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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ihmisoikeuksien suojelusta ja EU:n ulkoisesta muuttoliikepolitiikasta
(2020/2116(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948 ja 
erityisesti sen 13 artiklan,

– ottaa huomioon pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen vuodelta 1951 ja 
siihen liitetyn pöytäkirjan,

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen vuodelta 1966 sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1966 ja niihin liitetyt 
pöytäkirjat,

– ottaa huomioon kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen vuodelta 1966,

– ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 
rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen vuodelta 1984 ja siihen liitetyn pöytäkirjan,

– ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen vuodelta 1989 ja 
siihen liitetyt pöytäkirjat,

– ottaa huomioon siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelemista 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1990,

– ottaa huomioon YK:n Palermon pöytäkirjat ihmiskaupasta ja maahanmuuttajien 
salakuljetuksesta,

– ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

– ottaa huomioon 3. elokuuta 2015 julkaistun Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin 
raportin ihmisoikeuksien edistämisestä ja suojelusta, maahanmuuttajien 
ihmisoikeuksien edistämistä koskevat keinot ja välineet mukaan luettuina,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 19. syyskuuta 2016 antaman päätöslauselman 
71/1 pakolaisia ja muuttajia koskevasta New Yorkin julkilausumasta,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 19. joulukuuta 2017 antaman päätöslauselman 
72/179 maahanmuuttajien suojelusta,

– ottaa huomioon eri kansainvälisten ihmisoikeusmekanismien työn, mukaan lukien 
maahanmuuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan raportit, 
erityisesti hänen Euroopan unionin ulkorajojen valvonnasta ja sen vaikutuksista 
muuttajien ihmisoikeuksiin tehdyn alueellisen tutkimuksen 8. toukokuuta 2015 julkaistu 



PE660.103v01-00 4/15 PR\1216896FI.docx

FI

seurantaraporttinsa, sekä muiden erityisraportoijien raportit, yleisen 
määräaikaisarvioinnin ja muiden sopimuselinten työn,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) toiminnan tulokset 
ja raportit, mukaan lukien kansainvälisillä rajoilla sovellettavia ihmisoikeuksia koskevat 
suositeltavat periaatteet ja suuntaviivat sekä kertomuksen maassa kauttakulun vuoksi 
olevien muuttajien tilanteesta,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen vuonna 2018 hyväksymän muuttoliikettä 
koskevan Global Compact -aloitteen sekä pakolaisia koskevan Global Compact 
-aloitteen,

– ottaa huomioon siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelua 
käsittelevän YK:n komitean sekä maahanmuuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n 
erityisraportoijan 26. toukokuuta 2020 antaman yhteisen ohjeasiakirjan covid-19-
pandemian vaikutuksista maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin,

– ottaa huomioon Dhakan periaatteet siirtotyöläisten vastuullisesta rekrytoinnista ja 
käytöstä,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan,

– ottaa huomioon EU:n perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon asiaa koskevat Euroopan unionin perusoikeusviraston raportit,

– ottaa huomioon komission 23. syyskuuta 2020 esittämän uuden muuttoliike- ja 
turvapaikkasopimuksen,

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2020 annetun komission yhteisen tiedonannon 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma 2020–2024” (JOIN(2020)0005),

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Maahanmuuttoa 
ja liikkuvuutta koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa” (COM(2011)0743),

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa” 
(COM(2016)0385),

– ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2014 julkaistun komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta ja kaikkien 
ihmisoikeuksien huomioon ottamisesta EU:n kehitysyhteistyössä (SWD(2014)0152),

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2020 annetun komission tiedonannon uudesta 
muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta (COM(2020)0609),

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2016 allekirjoitetun Afganistanin ja EU:n yhteisen 
etenemissuunnitelman muuttoliikekysymyksistä,

