
AL\1177547FI.docx PE636.054v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Puheenjohtaja

19.2.2019

Claude Moraes
Puheenjohtaja
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Bryssel

Asia: Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston perustamisesta (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 
2018/0248(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 24. tammikuuta 2019 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 39 artiklan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 80 artiklan lisäämisen asianmukaisuudesta edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustaan.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 18. helmikuuta 2019.

I – Tausta

Ehdotuksen tarkoituksena on turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen nykyistä 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa seuraavaksi rahastoksi1, jonka 
päätavoitteena on tukea jäsenvaltioita muuttoliikkeen hallinnassa. Rahastolla on tarkoitus 
varmistaa, että EU täyttää edelleen velvollisuutensa kansainvälistä suojelua tarvitsevia 
kohtaan, helpottaa oikeudettomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista ja tukee ratkaisuja, 
joilla laittomat ja hallitsemattomat muuttovirrat korvataan turvallisilla ja hallituilla 
maahantuloväylillä.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY 
muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja 
neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).



PE636.054v01-00 2/9 AL\1177547FI.docx

FI

Keskeisimpänä haasteena, johon ehdotuksella pyritään puuttumaan, on tarve lisätä rahaston 
hallinnoinnin joustavuutta nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna luomalla uusia mekanismeja 
rahoituksen kohdentamiseksi yhteistyöhön perustuvaan suoraan ja välilliseen hallinnointiin.

Ehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohtaan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohtaan, 
jotka koskevat rajatarkastuksia, turvapaikkoja ja muuttoliikettä. LIBE-valiokunta on esittänyt 
useita tarkistuksia, joilla pyritään lisäämään oikeusperustaan SEUT-sopimuksen 80 artikla, 
joka koskee jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta, myös 
rahoituksen osalta.

LIBE-valiokunnan mietintö on määrä hyväksyä 19. helmikuuta 2019, jotta voidaan hyväksyä 
ensimmäisen käsittelyn kanta täysistunnossa ennen vaaleja. Tästä aiheesta ei siis käydä 
toimielinten välisiä neuvotteluja ennen vaaleja.

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Komission ehdotuksen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohta ja 79 artiklan 
2 ja 4 kohta, jotka sisältyvät rajavalvontaa, turvapaikkoja ja maahanmuuttoa koskevia 
politiikkoja koskevaan lukuun otsakkeessa, joka koskee vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
aluetta.

SEUT:n 78 artiklan sanamuoto on seuraava (alleviivaus lisätty):

78 artikla
(aiemmat EY-sopimuksen 63 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 64 artiklan 2 kohta)

1.  Unioni kehittää turvapaikka-asioita sekä toissijaista ja tilapäistä suojelua 
koskevan yhteisen politiikan, jonka tarkoituksena on antaa asianmukainen 
asema kaikille kansainvälistä suojelua tarvitseville kolmansien maiden 
kansalaisille ja varmistaa palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen. 
Tämän politiikan on oltava pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä 
heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja 31 päivänä tammikuuta 
1967 tehdyn pöytäkirjan sekä muiden asiaan liittyvien sopimusten mukaista.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan 
parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
toimenpiteistä, jotka koskevat yhteistä eurooppalaista 
turvapaikkajärjestelmää, johon sisältyvät:

a) koko unionissa voimassa oleva yhdenmukainen turvapaikka-asema 
kolmansien maiden kansalaisille;

b) yhdenmukainen toissijaisen suojelun asema kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka eivät saa turvapaikkaa unionissa mutta jotka 
tarvitsevat kansainvälistä suojelua;
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c) yhteinen järjestelmä tilapäisen suojelun antamiseksi kotimaastaan 
siirtymään joutuneille joukoittaisen maahantulon yhteydessä;

d) yhteiset menettelyt turvapaikkaa tai toissijaista suojelua koskevan 
yhdenmukaisen aseman myöntämisessä ja peruuttamisessa;

e) perusteet ja menettelyt turvapaikkaa tai toissijaista suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion ratkaisemiseksi;

f) turvapaikkaa tai toissijaista suojelua hakevien vastaanotto-olosuhteita 
koskevat vaatimukset;

g) kumppanuus ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa turvapaikkaa 
taikka toissijaista tai tilapäistä suojelua hakevien henkilöiden 
maahantulon hallinnoimiseksi.

