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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Euroopan unionilla on tällä 
hetkellä merkittäviä haasteita 
rajaturvallisuuden, rajavalvonnan ja 
viisumipolitiikan aloilla. Euroopan 
parlamentti totesi 14 päivänä maaliskuuta 
2018 antamassaan päätöslauselmassa 
ensisijaiseksi tavoitteekseen vahvistaa 
ulkorajojen suojelua ja antaa riittävästi 
varoja turvapaikka- ja 
muuttoliikeasioiden käsittelyyn 
tulevaisuudessa. Vahvempi ja 
kunnianhimoisempi Eurooppa voidaan 
saavuttaa vain, jos sen rahoitusta 
lisätään, mikä edellyttää, että jatkuvasti 
tuetaan nykyisiä toimintapolitiikkoja, 
lisätään unionin lippulaivaohjelmien 
määrärahoja ja katetaan lisääntyneet 
tehtävät vastaavilla rahoitusvaroilla. 
Uudet tehtävät ja toimien tehostaminen 
edellyttävät asiaa koskevien ohjelmien, 
virastojen ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden rahoituksen, teknisten 
välineiden ja henkilöstön lisäämistä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan yhdennettyyn 
rajaturvallisuuteen kuuluvat seuraavat 
osatekijät asetuksen (EU) N:o 2016/1624 4 

(10) Euroopan yhdennettyyn 
rajaturvallisuuteen kuuluvat seuraavat 
osatekijät asetuksen (EU) N:o 2016/1624 
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artiklan mukaisesti: rajavalvonta, etsintä- ja 
pelastusoperaatiot rajavalvonnan 
yhteydessä, riskien analysointi, (Euroopan 
raja- ja merivartioviraston tukema ja 
koordinoima) yhteistyö jäsenvaltioiden 
välillä, virastojen välinen yhteistyö 
(mukaan luettuna säännöllinen 
tietojenvaihto), yhteistyö kolmansien 
maiden kanssa, Schengen-alueella 
toteutettavat tekniset ja operatiiviset 
toimenpiteet, jotka liittyvät rajavalvontaan 
ja joiden tarkoituksena on puuttua 
laittomaan maahanmuuttoon ja torjua rajat 
ylittävää rikollisuutta paremmin, 
uusimman teknologian käyttäminen, 
laadunvalvonta- ja 
yhteisvastuumekanismit; Euroopan 
yhdennetyn rajaturvallisuuden 
täytäntöönpanon edistämiseksi ja sen 
operatiivisen toteutumisen varmistamiseksi 
jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi 
unionin rahoitustukea.

4 artiklan mukaisesti: rajavalvonta, etsintä-
ja pelastusoperaatiot rajavalvonnan 
yhteydessä, riskien analysointi, (Euroopan 
raja- ja merivartioviraston tukema ja 
koordinoima) yhteistyö jäsenvaltioiden 
välillä, virastojen välinen yhteistyö 
(mukaan luettuna säännöllinen 
tietojenvaihto) ja yhteistyö EU:n ulkoisen 
toiminnan, kuten siviilikriisinhallinnan, 
kanssa, yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa, Schengen-alueella toteutettavat 
tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka 
liittyvät rajavalvontaan ja joiden 
tarkoituksena on puuttua laittomaan 
maahanmuuttoon ja torjua rajat ylittävää 
rikollisuutta paremmin, uusimman 
teknologian käyttäminen, laadunvalvonta-
ja yhteisvastuumekanismit; Euroopan 
yhdennetyn rajaturvallisuuden 
täytäntöönpanon edistämiseksi ja sen 
operatiivisen toteutumisen varmistamiseksi 
jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi 
unionin rahoitustukea.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Yhdenmukaisen ja korkeatasoisen 
ulkorajavalvonnan ja joustavan laillisen 
rajanylitysliikenteen varmistamiseksi 
rahoitusvälineellä olisi edistettävä 
Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden 
kehittämistä, mihin sisältyvät kaikki 
toimet, jotka liittyvät politiikkaan, 
lainsäädäntöön, järjestelmälliseen 
yhteistyöhön, taakan jakamiseen, tilanteen 
arviointiin ja muuttuviin olosuhteisiin, 
jotka koskevat laittomien 
maahanmuuttajien rajanylityspaikkoja, 
henkilöstöön, laitteistoon ja teknologiaan; 
näitä toimia toteuttavat eri tasoilla 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto 
yhteistyössä muiden toimijoiden kuten 

