
 

AD\1133229FI.docx  PE606.219v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
 

2017/2044(BUD) 

5.9.2017 

LAUSUNTO 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta 

budjettivaliokunnalle 

esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 

varainhoitovuodeksi 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Valmistelija: Petr Ježek 

 



 

PE606.219v02-00 2/7 AD\1133229FI.docx 

FI 

PA_NonLeg 



 

AD\1133229FI.docx 3/7 PE606.219v02-00 

 FI 

EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. ottaa huomioon talousarvioesityksen varainhoitovuodeksi 2018; pitää valitettavana, että 

otsakkeessa 3 on vähennetty sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoja vuoteen 2017 

verrattuna; korostaa, että kyseisiä leikkauksia ei voida perustella sovittujen 

toimenpiteiden täytäntöönpanon viivästyksillä; panee tyytyväisenä merkille, että 

otsakkeen 3 määrärahoja lisättiin joustovälineen avulla vielä 817,1 miljoonalla eurolla 

enimmäismäärästä; korostaa, että ehdotettu menojen taso on riittämätön kattamaan 

unionin tarpeet muuttoliike- ja turvallisuusasioiden alalla; 

2. katsoo, että huomattava leikkaus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 

(AMIF) määrärahoihin (maksumäärärahoja vähennettiin 49,7 prosenttia) vaarantaa 

rahaston tärkeät ja kiireelliset politiikkatavoitteet; torjuu komission näkemykset, joilla 

se perustelee vuoden 2018 talousarvioesityksessä rahaston rahoitukseen ehdotettua 

vähennystä; pitää ilahduttavana komission ehdotusta lujittaa ensisijaisia tehtäviä, 

palautusta/takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostaminen kolmansien maiden kanssa 

mukaan luettuna; on huolestunut siitä, että komissio saattaa aliarvioida 

turvapaikanhakijoiden vastaanottoa, hoivaa ja kotouttamista koskevat tarpeet; tähdentää, 

että unionista turvapaikkaa hakevien turvallisuutta ei saisi vaarantaa 

budjettileikkauksin; 

3. katsoo, että niin kauan kuin Dublin-asetuksen1 tarkistamisesta ei ole päästy 

sopimukseen, sisäisiä siirtoja olisi jatkettava syyskuun 2017 jälkeen, ja katsoo, että 

jäsenvaltioiden välinen oikeudenmukainen vastuunjako ja solidaarisuus edellyttävät 

tätä; 

4. kehottaa komissiota esittämään oikaisukirjelmän heti, kun Euroopan 

muuttoliikeagendaan ja erityisesti Dublin-järjestelmän uudistamiseen, 

rajanylitystietojärjestelmään, EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmään ja Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukivirastoon liittyvät oikeusperustat on hyväksytty, ja ottamaan 

täysimääräisesti huomioon niiden taloudelliset vaikutukset, jotta varmistetaan 

tehokkaan Euroopan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan asianmukainen ja nopea 

rahoitus; 

5. palauttaa mieliin, että parlamentti piti turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahaston perustamista koskevien neuvottelujen yhteydessä ensisijaisena 

tavoitteenaan sitä, että rahoitus jaetaan tasapuolisesti ja avoimesti rahaston eri 

tavoitteisiin; kehottaa komissiota siten lisäämään turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahastoon liittyvien budjettikohtien määrää, jotta olisi helpompaa seurata 

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013,annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön 

johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 

vahvistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31). 
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avoimesti, kuinka eri tavoitteisiin ja eri budjettikohtiin osoitetut määrärahat käytetään; 

kehottaa komissiota erityisesti erottamaan kaikissa tulevissa talousarvioesityksissä 

oikeudenmukaisten palauttamisstrategioiden kehittämiseen tarkoitetut menot laillista 

muuttoliikettä koskevista menoista sekä menoista, joilla edistetään kolmansien maiden 

kansalaisten tehokasta integroitumista, kuten kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunta ehdotti vuosien 2015 ja 2016 talousarvioita koskevassa 

lausunnossa; 

6. toteaa, että saatavilla on tärkeää olla kohdennettua rahoitusta muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin perimmäisiin syihin puuttumiseksi; korostaa tätä tarkoitusta varten, että 

unionin talousarviosta olisi rahoitettava toimenpiteitä muuttajien alkuperämaissa sekä 

pakolaisia vastaanottavissa maissa, muun muassa toimenpiteitä, joilla käsitellään 

köyhyyttä, työttömyyttä, koulutusta ja taloudellisia mahdollisuuksia sekä epävakautta, 

konflikteja ja ilmastonmuutosta; 

7. korostaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen merkittävää roolia maahanmuuttajien ja 

pakolaisten hengen pelastamisessa ulkorajoilla sekä heidän oikeuksiensa 

suojelemisessa, edistämisessä ja täytäntöönpanossa; vaatii, että on annettava enemmän 

rahoitustukea kansalaisyhteiskunnan toiminnan lujittamiseksi; 

