
 

AD\1072876FI.doc  PE564.968v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
 

2015/2126(BUD) 

17.9.2015 

LAUSUNTO 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta 

budjettivaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen 

varojen käyttöönotosta Italian ja Kreikan hyväksi kansainvälisen suojelun 

alalla toteutettavia väliaikaisia toimenpiteitä varten 

(COM(2015)0238 – C8-0142/2015 – 2015/2126(BUD)) 

Valmistelija: Péter Niedermüller 

 



 

PE564.968v02-00 2/9 AD\1072876FI.doc 

FI 

PA_Legam 



 

AD\1072876FI.doc 3/9 PE564.968v02-00 

 FI 

LYHYET PERUSTELUT 

Valmistelija on ilahtunut komission ehdotuksesta ottaa käyttöön joustovälineen varoja Italian 

ja Kreikan hyväksi kansainvälisen suojelun alalla toteutettavia väliaikaisia toimenpiteitä 

koskevasta ehdotuksesta aiheutuvien menojen rahoittamiseen (”siirtojärjestelmä”) 

(ks. 2015/125 NLE). 

 

Koska tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio ehdottaa joustovälineen käyttöön ottamista 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeviin toimiin, se merkitsee samalla sen 

tosiasian tunnustamista, että poliittinen kehitys tällä alalla voi todellakin olla niin vakavaa, 

että se edellyttää merkittäviä lisäresursseja, kuten parlamentti on jo aikaisemmin lukuisissa 

yhteyksissä todennut.1 

 

Siirtojärjestelmää koskevassa ehdotuksessa edellytettiin alun perin, että 40 000 kansainvälistä 

suojelua hakevaa henkilöä sijoitettaisiin uudelleen Italiasta ja Kreikasta muihin 

jäsenvaltioihin. Siinä vahvistettiin menettely siirtämiselle ja määrättiin, että jäsenvaltiot 

saavat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun asetuksen 

(EU) N:o 516/2014 18 artiklassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti 6 000 euron 

suuruisen kiinteän summan jokaisesta niihin siirretystä kansainvälistä suojelua hakevasta 

henkilöstä. Komission alkuperäisen ehdotuksen kokonaisvaikutukset talousarvioon olisivat 

olleet 240 miljoonaa euroa. Tähän eivät olisi sisältyneet kustannukset kansainvälistä suojelua 

hakevien henkilöiden fyysisestä siirtämisestä Italiasta ja Kreikasta siihen jäsenvaltioon, johon 

heidät siirrettäisiin. 

 

Tämä erityinen ehdotus on osa maahanmuuttoa koskevaa suurempaa toimenpidepakettia, 

jonka komissio on äskettäin esittänyt ja johon sisältyy myös muita lainsäädäntöaloitteita ja 

talousarvioon liittyviä aloitteita, kuten esitys lisätalousarvioksi N:o 5/2015 sekä Euroopan 

muuttoliikeagendaan sisältyvät uudet aloitteet. Nyt on kuitenkin selvää, että nämä toimet eivät 

olleet eivätkä ole riittäviä. 

 

Valmistelija pitää esitettyjä ehdotuksia, kuten esitystä lisätalousarvioksi N:o 5/2015 koskevia 

ehdotuksiakin, myönteisinä ja arvostaa komission osoittamaa aloitteellisuutta, mutta toteaa 

jälleen, että ehdotetut toimet eivät varmaankaan ole riittäviä EU:sta turvapaikkaa hakevien 

henkilöiden kokonaismäärä huomioon ottaen. 

 

Koska otsakkeessa 3 ei ole enää liikkumavaraa, ehdotettua lisäystä on korotettava yli 

otsakkeen 3 menojen enimmäismäärän varainhoitovuodeksi 2016. Ehdotettu määrä on 

tarkoitettu kattamaan sekä itse siirtojärjestelmän rahoittaminen että oikeus- ja sisäasioita 

käsittelevien virastojen määrärahojen ja henkilöstön lisääminen, kun niille tulee alati uusia 

tehtäviä. Näistä mainittakoon erityisesti pakolaisten siirtämis- ja 

uudelleensijoittamismekanismin toteuttaminen ja ehdotettu järjestelykeskusten perustaminen, 

