavan määrän kyseiselle jäsenvaltiolle muista unionin varoista maksettavista 

maksuista. 

Näillä ”Dublin-varannon” varoilla on tarkoitus kattaa turvapaikanhakijakohtaisen 

kertasumman myöntäminen ja suhteellinen jakaminen niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka 

osallistuvat asianmukaisesti korjaavaan jakomekanismiin. Päätöksessä (EU) 2015/1601 

täsmennetään, että sisäisiä siirtoja koskeville toimille voidaan myöntää taloudellista tukea 

AMIF-rahastosta. Näin ollen siirron kohteena olevat jäsenvaltiot saavat 6 000 euron 

kertakorvauksen kutakin niiden alueelle sisäisesti siirrettyä, kansainvälistä suojelua hakevaa 

                                                 
1 Neuvoston asetus (EU) 2016/369, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2016, hätäavun antamisesta unionin sisällä. 
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henkilöä kohden. Uudelleensijoittamista varten myönnetään 10 000 euroa henkilöä kohden. 

Valmistelija pitää tarpeellisena, että tähän yhteisvastuujärjestelmään osallistuville 

jäsenvaltiolle annetaan taloudellista tukea. Ehdotetussa järjestelmässä tätä taloudellista tukea 

koskevat hakijakohtaiset summat nousevat suhteessa taakkaan, joka jäsenvaltioiden on 

jaettava tiettyjen jäsenvaltioiden osallistumattomuuden vuoksi.  

Automaattinen järjestelmä hakemusten rekisteröintiä ja seurantaa varten  

Kyseisestä 1,828 miljardista eurosta 3,603 miljoonaa kohdistetaan eu-LISAn talousarvioon 

turvapaikanhakijoiden kohdentamista varten luotavan automaattisen tietojärjestelmän 

luomiseen, kehittämiseen ja operatiiviseen hallinnointiin. Kun 44 artiklassa tarkoitettu 

hakemusten rekisteröintiä ja seurantaa sekä jakomekanismia koskeva automaattinen 

järjestelmä on määritellyt kohdentamisjäsenvaltion, on tämän tiedon siirryttävä 

automaattisesti Eurodac-järjestelmään. Korjaavan mekanismin keskusjärjestelmän ja 

Eurodacin keskusjärjestelmän on siksi oltava yhteensopivia. 

TARKISTUKSET 

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Asetuksella (EU) N:o 1077/201121 

perustetun vapauden, turvallisuuden ja 

oikeuden alueen laaja-alaisten 

tietojärjestelmien operatiivisesta 

hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen 

viraston olisi vastattava keskusjärjestelmän 

sekä sen ja kansallisten infrastruktuurien 

välisen viestintäinfrastruktuurin 

valmistelusta, kehittämisestä ja 

operatiivisesta hallinnoinnista. 

(30) Asetuksella (EU) N:o 1077/201121 

perustetun vapauden, turvallisuuden ja 

oikeuden alueen laaja-alaisten 

tietojärjestelmien operatiivisesta 

hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen 

viraston olisi vastattava keskusjärjestelmän 

sekä sen ja kansallisten infrastruktuurien 

välisen viestintäinfrastruktuurin 

valmistelusta, kehittämisestä ja 

operatiivisesta hallinnoinnista samoin kuin 

keskusjärjestelmän ja muiden 

järjestelmien yhteentoimivuudesta. 

___ ___ 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25. 

lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden 

ja oikeuden alueen laaja-alaisten 

tietojärjestelmien operatiivisesta 

hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen 

viraston perustamisesta (EUVL L 286, 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25. 

lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden 

ja oikeuden alueen laaja-alaisten 

tietojärjestelmien operatiivisesta 

hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen 

viraston perustamisesta (EUVL L 286, 
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1.11.2011, s. 1). 1.11.2011, s. 1). 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Korjaavan jakomekanismin 

toiminnan yhteydessä olisi sovellettava 

vertailuperustetta, joka pohjautuu 

jäsenvaltioiden väestömäärään ja talouden 

kokoon, yhdessä kynnysarvon kanssa, jotta 

mekanismi toimisi kohtuuttoman paineen 

alaisten jäsenvaltioiden hyväksi. 