3. Jos kolmansien maiden kansalaisten äkillinen joukoittainen maahantulo 
aiheuttaa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa hätätilanteen, neuvosto voi 
komission ehdotuksesta hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä kyseisen yhden tai 
useamman jäsenvaltion hyväksi. Neuvosto tekee ratkaisunsa Euroopan 
parlamenttia kuultuaan.

SEUT:n 79 artiklan sanamuoto on seuraava (alleviivaus lisätty): 

79 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 63 artiklan 3 ja 4 kohta)

1. Unioni kehittää yhteisen maahanmuuttopolitiikan, jolla pyritään kaikissa 
vaiheissa varmistamaan muuttovirtojen tehokas hallinta, jäsenvaltioissa 
laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen 
kohtelu sekä laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan ehkäiseminen ja 
tehostettu torjunta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan 
parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
toimenpiteitä seuraavilla aloilla:

a) maahantuloa ja maassa oleskelua koskevat edellytykset sekä 
vaatimukset pitkäaikaisten viisumien ja oleskelulupien myöntämiseksi 
jäsenvaltioissa, myös perheenyhdistämistä varten;

b) jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 
oikeuksien määrittely, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat 
liikkumis- ja oleskeluvapautta muissa jäsenvaltioissa;

c) laiton maahanmuutto ja luvaton oleskelu, laittomasti maassa 
oleskelevien henkilöiden maasta poistaminen ja palauttaminen mukaan 
luettuna;
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d) ihmiskaupan, erityisesti nais- ja lapsikaupan torjunta.

3. Unioni voi tehdä kolmansien maiden kanssa sopimuksia sellaisten 
kolmansien maiden kansalaisten takaisinotosta alkuperä- tai lähtömaahan, 
jotka eivät täytä tai jotka eivät enää täytä jäsenvaltion alueelle pääsyn, 
kyseisellä alueella oleskelun tai asumisen edellytyksiä.

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen säätää toimenpiteistä, joilla kannustetaan ja tuetaan 
jäsenvaltioiden toimintaa niiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten kotouttamiseksi ja jotka eivät käsitä jäsenvaltioiden 
lakien ja asetusten yhdenmukaistamista.

5. Tämä artikla ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen päättää siitä, kuinka 
paljon kolmansista maista tulevia kolmansien maiden kansalaisia päästetään 
niiden alueelle hakemaan työtä palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä 
ammatinharjoittajana.

SEUT-sopimuksen 80 artikla, jota ehdotetaan lisättäväksi oikeusperustaan ja joka on samassa 
otsakkeessa ja kappaleessa kuin SEUT-sopimuksen 78 ja 79 artikla, on muotoiltu seuraavasti 
(alleviivaus lisätty):

80 artikla
(Lissabonin sopimuksella lisätty uusi artikla)

Tässä luvussa tarkoitetussa unionin politiikassa ja sen toteuttamisessa 
noudatetaan jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon 
periaatetta, myös rahoituksen osalta. Unionin tämän luvun nojalla antamiin 
säädöksiin sisällytetään tarvittaessa aina asianmukaisia toimenpiteitä tämän 
periaatteen soveltamiseksi.

III – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

Tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön toimen oikeudellisen 
perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen 
suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö”2. 
Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä oikeusperusta.

Kun on kyse useammasta oikeusperustasta, on vahvistettava,
1. pyritäänkö ehdotuksella useaan tavoitteeseen tai onko siinä useita osatekijöitä, joista yhtä 

voidaan pitää pääasiallisena tai määräävänä tarkoituksena tai osatekijänä ja muita 
toissijaisina; tai

2. pyritäänkö sillä samanaikaisesti useampaan tarkoitukseen tai onko siinä useampia 
osatekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden 
toisarvoinen ja välillinen.