merillä harjoitettava etsintä- ja pelastustoiminta, yhteisen eurooppalaisen 

                                                 
1 Ks. esimerkiksi LIBE-valiokunnan lausunto väliaikaisesta mietinnöstä myönteisen tuloksen 

saavuttamiseksi vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

hyväksyntämenettelyssä (2011/0177(APP)) ja LIBE-valiokunnan lausunto ehdotuksesta 

talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdyn 

toimielinten sopimuksen uusimisesta (2004/2099(ACI)). 
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turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpano sekä äskettäiset päätökset ja strategiat, joilla pyritään 

torjumaan terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Sillä on myös tarkoitus lisätä 

turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston määrärahoja, jotta kansainvälistä 

suojelua hakevat henkilöt voidaan siirtää fyysisesti Kreikasta ja Italiasta jäsenvaltioihin, 

joihin heidät on tarkoitus siirtää. Näin kohdennetaan lisää varoja jäsenvaltioiden 

yhteisvastuun tehostamiseen, kun otetaan huomioon kriisin jatkuminen, sekä otsakkeen 3 

mukaisten erilaisten toimien (kuten pilottihankkeiden ja valmistelutoimien) rahoittamiseen.  

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää budjettivaliokuntaa 

sisällyttämään ehdotetut tarkistukset mietintöönsä, joka koskee ehdotusta päätökseksi 

joustovälineen varojen käyttöönotosta, sekä käymään asiasta neuvotteluja neuvoston ja 

komission kanssa. 
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TARKISTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON PÄÄTÖS joustovälineen 

varojen käyttöönotosta Italian ja Kreikan 

hyväksi kansainvälisen suojelun alalla 

toteutettavia väliaikaisia toimenpiteitä 

varten 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON PÄÄTÖS joustovälineen 

varojen käyttöönotosta Italian ja Kreikan 

hyväksi kansainvälisen suojelun alalla 

toteutettavia väliaikaisia toimenpiteitä ja 

muita oikeus- ja sisäasioiden alan 

kiireellisiä toimenpiteitä varten 

 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Unionilla on nykyisin muuttovirtoja 

koskevia ennakoimattomia haasteita, 

joihin ei voitu varautua laadittaessa 

kauden 2014–2020 monivuotista 

rahoituskehystä. Nämä dramaattiset ja 

alati voimistuvat haasteet edellyttävät 

monivuotisen rahoituskehyksen ja asiaa 

koskevien rahoitusvälineiden 

tarkistamista, jotta unioni voi hallita 

paremmin nykyisiä poikkeuksellisia 

olosuhteita. 
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Tarkistus  3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 b) Unionin saapuvien pakolaisten 

nykyinen määrä ja unionissa, sen 

ulkorajoilla ja Välimerellä kehkeytymässä 

oleva humanitaarinen kriisi edellyttävät 

nopeaa ja päättäväistä poliittista 

toimintaa sekä rahoituksen merkittävää 

lisäämistä, jotta ei menetetä enää lisää 

ihmishenkiä ja jotta voidaan pikaisesti 

perustaa mekanismi yhteisvastuun 

periaatteen noudattamiseksi ja vastuun 

jakamiseksi oikeudenmukaisesti unionin 

turvapaikka- ja 

maahanmuuttopolitiikassa. 

 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Tarkasteltuaan kaikkia 

mahdollisuuksia määrärahojen uudelleen 

kohdentamiseen meno-otsakkeen 

Turvallisuus ja kansalaisuus (otsake 3) 

enimmäismäärän sisällä ja käytettyään 

kohdentamattoman liikkumavaran 

komissio esittää, että joustovälineestä 

otetaan käyttöön 123 966 698 euroa yli 

otsakkeen 3 enimmäismäärän, jotta 

voidaan täydentää Euroopan unionin 

varainhoitovuoden 2016 yleiseen 

talousarvioon otettua turvapaikka-asioiden 

alalla toteutettavien väliaikaisten 

toimenpiteiden rahoitusta Italian ja Kreikan 

turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmiin 

kohdistuvan välittömän ja poikkeuksellisen 

paineen vähentämiseksi. Näiden 

toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat 

vuonna 2016 arviolta 150 000 000 euroa. 

