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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 

se myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että Välimerellä sijaitsevat unionin merirajat ovat unionin ulkorajoja, joita ei 

voida sulkea maarajojen tapaan, ja toteaa, että pakolaisvirtaongelmaa on käsiteltävä 

kiireellisenä asiana, jotta voidaan estää pakolaisten joutuminen ihmiskauppiaiden ja 

mafiosojen uhreiksi; 

1. on huolissaan siitä, että unioniin Välimeren yli hengenvaarallisella tavalla pyrkivien 

ihmisten määrä on jyrkässä nousussa; korostaa, että Välimeri on maailman suurin 

muuttoliikkeen merireitti, jolla on tiheä kauppamerenkulun verkosto; painottaa, että 

nykyinen pakolaiskriisi on luonut suuria paineita kauppamerenkululle ja lisännyt sen 

osuutta taakanjaosta, erityisesti kun on kyse miehistön turvallisuudesta ja yleisten 

turvallisuussääntöjen noudattamisesta; katsoo, että asia olisi otettava asianmukaisesti 

huomioon kattavissa toimenpiteissä, joilla unioni reagoi kriisin monitahoisiin ongelmiin 

ja joilla siten lievennettäisiin kielteisiä vaikutuksia liikennealalle; 

2. muistuttaa, että pakolaisten asemaa koskevan Geneven yleissopimuksen1, YK:n 

merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS)2 ja kansainvälisen meriturvallisuussopimuksen 

(SOLAS)3 sekä etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä tehdyn kansainvälisen 

yleissopimuksen (SAR)4 mukaisesti kunkin yleissopimukseen liittyneen valtion on 

velvoitettava lippunsa alla purjehtivan aluksen kapteeni auttamaan merellä 

hengenvaarassa olevia henkilöitä, jos se on mahdollista aiheuttamatta vakavaa vaaraa 

alukselle, miehistölle tai matkustajille; toteaa, että tällaista apua on tarjottava 

riippumatta autettavien henkilöiden kansalaisuudesta tai asemasta taikka olosuhteista, 

joissa henkilöt löydetään, ja heille on järjestettävä ensisairaanhoitoa ja huolehdittava 

heidän muista tarpeistaan ja toimitettava heidät turvaan sekä osallistuttava aktiivisesti 

etsintä- ja pelastusoperaatioihin merellä; korostaa, että merillä vaaraan joutuneen 

henkilön pelastaminen on sekä kansainvälinen että eettinen velvoite; 

3. kehottaa kaikkia jäsenvaltioiden satama- ja merenkulkuviranomaisia ja Euroopan 

meriturvallisuusvirastoa (EMSA) ja erityisesti Välimerellä purjehtivien alusten 

kapteeneja suhtautumaan erittäin valppaasti kaikkiin aluksiin, joissa on mahdollisesti 

vaarassa olevia maahanpyrkijöitä ja pakolaisia; suosittelee tässä yhteydessä, että 

noudatetaan tiukasti Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja YK:n 

pakolaisjärjestön (UNHCR) laatimia ohjeita merillä pelastettujen ihmisten kohtelusta5; 

                                                 
1 Vuonna 1951 tehty YK:n yleissopimus pakolaisten oikeusasemasta, 
2 Vuonna 1982 tehty YK:n merioikeusyleissopimus, 98 artikla “Avunantovelvollisuus”. 
3 Vuonna 1974 tehty kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä, 33 artikla ”Hätäviestit: 

velvoitteet ja menettelyt”. 
4 Vuonna 1979 tehty kansainvälinen yleissopimus etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä, sellaisena kuin se on 

muutettuna. 
5 Kansainvälisen merenkulkujärjestön päätöslauselma MSC.167(78) ja opas "Rescue at Sea: A guide to 

principles and practice as applied to migrants and refugees". 
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4. toteaa, että ajanjaksona 1. tammikuuta –31. toukokuuta 2015 Välimerestä pelastettiin 

47 265 maahanpyrkijää, ja heistä 13 475 pelastettiin kauppalaivoihin6; panee merkille, 

että näiden viiden kuukauden aikana 302:ta kauppalaivaa pyydettiin vaihtamaan 

reittiään ja muuttamaan kurssiaan pelastusoperaatioiden avustamiseksi ja että tilanteen 

kiireellisyyden vuoksi näistä aluksista 104:ä pyydettiin lopulta pelastamaan ja 

saattamaan maihin maahanpyrkijöitä; 

5. ilmaisee pahoittelunsa, että toistaiseksi yli 3 000 ihmistä on menettänyt henkensä 

kohtalokkaissa merenylityksissä pelkästään vuonna 2015 UNHCR:n antamien tietojen 

mukaan7; 

6. kehottaa neuvostoa hyväksymään kiireellisenä asiana ehdotuksen, jonka komissio antoi 

9. syyskuuta 2015 ja jonka parlamentti hyväksyi 17. syyskuuta pidetyssä istunnossa; 

toteaa, että ehdotuksella pyritään sijoittamaan uudelleen 120 000 kansainvälistä 

suojelua tarvitsevaa henkilöä ja arvioimaan jatkuvasti pakolaisten suojelemisen 

mahdollisia lisätarpeita; 

