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LYHYET PERUSTELUT

Turvallisuutta koskevat uhat muuttuvat ja käyvät koko ajan monimutkaisemmiksi. Jotta 
voidaan vastata näihin rajatylittäviin uhkiin, unionin tasolla toteutettavia toimia on 
koordinoitava ja jäsenvaltioille annettavaa teknistä ja rahoitusapua on lisättävä.

Valmistelija tukee komission ehdotusta, jonka mukaan sisäisen turvallisuuden rahaston 
rahoituspuitteet yli kaksinkertaistetaan kaudella 2021–2027. Sisäisen turvallisuuden rahasto 
on unionin väline, jolla pyritään helpottamaan rajatylittävää yhteistyötä ja yhteisiä 
operaatioita, tehostamaan tiedonvaihtoa ja lujittamaan valmiuksia ehkäistä ja torjua 
järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta sekä torjumaan terrorismia ja 
radikalisoitumista. Valmistelija haluaa korostaa kriisinhallinnan merkitystä, mihin kuuluu 
myös ennalta ehkäisy, valmistautuminen ja seurausten hallinta. Nämä sisäisen turvallisuuden 
varmistamisen kannalta olennaiset osatekijät on lisättävä uuden rahaston toimintatavoitteisiin.

Kun otetaan huomioon nykyisen poliisiyhteistyön rahoitusvälineen (ISF-P) väliarvioinnin 
tulokset, seuraavan kauden suurimpana haasteena on, että varmistetaan rahaston parempi 
joustavuus ja tehokkuus ja vähennetään hallinnollinen taakka mahdollisimman pieneksi. 
Valmistelija pitää tätä keskeisen tärkeänä ja pitää myönteisenä komission ehdotusta, sillä se 
on askel oikeaan suuntaan. Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään lisäämään joustavuutta 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ja toimien yhteydessä. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että 
raportointia koskevat vaatimukset ovat oikeasuhteiset ja asian kannalta merkitykselliset 
eivätkä lisää tuensaajille ja hallintoviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Turvallisuus on monialainen asia, ja sisäisen turvallisuuden rahaston ja muiden unionin 
välineiden yhteisvaikutusten ja yhdenmukaisuuden lisääntyminen, jota komissio esittää, on 
hyvä asia ja tulee tarpeeseen. Globaali turvallisuus ja unionin rajojen ulkopuolella 
toteutettavat toimet vaikuttavat samaten suoraan unionin sisäiseen turvallisuuteen. Tämän 
vuoksi kolmansiin maihin liittyviä toimenpiteitä olisi jatkettava ja niitä olisi tuettava edelleen 
rahastosta. Näiden toimenpiteiden on täydennettävä unionin sisäisen turvallisuuden 
painopisteitä ja ulkopolitiikan tavoitteita kyseisissä maissa.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-
sopimus’, 67 artiklan 3 kohdan mukainen 
unionin tavoite korkean turvallisuustason 

(4) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-
sopimus’, 67 artiklan 3 kohdan mukainen 
unionin tavoite korkean turvallisuustason 
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varmistamisesta vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueella olisi saavutettava 
muun muassa toteuttamalla toimenpiteitä 
rikollisuuden ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi sekä tukemalla yhteistyötä ja 
koordinointia jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten ja muiden 
kansallisten viranomaisten välillä, myös 
alalla toimivien unionin virastojen ja 
muiden unionin elinten sekä 
asiaankuuluvien kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa.

varmistamisesta vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueella olisi saavutettava 
muun muassa toteuttamalla toimenpiteitä 
rikollisuuden ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi sekä tukemalla yhteistyötä ja 
koordinointia jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten ja muiden 
kansallisten viranomaisten välillä, myös 
alalla toimivien unionin virastojen ja 
muiden unionin elinten sekä 
asiaankuuluvien kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen sekä 
siviilikriisinhallinnan kanssa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
olisi toteutettava unionin tason toimia, jotta 
ihmisiä ja omaisuutta voidaan suojella 
uhkatekijöiltä, jotka ovat yhä enemmän 
rajat ylittäviä, ja jotta voidaan tukea 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Muun muassa 
terrorismi, vakava ja järjestäytynyt 
rikollisuus, liikkuva rikollisuus, 
huumekauppa, korruptio, kyberrikollisuus 
sekä ihmiskauppa ja laittomien aseiden 
kauppa muodostavat edelleen uhkan 
unionin sisäiselle turvallisuudelle.

