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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. katsoo, että pitkän aikavälin kestävien ratkaisujen löytämiseksi nykyistä 

muuttoliiketilannetta voidaan käsitellä ainoastaan sellaisen eurooppalaisen 

kokonaisvaltaisen lähestymistavan puitteissa, jonka olisi oltava osa Agenda 2030:een 

pohjautuvaa muuttoliikettä koskevaa globaalia näkemystä; korostaa, että jäsenvaltioiden 

on sen vuoksi tehostettava yhteistyötä muuttovirtojen hallitsemiseksi; suhtautuu 

myönteisesti aloitteeseen käynnistää Euroopan parlamentin, komission ja Eurooppa-

neuvoston suunnittelema uusi eurooppalainen muuttoliikeohjelma, jonka on 

perustuttava oikeuksiin, jonka päätöksentekoprosessissa kuullaan kansalaisyhteiskuntaa, 

ja jossa ovat suoraan mukana asiaankuuluvat sidosryhmät, kuten muuttajien järjestöt, ja 

joka perustuu jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen ja vastuullisuuteen; korostaa, 

että tähän ohjelmaan on sisällytettävä Dublinin asetuksen korvaaminen keskitetyllä 

eurooppalaisella turvapaikkajärjestelmällä, jossa otetaan huomioon 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten toivomukset, mikä mahdollistaa turvallisuuden, 

vapauden ja oikeuden alueen luomisen sekä turvapaikkamenettelyjen 

yhdenmukaistamisen ja varmistaa yhteisten ulkorajojen tehokkaan valvonnan; korostaa, 

että tarvitaan sitova ja pysyvä uudelleensijoittamisjärjestelmä turvapaikanhakijoille, 

jotka ovat oikeutettuja kansainväliseen suojeluun; 

2. arvostelee sitä, että komission on täytynyt odottaa ennennäkemättömään 

humanitaariseen kriisiin ja sitä seuranneeseen kansalaisyhteiskunnan voimakkaaseen 

protestireaktioon ja solidaarisuuden ilmaisuun asti arvioidakseen uudelleen 

epäonnistunutta muuttoliikepolitiikkaansa siten, että otetaan käyttöön kokonaisvaltainen 

lähestymistapa, johon sisältyy kehitys, yhteistyö ja kehityspolitiikan 

johdonmukaisuuden periaatteen noudattaminen; 

3. vaatii parantamaan välittömästi miljoonien pakolaisleireillä elävien ihmisten elinoloja 

erityisesti Turkissa, Jordaniassa ja Libanonissa; pyytää unionia ja jäsenvaltioita 

tehostamaan niille annettavaa humanitaarista apua ja tarkoitettuja tukimekanismeja 

konfliktialueiden naapurimaille, jotka vastaanottavat suurimman osan pakolaisista; 

suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen lisätä näille maille annettavaa 

taloudellista tukea ja kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan sitoumuksiaan; muistuttaa, 

että on puututtava tehokkaasti muuttoliikkeen perimmäisiin syihin reagoimalla 

globaaliin eriarvoisuuteen, ihmisoikeusloukkauksiin, köyhyyteen, työttömyyteen, 

valtioiden haurauteen ja ilmastonmuutokseen, ja korostaa tässä yhteydessä, että on 

tärkeää pyrkiä ratkaisemaan aseelliset konfliktit rauhanomaisesti; panee merkille, että 

Vallettassa pidettiin 11. ja 12. marraskuuta muuttoliikettä koskeva huippukokous, joka 

tarjosi tilaisuuden noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa pakkomuuton perimmäisiin 

syihin puuttumisessa;  

4. katsoo, että eurooppalaisessa maahanmuuttopolitiikassa olisi tehtävä ero pakolaisen ja 

taloudellisen siirtolaisen välillä; korostaa, että näihin kahteen muuttajakategoriaan olisi 

sovellettava erilaisia lähestymistapoja; 
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5. korostaa, että miehet, naiset ja lapset, joita nykyinen kriisi koskee, pakenevat 

uskonnollista tai poliittista vainoa, sotaa, diktatuuria, sortoa, kidutusta, teloituksia jne.; 

toteaa, että heidän oikeutensa inhimillisinä olentoina ovat kiistattomat; toteaa, että 

suurinta osaa heistä koskee Geneven yleissopimus vuodelta 1951, jonka kaikki 

28 jäsenvaltiota ovat ratifioineet; vaatii EU:ta määräämään seuraamuksia niille maille, 

jotka rikkovat näitä oikeuksia ja hidastavat tällä rikkomuksella yhtä EU-jäsenyytensä 

perusedellytyksistä; 