Korjausmekanismia olisi alettava soveltaa 

jäsenvaltion hyväksi automaattisesti, kun 

niiden kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten määrä, joiden käsittelystä 

kyseinen jäsenvaltio on vastuussa, ylittää 

150 prosenttia viiteperusteen mukaisesti 

lasketusta viiteluvusta. Jotta kunkin 

jäsenvaltion toteuttamat toimet otettaisiin 

kaikilta osin huomioon, kansainvälistä 

suojelua koskeviin hakemuksiin olisi 

laskelmaa tehtäessä lisättävä kyseiseen 

jäsenvaltioon tosiasiallisesti 

uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä. 

(32) Korjaavan jakomekanismin 

toiminnan yhteydessä olisi sovellettava 

vertailuperustetta, joka pohjautuu 

jäsenvaltioiden väestömäärään ja talouden 

kokoon, yhdessä kynnysarvon kanssa, jotta 

mekanismi toimisi kohtuuttoman paineen 

alaisten jäsenvaltioiden hyväksi. 

Korjausmekanismia olisi alettava soveltaa 

jäsenvaltion hyväksi automaattisesti, kun 

niiden kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten määrä, joiden käsittelystä 

kyseinen jäsenvaltio on vastuussa, ylittää 

100 prosenttia viiteperusteen mukaisesti 

lasketusta viiteluvusta. Jotta kunkin 

jäsenvaltion toteuttamat toimet otettaisiin 

kaikilta osin huomioon, kansainvälistä 

suojelua koskeviin hakemuksiin olisi 

laskelmaa tehtäessä lisättävä kyseiseen 

jäsenvaltioon tosiasiallisesti 

uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä. 

Perustelu 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 
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Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(34) Kustannukset, jotka aiheutuvat 

jakomekanismiin perustuvasta hakijan 

siirtämisestä kohdentamisjäsenvaltioon, 

olisi korvattava EU:n talousarviosta. 

(34) Kustannukset, jotka aiheutuvat 

jakomekanismiin perustuvasta hakijan 

siirtämisestä kohdentamisjäsenvaltioon, 

olisi korvattava EU:n talousarviosta, ja 

kertakorvauksen olisi oltava 300 euroa 

siirrettyä henkilöä kohden. 

Perustelu 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(35) Kohdentamisjäsenvaltio voi 

päättää olla hyväksymättä sille 

kohdennettuja hakijoita 12 kuukauden ajan, 

jolloin sen olisi tallennettava tätä koskeva 

tieto automaattiseen järjestelmään ja 

ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille, 

komissiolle ja Euroopan unionin 

turvapaikkavirastolle. Sen jälkeen hakijat, 

jotka olisi muutoin kohdennettu kyseiselle 

jäsenvaltiolle, olisi kohdennettava muille 

jäsenvaltioille. Jäsenvaltion, joka 

keskeyttää väliaikaisesti osallistumisensa 
korjaavaan jakomekanismiin, olisi 

maksettava 250 000 euron suuruinen 

(35) Kohdentamisjäsenvaltion, joka ei 

ota vastaan sille kohdennettuja hakijoita 

12 kuukauden ajan, olisi tallennettava tätä 

koskeva tieto automaattiseen järjestelmään 

ja ilmoitettava asiasta muille 

jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan 

unionin turvapaikkavirastolle. Sen jälkeen 

hakijat, jotka olisi muutoin kohdennettu 

kyseiselle jäsenvaltiolle, olisi 

kohdennettava muille jäsenvaltioille. Olisi 

perustettava rahasto (jäljempänä 

”Dublin-vararahasto”), ja jäsenvaltion, 

joka ei osallistu korjaavaan 

jakomekanismiin, olisi maksettava 
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solidaarisuusmaksu kustakin sille 