(5) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
olisi toteutettava unionin tason toimia, jotta 
ihmisiä ja omaisuutta voidaan suojella 
uhkatekijöiltä, jotka ovat yhä enemmän 
rajat ylittäviä, ja jotta voidaan tukea 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Muun muassa 
terrorismi, vakava ja järjestäytynyt 
rikollisuus, liikkuva rikollisuus, 
huumekauppa, korruptio, kyberrikollisuus, 
hybridiuhat sekä ihmiskauppa ja 
laittomien aseiden kauppa muodostavat 
edelleen uhkan unionin sisäiselle 
turvallisuudelle.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Unionin turvallisuuden korkean 
tason varmistamiseksi tarkoitettujen 
unionin tasolla yksilöityjen yhteisten 
painopisteiden mukaisesti rahastosta 

(11) Unionin turvallisuuden korkean 
tason varmistamiseksi tarkoitettujen 
unionin tasolla yksilöityjen yhteisten 
painopisteiden mukaisesti rahastosta 
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tuetaan toimia, joilla on tarkoitus puuttua 
keskeisiin turvallisuusuhkiin ja erityisesti 
torjua terrorismia ja radikalisoitumista, 
vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja 
kyberrikollisuutta sekä avustaa ja suojella 
rikosten uhreja. Rahastolla varmistetaan, 
että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 
asianmukaisesti varustettuja, jotta ne voivat 
puuttua myös uusiin ja kehittymässä 
oleviin uhkiin todellisen 
turvallisuusunionin toteuttamiseksi. Tähän 
olisi pyrittävä rahoitustuella, jolla tuetaan 
parempaa tiedonvaihtoa, tiivistetään 
operatiivista yhteistyötä ja parannetaan 
kansallisia ja kollektiivisia valmiuksia.

tuetaan toimia, joilla on tarkoitus puuttua 
keskeisiin turvallisuusuhkiin ja erityisesti 
torjua terrorismia ja radikalisoitumista, 
vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja 
kyberrikollisuutta sekä avustaa ja suojella 
rikosten uhreja. Rahastolla varmistetaan, 
että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 
asianmukaisesti varustettuja, jotta ne voivat 
puuttua myös uusiin ja kehittymässä 
oleviin uhkiin, myös hybridiuhkiin,
todellisen turvallisuusunionin 
toteuttamiseksi. Tähän olisi pyrittävä 
rahoitustuella, jolla tuetaan parempaa 
tiedonvaihtoa, tiivistetään operatiivista 
yhteistyötä ja parannetaan kansallisia ja 
kollektiivisia valmiuksia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Rahastosta annettavalla 
rahoitustuella – osana rahaston 
kokonaisvaltaista kehystä – olisi tuettava 
erityisesti poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä ja ehkäiseviä toimia vakavan ja 
järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman 
asekaupan, korruption, rahanpesun,
huumekaupan, ympäristörikosten, tietojen 
vaihdon ja saatavuuden, terrorismin, 
ihmiskaupan, laittoman maahanmuuton 
hyväksikäytön, lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön, lasten hyväksikäyttöä 
sisältävän kuvamateriaalin ja 
lapsipornografian levittämisen sekä 
kyberrikollisuuden alalla. Rahastosta olisi 
tuettava myös ihmisten, julkisten tilojen ja 
kriittisten infrastruktuurien suojelua 
turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta 
sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja 
kriisien tehokasta hallinnointia, myös 
kehittämällä yhteistä politiikkaa (strategiat, 
toimintapoliittiset syklit, ohjelmat ja 
toimintasuunnitelmat), lainsäädäntöä ja 

(12) Rahastosta annettavalla 
rahoitustuella – osana rahaston 
kokonaisvaltaista kehystä – olisi tuettava 
erityisesti poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä ja ehkäiseviä toimia vakavan ja 
järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman 
asekaupan, korruption, rahanpesun, 
huumekaupan, ympäristörikosten, tietojen 
vaihdon ja saatavuuden, terrorismin, 
ihmiskaupan, luvattoman maahanmuuton,
hyväksikäytön, lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön, lasten hyväksikäyttöä 
sisältävän kuvamateriaalin ja 
lapsipornografian levittämisen sekä 
kyberrikollisuuden alalla. Rahastosta olisi 
tuettava myös ihmisten, julkisten tilojen ja 
kriittisten infrastruktuurien suojelua 
turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta 
sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja 
kriisien tehokasta hallinnointia, myös 
kehittämällä yhteistä politiikkaa (strategiat, 
toimintapoliittiset syklit, ohjelmat ja 
toimintasuunnitelmat), lainsäädäntöä ja 
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käytännön yhteistyötä. käytännön yhteistyötä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) 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 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Asiaan liittyvät toimet 
yksilöidään rahaston valmistelun ja 
toteutuksen aikana, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asianomaisten arviointien ja 
uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(45) 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 
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 rahaston valmistelun ja 
toteutuksen aikana, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asianomaisten arviointien ja 
uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston toimintapoliittisena 
tavoitteena on edistää unionin 
turvallisuuden korkean tason 
varmistamista, erityisesti torjumalla 
terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa 
ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja
kyberrikollisuutta sekä auttamalla ja 
suojelemalla rikosten uhreja.