(17) Yhdenmukaisen ja korkeatasoisen 
ulkorajavalvonnan ja joustavan laillisen 
rajanylitysliikenteen varmistamiseksi 
rahoitusvälineellä olisi edistettävä 
Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden 
kehittämistä, mihin sisältyvät kaikki 
toimet, jotka liittyvät politiikkaan, 
lainsäädäntöön, järjestelmälliseen 
yhteistyöhön, taakan jakamiseen, tilanteen 
arviointiin ja muuttuviin olosuhteisiin, 
jotka koskevat laittomien 
maahanmuuttajien rajanylityspaikkoja, 
henkilöstöön, laitteistoon ja teknologiaan; 
näitä toimia toteuttavat eri tasoilla 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto 
yhteistyössä muiden toimijoiden kuten 
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kolmansien maiden ja muiden EU:n 
elinten, erityisesti vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen 
viraston (eu-LISA), Europolin sekä 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

kolmansien maiden ja muiden EU:n 
elinten, erityisesti vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen 
viraston (eu-LISA), Europolin, EU:n
kriisinhallinnan sekä kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Uudet haasteet ja lisätehtävät 
edellyttävät, että rajaturvallisuudesta 
huolehtiville virastoille annetaan 
tarvittava rahoitus ja henkilöstö. Nuorten 
ammattilaisten lisäksi palvelukseen olisi 
otettava myös jäsenvaltioiden kokeneita 
asiantuntijoita ja heidät olisi sijoitettava 
palkkaluokkiin heidän kokemuksensa 
perusteella.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Koska rajaturvallisuus ja 
viisumikäsittely liittyvät vahvasti muihin 
toiminta-aloihin, kuten meri- ja 
kalatalousrahastoon tai EU:n 
petostentorjuntaohjelmaan, komission 
olisi varmistettava eri alojen 
varainkäytössä voimakkaasti koordinoitu 
lähestymistapa, mahdolliset synergiat ja 
avoimuus. Kaksinkertainen rahoitus olisi 
estettävä selvillä ja läpinäkyvillä 
säännöillä.
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Tarkistus 6

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, 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, johon kuuluu 
myös siviilikriisinhallintaan 
osallistuminen, ja niiden rajavalvontaan ja 
rajaturvallisuuden ylläpitämisvalmiuksiin 
liittyvien keskeisten näkökohtien 
vahvistamiseen sellaisilla alueilla, joilla on 
merkitystä unionin muuttoliikepolitiikan ja 
turvallisuustavoitteiden kannalta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava jäsenvaltioiden ohjelmiin 
osoitetut alkuperäiset määrät, jotka 
laskettiin liitteessä I vahvistettujen 
kriteereiden mukaisesti ja joissa otetaan 
huomioon ohjelman pituus ja uhkatasot 
maa- ja meriulkorajaosuuksilla, työmäärä 

(38) Tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava jäsenvaltioiden ohjelmiin 
osoitetut alkuperäiset määrät, jotka 
laskettiin liitteessä I vahvistettujen 
kriteereiden mukaisesti ja joissa otetaan 
huomioon ohjelman pituus ja 
viimeaikaisiin ja aiempiin tietoihin 
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lentoasemilla ja konsulaateissa sekä 
konsulaattien määrä.