(2) Kun kaikkia mahdollisuuksia 

määrärahojen uudelleen kohdentamiseen 

meno-otsakkeen Turvallisuus ja 

kansalaisuus (otsake 3) enimmäismäärän 

sisällä on tarkasteltu ja kohdentamaton 

liikkumavara on käytetty, pidetään 

välttämättömänä ottaa käyttöön 
joustovälineestä 229 534 334 euroa yli 

otsakkeen 3 enimmäismäärän, jotta 

voidaan täydentää Euroopan unionin 

varainhoitovuoden 2016 yleiseen 

talousarvioon otettua turvapaikka-asioiden 

alalla toteutettavien väliaikaisten 

toimenpiteiden rahoitusta Italian ja Kreikan 

turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmiin 

kohdistuvan välittömän ja poikkeuksellisen 

paineen vähentämiseksi. Näiden 

toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat 

vuonna 2016 arviolta 150 000 000 euroa. 
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Lisämäärärahoja tarvitaan, koska oikeus- 

ja sisäasioita käsittelevien virastojen 

määrärahoja ja henkilöstöä olisi lisättävä, 

kun niille tulee alati uusia tehtäviä, jotka 

koskevat erityisesti pakolaisten siirtämis- 

ja uudelleensijoittamismekanismin 

toteuttamista ja ehdotettua 

järjestelykeskusten perustamista, merillä 

harjoitettavaa etsintä- ja 

pelastustoimintaa, yhteisen 

eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän 

täytäntöönpanoa sekä äskettäisiä 

päätöksiä ja strategioita, joilla pyritään 

torjumaan terrorismia ja järjestäytynyttä 

rikollisuutta. Lisämäärärahoja tarvitaan 

myös, koska olisi lisättävä turvapaikka-, 

maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 

määrärahoja, jotta voidaan rahoittaa 

kansainvälistä suojelua hakevien 

henkilöiden fyysinen siirtäminen 

Kreikasta ja Italiasta jäsenvaltioihin, 

joihin heidät on tarkoitus siirtää. Näin 

kohdennetaan lisää varoja jäsenvaltioiden 

yhteisvastuun tehostamiseen, kun otetaan 

huomioon kriisin jatkuminen, sekä 

otsakkeen 3 mukaisten erilaisten toimien 

(kuten pilottihankkeiden ja 

valmistelutoimien) rahoittamiseen. 

 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Komission 9 päivänä syyskuuta 2015 

ilmoittamat toimenpiteet edellyttävät 

välineen käytön lisäämistä. 

 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Otetaan joustovälineestä 

123 966 698 euroa otsakkeen Turvallisuus 

ja kansalaisuus (otsake 3) enimmäismäärän 

ylittävinä maksusitoumusmäärärahoina 

Euroopan unionin varainhoitovuoden 2016 

yleiseen talousarvioon. 

Otetaan joustovälineestä 

229 534 334 euroa otsakkeen Turvallisuus 

ja kansalaisuus (otsake 3) enimmäismäärän 

ylittävinä maksusitoumusmäärärahoina 

Euroopan unionin varainhoitovuoden 2016 

yleiseen talousarvioon. 

 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Määrä käytetään täydentämään 

väliaikaisten toimenpiteiden rahoitusta 

turvapaikka-asioiden alalla Italian ja 

Kreikan turvapaikka- ja 

maahanmuuttojärjestelmiin kohdistuvan 

välittömän ja poikkeuksellisen paineen 

vähentämiseksi. 

Määrä käytetään täydentämään 

väliaikaisten toimenpiteiden rahoitusta 

turvapaikka-asioiden alalla Italian ja 

Kreikan turvapaikka- ja 

maahanmuuttojärjestelmiin kohdistuvan 

välittömän ja poikkeuksellisen paineen 

vähentämiseksi toteutettavien 

kansainvälistä suojelua koskevien 

toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 

Italian ja Kreikan hyväksi kansainvälisen 

suojelun alalla toteutettavista 

väliaikaisista toimenpiteistä annetun 

neuvoston päätöksen 2015/...+ mukaisesti, 

jotta voidaan rahoittaa kansainvälistä 

suojelua hakevien henkilöiden fyysinen 

siirtäminen Italiasta ja Kreikasta 

jäsenvaltioihin, joihin heidät on määrä 

siirtää, oikeus- ja sisäasioiden alalla 

toimivien virastojen sekä turvapaikka-, 

maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 

määrärahojen lisääminen ja muut asiaa 

koskevat otsakkeeseen 3 (Turvallisuus ja 

kansalaisuus) kuuluvat menot. 

 __________________ 

 + Lisätään alaviite viralliseen lehteen. 
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