1. Rahaston toimintapoliittisena 
tavoitteena on edistää unionin 
turvallisuuden korkean tason 
varmistamista, erityisesti torjumalla 
terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa, 
järjestäytynyttä ja kansainvälistä
rikollisuutta, kyberrikollisuutta, huume- ja 
elinkauppaa sekä auttamalla ja 
suojelemalla rikosten uhreja. Rahastosta 
tuetaan myös turvallisuuteen liittyviin 
riskeihin ja kriiseihin valmistautumista ja 
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niiden hallintaa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lisätään tiedonvaihtoa unionin 
lainvalvontaviranomaisten, muiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 
asiaan liittyvien unionin elinten välillä ja 
sisällä sekä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa;

(a) lisätään tiedonvaihtoa unionin 
lainvalvontaviranomaisten, muiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 
asiaan liittyvien unionin elinten välillä ja 
sisällä, mukaan lukien ulkoinen toiminta,
sekä kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa;

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuetaan pyrkimyksiä vahvistaa 
rikollisuuden, myös terrorismin, 
torjumiseen ja ehkäisemiseen liittyviä 
valmiuksia, erityisesti tiivistämällä 
viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja 
yksityisten kumppaneiden yhteistyötä 
jäsenvaltioiden välillä.

(c) tuetaan pyrkimyksiä vahvistaa 
rikollisuuden, myös terrorismin, 
torjumiseen ja ehkäisemiseen liittyviä 
valmiuksia, erityisesti tiivistämällä 
viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja 
yksityisten kumppaneiden yhteistyötä 
jäsenvaltioiden välillä, siviilikriisinhallinta 
mukaan lukien.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa säädettyjen 
erityistavoitteiden puitteissa rahasto 
toteutetaan liitteessä II luetelluilla 
toimenpiteillä.

3. Edellä 2 kohdassa säädettyjen 
erityistavoitteiden puitteissa rahasto 
toteutetaan muun muassa liitteessä II 
luetelluilla toimenpiteillä.
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Perustelu

Liitteissä II ja III olevat täytäntöönpanotoimenpiteiden ja toimien luettelot eivät saisi olla 
tyhjentäviä. Niiden olisi pikemminkin oltava ohjeellisia tai annettava esimerkkejä toimista, 
joita komissio pitää sopivimpina. Jäsenvaltioiden olisi halutessaan voitava valita muita 
asianmukaisia toimia rahaston tavoitteiden puitteissa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Liitteissä II ja III olevat täytäntöönpanotoimenpiteiden ja toimien luettelot eivät saisi olla 
tyhjentäviä. Niiden olisi pikemminkin oltava ohjeellisia tai annettava esimerkkejä toimista, 
joita komissio pitää sopivimpina. Jäsenvaltioiden olisi halutessaan voitava valita muita 
asianmukaisia toimia rahaston tavoitteiden puitteissa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
2 500 000 000 euroa käypinä hintoina.

1. Rahaston toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
2 209 725 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (2 500 000 000 euroa käypinä 
hintoina).

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) 1 500 000 000 euroa kohdennetaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoitaviin ohjelmiin;

(a) 1 325 835 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (1 500 000 000 euroa käypinä 
hintoina) kohdennetaan yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin 
ohjelmiin;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 1 000 000 000 euroa kohdennetaan 
temaattiseen rahoitusvälineeseen.

(b) 883 890 euroa vuoden 2018 
hintoina (1 000 000 000 euroa käypinä 
hintoina) kohdennetaan temaattiseen 
rahoitusvälineeseen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Unionin talousarviosta 
maksettavan rahoituksen osuus voidaan 
jäsenvaltioiden aloitteesta korottaa 
100 prosenttiin teknisen tuen kaikista 
avustuskelpoisista menoista.

Perustelu

Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston rahastojen täytäntöönpanosääntöihin sisältyi 
kahdella edellisellä rahoituskaudella mahdollisuus, että jäsenvaltioiden aloitteesta 
jäsenvaltiot saattoivat rahoittaa teknisen tuen 100-prosenttisesti unionin talousarviosta. 
Käsillä olevassa ehdotuksessa tätä vaihtoehtoa ei ole, sillä säännöt ovat yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen mukaiset. Kun otetaan huomioon, että muuttoliike- ja sisäasioiden 
pääosaston rahastoista maksetut määrärahat ovat rakenne- ja investointirahastoihin 
verrattuna hyvin vähäiset, mutta yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta aiheutuva 
hallinnollinen taakka on seuraavalla kaudella vielä suurempi, tätä säännöstä olisi 
sovellettava myös vuoden 2021 jälkeiseen kauteen.
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