perustuvat uhkatasot maa- ja 
meriulkorajaosuuksilla, työmäärä 
lentoasemilla ja konsulaateissa sekä 
konsulaattien määrä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Väliarviointia olisi käytettävä 
ohjelmien tehokkuuden ja EU:n tason 
lisäarvon arvioimisessa, ensimmäisessä 
vaiheessa ilmaantuneiden ongelmien 
ratkaisemisessa ja täytäntöönpanoa 
koskevan avoimen yleiskatsauksen 
laatimisessa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Ottaen huomioon Euroopan 
unionin dramaattiset kokemukset 
rajaturvallisuuteen ja viisumipolitiikkaan 
aiempina vuosina liittyneistä haasteista ja 
joustavan rahoituksen puute näihin 
haasteisiin vastaamiseksi, temaattisen 
välineen olisi oltava käytettävissä tulevia 
uusia haasteita varten ja tuotettava EU:n 
tason lisäarvoa kuluttamatta kuitenkaan 
kokonaan käytettävissä olevia 
liikkumavaroja ja joustovälineitä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(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 
käsittelyn uudistaminen, uusien laaja-
alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja 
järjestelmien välisen yhteentoimivuuden 
varmistaminen. Komissio määrittelee 
kyseiset erityistoimet työohjelmissaan.

(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 tai sen 
ulkoiseen toimintaan, kuten 
siviilikriisinhallintaan, osallistumisen 
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 
käsittelyn uudistaminen, uusien laaja-
alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja 
järjestelmien välisen yhteentoimivuuden 
varmistaminen. Komissio määrittelee 
kyseiset erityistoimet työohjelmissaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Tässä rahoitusvälineessä 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 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Asiaan liittyvät toimet 
yksilöidään rahoitusvälineen valmistelun ja 
täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asianomaisten arviointien ja 

(57) Tässä rahoitusvälineessä otetaan 
huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen 
kiireellisyys niiden sitoumusten 
mukaisesti, jotka unioni on antanut
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanosta ja 
edelläkävijänä toimimisesta
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden, myös sukupuolten 
tasa-arvon, täytäntöönpanossa, ja sillä 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että EU:n 
talousarviomenoista tuetaan 
ilmastotavoitteita vähintään 25 prosentilla 
monivuotisen rahoituskehyksen 2021–
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uudelleentarkastelujen yhteydessä. 2027 aikana ja 30 prosentilla 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoteen 2027 mennessä. Asiaan liittyvät 
toimet yksilöidään rahoitusvälineen 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten 
arviointien ja uudelleentarkastelujen 
yhteydessä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 a) On tärkeää varmistaa moitteeton 
varainhoito ja oikeusvarmuus 
siirtymävaiheessa ja koko 
rahoitusvälineen täytäntöönpanon ajan. 
Ohjelmakaudella 2014–2020 toteutettuja 
toimia ei saisi keskeyttää siirtymäkauden 
aikana.

Tarkistus 13

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;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 14
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa säädettyjen 
erityistavoitteiden puitteissa rahoitusväline 
pannaan täytäntöön toteuttamalla liitteessä 
II lueteltuja toimenpiteitä.

3. Edellä 2 kohdassa säädettyjen 
erityistavoitteiden puitteissa rahoitusväline 
pannaan täytäntöön muun muassa 
toteuttamalla liitteessä II lueteltuja 
toimenpiteitä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden puitteissa ja liitteessä II 
lueteltujen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti rahoitusvälineestä tuetaan 
erityisesti liitteessä III lueteltuja toimia.

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden puitteissa ja tarvittaessa 
liitteessä II lueteltujen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
rahoitusvälineestä tuetaan erityisesti 
liitteessä III lueteltuja toimia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rahoitusvälineen täytäntöönpano 
ei saa aiheuttaa suurta hallinnollista 
rasitetta, joka vaikuttaa kielteisesti sen 
tehokkuuteen tai estää jäsenvaltioita 
saamasta rahoitusta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät 
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yhteistyötä rahoitusvälineen 
täytäntöönpanossa. Komissio perustaa 
neuvonta- ja yhteyspisteen tuen 
tarjoamiseksi jäsenvaltioille ja 
rahoituksen tehokkaaksi jakamiseksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineen täytäntöönpanoon 
varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 
ovat 8 018 000 000 euroa käypinä hintoina.

1. Rahoitusvälineen täytäntöönpanoon 
varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 
ovat 7 087 760 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (8 018 000 000 euroa käypinä 
hintoina).