2 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; Asia C-440/05, komissio 
v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097; Asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585.
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Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisessä tapauksessa säädöksessä on 
käytettävä yhtä oikeusperustaa, toisin sanoen sitä, jota pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai 
osatekijä edellyttää, ja toisessa tapauksessa säädöksessä on käytettävä useaa eri 
oikeusperustaa.3

IV. Ehdotetun asetuksen tarkoitus ja sisältö

Rahastolla on tarkoitus tukea jäsenvaltioita muuttoliikkeen tehokkaassa hallinnassa 
varmistamalla, että EU täyttää edelleen velvollisuutensa kansainvälistä suojelua tarvitsevia 
kohtaan, helpottaa oikeudettomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista ja tukee ratkaisuja, 
joilla laittomat ja hallitsemattomat muuttovirrat korvataan turvallisilla ja hallituilla 
maahantuloväylillä. Keskeisimpänä haasteena, johon ehdotuksella pyritään puuttumaan, on 
tarve lisätä rahaston hallinnoinnin joustavuutta nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna luomalla 
uusia mekanismeja rahoituksen kohdentamiseksi yhteistyöhön perustuvaan suoraan ja 
välilliseen hallinnointiin.

Ehdotus koostuu 61 johdanto-osan kappaleesta, 35 artiklasta ja 8 liitteestä.

Johdanto-osan 1–9 kappaleessa esitetään ehdotuksen poliittinen ja lainsäädännöllinen tausta ja 
asiayhteys, kuten toukokuussa 2015 hyväksytty Euroopan muuttoliikeagenda ja 19. lokakuuta 
2017 pidetyn Eurooppa-neuvoston tulokset, joissa korostettiin unionin kykyä yhdistää unionin 
ja jäsenvaltioiden toimet muuttoliikekysymyksiin vastaamiseksi ja tehdä tuloksellista 
yhteistyötä yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteiden mukaisesti, 
vahvistettiin tarve soveltaa muuttoliikkeen hallintaan kokonaisvaltaista, käytännönläheistä ja 
päättäväistä lähestymistapaa, jolla pyritään palauttamaan ulkorajojen valvonta ja vähentämään 
laittomien maahantulijoiden määrää ja merellä tapahtuvien kuolemantapausten määrää. 
Näiden toimenpiteiden olisi perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden kaikkien käytettävissä 
olevien välineiden joustavaan ja koordinoituun käyttöön. Muuttoliikekriisi on entisestään 
korostanut tarvetta uudistaa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja täydentää ja 
lujittaa Euroopan turvapaikkaviraston toimia.

Johdanto-osan 10 kappaleessa esitetään, että turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta olisi 
tuettava unionin ja jäsenvaltioiden toimia, joilla parannetaan jäsenvaltioiden valmiuksia 
kehittää, seurata ja arvioida turvapaikkapolitiikkaansa voimassa olevan unionin oikeuden 
mukaisten velvoitteidensa mukaisesti.

Johdanto-osan 11–30 kappaleessa esitetään toteutettavien toimenpiteiden yksityiskohtaiset 
alat ja tavoitteet. 

Johdanto-osan 31 kappaleessa esitetään, että unionin talousarviosta myönnettävä rahoitus olisi 
keskitettävä toimiin, joissa unionin toiminta voi tuoda lisäarvoa verrattuna jäsenvaltioiden 
yksinään toteuttamiin toimiin. Tämän asetuksen perusteella myönnettävällä rahoitustuella 
olisi etenkin edistettävä sekä kansallisten että unionin tason valmiuksien lujittamista 
turvapaikka- ja muuttoliikeasioissa.

3 Katso edellä mainittu asia C-411/06, 46–47 kohta.
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Johdanto-osan 32–40 kappaleessa esitetään, miten varat ja resurssit olisi jaettava ja 
kustannukset korvattava.

Johdanto-osan 41 kappaleessa esitetään, että jotta turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston 
toimintapoliittisen tavoitteen täytäntöönpanoa voidaan täydentää kansallisella tasolla 
jäsenvaltioiden ohjelmien kautta, rahastosta olisi myös tuettava unionin tason toimia. 
Tällaisilla toimilla olisi edistettävä yleisiä strategisia tavoitteita turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston toiminta-alan puitteissa.

