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LYHYET PERUSTELUT

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston, kuten monivuotisen rahoituskehyksenkin, yleisenä 
tavoitteena on tarjota jäsenvaltioille taloudellista ja teknistä tukea, jotta ne voivat hallita 
kestävästi turvapaikkoihin, muuttoliikkeeseen ja ulkorajoihin liittyviä haasteita.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklassa todetaan nimenomaisesti, että 
nämä yhteiset politiikat perustuvat jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen 
vastuunjaon periaatteeseen. 

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, jonka tavoitteena on toteuttaa tämä yleinen 
lähestymistapa käytännössä, olisi rahoitettava huomattavilla määrärahoilla vuosina 2021–
2017, jotta sen käyttöönottoa voidaan helpottaa oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja ripeästi.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston
perustamisesta

turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston perustamisesta

Perustelu

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Kotouttaminen on tärkeä osa rahastoa, ja sen 
pitäisi näkyä myös nimessä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Rahastosta olisi tuettava (7) Rahastosta olisi tuettava 
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muuttovirtojen tehokasta hallintaa muun 
muassa niin, että edistetään yhteisiä toimia 
turvapaikka-asioiden alalla, mukaan lukien 
jäsenvaltioiden toimet kansainvälistä 
suojelua tarvitsevien henkilöiden 
vastaanottamisessa uudelleensijoituksen 
kautta ja kansainvälistä suojelua hakevien 
tai sitä saavien henkilöiden siirrot 
jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi tuettaisiin 
kotouttamisstrategioita ja tehokkaampaa 
laillista muuttoliikettä koskevaa 
politiikkaa, niin että varmistetaan unionin 
pitkän aikavälin kilpailukyky ja sen 
sosiaalisen mallin tulevaisuus ja 
vähennetään laittoman muuttoliikkeen 
kannustimia kestävän palauttamis- ja 
takaisinottopolitiikan avulla. Rahaston 
avulla olisi lujitettava kolmansien maiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä ja siten 
parannettava turvapaikkaa tai muunlaista 
kansainvälistä suojelua hakevien 
henkilöiden maahantulon hallintaa, 
lisättävä laillisen maahantulon väyliä ja 
torjuttava laitonta muuttoliikettä sekä 
varmistettava palauttamisten kestävyys ja 
tehokas takaisinotto kolmansiin maihin.

muuttovirtojen tehokasta hallintaa muun 
muassa niin, että edistetään yhteisiä toimia 
turvapaikka-asioiden alalla, mukaan lukien 
jäsenvaltioiden toimet kansainvälistä 
suojelua tarvitsevien henkilöiden 
vastaanottamisessa uudelleensijoituksen 
kautta ja kansainvälistä suojelua hakevien 
tai sitä saavien henkilöiden siirrot 
jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi tuettaisiin 
kotouttamisstrategioita ja tehokkaampaa 
laillista muuttoliikettä koskevaa 
politiikkaa, niin että varmistetaan unionin 
pitkän aikavälin kilpailukyky ja sen 
sosiaalisen mallin tulevaisuus ja 
vähennetään laittoman muuttoliikkeen 
kannustimia kestävän palauttamis- ja 
takaisinottopolitiikan avulla. Rahaston 
avulla olisi lujitettava kolmansien maiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä ja siten 
parannettava turvapaikkaa tai muunlaista 
kansainvälistä suojelua hakevien 
henkilöiden maahantulon hallintaa, 
lisättävä laillisen maahantulon väyliä ja 
torjuttava laitonta muuttoliikettä sekä 
varmistettava palauttamisten kestävyys ja 
tehokas takaisinotto kolmansiin maihin
sekä vapaaehtoisissa että pakkokeinoihin 
perustuvissa tapauksissa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kun otetaan huomioon paikallis- ja 
alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen 
keskeinen rooli kotouttamisessa, ja jotta 
helpotettaisiin unionin tason rahoituksen 
saatavuutta näiden tahojen keskuudessa, 
rahastolla olisi edistettävä paikallis- ja 
alueviranomaisten tai kansalaisjärjestöjen 
toteuttamia kotouttamista koskevia toimia, 
mukaan lukien käyttämällä temaattista 
rahoitusvälinettä ja suurempaa 
yhteisrahoitusosuutta näille toimille.