7. korostaa, että kauppalaivat ovat etsintä- ja pelastusoperaatioiden eturintamassa sekä 

määrän että toiminnan osalta, vaikka ensisijainen vastuu kuuluu jäsenvaltioille; toteaa, 

että kauppalaivoja ei ole varustettu eikä niiden henkilöstöä koulutettu siten, että ne 

olisivat valmiita ottamaan järjestelmällisesti osaa näin mittaviin pelastusoperaatioihin; 

8. muistuttaa, että kauppalaivojen ja niiden miehistöjen osallistuminen 

pelastusoperaatioihin ei saisi korvata maahanpyrkijöiden merillä auttamista, jota EU:n 

ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat ja jota niiden olisi jatkettava ja 

johon olisi osoitettava tarvittavat henkilöresurssit ja varat; antaa tunnustusta 

humanitaarisille organisaatioille, jotka osallistuvat merkittävällä ja anteliaalla tavalla 

veneiden pelastamiseen omilla Välimerellä purjehtivilla aluksillaan, etenkin aluksilla, 

jotka kuuluvat Lääkärit ilman rajoja -järjestölle tai ovat mukana Migrant Offshore Aid 

Station -hankkeessa (MOAS); 

9. toteaa, että pelastustoimintaan osallistuville aluksille ja niiden varustajille mahdollisesti 

koituvat taloudelliset ja oikeudelliset seuraamukset estävät eräitä aluksia tarjoamasta 

apua; kehottaa jäsenvaltioita olemaan rankaisematta niitä, jotka vapaaehtoisesti auttavat 

maahanpyrkijöitä humanitaarisin perustein, kuten liikenteenharjoittajia ja alusten 

omistajia; kehottaa komissiota ehdottamaan neuvoston direktiivin 2001/51/EY 

tarkistamista; 

10. on huolissaan siitä, että koska aluksia ja niiden miehistöjä ei voida valmistella riittävästi 

tällaisten etsintä- ja pelastusoperaatioiden toteuttamiseen eikä se kuulu niiden 

tavanomaiseen toimintaan, jo nyt inhimillisen tragedian näyttämöksi joutuneella 

Välimerellä saatetaan nähdä onnettomuuksia sekä niin maahanpyrkijöiden kuin alusten 

miehistöjen menehtymisiä; toteaa, että tähän sisältyy myös meriturvallisuus- ja 

ympäristöriskejä; 

11. pitää myönteisenä komission tiedonantoa ”Euroopan muuttoliikeagenda” 

(COM(2015)0240) ja kehottaa painokkaasti kaikkia jäsenvaltioita kantamaan vastuunsa 

                                                 
6 Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) tilastojen mukaan. 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 
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ja toteuttamaan sekä kansallisella että unionin tasolla riittäviä ja välittömiä 

toimenpiteitä, joilla estetään Välimeren inhimilliset tragediat ja varmistetaan, että 

kansainväliset ja eettiset velvoitteet täytetään solidaarisuuden ja vastuunjaon 

periaatteiden mukaisesti; vaatii unionia ja sen jäsenvaltioita kehittämään tehokkaan ja 

kestävän ratkaisun muuttoliikettä koskevan unionin järjestelmän nykyisiin puutteisiin, 

puuttumaan nykyisen muuttoliikekriisin perimmäisiin syihin ja estämään uudet 

salakuljettajien alusten lähdöt ja ihmishenkien menetykset Välimerellä; katsoo, että 

unionin tason toimenpiteiden olisi oltava kattavia ja niiden on johdettava valvottuun, 

hallittavissa olevaan, turvalliseen ja lailliseen muuttoliikkeeseen; 

12. on erittäin huolissaan meneillään olevasta Välimeren muuttoliikekriisistä ja etenkin sen 

humanitaarisista näkökohdista, mutta myös sen vaikutuksista muun muassa matkustaja-

aluksilla, risteilyaluksilla ja konttialuksilla tapahtuvaan meriliikenteeseen, alusten ja 

niiden miehistöjen ja lastien turvallisuuteen sekä yleiseen meriturvallisuuteen; 

13. katsoo, että maahanpyrkijöiden salakuljettamisen torjuminen ei saisi heikentää 

merenkulun vapautta; 

14. vaatii jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota tarvittavia keskipitkän ja pitkän aikavälin 

toimenpiteitä odotettaessa lisäämään Välimerellä tapahtuvien etsintä- ja 

pelastusoperaatioiden rahoitusta riittävästi ja laajentamaan nykyisten operaatioiden 

toimintasädettä yhdessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta sekä Eurooppaan 

pyrkivien maahanmuuttajien ja kansainväliseen suojeluun oikeutettujen henkilöiden että 

Välimerellä työskentelevien alusten henkilöstöjen turvallisuus ja perusoikeudet voidaan 

varmistaa;  

15. vaatii, että tarkastetaan tiukasti, miten pelastusoperaatioihin ja vastaanottokeskuksiin 

tarkoitettuja varoja todella käytetään, jotta voidaan varmistaa, että niitä käytetään 

asianmukaisesti kaavailtuun tarkoitukseen eikä niitä kanavoida laittomasti muualle; 