Johdanto-osan 42 kappaleessa esitetään, että olisi oltava mahdollista myöntää hätäapua 
asetuksessa säädetyn kehyksen mukaisesti.

Johdanto-osan 43–48 kappaleessa esitetään turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston käytännön 
suhde saman alan muihin rahastoihin ja välineisiin.

Johdanto-osan 49–55 kappaleessa esitetään täytäntöönpanomenetelmät, merentakaisia maita 
ja alueita sekä syrjäisimpiä alueita koskevat säännökset, seurantavaatimukset ja suhde 
ilmastotoimiin.

Johdanto-osan 56–66 kappaleessa esitetään säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämistä, 
toissijaisuutta ja suhteellisuutta sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan 
asemaa koskevat säännökset.

Asetuksen 3 artiklassa säädetään, että turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston 
toimintapoliittisena tavoitteena on edistää muuttovirtojen tehokasta hallintaa asiaankuuluvan 
unionin säännöstön ja perusoikeuksia koskevien unionin sitoumusten mukaisesti ja että 
erityisiä tavoitteita ovat Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja 
kehittäminen, laillisen maahanmuuton tukeminen jäsenvaltioissa, kolmansien maiden 
kansalaisten kotouttaminen mukaan luettuna, ja laittoman muuttoliikkeen torjunta sekä 
palauttamisen ja takaisinoton tehokkuuden varmistaminen kolmansissa maissa.

Asetuksen 1–6 artikla sisältää yleisiä säännöksiä. Asetuksen 6 artiklassa täsmennetään, mitkä 
yhteisöt voivat saada rahoitusta ja tukea: jäsenvaltiot, tietyillä edellytyksillä kolmannet maat 
ja mitkä tahansa unionin oikeuden mukaisesti perustetut oikeussubjektit tai mitkä tahansa 
kansainväliset organisaatiot.

Aseteuksen 7–13 artiklassa vahvistetaan turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston rahoitus- ja 
täytäntöönpanokehys, joka on jaettu tukemaan ja panemaan täytäntöön yhteistä, suoraa ja 
välillistä hallinnointia koskevia osioita varainhoitoasetuksen mukaisesti. Tähän sisältyy myös 
säännöksiä seurannasta, raportoinnista ja arvioinnista. Asetuksen 9 artiklassa säädetään, että 
temaattisesta rahoitusvälineestä saatavaa rahoitusta käytetään sen osiin, joilla tuetaan 
yhteisvastuu- ja vastuunjakotoimiin osallistuvia jäsenvaltioita. Asetuksen 17 artiklassa 
säädetään kiinteämääräisestä henkilöä kohti lasketusta summasta kansainvälistä suojelua 
hakeneiden ja saavien uudelleensijoittamista varten.

Asetuksen 32–35 artikla sisältää siirtymäsäännökset ja loppusäännökset.

Asetuksen liitteissä 1–VIII vahvistetaan perusteet, jotka koskevat varojen kohdentamista 
yhteistyössä hallinnoitaviin ohjelmiin, täytäntöönpanotoimenpiteisiin, tuen laajuuteen, 
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suuremman yhteisrahoituksen piiriin kuuluviin toimiin, keskeisiin tulosindikaattoreihin, 
tukitoimityyppeihin ja tukikelpoisiin toimiin operatiivista tukea varten sekä tuotos- ja 
tulosindikaattoreihin.

LIBE-valiokunnan mietintöluonnoksessa ehdotetaan SEUT-sopimuksen 80 artiklan lisäämistä 
oikeusperustaan (ks. tarkistus 2), ja sitä on ehdotettu myös useiden LIBE-valiokunnan 
varjoesittelijöiden tarkistuksissa (ks. tarkistukset 161–163).

Useilla LIBE-valiokunnan tarkistuksilla pyritään myös lisäämään turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahastoa koskevan asetuksen 3 artiklaan seuraava tavoite (ks. tarkistukset 46, 
322, 323 ja 325):
 

varmistetaan jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus ja 
oikeudenmukainen vastuunjako varsinkin niiden jäsenvaltioiden osalta, 
joihin muuttajien ja turvapaikanhakijoiden virrat kohdistuvat 
voimakkaimmin, myös käytännön yhteistyön kautta.