(17) Kun otetaan huomioon paikallis- ja 
alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen 
keskeinen rooli kotouttamisessa, ja jotta 
parannettaisiin ja nopeutettaisiin unionin 
tason rahoituksen saatavuutta näiden 
tahojen keskuudessa, rahastolla olisi 
edistettävä paikallis- ja alueviranomaisten 
tai kansalaisjärjestöjen toteuttamia 
kotouttamista koskevia toimia, mukaan 
lukien käyttämällä temaattista 
rahoitusvälinettä ja suurempaa 
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yhteisrahoitusosuutta näille toimille.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tehokas palauttamispolitiikka on 
olennainen osa unionin ja jäsenvaltioiden 
noudattamaa kokonaisvaltaista 
muuttoliikepolitiikkaa. Rahastosta olisi 
tuettava ja edistettävä jäsenvaltioiden 
toimia, joilla pannaan tehokkaasti 
täytäntöön palauttamista koskevat yhteiset 
vaatimukset, erityisesti siten kuin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/115/EY15 säädetään, 
sekä palauttamisten hallintaan sovellettava 
yhdennetty ja koordinoitu lähestymistapa 
ja kehitetään niitä. Kestävien 
palauttamispolitiikkojen osalta rahastosta 
olisi yhtä lailla tuettava asiaan liittyviä 
toimia kolmansissa maissa, kuten 
palautettavien henkilöiden 
uudelleenkotouttamista.

(20) Tehokas palauttamispolitiikka on 
olennainen osa unionin ja jäsenvaltioiden 
noudattamaa kokonaisvaltaista 
muuttoliikepolitiikkaa. Rahastosta olisi 
tuettava ja edistettävä jäsenvaltioiden 
toimia, joilla pannaan tehokkaasti 
täytäntöön palauttamista koskevat yhteiset 
vaatimukset, erityisesti siten kuin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/115/EY15 säädetään, 
sekä palauttamisten hallintaan sovellettava 
yhdennetty ja koordinoitu lähestymistapa 
ja kehitetään niitä. Sekä vapaaehtoisissa 
että pakkokeinoihin perustuvissa 
tapauksissa kestävien 
palauttamispolitiikkojen osalta rahastosta 
olisi yhtä lailla tuettava asiaan liittyviä 
toimia kolmansissa maissa, kuten 
palautettavien henkilöiden 
uudelleenkotouttamista.

_________________ _________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa 
sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 
menettelyistä laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, 
s. 98).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa 
sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 
menettelyistä laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, 
s. 98).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(22) Vapaaehtoinen paluu ja pakkoon 
perustuva paluu ovat kuitenkin sidoksissa 
toisiinsa, ja näillä kahdella 
menettelytavalla on toisiaan täydentävä 
vaikutus, minkä vuoksi jäsenvaltioita olisi 
rohkaistava tehostamaan näiden kahden 
tavan täydentävyyttä. Mahdollisuus 
soveltaa maastapoistamista on tärkeä 
tekijä, kun edistetään 
turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevien menettelyjen 
eheyttä. Rahastosta olisi sen vuoksi 
tuettava jäsenvaltioiden toimia helpottaa ja 
suorittaa maastapoistamisia, soveltuvin 
osin unionin oikeudessa asetettujen 
vaatimusten mukaisesti sekä palautettavien 
henkilöiden perusoikeuksia ja ihmisarvoa 
täysimääräisesti kunnioittaen.