16. kannustaa EU:n viranomaisia ja jäsenvaltioita käyttämään täysimääräisesti nykyisiä 

laivaliikenteen seuranta- ja tietojärjestelmiä Välimerellä EU:n rannikoilla liikkuvia 

aluksia koskevien ajantasaisten tietojen keräämistä varten, sekä kehittämään edelleen eri 

meriviranomaisten, kuten liikenneturvallisuus-, laivasto- ja 

rannikkovartiostoviranomaisten välistä yhteistyötä, tarvittaessa Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 20 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

329 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tiiviimpää yhteistyötä, jotta voitaisiin paremmin 

koordinoida ja panna täytäntöön tehokkaita meriturvallisuutta koskevia toimia, joilla 

edistetään salakuljettajaverkostojen hajottamista ja niihin kuuluvien alusten 

takavarikoimista sekä reaaliaikaisen tilannekuvan yllä pitämistä pelastusoperaatioiden 

tukemiseksi; korostaa Euroopan meriturvallisuusviraston täysipainoista mukaan 

ottamista integroitujen meripalvelujen tarjoajana tukemaan Välimerellä toteutettavia 

etsintä- ja pelastusoperaatioita; katsoo, että meriturvallisuusviraston roolia olisi 

vahvistettava; 

17. korostaa, että jäsenvaltioiden ja asiasta vastaavien viranomaisten on varmistettava, että 

pelastetut pakolaiset ja maahanpyrkijät pääsevät nimetyssä satamassa sujuvasti maihin 

pelastusoperaatioon osallistuneista aluksista; 
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18. tähdentää, että pelastusoperaatioihin osallistuvien matkustaja-, risteily- ja konttialusten 

miehistöjen ei pidä missään tapauksessa haitata tai estää ulkorajajäsenvaltioissa 

maahanpyrkijöiden valvonnasta Frontexin koordinoimana vastaavien viranomaisten 

työtä riippumatta siitä, millaisen päätöksen kyseiset alukset tekevät jäsenvaltion ja 

unionin lainsäädännön mukaisesti; 

19. korostaa, että Frontexin valmiuksia ja valtuuksia on lisättävä pikaisesti; 

20. kehottaa kaikkia Välimeren tilanteen osapuolia etsimään ratkaisuja pakolaiskriisiin sekä 

parantamaan pakolaisten turvallisuutta ja perusoikeustilannetta näiden kotimaissa; 

kannustaa unionia ja sen jäsenvaltioita tarjoamaan apua ja resursseja maahanpyrkijöitä 

ensimmäisinä vastaanottaville jäsenvaltioille, löytämään laajan muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin ratkaisuja, tehostamaan yhteistyötä Turkin, Libyan, Libanonin ja 

Jordanian kaltaisten unioniin kuulumattomien Välimeren alueen maiden kanssa 

tiedonvaihdon, yhteisten etsintä- ja pelastusoperaatioiden perustamisen, rajavalvonnan 

ja seurannan sekä muuttoliikkeen valvontaa koskevien sopimusten tekemisen alalla, ja 

langettamaan ankaria rikosoikeudellisia seuraamuksia ihmiskauppiaiden sekä 

salakuljettajien rikollisten verkostojen ja niiden johtajien torjumiseksi; 

21. kehottaa komissiota perustamaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, paikalla 

toimivien humanitaaristen organisaatioiden sekä unionin ja YK:n virastojen kanssa 

työryhmän, jotta pakolaisten kuljetusmenetelmät voitaisiin ottaa käyttöön kiireellisenä 

asiana ja perustaa sekä merillä että maissa laillisia ja turvallisia reittejä, joiden kautta 

turvapaikanhakijat ja pakolaiset voidaan siirtää konfliktialueelta pakolaisleireihin ja 

määränpäämaihin turvallisiin ja ihmisarvoisiin oloihin; katsoo, että on avattava laillisia 

ja säänneltyjä maahanmuuttokanavia, joista unionin 28 jäsenvaltiota kantavat vastuun 

yhdessä; 

22. toteaa, että useiden jäsenvaltioiden väliaikaisesti palauttamat rajatarkastukset 

vaarantavat unionin avoimia sisärajoja ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan 

tavanomaisen Schengen-järjestelmän, heikentävät rajoilla olevien pakolaisten 

olosuhteita ja vaikeuttavat EU:n liikennejärjestelmän toimintaa, matkustajaliikenne 

mukaan luettuna; kehottaa komissiota kehittämään asianmukaisia nopean reagoinnin 

välineitä ja ratkaisuja siihen, miten säilytetään liikennejärjestelmän moitteeton toiminta 

ja henkilöiden oikeudet vapaaseen liikkuvuuteen, matkustajien oikeudet mukaan 

luettuina; 

23. korostaa, että on luotava infrastruktuuri ja järjestelmä, jolla ennakoidaan, mille unionin 

ulkorajojen osuudelle seuraavat suunnattomasti kasvaneet muuttovirrat suuntautuvat, ja 

valmistaudutaan tähän. 
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