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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. panee tyytyväisenä merkille turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 

määrärahojen lisäyksen (sitoumusmäärärahojen lisäys 31,2 prosenttia ja 

maksumäärärahojen lisäys 35 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna); toteaa, että tämä 

lisäys tekee yhä tarpeellisemmaksi rahoituksen oikeudenmukaisen ja avoimen 

jakautumisen varmistamisen rahaston eri tavoitteiden välillä; katsoo, että 

maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamista ja kotouttamista varten 

myönnettävää EU:n rahoitusta olisi lisättävä merkittävästi sen sijaan, että nykyään 

asetetaan etusijalle rajavalvonta ja muut kalliit turvatoimenpiteet, kuten hallinnollinen 

säilöönotto, jotka eivät ole osoittautuneet tehokkaiksi ja jota ovat usein 

maahanmuuttajien oikeuksien vastaisia; kehottaa komissiota myöntämään erityistoimia 

varten tarkoitettuja lisävaroja pääasiassa jäsenvaltioille, jotka toteuttavat vapaaehtoisesti 

toimia maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi ja 

kotouttamiseksi; pitää välttämättömänä, että luodaan erilliset budjettikohdat, jotka 

kattavat rahaston neljä erityistavoitetta, sekä uusi budjettikohta kiireelliseen 

uudelleensijoittamiseen tarkoitettua mekanismia varten; 

2. katsoo, että nykyinen pakolaiskriisi osoittaa, että on tarpeen lisätä merkittävästi vuoden 

2016 talousarvion liikkumavaraa ja valmiutta, joilla mahdollistetaan entistä nopeampi ja 

merkittävämpi tuki jäsenvaltioille, joihin saapuu eniten pakolaisia, ja tukea 

jäsenvaltioita pakolaisten vastaanottamisessa ja kotouttamisessa; 

3. suhtautuu myönteisesti sisäisen turvallisuuden rahaston kasvattamiseen, koska rajojen 

suojelu ja niiden turvallisuus ovat avainkysymyksiä unionille, Euroopan 

turvallisuusagendan ja Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen tukeminen mukaan 

luettuina; 

4. katsoo, että nykyisen ad-hoc-päätöksenteon sijasta tarvitaan pitkäaikaisempaa 

lähestymistapaa etsintä- ja pelastusoperaatioihin; ehdottaa tästä syystä uutta 

budjettikohtaa eurooppalaista etsintä- ja pelastustoimintarahastoa varten tällaisten 

operaatioiden kattamiseksi; 

5. tukee ehdotusta ottaa käyttöön joustoväline, jonka avulla voidaan rahoittaa osa 

kiireelliseen uudelleensijoittamiseen tarkoitetusta mekanismista, mutta katsoo, että 

otsakkeen 3 enimmäismäärää on nostettava, jotta unioni voi täyttää turvapaikka- ja 

maahanmuuttoalan velvoitteensa; kehottaa komissiota tarkistamaan monivuotista 

rahoituskehystä vuoden 2017 väliarvioinnin yhteydessä; 

6. pitää tarpeellisena lisätä kaikkien oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen määrärahoja 

ottaen huomioon tämän toimintalohkon erityishaasteet ja näiden virastojen jatkuvasti 

kasvavat tehtävät; palauttaa mieliin, että näitä virastoja kehotetaan ottamaan 

hoitaakseen uusia tehtäviä, jotka liittyvät pakolaisten siirto- ja 

uudelleensijoittamismekanismeihin, etsintä- ja pelastustoimiin merellä, yhteisen 

eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoon sekä viimeaikaisiin 



 

PE564.966v02-00 4/5 AD\1071752FI.doc 

FI 

päätöksiin ja strategioihin, joilla pyritään torjumaan terrorismia ja järjestäytynyttä 

rikollisuutta, verkkorikollisuus ja maahanmuuttajien salakuljetus mukaan luettuina; 

katsoo, että Frontex, Europol, EASO ja Eurojust tarvitsevat enemmän henkilöstöä kuin 

komissio ehdottaa; 

7. pitää myönteisenä ehdotettua lisäystä Frontexin määrärahoihin, mikä mahdollistaa 

Triton- ja Poseidon-operaatioiden jatkamisen; ehdottaa erityisen budjettikohdan 

perustamista kyseisiä Frontexin yhteisoperaatioita varten niiden avoimuuden 

lisäämiseksi; 

8. katsoo, että Välimerellä toteutettavia etsintä- ja pelastustehtäviä koskevat 

johdonmukaiset unionin tason toimet on suunniteltava rajaturvallisuuden ja -valvonnan 

tehtävistä riippumattomaksi erilliseksi operaatioksi; ehdottaa tästä syystä uutta 

budjettikohtaa eurooppalaista etsintä- ja pelastustoimintarahastoa varten jäsenvaltioiden 

etsintä- ja pelastustehtävien vahvistamiseksi ja tukemiseksi; 

9. korostaa, että komission olisi selitettävä ja annettava yksityiskohtaisia tietoja 

talousarviovaikutuksista, joita aiheutuu osana Euroopan turvallisuusagendaa 

ehdotetuista toimenpiteistä, joita ovat erityisesti Europolin toimenpiteet ja niihin 

liittyvät tehtävät terrorismin torjunnan, järjestäytyneen rikollisuuden ja 

tietoverkkorikollisuuden alalla; korostaa tarvetta varmistaa Europolin riittävä 

talousarvio ja henkilöstön määrä vuonna 2016, jotta se voi huolehtia tehokkaasti 

tehtävistään erityisesti uudessa Euroopan terrorismintorjuntakeskuksessa, joka on määrä 

perustaa Europolin yhteyteen; 

10. kehottaa komissiota lisäämään väkivaltaista radikalisoitumista ennaltaehkäisevien ja sitä 

vastaan suunnattujen toimien rahoittamista Euroopan turvallisuusagendan osana 

erityisesti radikalisoitumisen torjunnan verkoston ja sen tulevan osaamiskeskuksen 

kautta; muistuttaa, että tällaiset toimenpiteet ovat tärkeitä terrorismin ja väkivaltaisten 

ääriliikkeiden torjunnassa; 

11. kehottaa vahvistamaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön 

seurantakeskusta (EMCDDA), koska psykoaktiivisista aineista annettavassa uudessa 

asetuksessa annetaan sille lisätehtäviä; 

12. korostaa, että on lisättävä syrjinnän torjumista ja tasa-arvoa koskevien toimien 

määrärahoja; kehottaa myöntämään erityisrahoitusta kasvavan juutalaisvastaisuuden, 

islaminpelon, afrofobian ja romanivastaisuuden torjuntaan jäsenvaltioissa; kehottaa 

unionia tukemaan erityisesti hankkeita, joiden tarkoituksena on näiden yhteisöjen 

naisten ja tyttöjen mahdollisuuksien lisääminen. 
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