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa kutsumaan Yhdysvallat osana transatlanttista 

kehitysyhteistyötä työskentelemään unionin kanssa muuttoliiketulvan tyrehdyttämiseksi 

tehostamalla kehitysyhteistyötä Afrikassa ja Lähi-idässä ja antamalla tehokasta tukea 

miljoonille pakolaisleireillä eläville ihmisille; 

7. vaatii, että kehityksen ja muuttoliikkeen välinen monimutkainen yhteys otetaan entistä 

paremmin huomioon, jotta EU:n politiikkatoimista, joilla pyritään hallinnoimaan 

muuttoliikettä EU:ssa, voidaan tehdä yhteensopivia niiden toimien kanssa, joilla 

pyritään vähentämään kehitysmaiden köyhyyttä ja joitakin pakkomuuton syitä 

esimerkiksi maksimoimalla kehityspolitiikassa rahalähetysten vaikutukset niiden 

kustannuksia alentamalla; korostaa tarvetta työskennellä tehokkaasti kolmansien maiden 

kanssa, jotta voidaan määritellä kyseisen muuttoliikkeen syyt sen sijaan, että 

keskitytään vain sen seurauksiin; palauttaa mieliin, että maastamuutto lisääntyy 

talouskehityksen myötä, kunnes maat saavuttavat ylemmän keskitulotason maan aseman 

(noin 7 000–8 000 Yhdysvaltain dollaria henkeä kohti), jolloin maastamuutto alkaa 

vähetä; korostaa, että pitkän aikavälin kestävän ratkaisun saavuttamiseksi yhteistyötä ja 

muuttovirtojen hallintaa on sen vuoksi tehostettava; toteaa, että kestävä taloudellinen 

kehitys ja demokraattisiin, vahvoihin ja avoimiin instituutioihin perustuvan valtion 

rakentaminen auttaa osaltaan tehokkaasti poistamaan joitakin pakkomuuton 

perimmäisiä syitä; kehottaa EU:ta ja kaikkia kansainvälisiä sidosryhmiä tehostamaan 

kehitysyhteistyötä ja pysyvän poliittisen vuoropuhelun välineitä;  

8. on huolestunut yrityksistä suunnata kehitysapumäärärahoja muuttoliikeongelmiin, jotka 

eivät liity kehitystyöhön; ei hyväksy sitä, että pakolaisille suunnatut tukimenot voidaan 

avunantajamaissa jo laskea viralliseksi kehitysavuksi; torjuu suunnitelmat kehitysavun 

käyttämisestä ja yhdistämisestä rajavalvonnan lisäämiseen tai kolmansien maiden 

takaisinottosopimusten valvontaan; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota lisäämään 

rahoitusta ja käytettävissä olevia keinoja, joilla reagoidaan humanitaarisiin kriiseihin; 

kehottaa laatimaan pidemmän aikavälin suunnitelman, johon sisällytetään toimenpiteitä, 

joilla pyritään vahvistamaan YK:n virastojen roolia; suhtautuu myönteisesti Syyrian 

kriisin johdosta perustettuun EU:n alueelliseen erityisrahastoon ja EU:n Afrikka-

hätärahaston perustamiseen tehokkaaksi välineeksi, joka mahdollistaa epävakauden, 

pakkosiirtymisten ja laittoman maahanmuuton torjunnan; pyytää komissiota lisäämään 

EU:n Afrikka-hätärahaston avoimuutta; kehottaa jäsenvaltioita avustamaan hätärahastoa 

ja korostaa, että rahoitettavien hankkeiden ja ohjelmien seuranta ja arviointi on erittäin 

tärkeää, jotta varmistetaan, että rahasto palvelee tarkoitustaan ja auttaa tarpeessa olevia 

eikä rahoita ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneitä hallituksia; 