– ottaa huomioon 18. maaliskuuta 2016 annetun EU:n ja Turkin julkilausuman,
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– ottaa huomioon muut epäviralliset järjestelyt, erityisesti Gambian (tunnistamiseen ja 
palauttamiseen liittyvät hyvät käytännöt, jotka tulivat voimaan 16. marraskuuta 2018), 
Bangladeshin (menettelytapaohjeet, joista sovittiin syyskuussa 2017), Etiopian 
(hyväksymismenettelyt, joista sovittiin 5. helmikuuta 2018), Guinean (hyvät käytännöt, 
jotka tulivat voimaan heinäkuussa 2017) ja Norsunluurannikon (hyvät käytännöt, jotka 
tulivat voimaan lokakuussa 2018) kanssa tehdyt järjestelyt,

– ottaa huomioon aiemmin antamansa päätöslauselmat muuttoliikettä koskevista 
kysymyksistä, erityisesti 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman 
ihmisoikeuksista ja muuttoliikkeestä kolmansissa maissa1, 17. joulukuuta 2014 
antamansa päätöslauselman Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n 
lähestymistavalle muuttoliikkeeseen2, 29. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman 
viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikasta3 
ja 12. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman tilanteesta Välimerellä ja 
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta muuttoliikkeeseen4,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman ihmiskaupan 
torjunnasta EU:n ulkosuhteissa5,

– ottaa huomioon kansalaisjärjestöjen monet raportit maahanmuuttajien 
ihmisoikeustilanteesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kehitysvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että muuttoliike on maailmanlaajuinen ilmiö, jota voimistavat 
globalisaatio, lisääntyvät konfliktit, eriarvoisuus ja ilmastohäiriöt; katsoo, että 
muuttajien oikeuksien asteittainen ja normatiivinen kehittäminen nykyaikaisessa 
kansainvälisessä ihmisoikeuskehyksessä heidän oikeudellisesta asemastaan riippumatta 
on edistyksen merkki ja kollektiivinen ylpeydenaihe ihmiskunnalle; ottaa kuitenkin 
huomioon, että muuttajat kuuluvat edelleen maailman heikoimmassa asemassa oleviin 
ryhmiin ja että heidän oikeuksiaan loukataan edelleen; ottaa huomioon, että muuttoliike 
on edelleen monille ihmisille kärsimyksen, syrjinnän ja väkivallan täyttämä kokemus; 
ottaa huomioon, että Euroopan unionilla on historiallisena sekä maastamuuton että 
maahanmuuton alueena ja yhteisönä, jota yhdistävät ihmisarvon, vapauden ja 
ihmisoikeuksien arvot, erityinen velvollisuus kunnioittaa, suojella ja edistää muuttajien 
oikeuksia erityisesti ulkoisissa toimissaan;

B. ottaa huomioon, että 7. kesäkuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa ”Euroopan 
muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa”, 
joka perustuu maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan kokonaisvaltaisen 

1 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 111.
2 EUVL C 294, 12.8.2016, s. 18.
3 EUVL C 346, 21.9.2016, s. 47.
4 EUVL C 58, 15.2.2018, s. 9.
5 EUVL C 101, 16.3.2018, s. 47.
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lähestymistavan periaatteisiin, korostetaan, että muuttoliikekysymykset ovat EU:n 
ulkosuhteiden prioriteettien kärjessä; ottaa huomioon, että tämä kehys edellyttää 
tiiviimpää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa sellaisten kumppanuuksien avulla, 
joilla pyritään varmistamaan yhteistyö muuttoliikkeen hallinnassa, laittoman 
muuttoliikkeen tehokkaassa ehkäisemisessä ja laittomien muuttajien takaisinotossa, 
mukaan lukien myönteiset ja kielteiset kannustimet, jotka johtuvat EU:n toimivaltaan 
kuuluvista politiikan eri osa-alueista, kuten naapuruuspolitiikasta, kehitysavusta, 
kaupasta, liikkuvuudesta, energiasta, turvallisuudesta ja digitaalipolitiikasta, ja joilla 
kaikilla pyritään samaan tavoitteeseen;

