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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

1. ottaa huomioon otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) uuden rakenteen; katsoo, että 
"elintarviketurvallisuuden" käsitteen, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, 
yhteisön kasvilajikeviraston ja Euroopan lääkeviraston sisällyttäminen uuteen 
otsakkeeseen 3 on kyseenalaista eikä se vastaa turvallisuutta ja kansalaisuutta koskevaa 
kokonaistavoitetta; ehdottaa 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman (Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten1) mukaisesti otsakkeen muuttamista muotoon "Kansalaisuus, 
vapaus, turvallisuus ja oikeus";

2. katsoo, ettei vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueelle kohdennettu määrä vastaa 
asianmukaisesti sitä, miten alaa on vahvistettu Lissabonin sopimuksella ja miten sen 
tehtävät ja haasteet ovat kasvaneet;

3. korostaa tarvetta varmistaa varojen tehokas käyttö ja hyvä hallinto, jotta vältetään
jäsenvaltioiden omien etujen tavoittelu;

4. painottaa, että rahoitusrakenteita yksinkertaistettaessa – joustavuutta unohtamatta – on 
säilytettävä ennakoitavuus ja luotettavuus ja näin on varmistettava nimenomaisten 
rahastojen kunkin tavoitteen asianmukainen osuus;

5. korostaa, että rahoitettavilla toimilla on tuotettava eurooppalaista lisäarvoa ja saatava 
aikaan asianmukainen tasapaino eri tavoitteiden välillä kaikissa rahastoissa ja ohjelmissa;

6. pitää myönteisenä, että rahoitusrakenteita on yksinkertaistettu perustamalla turvapaikka-
ja maahanmuuttorahasto ja sisäisen turvallisuuden rahasto sekä ottamalla käyttöön 
ohjelmasuunnittelua, hallinnointia, valvontaa ja raportointia koskevia yleisesti 
sovellettavia säännöksiä, kunhan säilytetään tasapaino rahastojen eri tavoitteiden välillä; 
toteaa, että sisäpolitiikan välineiden yksinkertaistaminen vähentää oikeusperustojen ja 
niiden soveltamissääntöjen määrää ja auttaa kaikkia sidosryhmiä ymmärtämään paremmin 
säännöt;

7. katsoo, että turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle olisi myönnettävä oikeudenmukainen 
osuus varoista erityisesti nykyisten pakolaisrahaston ja kotouttamisrahaston tavoitteiden 
tukemiseksi; ottaa huomioon, että erityisesti korostetaan uudelleensijoittamis- ja 
siirtämistoimia; korostaa, että rahoitettavilla toimilla on tuotettava eurooppalaista 
lisäarvoa ja saatava aikaan asianmukainen tasapaino eri tavoitteiden välillä;

8. toistaa uudelleen, että on jo suunniteltu uusia elementtejä, kuten EU:n 
matkustajarekisterijärjestelmää tai älykkäitä rajoja koskevaa pakettia; katsoo, että sisäisen 
turvallisuuden rahastolla olisi oltava riittävästi varoja tavoitteidensa toteuttamiseksi, ja 
tähdentää, että sen kaikkien toimien on oltava täysin perusoikeuskirjan mukaisia; vaatii 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
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rahoitusta sellaisen suojelulähtöisen rajavalvonnan kehittämiseen, jossa kunnioitetaan 
täysimääräisesti muuttajien perusoikeuksia;

9. korostaa tarvetta käyttää sisäisen turvallisuuden rahaston varoja vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen lujittamisen ja koordinoinnin varmistamisen tavoitteisiin pääsemiseksi 
jäsenvaltioiden välillä, kun kyse on yhdenmukaisen ja korkealaatuisen ulkorajavalvonnan 
kehittämisestä; katsoo lisäksi, että infrastruktuureihin, laitteistoihin, kulkuneuvoihin ja 
tietojärjestelmiin tehtävien investointien olisi osaltaan turvattava tyydyttävät yhteiset 
turvallisuusnormit sekä tehostettava rajaturvallisuusviraston koordinoimia yhteisiä 
operaatioita;

10. korostaa, että oikeutta koskevan ohjelman on saatava riittävästi rahoitusta; tähdentää, että 
eri tavoitteita varten kohdennettujen varojen välillä on päästävä asianmukaiseen 
tasapainoon;

11. katsoo, että lasten oikeudet ja lastensuojeluponnistelut olisi tehtävä näkyviksi erityisten 
rahoituskohtien avulla, jotta myönnetyt varat voidaan jäljittää ja niitä voidaan seurata sekä 
arvioida niiden tehokkuutta;

12. pitää myönteisenä ehdotusta oikeuksia ja kansalaisuutta koskevasta ohjelmasta; korostaa, 
että rahoitusrakenteen yksinkertaistaminen ei saisi johtaa rahoitusresurssien tason 
alenemiseen verrattuna nykyisten vuosien 2007–2013 ohjelmien rahoitustasoon; pitää 
tästä syystä valitettavana komission ehdotusta vähentää rahoitusta; kehottaa lisäämään 
määrärahoja, jotta voidaan edistää ja suojella perusoikeuksia, torjua rasismia, 
muukalaisvihaa ja kaikenlaista syrjintää erityisesti nykyisen talouskriisin seurauksena 
Euroopassa koetun kasvavan suvaitsemattomuuden ja yhteiskunnallisen levottomuuden 
yhteydessä;

13. pitää valitettavana, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen virastojen 
rahoittamiseen sovelletaan staattista lähestymistapaa, jossa ei oteta huomioon tehtävien
lisääntymistä tai päättymistä;

14. katsoo, että etenkään Frontexin, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston ja Euroopan 
poliisiviraston (Europol) määrärahat eivät vastaa niiden tuntuvasti lisääntyneitä tehtäviä; 
korostaa tässä yhteydessä Frontexin tehtävien äskettäistä tarkistamista, Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukiviraston toiminnan käynnistymistä ja sille kaavailtuja tehtäviä 
sekä Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen perustamista Europolin yhteyteen.

15. korostaa tarvetta olemassa olevien välineiden kunnolliseen arviointiin sekä sitä, että 
asianmukaisten vaikutustenarviointien on oltava pakollisia ennen uusien 
lainsäädäntöaloitteiden tekemistä.
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