Tämän lisäksi useissa täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyvissä tarkistuksissa, joita LIBE-
valiokunta on esittänyt liitteisiin, mainitaan uudelleensijoittaminen ja yhteisvastuu (ks. 
tarkistukset 137, 568 ja 569).

V – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Aluksi olisi korostettava, että Euroopan parlamentti ehdotti jo nykyisen turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan lainsäädäntömenettelyn yhteydessä, että 
oikeusperustaksi olisi lisättävä SEUT-sopimuksen 80 artikla4. Oikeudellista yksikköä 
pyydettiin silloin antamaan lisäystä koskeva oikeudellinen lausunto, jossa todettiin, että 
SEUT-sopimuksen 80 artiklan toinen virke on aiheellista lisätä yhteisenä oikeusperustana 
siirtoja koskeville erityistoimenpiteille5. Vaikka kyseinen asetus lopulta hyväksyttiin ilman 
SEUT-sopimuksen 80 artiklaa, 26. maaliskuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa 
Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle 
muuttoliikkeeseen, Euroopan parlamentti totesi päätöslauselman ensimmäisessä kohdassa 
seuraavaa6:

1. huomauttaa, että muuttoliikettä koskevien unionin toimien on perustuttava 
yhteisvastuun periaatteeseen; toteaa, että SEUT-sopimuksen 80 artiklassa 
määrätty yhteisvastuun periaate kattaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
rajavalvontapolitiikan; katsoo, että 80 artiklasta saadaan ”yhdessä” SEUT-
sopimuksen 77–79 artiklan kanssa oikeusperusta yhteisvastuun periaatteen 
panemiseksi täytäntöön kyseisillä aloilla.

Parlamentin kanta, joka vahvistettiin täysistunnossa edellä mainitusta päätöslauselmasta, on 
näin ollen se, että SEUT-sopimuksen 80 artiklaa voitaisiin ja pitäisi käyttää oikeusperustana 
yhdessä komission tätä ehdotusta varten esittämien oikeusperustojen kanssa.

4 Ks. alaviite 1.
5 Katso oikeudellisen yksikön lausunto vuodelta 2013, SJ-0139/13, liite I.
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0102.
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Lisäksi oikeudellinen yksikkö toteaa vuoden 2013 oikeudellisessa lausunnossaan, että 
nykyisen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston oikeusperusta on se, että 
perustamissopimuksen 80 artiklan sisällyttäminen sopimukseen perustuu eurooppalaisen 
yleissopimuksen suositukseen, ja että kyseisen artiklan toinen virke on laadittu siten, että 
tarkoituksena on luoda jonkinlainen oikeusperusta, jonka tarkoituksena on konkretisoida 
yhteisvastuullisuuden periaatetta. SEUT-sopimuksen 80 artiklan toinen virke, joka on 
samanlainen kuin 352 artiklan joustolauseke, antaa unionille oikeusperustan, jonka nojalla se 
voi hyväksyä asianmukaiset toimenpiteet puutteen korjaamiseksi, jos perussopimuksissa ei 
nimenomaisesti tai implisiittisesti anneta sellaisia valtuuksia, jotka ovat tarpeen unionin 
tavoitteiden saavuttamiseksi, tässä tapauksessa erityisesti tavoitetta solidaarisuuden ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon saavuttamisesta jäsenvaltioiden välillä7.

Koska nykyinen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto perustuu SEUT-
sopimuksen 78 artiklan 2 kohtaan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohtaan, jotka koskevat yhteisestä 
eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmää ja yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa koskevia 
toimenpiteitä sekä toimenpiteitä, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten 
kotouttamista, ja koska asetuksella pyritään samanaikaisesti näihin tavoitteisiin sellaisten 
osatekijöiden kanssa, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden 
toisarvoinen ja välillinen suhteessa toiseen, kyseisten artiklojen on oltava osa ehdotuksen 
oikeusperustaa.