kohdennetusta hakijasta, jota se ei ota 

vastaan, sille jäsenvaltiolle, jolle on 

määrätty vastuu kyseisten hakemusten 

käsittelystä. Komission olisi annettava 

täytäntöönpanosäädös, jossa määritetään 

menettelyt 

solidaarisuusmaksumekanismin 

toteuttamiseksi käytännössä. Euroopan 

unionin turvapaikkavirasto seuraa 

yhteisvastuuseen perustuvan 

rahoitusmekanismin soveltamista ja 

raportoi siitä komissiolle vuosittain. 

kyseiseen rahastoon kustakin sille 

kohdennetusta hakijasta, jota se ei ota 

vastaan, seuraavat vuosimaksut: 50 000 

euroa ensimmäisenä ja toisena vuonna, 

75 000 euroa kolmantena ja neljäntenä 

vuonna ja 100 000 euroa niitä seuraavina 

vuosina. Dublin-vararahaston 

rahoituksella on tarkoitus kattaa 

kertasumman myöntäminen kutakin 

kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä 

kohden ja varojen suhteellinen jakaminen 

niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka 

osallistuvat korjaavaan jakomekanismiin. 

Jos jäsenvaltio ei maksa osuuttaan, 

komissio pidättää vastaavan summan 

kyseiselle jäsenvaltiolle muista unionin 

varoista maksettavista maksuista. 

Komission olisi annettava 

täytäntöönpanosäädös, jossa määritellään 

edellä mainitun periaatteen 

täytäntöönpanoa koskevat käytännön 

menettelyt ja Euroopan unionin 

turvapaikkavirasto seuraa täytäntöönpanoa 

ja raportoi siitä komissiolle vuosittain. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 41 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(41) Olisi varmistettava hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämistä koskevan järjestelmän 

jatkuvuus siirryttäessä asetuksen (EU) N:o 

604/2013 soveltamisesta tämän asetuksen 

soveltamiseen. Olisi myös varmistettava 

tämän asetuksen ja asetuksen [ehdotus 

asetukseksi Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen N:o 603/2013 

uudelleenlaatimisesta] välinen 

yhteensopivuus. 

(41) Olisi varmistettava hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämistä koskevan järjestelmän 

jatkuvuus siirryttäessä asetuksen (EU) N:o 

604/2013 soveltamisesta tämän asetuksen 

soveltamiseen. Olisi myös varmistettava 

tämän asetuksen ja asetuksen [ehdotus 

asetukseksi Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen N:o 603/2013 

uudelleenlaatimisesta] välinen 

yhteensopivuus. Kun 44 artiklassa 

tarkoitettu hakemusten rekisteröintiä ja 

seurantaa sekä jakomekanismia koskeva 

automaattinen järjestelmä on määritellyt 

kohdentamisjäsenvaltion, tämä tieto olisi 

tallennettava automaattisesti Eurodac-
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järjestelmään. Korjaavan 

jakomekanismin keskusjärjestelmän ja 

Eurodacin keskusjärjestelmän on siksi 

oltava yhteentoimivia. 

Perustelu 

Tarkistuksella luodaan selkeä kytkös kyseisten kahden asetuksen välille, jotta varmistetaan 

kahden järjestelmän välinen johdonmukaisuus niiden yhteentoimivuuden pohjalta. 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, 

kun 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

automaattinen järjestelmä osoittaa, että 

niiden kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten määrä, joiden käsittelystä 

jäsenvaltio on vastuussa III luvussa olevan 

3 artiklan 2 tai 3 kohdan sekä 18 ja 

19 artiklan nojalla, lisättynä jäsenvaltioon 

tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen 

henkilöiden määrällä, ylittää 150 prosenttia 

asianomaisen jäsenvaltion viiteluvusta, 

joka määritetään 35 artiklassa tarkoitetun 

viiteperusteen pohjalta. 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, 

kun 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

automaattinen järjestelmä osoittaa, että 

niiden kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten määrä, joiden käsittelystä 

jäsenvaltio on vastuussa III luvussa olevan 

3 artiklan 2 tai 3 kohdan sekä 18 ja 

19 artiklan nojalla, lisättynä jäsenvaltioon 

tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen 

henkilöiden määrällä, ylittää 100 prosenttia 

asianomaisen jäsenvaltion viiteluvusta, 

joka määritetään 35 artiklassa tarkoitetun 

viiteperusteen pohjalta. 