Perustelu

Määrärahoja ehdotetaan muutettaviksi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 
14. maaliskuuta ja 30. toukokuuta annettujen Euroopan parlamentin päätöslauselmien 
mukaisesti ja ohjelmakohtaisen ohjeellisen teknisen jaon perusteella, johon saatetaan vielä 
tehdä mukautuksia, ja noudattaen kyseisissä päätöslauselmissa vahvistettua Euroopan 
parlamentin yleistä kantaa sekä yleistä tasoa, joka on 1,3 prosenttia 27 jäsenvaltion 
BKTL:stä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoitaviin ohjelmiin osoitetaan 4 811 
000 000 euroa, joista 157 200 000 euroa 
osoitetaan 16 artiklassa tarkoitettuun 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoitavaan erityiseen 
kauttakulkujärjestelyyn;

a) yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoitaviin ohjelmiin osoitetaan 4 252 
833 000 euroa vuoden 2018 hintoina (4 
811 000 000 euroa käypinä hintoina), 
joista 138 962 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (157 200 000 euroa käypinä 
hintoina) osoitetaan 16 artiklassa 
tarkoitettuun yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa hallinnoitavaan erityiseen 
kauttakulkujärjestelyyn;
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) temaattiseen rahoitusvälineeseen 
osoitetaan 3 207 000 000 euroa.

b) temaattiseen rahoitusvälineeseen 
osoitetaan 2 834 927 000 euroa vuoden 
2018 hintoina (3 207 000 000 euroa
käypinä hintoina).

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 4 009 000 000 euroa jäsenvaltioille 
liitteessä I olevien kriteereiden mukaisesti;

a) 3 543 880 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (4 009 000 000 euroa käypinä 
hintoina) jäsenvaltioille liitteessä I olevien 
kriteereiden mukaisesti;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 802 000 000 jäsenvaltioille 
ohjelmiin osoitettavien määrärahojen 
muuttamista varten 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

b) 708 953 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (802 000 000 euroa käypinä 
hintoina) jäsenvaltioille ohjelmiin 
osoitettavien määrärahojen muuttamista 
varten 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoituksen osuutta voidaan nostaa 100 

5. Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoituksen osuutta voidaan nostaa 100 
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prosenttiin hätäavun kaikista 
tukikelpoisista menoista.

prosenttiin hätäavun, 
siviilikriisinhallinnan kautta 
osallistuminen mukaan luettuna, kaikista 
tukikelpoisista menoista.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Jos jäsenvaltio päättää panna 
täytäntöön rahoitusvälineen tuella 
hankkeita kolmannen maan kanssa tai 
kolmannessa maassa, asianomaisen 
jäsenvaltion on kuultava komissiota ennen 
hankkeen käynnistämistä.

10. Jos jäsenvaltio päättää panna 
täytäntöön rahoitusvälineen tuella 
hankkeita kolmannen maan kanssa tai 
kolmannessa maassa, 
siviilikriisinhallintaan osallistuminen 
mukaan luettuna, asianomaisen 
jäsenvaltion on kuultava komissiota ennen 
hankkeen käynnistämistä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jos jäsenvaltio päättää toteuttaa 
kolmannen maan kanssa tai kolmannessa 
maassa rahoitusvälineen tuella toimia, 
jotka liittyvät laittomien rajanylitysten 
seurantaan, havaitsemiseen, 
tunnistamiseen, jäljittämiseen, estämiseen 
ja pysäyttämiseen tarkoituksena havaita, 
estää ja torjua laitonta maahanmuuttoa ja 
rajat ylittävää rikollisuutta sekä auttaa 
suojelemaan maahanmuuttajien henkeä ja 
pelastamaan maahanmuuttajia 
hengenmenetykseltä, sen on varmistettava, 
että se on ilmoittanut komissiolle kaikki 
kahden- tai monenväliset 
yhteistyösopimukset kyseisen kolmannen 
kanssa asetuksen (EU) N:o 1052/2013 20 
artiklan mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 12 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäsenvaltiot voivat päättää hankkia 
rahoitusvälineen tuella laitteistoa 
monitavoitteisiin merioperaatioihin
edellyttäen, että kansallisten viranomaisten 
käytössä olevia laitteita käytetään 
rajavalvontaoperaatioissa vuosittain 
vähintään 60 prosenttia kansallisiin 
tarkoituksiin käytetystä kokonaisajasta. 
Laitteet on rekisteröitävä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston kalustoreserviin, jotta 
nämä omaisuuserät voidaan asettaa 
saataville asetuksen (EU) 2016/1624 39 
artiklan 8 kohdan mukaisesti;