C. ottaa huomioon, että komissio määritteli vuonna 2016 antamassaan tiedonannossa 
kolme päätavoitetta kolmansien maiden kanssa tehtävälle yhteistyölle: ihmishenkien 
pelastaminen Välimerellä, alkuperä- ja kauttakulkumaihin palaavien määrän lisääminen 
sekä sen mahdollistaminen, että muuttajat ja pakolaiset voivat jäädä lähelle kotiaan ja 
välttää vaarallisia matkoja;

D. ottaa huomioon, että EU on vuodesta 2016 lähtien moninkertaistanut kolmansien 
maiden kanssa tehtyjen palauttamista ja takaisinottoa koskevien epävirallisten 
sopimusten ja järjestelyjen määrän, mukaan lukien yhteiset muuttoliikettä koskevat 
julistukset, yhteisymmärryspöytäkirjat, yhteiset etenemistavat, menettelyohjeet ja hyvät 
käytännöt; ottaa huomioon, että kuten virallisissa takaisinottosopimuksissa, näissä 
epävirallisissa järjestelyissä vahvistetaan valtioiden sitoutuminen kansalaistensa (tai 
muiden) takaisinottoon ja vahvistetaan menettelyt palauttamisten toteuttamiseksi 
käytännössä; ottaa huomioon, että vuodesta 2016 lähtien EU on tehnyt ainakin 
11 epävirallista sopimusta mutta vain yhden uuden takaisinottosopimuksen;

E. ottaa huomioon, että 23. syyskuuta 2020 antamassaan tiedonannossa uudesta 
maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksesta komissio toisti, että kolmansien maiden 
kanssa solmittujen kattavien kumppanuuksien puitteissa muuttoliike olisi laajennettava 
keskeiseksi kysymykseksi ja yhdistettävä muihin politiikkoihin, jotka liittyvät 
esimerkiksi kehitysyhteistyöhön, turvallisuuteen, viisumeihin, kauppaan, maatalouteen, 
investointeihin ja työllisyyteen, energiaan, ympäristöön sekä ilmastonmuutokseen ja 
koulutukseen;

F. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa EU:n 
toimintasuunnitelmassa 2020–2024 EU ja sen jäsenvaltiot sitoutuvat kannattamaan 
”erityistä suojelua, johon maahanmuuttajilla, pakolaisilla ja maan sisällä siirtymään 
joutuneilla ja kansalaisuudettomilla henkilöillä on oikeus”; ottaa huomioon, että 
toimintasuunnitelmassa EU sitoutuu edistämään ”sosiaalipalvelujen, mukaan lukien 
laadukkaan ja kohtuuhintaisen terveydenhuollon ja koulutuksen (myös verkko-
opetuksen), yhtäläistä saatavuutta” ja lisäämään ”alan toimijoiden valmiuksia vastata 
(...) maahanmuuttajien [ja] pakolaisten erityistarpeisiin” sekä tukemaan 
”ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa muuttoliikkeen hallintaan” ja 
vahvistamaan ”valtioiden, kansalaisyhteiskunnan ja YK:n kumppaneiden valmiuksia 
panna tämä lähestymistapa täytäntöön”;

G. ottaa huomioon, että entinen muuttajien ihmisoikeuksia käsittelevä YK:n 
erityisraportoija on arvostellut EU:n lähestymistapaa muuttoliikkeeseen sen 
avoimuuden ja selkeyden puutteesta sekä monien tässä yhteydessä tehtyjen sopimusten 
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heikosta asemasta, sillä hänen mukaansa niistä puuttuu yleisesti seuranta- ja 
vastuuvelvollisuustoimenpiteitä; ottaa huomioon, että erityisraportoija näkee vain vähän 
merkkejä siitä, että liikkuvuuskumppanuudet olisivat tuottaneet lisää ihmisoikeus- tai 
kehityshyötyjä, kun taas yleinen keskittyminen turvallisuuteen ja politiikan 
johdonmukaisuuden puute koko lähestymistavassa uhkaavat jättää ihmisoikeus- ja 
kehityshankkeista saatavat hyödyt turvallisuuspainotteisempien politiikkojen 
toissijaisten vaikutusten varjoon;

H. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusasiantuntijat varoittivat covid-19-pandemian 
vakavista ja suhteettomista vaikutuksista muuttajiin ja heidän perheisiinsä 
maailmanlaajuisesti; ottaa huomioon, että he ovat kehottaneet valtioita suojelemaan 
muuttajien ja heidän perheidensä oikeuksia heidän maahanmuuttaja-asemastaan 
riippumatta sekä pandemian aikana että sen jälkeen;

I. Muuttoliikepolitiikan kehys ja sen ulkoinen ulottuvuus

1. korostaa, että perussopimukseen perustuvan ihmisarvoa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia 
ja kansainvälistä oikeutta koskevan velvoitteen lisäksi EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on 
ulkoisissa toimissaan ihmisoikeusvelvoitteita kolmansien maiden kansalaisia kohtaan, 
kun ne tekevät muuttoliikettä koskevaa yhteistyötä kolmansien maiden ja muiden EU:n 
ulkopuolisten toimijoiden, kuten yksityisten toimeksisaajien tai kansainvälisten 
järjestöjen, kanssa;

2. korostaa, että nämä velvoitteet edellyttävät asiaa koskevien normien sovellettavuuden 
abstraktin tunnistamisen lisäksi niiden asianmukaista käyttöönottoa sellaisilla 
yksityiskohtaisilla ja erityisillä välineillä, jotka mahdollistavat tehokkaan suojelun 
käytännössä, sekä ihmisoikeusperustaisella lähestymistavalla koko muuttoliikepolitiikan 
sykliin sen laatimisesta hyväksymiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin;

3. muistuttaa, että EU:n ja unionin oikeutta soveltaessaan sen jäsenvaltioiden olisi 
maahanmuuttoa, rajoja ja turvapaikka-asioita koskevissa ulkoisissa toimissaan 
kiinnitettävä erityistä huomiota perusoikeuskirjassa vahvistettuihin oikeuksiin, kuten 
vapautta ja turvapaikkaa koskeviin oikeuksiin, ihmisarvoon ja turvallisuuteen, huonon 
kohtelun, orjuuden ja pakkotyön kieltämiseen sekä velvollisuuteen ottaa ensisijaisesti 
huomioon lapsen etu ja varmistaa syrjimättömyys ja menettelylliset takeet, kuten oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja tietosuojaan;

4. panee merkille, että komissio ei ole vielä arvioinut peräkkäisten muuttoliikepoliittisten 
kehystensä, erityisesti maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan ja uuden kumppanuuskehyksen, täytäntöönpanon vaikutusta 
kolmansien maiden kansalaisten ihmisoikeuksiin sekä EU:n kolmansien maiden kanssa 
tekemän muuttoliikettä koskevan yhteistyön vaikutusta ihmisoikeuksiin; korostaa, että 
tällainen arviointi on toteutettava kattavassa, osallistavassa ja julkisessa muodossa, jotta 
voidaan varmistaa, että EU:n ulkoisessa muuttoliikepolitiikassa noudatetaan 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia;

5. panee huolestuneena merkille, että yksittäisten tapausten tasolla ei ole operatiivisia 
mekanismeja eikä raportointi-, seuranta- ja vastuuvelvollisuusmekanismeja 
mahdollisten rikkomusten jäljittämiseksi ja niihin vastaamiseksi ja että tehokkaat 
oikeussuojakeinot puuttuvat sellaisia henkilöitä varten, joiden oikeuksia väitetään 
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loukatun EU:n ja kolmansien maiden yhteistyön seurauksena, erityisesti kun on kyse 
epävirallisista sopimuksista ja rahoitusyhteistyöstä;