(22) Vapaaehtoinen paluu ja pakkoon 
perustuva paluu ovat kuitenkin sidoksissa 
toisiinsa, ja näillä kahdella 
menettelytavalla on toisiaan täydentävä 
vaikutus, minkä vuoksi jäsenvaltioita olisi 
rohkaistava tehostamaan näiden kahden 
tavan täydentävyyttä. Mahdollisuus 
soveltaa maastapoistamista on tärkeä 
tekijä, kun edistetään 
turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevien menettelyjen 
eheyttä. Rahastosta olisi sen vuoksi 
tuettava jäsenvaltioiden toimia helpottaa ja 
suorittaa maastapoistamisia ja 
pakkokeinoihin perustuvia palautuksia, 
soveltuvin osin unionin oikeudessa 
asetettujen vaatimusten mukaisesti sekä 
palautettavien henkilöiden perusoikeuksia 
ja ihmisarvoa täysimääräisesti 
kunnioittaen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Sen lisäksi, että tuetaan henkilöiden 
palauttamista tämän asetuksen mukaisesti, 
rahastosta olisi tuettava myös muita 
toimenpiteitä, joilla torjutaan laitonta 
muuttoliikettä, laittoman muuttoliikkeen 
kannustimia tai voimassa olevien laillista 
muuttoliikettä koskevien sääntöjen 
kiertämistä, ja turvata näin jäsenvaltioiden 
maahanmuuttojärjestelmien eheys.

(25) Sen lisäksi, että tuetaan henkilöiden 
palauttamista sekä vapaaehtoisissa että 
pakkokeinoihin perustuvissa tapauksissa 
tämän asetuksen mukaisesti, rahastosta 
olisi tuettava myös muita toimenpiteitä, 
joilla torjutaan laitonta muuttoliikettä, 
laittoman muuttoliikkeen kannustimia tai 
voimassa olevien laillista muuttoliikettä 
koskevien sääntöjen kiertämistä, ja turvata 
näin jäsenvaltioiden 
maahanmuuttojärjestelmien eheys.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(33) Rahastossa 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 politiikka- ja 
erityistavoitteet.

(33) Rahastossa olisi otettava huomioon 
avoimuuden ja joustavuuden lisäämisen 
sekä yksinkertaistamisen tarve mutta myös 
ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset 
sekä varmistettava resurssien jakautuminen 
tavalla, joka on oikeudenmukainen ja 
avoin, siten, että saavutetaan tässä 
asetuksessa asetetut politiikka- ja 
erityistavoitteet.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Rahastosta olisi myönnettävä tukea 
turvapaikka- ja palauttamisasioista 
aiheutuvien operatiivisten kustannusten 
kattamiseen niin, että jäsenvaltiot voivat 
pitää yllä valmiuksiaan tämän koko 
unionin kannalta olennaisen tehtävän 
hoitamiseksi. Tällainen tuki käsittää 
rahaston tavoitteisiin liittyvien erityisten 
kustannusten täyden korvaamisen, ja sen 
olisi kuuluttava erottamattomana osana 
jäsenvaltioiden ohjelmiin.

(40) Rahastosta olisi myönnettävä tukea 
turvapaikka- ja sekä vapaaehtoisista että 
pakkokeinoihin perustuvista 
palauttamisasioista aiheutuvien 
operatiivisten kustannusten kattamiseen 
niin, että jäsenvaltiot voivat pitää yllä 
valmiuksiaan tämän koko unionin kannalta 
olennaisen tehtävän hoitamiseksi. 
Tällainen tuki käsittää rahaston 
tavoitteisiin liittyvien erityisten 
kustannusten täyden korvaamisen, ja sen 
olisi kuuluttava erottamattomana osana 
jäsenvaltioiden ohjelmiin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Tässä rahastossa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että EU:n 

(55) Tässä rahastossa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että EU:n 
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talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Asiaan liittyvät toimet 
yksilöidään ohjelman laadinnan ja 
täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asianomaisten arviointien ja 
uudelleentarkastelujen yhteydessä.

talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja 
sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite 
saavutetaan mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuonna 2027. Asiaan liittyvät 
toimet yksilöidään ohjelman laadinnan ja 
täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asianomaisten arviointien ja 
uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta tämän asetuksen 
yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201129

mukaisesti Tarkastelumenettelyä olisi 
käytettävä sellaisten 
täytäntöönpanosäädösten osalta, joissa 
säädetään kaikkia jäsenvaltioita koskevat 
velvollisuudet, erityisesti ne, jotka 
koskevat tietojen toimittamista komissiolle, 
ja neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
puolestaan käytettävä sellaisten 
täytäntöönpanosäädösten osalta, jotka 
liittyvät järjestelyihin tietojen 
toimittamiseksi komissiolle suunnittelun ja 
raportoinnin puitteissa, kun otetaan 
huomioon niiden puhtaasti tekninen 
luonne.