c) jäsenvaltiot voivat päättää hankkia 
rahoitusvälineen tuella monitavoitteista 
omaisuutta tai kehittää tieto- ja 
viestintäteknologisia järjestelmiä
edellyttäen, että kansallisten viranomaisten 
käytössä olevia laitteita käytetään 
rajavalvontaoperaatioissa vuosittain 
vähintään 60 prosenttia kansallisiin 
tarkoituksiin käytetystä kokonaisajasta. 
Laitteet on rekisteröitävä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston kalustoreserviin, jotta 
nämä omaisuuserät voidaan asettaa 
saataville asetuksen (EU) 2016/1624 39 
artiklan 8 kohdan mukaisesti;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat päättää 
hankkia laitteistoa tai kehittää tieto- ja 
viestintäteknologisia järjestelmiä 
monitavoitteiseen käyttöön edellyttäen, 
että kansallisten viranomaisten käytössä 
olevia laitteistoja ja järjestelmiä käytetään 
pääasiassa toimiin, jotka kuuluvat 
rahaston tai rahoitusvälineen 
soveltamisalaan. Näistä toimista 
aiheutuvat kustannukset voidaan 
sisällyttää rahastoon tai 
rahoitusvälineeseen kokonaan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jotta voidaan varmistaa, että 
edistystä rahoitusvälineen tavoitteiden 
saavuttamisessa voidaan arvioida 
tehokkaasti, komissiolla on valta antaa 
delegoituja säädöksiä 29 artiklan 
mukaisesti liitteen VIII muuttamiseksi näin 
indikaattoreita voidaan tarvittaessa 
tarkastella uudelleen ja täydentää; ja tätä 
asetusta voidaan täydentää seuranta- ja 
arviointikehyksen perustamista, mukaan 
luettuna jäsenvaltioiden toimittamia tietoja, 
koskevilla säännöksillä.

5. Jotta voidaan varmistaa, että 
edistystä rahoitusvälineen tavoitteiden 
saavuttamisessa voidaan arvioida 
tehokkaasti, komissiolla on valta antaa 
delegoituja säädöksiä 29 artiklan 
mukaisesti liitteen VIII muuttamiseksi näin 
indikaattoreita voidaan tarvittaessa 
tarkastella uudelleen ja täydentää; ja tätä 
asetusta voidaan täydentää seuranta- ja 
arviointikehyksen perustamista, mukaan 
luettuna jäsenvaltioiden toimittamia tietoja, 
koskevilla säännöksillä. Arvioinnin 
pohjaksi komissio ottaa huomioon 
hankkeiden paremman täytäntöönpanon, 
laadullisen varainkäytön, tarpeettoman 
hallinnollisen rasitteen vähentämisen, 
jäsenvaltioille annettavan tehokkuustuen 
sekä sisäisen turvallisuuden rahaston 
yleiset ensisijaiset tavoitteet raja- ja 
viisumipolitiikassa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

7. Rahoituksen alustavaa 
kohdentamista varten työmäärä arvioidaan 
niiden viimeisimpien keskimääräisten 
lukujen perusteella, jotka kattavat edeltävät 
36 kuukautta ja ovat saatavilla tämän 
asetuksen ensimmäisenä 
soveltamispäivänä. Väliarviointia varten 
työmäärä arvioidaan niiden viimeisimpien 
keskimääräisten lukujen perusteella, jotka 
kattavat vuonna 2024 tehtävän 
väliarvioinnin aikaan saatavilla olevat 
edeltävät 36 kuukautta. Työmäärän 
arviointi perustuu seuraaviin tekijöihin:

