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Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12.  korostaa, että pakolais- ja 

muuttoliikekriisin taustalla olevien syiden 

torjumiseksi on otettu käyttöön merkittävä 

mutta edelleen riittämätön määrä 

talousarviovaroja lujittamalla unionin 

erityisohjelmia otsakkeessa 4; toteaa, että 

vuonna 2015 muuttoliikkeeseen ja 

pakolaisiin liittyviin toimiin kohdennettiin 

uudelleen 170 miljoonaa euroa ja että 

vuonna 2016 otsakkeessa 4 hyväksyttiin 

muuttoliikkeeseen ja pakolaisiin liittyviin 

toimiin 130 miljoonan euron lisävarat ja 

tehtiin 430 miljoonan euron suuruiset 

uudelleenjärjestelyt liittymistä 

valmistelevassa tukivälineessä, 

kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä ja 

Euroopan naapuruusvälineessä; toteaa 

myös, että komissio on muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin ulkoisen ulottuvuuden 

käsittelemiseksi tehnyt useita 

lisäehdotuksia, jotka vaikuttavat unionin 

talousarvioon, kuten ehdotukset unionin 

erityisrahastojen perustamisesta (Madad-

erityisrahasto ja Afrikka-hätärahasto, 

joiden alustavat talousarviovaikutukset 

ovat arviolta 570 miljoonaa euroa ja 

405 miljoonaa euroa) ja Turkin-

pakolaisavun koordinointivälineen 

perustamisesta, josta miljardi euroa on 

määrä rahoittaa unionin talousarviosta, 

mahdollista lisärahoitusta lukuun 

12.  korostaa, että pakolais- ja 

muuttoliikekriisin taustalla olevien syiden 

torjumiseksi on otettu käyttöön merkittävä 

mutta edelleen riittämätön määrä 

talousarviovaroja lujittamalla unionin 

erityisohjelmia otsakkeessa 4; toteaa, että 

vuonna 2015 muuttoliikkeeseen ja 

pakolaisiin liittyviin toimiin kohdennettiin 

uudelleen 170 miljoonaa euroa ja että 

vuonna 2016 otsakkeessa 4 hyväksyttiin 

muuttoliikkeeseen ja pakolaisiin liittyviin 

toimiin 130 miljoonan euron lisävarat ja 

tehtiin 430 miljoonan euron suuruiset 

uudelleenjärjestelyt liittymistä 

valmistelevassa tukivälineessä, 

kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä ja 

Euroopan naapuruusvälineessä; toteaa 

myös, että komissio on muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin ulkoisen ulottuvuuden 

käsittelemiseksi tehnyt useita 

lisäehdotuksia, jotka vaikuttavat unionin 

talousarvioon, kuten ehdotukset unionin 

erityisrahastojen perustamisesta (Madad-

erityisrahasto ja Afrikka-hätärahasto, 

joiden alustavat talousarviovaikutukset 

ovat arviolta 570 miljoonaa euroa ja 

405 miljoonaa euroa) ja Turkin-

pakolaisavun koordinointivälineen 

perustamisesta, josta miljardi euroa on 

määrä rahoittaa unionin talousarviosta, 

mahdollista lisärahoitusta lukuun 
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ottamatta; korostaa, että unionin 

talousarvioon aiheutuu lisäpaineita muista 

suunnitelluista toimista, joista komissio on 

ilmoittanut, kuten nk. Lontoon 

sitoumuksesta, tai sellaisista tapahtumista 

kuin EU:n ja Turkin huippukokous 

18. maaliskuuta 2016; korostaa, että 

tarvitaan vielä lisää talousarviovaroja, jotta 

voidaan ottaa huomioon kaikkein 

haavoittuvimmat muuttajat, erityisesti 

naiset, lapset ja hlbti-henkilöt; toteaa 

kuitenkin huolestuneena, että unionin 

ratkaistavana olevat ongelmat ovat 

suuruusluokaltaan sellaisia, että lisätoimet 

ovat vielä tarpeen; 

ottamatta; korostaa, että unionin 

talousarvioon aiheutuu lisäpaineita muista 

suunnitelluista toimista, joista komissio on 

ilmoittanut, kuten nk. Lontoon 

sitoumuksesta, tai sellaisista tapahtumista 

kuin EU:n ja Turkin huippukokous 

18. maaliskuuta 2016; korostaa, että 

tarvitaan vielä lisää talousarviovaroja, jotta 

voidaan ottaa huomioon kaikkein 

haavoittuvimmat muuttajat, erityisesti 

naiset ja lapset; toteaa kuitenkin 

huolestuneena, että unionin ratkaistavana 

olevat ongelmat ovat suuruusluokaltaan 

sellaisia, että lisätoimet ovat vielä tarpeen; 

Or. en 



 

AM\1100054FI.doc  PE585.330v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

4.7.2016 A8-0224/2 

Tarkistus  2 

Jan Olbrycht 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 
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2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

51 kohta ja edeltävä väliotsikko 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Unionin perusoikeuden varmistamista 

koskevat ehdot 

Poistetaan. 

51.  vaatii, että kaikkien maiden olisi 

otettava vastuulleen oma osuutensa 

pakolaiskriisistä 

uudelleenjakomekanismia koskevan 

päätöksen mukaisesti; kehottaa 

komissiota ottamaan käyttöön 

taloudellisen hyvitys- ja 

sakkojärjestelmän, jota sovelletaan sen 

mukaan, noudattavatko jäsenvaltiot niille 

unionin hyväksymien toimenpiteiden 

nojalla kuuluvia sitoumuksia; katsoo, että 

näiden toimenpiteiden noudattamatta 

jättämisestä jäsenvaltioille aiheutuvista 

sakoista peräisin olevat tulot olisi 

palautettava unionin talousarvioon 

ylimääräisinä tuloina; 

 

Or. en 

 

 