(57) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta tämän asetuksen 
yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Komission ehdottamien 
delegoitujen säädösten on 
mahdollistettava se, että neuvosto ja 
parlamentti saavat avoimesti kaikki tiedot 
unionin varojen käytöstä. Tätä valtaa olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201129

mukaisesti Tarkastelumenettelyä olisi 
käytettävä sellaisten 
täytäntöönpanosäädösten osalta, joissa 
säädetään kaikkia jäsenvaltioita koskevat 
velvollisuudet, erityisesti ne, jotka 
koskevat tietojen toimittamista komissiolle, 
ja neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
puolestaan käytettävä sellaisten 
täytäntöönpanosäädösten osalta, jotka 
liittyvät järjestelyihin tietojen 
toimittamiseksi komissiolle suunnittelun ja 
raportoinnin puitteissa, kun otetaan 
huomioon niiden puhtaasti tekninen 
luonne.

_________________ _________________

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
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mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osallistutaan laittoman 
muuttoliikkeen torjuntaan ja varmistetaan 
palauttamisen ja takaisinoton tehokkuus 
kolmansissa maissa.

c) osallistutaan laittoman 
muuttoliikkeen torjuntaan ja varmistetaan 
palauttamisen ja takaisinoton tehokkuus 
kolmansissa maissa sekä vapaaehtoisissa 
että pakkokeinoihin perustuvissa 
tapauksissa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston täytäntöönpanoon varatut 
määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 
10 415 000 000 euroa käypinä hintoina.

1. Rahaston täytäntöönpanoon varatut 
määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 
9 204 957 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (10 415 000 000 euroa käypinä 
hintoina).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 6 249 000 000 euroa kohdennetaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoitaviin ohjelmiin;

a) 5 522 974 200 euroa vuoden 2018 
hintoina (6 249 000 000 euroa käypinä 
hintoina) kohdennetaan yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin 
ohjelmiin;



PE626.952v02-00 10/15 AD\1169850FI.docx

FI

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) temaattiseen rahoitusvälineeseen 
osoitetaan 4 166 000 000 euroa.

b) temaattiseen rahoitusvälineeseen 
osoitetaan 3 681 982 800 euroa vuoden 
2018 hintoina (4 166 000 000 euroa
käypinä hintoina).

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoituksen osuus hankkeen kaikista 
tukikelpoisista menoista on enintään 75
prosenttia.

1. Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoituksen osuus hankkeen kaikista 
tukikelpoisista menoista on enintään 80
prosenttia. Jäsenvaltioita kannustetaan 
tarjoamaan täydentävää rahoitusta 
rahastosta tukea saaviin toimiin.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimi, joka on saanut rahoitusta 
rahastosta, voi saada rahoitusta myös 
muusta unionin ohjelmasta, mukaan lukien 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, 
että rahoitusosuudet eivät kata samoja 
kustannuksia. Kunkin unionin ohjelman, 
josta myönnetään rahoitusta, sääntöjä 
sovelletaan sen toimea koskevaan 
rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus 
ei saa ylittää toimen tukikelpoisia 
kokonaiskustannuksia, ja unionin eri 
ohjelmista saatava tuki voidaan laskea 
määräsuhteessa tukiedellytykset 