6. kehottaa EU:ta varmistamaan, että takaisinottosopimuksia ja rajaturvallisuuteen 
liittyvää yhteistyötä koskevia sopimuksia tehdään ainoastaan sellaisten kolmansien 
maiden kanssa, jotka sitoutuvat nimenomaisesti kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja YK:n 
pakolaissopimuksessa vahvistettuja oikeuksia, ja varmistamaan, että tällainen yhteistyö 
ei johda näiden oikeuksien loukkaamiseen ja että se tarjoaa operatiivisia keinoja 
mitätöidä nämä sopimukset, hakea oikaisua ja varmistaa vastuuvelvollisuus, jos tällaisia 
loukkauksia tapahtuu;

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että riippumattomat virastot tekevät etukäteen 
riskinarviointeja EU:n kolmansien maiden kanssa tekemän virallisen, epävirallisen tai 
taloudellisen yhteistyön vaikutuksista muuttajien ja pakolaisten oikeuksiin; kehottaa 
komissiota laatimaan täytäntöönpanoa koskevat suuntaviivat EU:n virastoille ja 
jäsenvaltioille ennen yhteistyön aloittamista kolmansien maiden kanssa; kehottaa tässä 
yhteydessä suhtautumaan erityisellä varovaisuudella maihin, joilla on jatkuvia tai 
lukkiutuneita konflikteja ja joiden ihmisoikeusrikkomusten riski on kasvanut;

8. kehottaa komissiota perustamaan riippumattoman, avoimen ja tehokkaan 
seurantamekanismin, johon sisältyy säännöllisiä kertomuksia sellaisten virallisten, 
epävirallisten ja rahoitussopimusten täytäntöönpanosta, jotka voivat mahdollisesti 
vaikuttaa muuttajien ja pakolaisten oikeuksiin kolmansissa maissa, kuten 
muuttoliikekumppanuudet, takaisinottosopimukset ja kansainvälinen yhteistyö 
muuttoliikkeen hallinnassa, mukaan lukien muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon 
liittyvien haasteiden suora kohdentaminen; korostaa, että tällaisen seurantamekanismin 
on oltava avoin, kansalaisyhteiskuntaa ja kenttätyöntekijöitä osallistava ja julkisesti 
saatavilla; korostaa tarvetta varmistaa, että kansalaisyhteiskunnalla ja muilla 
asianomaisilla sidosryhmillä on keinot osallistua mekanismin toimintaan;

9. kehottaa EU:ta harkitsemaan keinoja, joilla sen ja kolmansien maiden välisen 
muuttoliikeyhteistyön täytäntöönpanotoimien vaikutusten alaisille henkilöille 
varmistetaan oikeussuojan saatavuus esimerkiksi helppokäyttöisillä mekanismeilla, 
joilla etsitään tietoa, tehdään valituksia ja varmistetaan tehokkaat oikeussuojakeinot;

10. panee merkille, että EU:n ulkoisen muuttoliikepolitiikan täytäntöönpano ja rahoitus on 
annettu komission eri pääosastojen tehtäväksi ja valtavirtaistettu EU:n muuttoliike-, 
turvapaikka-, kehitys- ja ulkopolitiikkaan ilman johtavan institutionaalisen toimijan 
nimeämistä; panee huolestuneena merkille, että tämä täytäntöönpanovastuun 
sekoittaminen on johtanut siihen, että komission toimintaan ei ole kohdistettu riittävää 
ja johdonmukaista valvontaa, joka mahdollistaisi sen, että parlamentti voi valvoa 
demokraattisesti EU:n ulkoista muuttoliikepolitiikkaa ja käyttää budjettivaltaa 
kehitysrahastoihin; kehottaa komissiota nimeämään komission jäsenen tasoisen 
johtavan institutionaalisen yhteystahon vastaamaan muuttoliikkeen ulkoisesta 
ulottuvuudesta;