7. Rahoituksen alustavaa 
kohdentamista varten työmäärä arvioidaan 
niiden viimeisimpien keskimääräisten 
lukujen perusteella, jotka kattavat edeltävät 
36 kuukautta ja sitä aiemmat tiedot ja ovat 
saatavilla tämän asetuksen ensimmäisenä 
soveltamispäivänä. Väliarviointia varten 
työmäärä arvioidaan niiden viimeisimpien 
ja aiempien keskimääräisten lukujen 
perusteella, jotka ovat saatavilla vuonna 
2024 tehtävän väliarvioinnin aikaan. 
Työmäärän arviointi perustuu seuraaviin 
tekijöihin:

Tarkistus 30
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

11. Rahoituksen alustavaa 
kohdentamista varten 10 kohdassa 
tarkoitetussa raportissa yksilöidään kunkin 
rajaosuuden keskimääräinen uhkataso 
niiden viimeisimpien keskimääräisten 
lukujen perusteella, jotka kattavat edeltävät 
36 kuukautta tämän asetuksen 
ensimmäisenä soveltamispäivänä. 
Väliarviointia varten 10 kohdassa 
tarkoitetussa raportissa yksilöidään kunkin 
rajaosuuden keskimääräinen uhkataso 
niiden viimeisimpien keskimääräisten 
lukujen perusteella, jotka kattavat vuonna 
2024 tehtävän väliarvioinnin aikaan
saatavilla olevat edeltävät 36 kuukautta. 
Siinä määritetään kullekin rajaosuudelle 
oma painotustekijä soveltamalla 
asetuksessa (EU) N:o 1052/2013 
määriteltyjä uhkatasoja:

11. Rahoituksen alustavaa 
kohdentamista varten 10 kohdassa 
tarkoitetussa raportissa yksilöidään kunkin 
rajaosuuden keskimääräinen uhkataso 
niiden viimeisimpien keskimääräisten 
lukujen perusteella, jotka kattavat edeltävät 
36 kuukautta ja sitä aiemmat tiedot tämän 
asetuksen ensimmäisenä 
soveltamispäivänä. Väliarviointia varten 10 
kohdassa tarkoitetussa raportissa 
yksilöidään kunkin rajaosuuden 
keskimääräinen uhkataso niiden 
viimeisimpien ja aiempien keskimääräisten 
lukujen perusteella, jotka ovat saatavilla
vuonna 2024 tehtävän väliarvioinnin 
aikaan. Siinä määritetään kullekin 
rajaosuudelle oma painotustekijä 
soveltamalla asetuksessa (EU) N:o 
1052/2013 määriteltyjä uhkatasoja:

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) virastojen välisen yhteistyön 
lisääminen kansallisella tasolla 
rajavalvonnasta tai rajalla toteutetuista 
tehtävistä vastaavien kansallisten 
viranomaisten välillä sekä EU:n tasolla 
jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden ja 
asiaankuuluvien unionin elinten, 
toimistojen ja virastojen tai kolmansien 
maiden välillä;

c) virastojen välisen yhteistyön 
lisääminen kansallisella tasolla 
rajavalvonnasta tai rajalla toteutetuista 
tehtävistä vastaavien kansallisten 
viranomaisten välillä sekä EU:n tasolla 
jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden ja 
asiaankuuluvien unionin elinten, 
toimistojen ja virastojen, ulkoiset toimet 
mukaan luettuina, tai kolmansien maiden 
välillä;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) koulutus yhdennetyn 
eurooppalaisen rajaturvallisuuden alalla tai 
sen kehittämiseen osallistuminen ottaen 
huomioon operatiiviset tarpeet ja 
riskianalyysi, sekä perusoikeuksia täysin 
noudattaen;

c) koulutus yhdennetyn 
eurooppalaisen rajaturvallisuuden alalla tai 
sen kehittämiseen osallistuminen, myös 
siviilikriisinhallintaa koskevia 
tarkoituksia varten, ottaen huomioon 
operatiiviset tarpeet ja riskianalyysi, sekä 
perusoikeuksia täysin noudattaen;

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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