1. Toimi, joka on saanut rahoitusta 
rahastosta, voi saada rahoitusta myös 
muusta unionin ohjelmasta, mukaan lukien 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, 
että rahoitusosuudet eivät kata samoja 
kustannuksia. Komission ehdottamien 
ohjelmien on oltava vuorovaikutuksessa 
ja täydennettävä toisiaan, ja ne on 
suunniteltava niin avoimesti, että 
vältetään mahdolliset päällekkäisyydet.
Kunkin unionin ohjelman, josta 
myönnetään rahoitusta, sääntöjä 
sovelletaan sen toimea koskevaan 
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vahvistavien asiakirjojen mukaisesti. rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus 
ei saa ylittää toimen tukikelpoisia 
kokonaiskustannuksia, ja unionin eri 
ohjelmista saatava tuki voidaan laskea 
määräsuhteessa tukiedellytykset 
vahvistavien asiakirjojen mukaisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle 15 päivänä helmikuuta 2023 
mennessä ja tämän jälkeen vuosittain 
samaan päivään mennessä vuoteen 2031 
saakka asetuksen (EU) .../2021 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 36 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 
toimitetun kertomuksen on katettava 
ohjelman täytäntöönpano 30 päivään 
kesäkuuta 2022 ulottuvalla jaksolla.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle 15 päivänä helmikuuta 2023 
mennessä ja tämän jälkeen vuosittain 
samaan päivään mennessä vuoteen 2031 
saakka asetuksen (EU) .../2021 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 36 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 
toimitetun kertomuksen on katettava 
ohjelman täytäntöönpano 30 päivään 
kesäkuuta 2022 ulottuvalla jaksolla. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava nämä 
kertomukset hallintoviranomaisen asiaa 
käsittelevällä verkkosivustolla, kuten 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
44 artiklassa säädetään. Komissio 
julkistaa vuotuiset 
tuloksellisuuskertomukset asiaa 
käsittelevällä verkkosivustolla.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii Euroopan 
parlamentille vuosittain kertomuksen 
varojen käytöstä tai käyttämättä
jättämisestä sekä rahoitettujen toimien 
onnistumisesta, epäonnistumisesta ja 
eurooppalaisesta lisäarvosta.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 40 % – laiton muuttoliike ja 
palauttamiset.

– 40 % – laiton muuttoliike ja sekä 
vapaaehtoiset että pakkoon perustuvat 
palauttamiset.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Laittoman muuttoliikkeen 
torjunnan sekä palautusten suhteen otetaan 
huomioon seuraavat perusteet, joiden 
painotukset ovat seuraavat:

4. Laittoman muuttoliikkeen 
torjunnan ja sekä vapaaehtoisten että 
pakkoon perustuvien palautusten suhteen 
otetaan huomioon seuraavat perusteet, 
joiden painotukset ovat seuraavat:

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) turvapaikka-asioita, laillista 
muuttoliikettä, kotouttamista, palauttamista 
ja laitonta muuttoliikettä koskevien 
kansallisten strategioiden vahvistaminen ja 
kehittäminen;

a) turvapaikka-asioita, laillista 
muuttoliikettä, kotouttamista, 
vapaaehtoista ja pakkoon perustuvaa 
palauttamista ja laitonta muuttoliikettä 
koskevien kansallisten strategioiden 
vahvistaminen ja kehittäminen;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus
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e) palauttamisen valmistelu, myös 
palauttamispäätöksen antamiseen johtavat 
toimenpiteet, kolmansien maiden 
kansalaisten tunnistaminen, 
matkustusasiakirjojen myöntäminen ja 
perheenjäsenten jäljittäminen;

e) vapaaehtoisen tai pakkoon 
perustuvan palauttamisen valmistelu, 
myös palauttamispäätöksen antamiseen 
johtavat toimenpiteet, kolmansien maiden 
kansalaisten tunnistaminen, 
matkustusasiakirjojen myöntäminen ja 
perheenjäsenten jäljittäminen;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa laittoman muuttoliikkeen 
torjumisen ja tehokkaiden palautus- ja 
takaisinottotoimien alalla, myös osana 
takaisinottosopimusten ja muiden 
järjestelyjen toteuttamista;

k) yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa laittoman muuttoliikkeen 
torjumisen ja tehokkaiden palautus- ja 
takaisinottotoimien alalla sekä 
vapaaehtoisissa että pakkokeinoihin 
perustuvissa tapauksissa, myös osana 
takaisinottosopimusten ja muiden 
järjestelyjen toteuttamista;
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