Perustelu 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 
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Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yhteisvastuu rahoituksesta Yhteisvastuu rahoituksesta ja Dublinin 

vararahaston perustaminen 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tämän asetuksen voimaantuloa 

seuraavan kolmen kuukauden jakson 

päättyessä ja sen jälkeen kunkin 12 

kuukauden jakson päättyessä jäsenvaltio 

voi kirjata automaattiseen järjestelmään 

tiedon siitä, että se keskeyttää 

väliaikaisesti osallistumisensa tämän 

asetuksen VII luvussa esitettyyn 

korjaavaan jakomekanismiin, ja ilmoittaa 

asiasta jäsenvaltioille, komissiolle ja 

Euroopan turvapaikkavirastolle. 

1. Tämän asetuksen voimaantuloa 

seuraavan kolmen kuukauden jakson 

päättyessä ja sen jälkeen kunkin 12 

kuukauden jakson päättyessä jäsenvaltion, 

joka ei täytä luvussa VII tarkoitetun 

korjaavan jakomekanismin mukaisia 

kohdentamisjäsenvaltion velvoitteitaan, 

olisi kirjattava tämä tieto automaattiseen 

järjestelmään ja ilmoitettava asiasta 

jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan 

turvapaikkavirastolle. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Automaattinen järjestelmä ilmoittaa 

2 kohdassa tarkoitetun 12 kuukauden 

jakson päättyessä jäsenvaltiolle, joka ei 

osallistu korjaavaan jakomekanismiin, 

niiden hakijoiden määrän, jotka olisi 

muussa tapauksessa kohdennettu sille. 

Kyseisen jäsenvaltion on sen jälkeen 

suoritettava 250 000 euron suuruinen 

solidaarisuusmaksu kustakin hakijasta, 

3. Automaattinen järjestelmä ilmoittaa 

2 kohdassa tarkoitetun 12 kuukauden 

jakson päättyessä jäsenvaltiolle, joka ei 

osallistu korjaavaan jakomekanismiin, 

niiden hakijoiden määrän, jotka olisi 

muussa tapauksessa kohdennettu sille. 

Perustetaan rahasto (jäljempänä ”Dublin-

vararahasto”), ja jäsenvaltio, joka ei 

osallistu korjaavaan jakomekanismiin, 
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joka olisi muussa tapauksessa 

kohdennettu kyseiselle jäsenvaltiolle 

päättyneen 12 kuukauden jakson aikana. 

Solidaarisuusmaksu suoritetaan 

jäsenvaltiolle, jonka on määritetty olevan 

vastuussa asianomaisten hakemusten 

käsittelystä. 

maksaa kyseiseen rahastoon kustakin sille 

kohdennetusta hakijasta, jota se ei ota 

vastaan, seuraavat vuosimaksut: 

ensimmäisenä ja toisena vuonna 50 000 

euroa, kolmantena ja neljäntenä vuonna 

75 000 euroa ja niitä seuraavina vuosina 

100 000 euroa. Dublin-vararahaston 

varoilla katetaan kutakin kansainvälistä 

suojelua hakevaa henkilöä kohden 

maksettavan kertasumman myöntäminen 

ja suhteellinen jakaminen niiden 

jäsenvaltioiden kesken, jotka osallistuvat 

korjaavaan jakomekanismiin. Jos 

jäsenvaltio ei maksa osuuttaan, komissio 

pidättää vastaavan summan kyseiselle 

jäsenvaltiolle muista unionin varoista 

maksettavista maksuista. 