11. korostaa ilman asianmukaista demokraattista ja parlamentaarista valvontaa ja 
oikeudellisen valvonnan ulkopuolella tehtävien, palauttamista ja takaisinottoa koskevien 
epävirallisten järjestelyjen lisääntyvän määrän ja tuomioistuinten ulkopuolisen luonteen 
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käytännön vaikutuksia ihmisoikeuksiin; kehottaa komissiota asettamaan etusijalle 
virallisten takaisinottosopimusten tekemisen, millä varmistetaan SEU-sopimuksen 
218 artiklan 6 kohdan täysimääräinen noudattaminen, ja varmistamaan, että EU:n 
virallisissa takaisinottosopimuksissa suljetaan pois epävirallisten sopimusten 
soveltaminen; katsoo, että parlamentin on arvioitava sellaisten epävirallisten sopimusten 
laillisuutta, joihin sisältyy sitoumuksia sen toimivaltaan kuuluvista asioista, kuten 
takaisinotosta, ja sen on oltava valmis ryhtymään lisätoimiin, jos nämä epäviralliset 
sopimukset vaikuttavat olevan ristiriidassa perussopimusten kanssa;

II. Ihmisoikeuksien noudattaminen ja ulkoista muuttoliikepolitiikkaa toteuttavat 
EU:n toimijat

12. korostaa Euroopan raja- ja merivartioviraston kasvavaa roolia kolmansien maiden 
kanssa tehtävässä käytännön ja operatiivisessa yhteistyössä, joka koskee muun muassa 
palauttamista ja takaisinottoa, koulutuksen tarjoamista sekä operatiivista ja teknistä 
apua kolmansien maiden viranomaisille rajaturvallisuus- ja rajavalvonta-asioissa, 
operaatioiden tai yhteisten operaatioiden toteuttamista EU:n ulkorajoilla tai kolmansien 
maiden alueella sekä yhteyshenkilöiden ja operatiivisen henkilöstön lähettämistä 
kolmansiin maihin;

13. muistuttaa, että Euroopan raja- ja merivartioviraston rajaturvallisuusryhmien 
lähettäminen kolmanteen maahan, jossa ryhmien jäsenet käyttävät toimeenpanovaltaa, 
edellyttää heidän asemaansa koskevia tilapäisiä sopimuksia, jotka Euroopan 
parlamentin on määrä hyväksyä; pitää valitettavana, että tähän mennessä tehdyt kaksi 
asemaa koskevaa sopimusta eivät sisällä erityisiä toimenpiteitä ihmisoikeuksien 
toteuttamiseksi osana rajaturvallisuutta ja että niissä ei myöskään säännellä selkeästi 
vastuuvelvollisuutta mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista, ja kehottaa sisällyttämään 
tällaiset toimenpiteet mahdollisiin tuleviin asemaa koskeviin sopimuksiin;

14. korostaa, että asetuksessa (EU) 2019/1896 edellytetään, että Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto varmistaa oikea-aikaisen, johdonmukaisen, avoimen, täysimittaisen ja 
täsmällisen raportoinnin parlamentille toiminnastaan, joka liittyy yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa ja erityisesti tekniseen ja operatiiviseen apuun 
rajaturvallisuuden ja palauttamisen alalla kolmansissa maissa, yhteyshenkilöiden 
lähettämiseen sekä perusoikeuksien noudattamista koskeviin yksityiskohtaisiin 
tietoihin; kehottaa virastoa tiedottamaan säännöllisesti parlamentin ihmisoikeuksien 
alivaliokunnalle, ulkoasiainvaliokunnalle ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnalle kaikista toimista, joihin liittyy yhteistyötä kolmansien 
maiden viranomaisten kanssa, ja erityisesti ihmisoikeuksien toimeenpanosta osana 
tällaista toimintaa;

15. kehottaa laajentamaan perusoikeusviraston toimeksiantoa, jotta se voi toimia 
neuvonantajana EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan ulkoisissa toimissa ja 
osallistua seurantatoimiin.