8. pitää valitettavana huomattavaa leikkausta (35,6 prosenttia maksumäärärahoista) 

sisäisen turvallisuuden rahaston määrärahoihin; tähdentää, että turvallisuuteen 

kohdistuu unionissa edelleen uhkia, ja sisäisen turvallisuuden rahaston rahoituksen olisi 

oltava riittävällä tasolla, jotta jäsenvaltiot pystyisivät käsittelemään näitä uhkia, 

erityisesti rajat ylittävää ja vakavaa rikollisuutta, terrorismia ja verkkorikollisuutta; 

korostaa, että tarvitaan riittävää rahoitusta toimiin, joilla parannetaan tiedottamista ja 

torjutaan kyberrikollisuutta; 

9. panee tyytyväisenä merkille rahoituksen AMIF:in hätäavun (50 miljoonaa euroa) ja 

unionin sisällä annettavan humanitaarisen hätätilanteen tuen (200 miljoonaa euroa) 

välineille; 

10. panee merkille, että varainhoitovuoden 2018 talousarvioesityksessä ehdotetaan lisäyksiä 

kaikkien uusia tehtäviä hoitavien oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen 

määrärahoihin ja henkilöstötaulukkoihin; pitää kuitenkin valitettavana, että ehdotetut 

lisäykset jäävät useimpien virastojen pyyntöjä pienemmiksi; tähdentää, että eu-LISAn, 

Eurojustin, CEPOLin ja Europolin henkilöstön määrää on lisättävä; vaatii Eurojustin 

määrärahojen lisäystä unionissa lisääntyneiden oikeudellisen yhteistyön vaatimusten, 

erityisesti Euroopan syyttäjänviraston perustamisen, vuoksi; vaatii myös lisäresursseja 

Europolille sen työmäärän lisääntymisen vuoksi ilman, että tämä vaikuttaa muiden 

oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen määrärahoihin; korostaa, että Europolin ja 

Eurojustin taloudelliset lisäresurssit olisi investoitava yhteisten tutkintaryhmien 

rahoittamiseen; panee tyytyväisenä merkille Euroopan tietosuojavaltuutetun 

talousarvion lisäyksen, joka liittyy yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon1; 

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, 

luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen 

vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-

asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1). 
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vaatii Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle lisää henkilöresursseja, jotta 

voidaan tukea sen valtuuksien laajentamista siten, että virasto muutetaan täysivaltaiseksi 

virastoksi, joka kykenee tarjoamaan tarvittavaa operationaalista ja teknistä apua 

jäsenvaltioille; kehottaa osoittamaan perusoikeusvirastolle enemmän henkilöresursseja; 

pitää valitettavana, että perusoikeusviraston toimivaltuudet rajoittavat yhä sen osuutta 

perusoikeuksien tukemisessa; korostaa, että perusoikeusvirastolla tulisi olla oikeus 

laatia oma-aloitteisia lausuntoja säädösehdotuksista ja että sen toimeksiannon olisi 

katettava kaikki Euroopan unionin perusoikeuskirjan kattamat oikeudet, esimerkiksi 

poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö; 

11. huomauttaa, että jo kolmantena vuonna peräkkäin komission ehdotuksessa ei jätetä 

lainkaan liikkumavaraa otsakkeen 3 enimmäismäärään nähden, mikä osoittaa, että 

monivuotisen rahoituskehyksen pienin otsake on ajastaan jäljessä, kuten parlamentti 

totesi välitarkistusprosessin aikana; 

12. panee merkille, että Eurojustin työtaakka on tällä hetkellä merkittävässä kasvussa 

samoin kuin sen käsittelemien tapausten monimutkaisuus ja määrä, joka on viiden viime 

vuoden aikana kasvanut 100 prosentilla; pitää tästä syystä valitettavana Eurojustin 

toimintarahoituksen ja henkilöstömäärän vähentämistä; korostaa, että Eurojustin 

asianmukainen rahoitus on välttämätöntä, jotta se voi täyttää keskeisen tehtävänsä, joka 

on tehokas oikeudellisen yhteistyön edistäminen rikostapauksissa; kehottaa lisäämään 

varoja, jotka myönnetään yhteisille tutkintaryhmille, sillä rajat ylittävät rikostapaukset 

ovat lisääntyneet huomattavasti, sekä yksinkertaistamaan ja joustavoittamaan kyseisten 

varojen käyttöä; 

13. pyytää lisärahoitusta radikalisoitumisilmiön torjumiseksi, sillä se johtaa väkivaltaisiin 

ääriliikkeisiin unionissa; katsoo, että nuorten radikalisoitumista voidaan torjua 

edistämällä kotouttamista ja torjumalla syrjintää, rasismia ja muukalaisvastaisuutta. 
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