Näin ollen on ratkaistava, pitäisikö SEUT-sopimuksen 80 artiklan olla osa oikeusperustaa 
yhdessä SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohdan ja 79 artiklan 2 ja 4 kohdan kanssa.

Komission mukaan ehdotuksen päätavoitteena on tukea muuttoliikkeen tehokasta hallintaa 
jäsenvaltioissa vastaamalla tarpeeseen lisätä hallinnoinnin joustavuutta nykyiseen 
ohjelmakauteen verrattuna luomalla uusia mekanismeja rahoituksen kohdentamiseksi 
yhteistyöhön perustuvaan suoraan ja välilliseen hallinnointiin. Ehdotus sisältää lisäksi 
säännöksiä yhteisvastuuseen ja vastuun jakoon osallistuville jäsenvaltioille annettavasta 
rahoitustuesta (9 artikla) sekä kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden 
uudelleensijoittamiseen tarkoitetusta kertakorvauksesta asukasta kohden (17 artikla). 
Komission ehdotus sisältää siis jo säännöksiä jäsenvaltioiden yhteisvastuusta ja 
oikeudenmukaisesta vastuunjaosta, myös rahoituksen osalta.

Kuten edellä todettiin, LIBE-valiokunnan mietintöluonnoksessa ja LIBE-valiokunnassa 
esitetyissä tarkistuksissa täydennetään tätä entisestään lisäämällä 3 artiklaan tavoite varmistaa 
jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus ja oikeudenmukainen vastuunjako varsinkin niiden 
jäsenvaltioiden osalta, joihin muuttajien ja turvapaikanhakijoiden virrat kohdistuvat 
voimakkaimmin, sekä sisällyttämällä siihen liittyvät täytäntöönpanotoimenpiteet liitteisiin.

Kuten oikeudellinen yksikkö on todennut, koska edellä mainituissa yhteisvastuuta ja 
uudelleensijoittamista koskevissa säännöksissä säädetään selkeästi sellaisten 
erityistoimenpiteiden rahoittamisesta, joilla pannaan täytäntöön yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaate, SEUT-sopimuksen 80 artiklan mainitseminen lisäisi 

7 Katso oikeudellisen yksikön lausunto vuodelta 2013, SJ-0139/13, kohdat 27 ja 41.
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osaltaan selkeyttä ja oikeusvarmuutta kyseisten erityistoimenpiteiden sisällyttämisen osalta 
korostamalla kyseisten toimenpiteiden tavoitetta8.

SEUT-sopimuksen 80 artiklassa määrätään, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen luvun, joka koskee rajavalvontaa sekä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkoja 
(SEUT-sopimuksen 77–80 artikla), nojalla annettujen unionin säädösten on tarvittaessa 
sisällettävä asianmukaiset toimenpiteet, joilla pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaate, myös rahoituksen osalta. Kuten 
edellä on esitetty, tässä komission ehdotuksessa, myös sellaisena kuin se on ehdotettu 
muutettavaksi, on tällaisia toimenpiteitä koskevia säännöksiä. Koska ehdotetussa asetuksessa 
pyritään samanaikaisesti tällaisiin tavoitteisiin, joita ei voida erottaa toisistaan ja jotka eivät 
ole toissijaisia tai välillisiä suhteessa SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohtaan ja 79 artiklan 2 
ja 4 kohtaan liittyviin tavoitteisiin ja osatekijöihin, sen olisi perustuttava myös SEUT-
sopimuksen 80 artiklaan.

VI – Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn analyysin perusteella SEUT-sopimuksen 80 artikla voitaisiin lisätä ehdotuksen 
oikeusperustaan SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohdan 
rinnalle.

Tämän mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 18. helmikuuta 
2019 äänin 11 puolesta, 6 vastaan ja 0 tyhjää9 suositella, että kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunta voisi sisällyttää SEUT-sopimuksen 80 artiklan 
oikeusperustaan asiaa koskevassa menettelyssä.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

8 Katso oikeudellisen yksikön lausunto vuodelta 2019, SJ-0088/19, kohta 13.
9 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (varapuheenjohtajat), Gilles Lebreton (valmistelija), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas 
Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