III. EU:n ja kolmansien maiden yhteistyö ja rahoitustuki muuttoliikealalla 

16. panee huolestuneena merkille, että vuodesta 2016 lähtien on turvauduttu yhä enemmän 
kehitysyhteistyön ja muuttoliikkeen hallinnan, myös palauttamisen ja takaisinoton, 
välisiin tehostettuihin ehtoihin; korostaa kuitenkin, että SEUT-sopimuksen 208 artiklan 
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mukaan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite on köyhyyden vähentäminen ja 
lopulta sen poistaminen; kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että 
kehitysyhteistyöpolitiikat eivät ole SEUT-sopimuksen 208 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden vastaisia; korostaa, että kehitysyhteistyön käyttö muuttoliikkeen hallinnan 
kannustimena heikentää niitä merkityksellisiä toimia, joita kohdistetaan kehitysmaiden 
ihmisten tarpeisiin, pakolaisten ja muuttajien oikeuksiin, ja niiden mahdollisiin 
vaikutuksiin alueellisiin maahanmuuttomalleihin ja paikalliseen talouteen; korostaa, että 
siten myös heikennetään monia kestävän kehityksen tavoitteista johtuvia oikeuksia;

17. panee merkille, että kattavaa julkista katsausta kolmansille maille myönnettävästä EU:n 
rahoituksesta muuttoliikeasioissa tehtävän yhteistyön helpottamiseksi ei ole vielä 
saatavilla; kehottaa komissiota lisäämään avoimuutta muun muassa laatimalla selkeä 
yleiskatsaus kolmansien maiden kanssa muuttoliikkeen hallinnan alalla tehtävän 
yhteistyön rahoittamiseen käytetyistä varoista kaikissa sen rahoitusvälineissä ja niiden 
täytäntöönpanossa, mukaan lukien tiedot rahoituksen määrästä, tarkoituksesta ja 
lähteestä sekä yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista muista EU:n virastojen, kuten 
Euroopan raja- ja merivartioviraston, tarjoamista tukitoimista, jotta varmistetaan, että 
parlamentti voi hoitaa tehokkaasti institutionaalisen tehtävänsä valvoa EU:n 
talousarvion toteuttamista;

18. korostaa, että on tärkeää osoittaa merkittävä osuus EU:n tulevasta rahoituksesta 
muuttoliikkeen alalla kolmansien maiden kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka 
antavat apua ja suojelevat ja seuraavat muuttajien oikeuksia, ja että on tärkeää 
varmistaa, että merkittävä osa EU:n rahoituksesta osoitetaan ihmisoikeuksien, 
kansainvälisen suojelun ja pakolaisten tulevaisuudennäkymien parantamiseen;

19. panee merkille, että muuttoliikepolitiikan valtavirtaistamismahdollisuuksia EU:n 
ulkopolitiikassa laajennetaan merkittävästi sisällyttämällä muuttoliike ehdotetun 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) temaattiseen, 
maantieteelliseen ja nopean toiminnan osa-alueeseen; panee kuitenkin huolestuneena 
merkille, että nopean toiminnan osa-alueen kautta muuttoliikkeen hallintaa koskevaa 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa voidaan rahoittaa ilman, että komission tarvitsee 
julkaista ohjelma-asiakirjoja tai kuulla kansalaisyhteiskunnan toimijoita, ja ilman 
parlamentin osallistumista edes muuttoliikettä koskevan varautumis- ja 
kriisisuunnitelman puitteissa, jossa ei ole mekanismeja tällaisten toimien mahdollisten 
kielteisten vaikutusten arvioimiseksi; korostaa tässä yhteydessä tarvetta varmistaa, että 
vuosien 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen liittyy vankka ihmisoikeuskehys 
tulevien muuttoliikealan yhteistyöohjelmien määrittämistä, täytäntöönpanoa ja 
seurantaa varten;

20. kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille säännöllisesti muuttoliikkeeseen 
liittyvien yhteistyöohjelmien rahoituksesta kolmansissa maissa ja niiden vaikutuksesta 
ihmisoikeuksiin, myös ulkoasiainvaliokunnan ulkoisia rahoitusvälineitä käsittelevälle 
työryhmälle;