9.  kehottaa EU:ta, Afrikan unionia ja Yhdistyneitä kansakuntia lujittamaan kansainvälistä 

yhteistyötä muuttoliikkeen alalla, jotta saadaan laillisia muuttokanavia, ja kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita maksimoimaan muuttoliikkeen ja ihmisten liikkuvuuden 
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myönteiset vaikutukset globaaliin kehitykseen, kuten ensimmäistä kertaa todetaan 

vuoden 2015 jälkeisessä kehityspoliittisessa ohjelmassa sekä ehdotetuissa kestävän 

kehityksen tavoitteissa ja niiden muuttoliikettä koskevissa tavoitteissa; kehottaa 

jäsenvaltioita edistämään muuttajien kotoutumista, sillä heidän aktiivinen 

osallistumisensa edistää osaltaan unionin yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä 

sekä kulttuurista monimuotoisuutta; kannustaa EU:n ja jäsenvaltioiden viranomaisia 

parantamaan maahanmuuttajien akateemisten tutkintojen ja ammattitutkintojen 

tunnustamista, jotta he voivat päästä nopeammin ja paremmin työmarkkinoille; 

10. palauttaa mieliin, että oikeus lähteä mistä tahansa maasta, myös omasta maasta, 

vahvistetaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 13 artiklassa; 

korostaa, että vaikka kyseessä on vapausoikeus ja perusoikeus, jonka olisi hyödytettävä 

kaikkia, ainoastaan pohjoisen pallonpuoliskon kansalaiset ja eteläisen pallonpuoliskon 

vauraimmat kansalaiset voivat aidosti käyttää tätä oikeutta; korostaa, että on pantava 

entistä paremmin ja täysimääräisesti täytäntöön palauttamiskiellon periaate, joka johtuu 

suoraan erityisesti turvapaikan hakijoiden oikeudesta muuttaa maasta ja josta on 

määrätty pakolaisten oikeusasemaa koskevan vuoden 1951 yleissopimuksen 

33 artiklassa, joka sisältyy pakolaisasemaa koskevaan vuoden 1967 pöytäkirjaan, ja 

joka on vahvistettu kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun 

tai rangaistuksen vastaisen vuoden 1984 yleissopimuksen 3 artiklassa; 

11. korostaa tarvetta suojella, edistää ja saavuttaa kansainvälinen turvapaikkaoikeus 

sellaisena kuin siitä on määrätty YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 

14 artiklassa, palautuskiellon periaatteen parempi ja täysimääräinen noudattaminen 

mukaan luettuna; korostaa, että on tärkeää perustaa maastamuutto- ja kauttakulkumaihin 

muuttoliikettä koskevia tiedotuskeskuksia Malissa perustetun CIGEM-keskuksen 

(Centre d'Information et de Gestion des Migrations) tapaan; korostaa, että laillisten 

reittien puute ei jätä monille miehille, naisille ja lapsille muuta vaihtoehtoa kuin kääntyä 

salakuljettajien puoleen, mikä tulee valtavan kalliiksi ja vaarantaa heidän henkensä; 

kehottaa EU:ta panemaan nykyisen lainsäädännön täytäntöön ja luomaan lisää 

turvallisia ja laillisia väyliä tulla EU:hun ja jäädä sinne; 

12. torjuu jäsenvaltioiden ehdotukset perustaa turvapaikkakeskuksia kolmansiin maihin ja 

ottaa Pohjois-Afrikan maita ja Turkki mukaan eurooppalaisiin etsintä- ja 

pelastusoperaatioihin, joiden tavoitteena on pysäyttää pakolaiset ja viedä heidät takaisin 

Afrikan ja Turkin maaperälle; kehottaa komissiota tässä yhteydessä toimittamaan 

parlamentille arvion siitä, ovatko nämä ehdotukset kansainvälisen 

turvapaikkalainsäädännön mukaisia, sekä muista ehdotusten toteuttamiseen liittyvistä 

käytännön ja oikeudellisista esteistä; kehottaa korvaamaan Khartumin prosessin 

sellaisella prosessilla, joka perustuu ihmisoikeuksien täysimääräiseen kunnioittamiseen 

ja keskittyy parantamaan elinoloja, jotta voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin; kehottaa komissiota ja neuvostoa keskittymään Vallettan huippukokouksessa 

marraskuussa muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, kuten köyhyyteen, eriarvoisuuteen, 

epäoikeudenmukaisuuteen, ilmastonmuutokseen, korruptioon, huonoon hallintoon ja 

aseellisiin konflikteihin; 