 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kustannuksista, jotka aiheutuvat hakijan 

siirtämisestä kohdentamisjäsenvaltioon, 

suoritetaan hyötyvälle jäsenvaltiolle 500 

euron kertakorvaus 38 artiklan c alakohdan 

nojalla siirrettyä henkilöä kohden. 

Rahoitustuki pannaan täytäntöön 

soveltamalla asetuksen (EU) N:o 516/2014 

18 artiklassa vahvistettuja menettelyjä. 

Kustannuksista, jotka aiheutuvat hakijan 

siirtämisestä kohdentamisjäsenvaltioon, 

suoritetaan hyötyvälle jäsenvaltiolle 

300 euron kertakorvaus 38 artiklan 

c alakohdan nojalla siirrettyä henkilöä 

kohden. Rahoitustuki pannaan täytäntöön 

soveltamalla asetuksen (EU) N:o 516/2014 

18 artiklassa vahvistettuja menettelyjä. 

Perustelu 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 
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Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Automaattinen järjestelmä ilmoittaa 

jäsenvaltioille ja komissiolle välittömästi, 

kun sellaisten hyötyvässä jäsenvaltiossa 

jätettyjen hakemusten määrä, joiden 

käsittelystä se on vastuussa tämän 

asetuksen nojalla, laskee alle 150 

prosenttiin sen 35 artiklan 1 kohdan 

mukaisesta osuudesta. 

Automaattinen järjestelmä ilmoittaa 

jäsenvaltioille ja komissiolle välittömästi, 

kun sellaisten hyötyvässä jäsenvaltiossa 

jätettyjen hakemusten määrä, joiden 

käsittelystä se on vastuussa tämän 

asetuksen nojalla, laskee alle 90 prosenttiin 

sen 35 artiklan 1 kohdan mukaisesta 

osuudesta. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos jäsenvaltio ei hoida Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseen 

(EU) N:o 2016/16241a perustuvia 

ulkorajojensa valvontaa koskevia 

velvoitteitaan asianmukaisesti, neuvosto 

voi määräenemmistöllä päättää korjaavan 

jakomekanismin keskeyttämisestä. Päätös 

kyseisen mekanismin keskeyttämisestä on 

voimassa määräajan, joka on enintään 

vuoden pituinen. 

 ___ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 

päivänä syyskuuta 2016, eurooppalaisesta 

raja- ja merivartiostosta ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 

2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 

251, 16.9.2016, s. 1). 

 



 

AD\1126078FI.docx 13/15 PE597.582v02-00 

 FI 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Automaattisen järjestelmän ja 

Eurodacin yhteentoimivuus varmistetaan 

keskusjärjestelmien välisen suoran 

viestintäkanavan avulla, jotta tieto 

korjaavan jakomekanismin avulla 

määritellystä kohdentamisjäsenvaltiosta 

voidaan tallentaa automaattisesti. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Asetuksella (EU) N:o 1077/2011 

perustettu vapauden, turvallisuuden ja 

oikeuden alueen laaja-alaisten 

tietojärjestelmien operatiivisesta 

hallinnoinnista vastaava eurooppalainen 

virasto on vastuussa keskusjärjestelmän 

sekä sen ja kansallisten infrastruktuurien 

välisen viestintäinfrastruktuurin 

valmistelusta, kehittämisestä ja 

operatiivisesta hallinnoinnista. 

3. Asetuksella (EU) N:o 1077/2011 

perustettu vapauden, turvallisuuden ja 

oikeuden alueen laaja-alaisten 

tietojärjestelmien operatiivisesta 

hallinnoinnista vastaava eurooppalainen 

virasto on vastuussa keskusjärjestelmän 

sekä sen ja kansallisten infrastruktuurien 

välisen viestintäinfrastruktuurin 

valmistelusta, kehittämisestä ja 

operatiivisesta hallinnoinnista samoin kuin 

keskusjärjestelmän ja muiden 

järjestelmien yhteentoimivuudesta. 
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