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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. suhtautuu myönteisesti lisätalousarvioesitykseen nro 5/2015 ja pitää sitä ensimmäisenä 

vaiheena pyrittäessä vastaamaan muuttoliikkeiden aiheuttamiin haasteisiin sekä 

ennennäkemättömään tilanteeseen Välimerellä; panee merkille, että 

lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan maksusitoumusten lisäämistä 75 722 000 eurolla ja 

maksujen lisäämistä 69 652 000 eurolla kohdentamalla määrärahoja uudelleen Galileo-

ohjelmasta; 

2. panee merkille Frontexille varsinkin Triton- ja Poseidon-operaatioita varten ehdotetut 

lisämäärät; katsoo ehdottomasti, että kyseisten operaatioiden ensisijaisena tarkoituksena 

olisi oltava ihmishenkien pelastaminen merellä; kehottaa komissiota varmistamaan 

riittävät rahoitusresurssit, jotta voidaan täyttää etsintään ja pelastukseen liittyvät unionin 

velvollisuudet; toteaa kuitenkin jälleen, että edessä oleviin muuttoliikettä ja ihmiskauppaa 

koskeviin laajempiin haasteisiin tarvitaan pitkän aikavälin ratkaisuja; 

3. suhtautuu myönteisesti unionin Triton- ja Poseidon-operaatioiden rahoituksen 

lisäämiseen; palauttaa mieliin, että etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä tehtyä 

kansainvälistä yleissopimusta koskevien rahoitusosuuksien olisi oltava painopiste; toteaa, 

että Triton-operaation rahoituksen kolminkertaistuminen johtuu ainoastaan siitä, että 

vuoden 2015 talousarviossa oli pienempi määrä, ei siitä, että määrä olisi ollut suurempi 

vuoden 2014 talousarviossa; pitää valitettavana Triton-operaation kustannuksia koskevaa 

avoimuuden puutetta ja pyytää komissiolta lisäselvennystä merkittävistä eroista Triton-

operaatiolle vuosien 2014 ja 2015 talousarvioissa osoitetuissa määrissä; kehottaa 

komissiota ja Frontexia antamaan Triton- ja Poseidon-operaatioiden kustannuksista 

luotettavaa, kattavaa ja säännöllisesti päivitettyä tietoa; 

4. on tyytyväinen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolle myönnettyyn 

lisärahoitukseen; katsoo, että ehdotettu rahoitus ei riitä rahoittamaan kokonaan komission 

ehdottamaa uudelleensijoittamismekanismia ja uudelleensijoittamisohjelmaa, 

parantamaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen 

edellytyksiä eikä tukemaan kaikkia ulkorajalla olevia jäsenvaltioita, joihin kohdistuu 

maahanmuuttopainetta; pyytää ottamaan vuoden 2016 talousarviosta saatavassa 

rahoituksessa huomioon tarpeet ja vuonna 2015 rekisteröityjen maahanpyrkijöiden 

määrän, koska se on noussut vuoden alusta lähtien; 

5. katsoo, että asiasta vastaavien erillisvirastojen henkilöstöä ei saisi vähentää tai siirtää 

toisiin tehtäviin; katsoo, että kyseisten virastojen on kohdennettava henkilöresurssinsa 

asianmukaisesti voidakseen hoitaa lisääntyvät tehtävänsä; 

6. korostaa, että unionin eteläisille rannoille saapuu suuri määrä maahanpyrkijöitä, 

turvapaikka-asioiden tukiviraston rooli turvapaikka-asioiden hallinnoinnissa kasvaa ja 

vastaanottoedellytysten etupainotteiselle luomiselle on selvästi pyydetty tukea, joten 

ehdotus lisätä viraston henkilöstöä vain neljällä henkilöllä on selvästi riittämätön; vaatii 

näin ollen turvapaikka-asioiden tukivirastolle riittävää henkilöstöä ja riittäviä 
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määrärahoja vuodeksi 2016, jotta se voi hoitaa tehtävänsä ja operaationsa 

asianmukaisesti; 

7. korostaa, että lisäresursseja tarvitaan myös tukemaan jäsenvaltioita hakemusten 

tehokkaassa ja nopeassa käsittelyssä turvapaikka-asioiden tukiviraston tuella; 

8. katsoo, että komission olisi arvioitava yksityiskohtaisesti Euroopan muuttoliikeagendan 

ja Euroopan turvallisuusagendan osana esitettyjen toimenpiteiden talousarviovaikutukset 

ja Europolille aiheutuvat lisätehtävät, jotta parlamentti ja neuvosto voivat asianmukaisesti 

mukauttaa Europolin talousarvio- ja henkilöstötarpeita; korostaa Europolin roolia 

jäsenvaltioille annettavan rajatylittävän tuen ja tietojenvaihdon yhteydessä; korostaa, että 

Europol tarvitsee riittäviä määrärahoja ja riittävää henkilöstöä vuodeksi 2016, jotta se voi 

hoitaa tehtävänsä ja operaationsa asianmukaisesti; 

9. katsoo, ettei Pohjois-Afrikan ja Afrikan sarven alueellisiin kehitys- ja suojeluohjelmiin 

myönnetty 7 000 000 euron lisärahoitus ole riittävä alueiden haasteiden vuoksi; kehottaa 

komissiota antamaan avointa ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka kyseisiä varoja käytetään 

ja kuinka maahanmuuttajien perusoikeuksia kunnioitetaan kolmansissa maissa 

vastaanottokeskuksista alkaen; 

10. toteaa näin ollen, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tarvitaan enemmän ja paremmin 

ennakoitavissa olevia rahoitusresursseja, jotta merellä ei enää menetettäisi ihmishenkiä ja 

jotta voidaan edelleen noudattaa yhteisvastuun ja vastuun oikeudenmukaisen jakamisen 

periaatteita. 
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