13. pitää erittäin tärkeinä kysymyksiä ja ongelmia, joita naiset, tytöt ja haavoittuvat 

ihmisryhmät kuten vanhukset, lapset, vammaiset henkilöt, vähemmistöt ja muut 

kohtaavat maahanmuuttoprosessissa EU:n alueella, sekä niiden vaikutusta heidän 



 

PE565.184v02-00 6/8 AD\1078230FI.doc 

FI 

voimaannuttamiseensa ja ihmisoikeuksiinsa; katsoo, että HLBTI-maahanmuuttajia 

koskevat asiat ja ongelmat muuttoprosessissa ja EU:ssa ovat myös erittäin tärkeitä; 

kehottaa sisällyttämään nimenomaisesti HLBTI-ulottuvuuden kaikkiin 

muuttoliikkeeseen liittyviin politiikkatoimiin; korostaa, että muuttopolitiikassa tarvitaan 

ehdottomasti osallistavaa ulottuvuutta, jossa otetaan huomioon kunkin haavoittuvassa 

asemassa olevan ryhmän erityispiirteet, ja kehottaa sisällyttämään sen muuttajia 

koskeviin kaikkiin toimiin; muistuttaa, että EU:n turvapaikka-asioita koskevassa 

lainsäädännössä sisällytetään sukuelinten silpominen kriteereihin, jotka otetaan 

huomioon turvapaikkahakemuksen käsittelyssä; korostaa, että on kunnioitettava 

kaikkein haavoittuvimpien muuttajien ihmisoikeuksia ja yksilön oikeuksia; 

14. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmistamaan, että muuttajille kuuluvat 

oikeudenmukaisuuden takaavat ja rasismin ja muukalaisvihan kasvun EU:ssa estävät 

oikeudet ja mahdollisuudet saada palveluja; 

15. muistuttaa, että on taattava lasten ja ilman huoltajaa matkustavien alaikäisten 

tärkeimmät edut myös turvapaikka-tapauksissa, kuten vuonna 1989 annetussa 

kansainvälisessä yleissopimuksessa lapsen oikeuksista ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa määrätään; korostaa, että on tehostettava lastensuojelujärjestelmiä, 

joilla suojellaan lapsia väärinkäytöksiltä ja hyväksikäytöltä kaikkina aikoina tarjoamalla 

myös olennaisia palveluja kuten terveydenhoitoa, psykologista tukea, laadukasta 

koulutusta ja toteuttamalla erityistoimenpiteitä, jotta he kotoutuvat asteittain 

jäsenvaltioihin; katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota toisistaan erossa olevien 

perheenjäsenten ja alkuperämaihin jääneiden perheenjäsenten tarpeisiin ja että 

neuvoston direktiiviä 2003/86/EY on tarkistettava perheiden yhdistämisen 

helpottamiseksi; 

16. kehottaa komissiota ja EU:ta noudattamaan täysimääräisesti kehityspolitiikan 

johdonmukaisuuden periaatetta muuttoliikettä koskevissa toimissaan ja erityisesti 

Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanossa, ja ottamaan tässä tapauksessa 

huomioon sisä- ja ulkopolitiikan välisen vuorovaikutuksen ja siten jäsenvaltioissa 

voimassa olevan kehityspolitiikan ja muuttoliikepolitiikan sekä sosiaaliturvaa ja 

työllisyyttä koskevan politiikan välisen suhteen; korostaa, että sen vuoksi 

kehityspolitiikka on sisällytettävä järjestelmällisemmin muuttoliikepolitiikkaan; 

palauttaa mieliin, että jotkut EU:n toimintapolitiikat ja rajoitetut toimet kehitysmaista 

peräisin olevien laittomien pääomavirtojen torjumiseksi kasvattavat välillisesti 

epävakautta ja muuttovirtoja; pyytää sen vuoksi komissiota laatimaan politiikan 

johdonmukaisuutta koskevan toimintaohjelman; korostaa, että on varmistettava 

poliittinen johdonmukaisuus ja koordinointi turvallisuutta, puolustusta, kauppaa, 

humanitaarista apua, maahanmuuttoa ja kehitysyhteistyötä koskevien unionin ulkoisten 

toimien välillä; katsoo, että unionin olisi otettava täysimääräinen vastuu konflikteissa 

siten, että se sitoutuu edistämään rauhansäilyttämistä ja tukemaan pitkän aikavälin 

ratkaisujen löytämistä pakolaisille (uudelleensijoittaminen, paikallinen integrointi, 

liikkuvuus ja mahdollisuuksien salliessa paluu); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

mukauttamaan paremmin toisiinsa muuttoliikettä koskevan sisä- ja ulkopolitiikan, jotta 

voidaan edistää henkilöiden liikkuvuutta ja heidän perheidensä hyvinvointia;  

17. on huolestunut ilmastopakolaisten kasvavasta määrästä, johon ovat syynä kuivuus, 

nälänhätä sekä heikkenevä terveydenhuollon ja elämisen taso; katsoo, että vähiten 
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kehittyneiden maiden väestö on haavoittuvampi ilmastonmuutoksen vaikutuksille, mikä 

voi lisätä epätasa-arvoa ja yhteiskunnallista epävakautta;  

18. kehottaa komissiota koordinoimaan kehitys- ja talouspolitiikkaansa, jotta tehdään loppu 

inhimillisten resurssien ja luonnonvarojen riistosta kolmansissa maissa, mikä tekee 

tyhjäksi kaiken kehitysavun; kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita sääntelemään 

kolmansissa maissa toimivien eurooppalaista alkuperää olevien monikansallisten 

yritysten toimintaa; 

19. tukee voimakkaasti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien 

periaatteiden tehokasta ja kattavaa levittämistä ja täytäntöönpanoa sekä unionissa että 

sen ulkopuolella; korostaa, että on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin poliittisiin ja 

lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin YK:n ohjaavien periaatteiden täytäntöönpanossa 

olevien puutteiden korjaamiseksi, ja toteaa, että tämä koskee esimerkiksi oikeussuojan 

saatavuutta; muistuttaa, että YK:n ohjaavien periaatteiden tavoitteena ei ole luoda uutta 

kansainvälistä lainsäädäntövelvoitetta, vaan perustaa yhteiset maailmanlaajuiset normit, 

joiden avulla estetään liiketoiminnan kielteiset ihmisoikeusvaikutukset tai puututaan 

niihin; 

20. korostaa, että mahdollisuus hyödyntää tärkeimpiä lääkkeitä on sisällytettävä 

johdonmukaiseen kehityspolitiikkaan; toteaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota 

kauppaa sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan sääntelyyn, sillä ne ovat erittäin 

tärkeitä kehitysmaiden lääkehuollon kannalta; 

21. on tyrmistynyt siitä, että muun muassa julkisten hankintasopimusten ja velanhoidon 

vuoksi 61 prosenttia virallisesta kehitysavusta palautuu avunantajamaille; kehottaa tästä 

syystä lisäämään todellista apua, jolla on myönteinen vaikutus ihmisten tarpeisiin; 

22. kehottaa komissiota tarkistamaan EuropeAidin arviointia ja tulospainotteista 

valvontajärjestelmää, jotka ovat olennaisia EU:n toimien suunnittelun, kehittelyn ja 

täytäntöönpanon sekä avoimuuden ja demokraattisen vastuun lisäämisen kannalta; 

muistuttaa, että EU:n toimien keskeisenä tavoitteena olisi oltava mahdollisuuksien 

lisääminen ja kestävien rakenteellisten muutosten mahdollistaminen; 

23. pitää valitettavana, että joissakin jäsenvaltioissa, kuten Italiassa, joidenkin 

turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten hallinnossa on esiintynyt useita vakavia 

petoksia ja hallinnollisia säännönvastaisuuksia usein yhteydessä järjestäytyneeseen 

rikollisuuteen, mikä on johtanut sekä unionin varojen väärinkäyttöön että 

maahanmuuttajien elinolojen ja ihmisoikeuksien suojelun heikkenemiseen edelleen. 
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