21. katsoo, että parlamentin on käytettävä täysimääräisesti täytäntöönpano-, valvonta- ja 
talousarvion valvontavaltuuksiaan ja varmistettava, että EU:n rahoituspäätökset ja niihin 
liittyvät määrärahat ovat unionin laillisuusperiaatteen ja moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisia;
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IV. EU:n ulkoinen ihmisoikeuspolitiikka ja muuttoliikettä koskevat tavoitteet

22. muistuttaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat pakolaisia koskevassa Global Compact -
aloitteessa sitoutuneet jakamaan vastuun pakolaisten suojelusta ja helpottamaan 
vastaanottaviin maihin kohdistuvaa painetta; korostaa tässä yhteydessä, että EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden olisi osallistuttava rakenteellisempaan ja merkittävämpään rahoitukseen 
alueilla, jotka vastaanottavat eniten pakolaisia, eikä niiden pitäisi käyttää rahoitusvaroja 
pakolaisten suojelua koskevan vastuun siirtämiseksi kolmansiin maihin; muistuttaa, että 
on tärkeää panna täysimääräisesti täytäntöön turvallista, hallittua ja laillista 
muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen 23 tavoitetta; katsoo, että 
parlamentin on varmistettava molempien aloitteiden täytäntöönpanon asianmukainen 
valvonta EU:ssa;

23. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita noudattamaan muuttoliikepolitiikkaa, jossa otetaan 
täysin huomioon muuttajien ihmisoikeudet sellaisina kuin ne on vahvistettu sekä 
kansainvälisessä että alueellisessa oikeudessa; kehottaa EUH:ta, komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa muuttajien oikeuksien 
puolesta EU:n ihmisoikeuspolitiikan olennaisena ulottuvuutena; vaatii, että 
ihmisoikeuksien ja muuttoliikkeen välinen yhteys otetaan asianmukaisesti huomioon 
EU:n kahdenvälisissä ihmisoikeusvuoropuheluissa asianomaisten maiden kanssa; 
kehottaa näissä maissa toimivia EU:n edustustoja seuraamaan tiiviisti muuttajien 
oikeuksia erityisesti kauttakulkumaissa; vaatii EU:ta toimimaan ennakoivasti maissa, 
joissa ihmisoikeuksien puolustajia ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, myös niitä, jotka 
suojelevat vaarassa olevien muuttajien ja turvapaikanhakijoiden henkeä, uhataan tai 
syytetään rikoksista laillisen työnsä vuoksi;

24. kehottaa EU:ta toteuttamaan maailmanlaajuisen kampanjan pakolaisten oikeusasemaa 
koskevan Geneven yleissopimuksen yleismaailmallisen ratifioinnin tukemiseksi; 
kehottaa jäsenvaltioita näyttämään esimerkkiä noudattamalla siirtotyöläisten oikeuksia 
koskevaa YK:n yleissopimusta, joka on yksi YK:n keskeisistä 
ihmisoikeusyleissopimuksista;

25. katsoo, että EU:n on näytettävä johtajuutta muuttajien oikeuksia koskevan politiikan ja 
normatiivisen kehityksen tukemisessa monenvälisillä foorumeilla; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita antamaan taloudellista ja poliittista tukea asiaankuuluville 
kansainvälisille ja alueellisille elimille, kuten kansalaisjärjestöille, Punaisen Ristin 
kansainväliselle komitealle, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetulle (UNHCR) ja YK:n 
palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle (UNRWA) sekä YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle ja muuttajien ihmisoikeuksia käsittelevälle YK:n 
erityisraportoijalle;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tämä valiokunta-aloitteinen mietintö sisältää analyyseja ja suosituksia ihmisoikeuksien 
suojelusta EU:n ulkoisen turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan puitteissa. Sen tavoitteena on 
varmistaa, että muuttoliikepolitiikkaa koskevassa EU:n yhteistyössä kolmansien maiden 
kanssa kunnioitetaan ja edistetään muuttajien ja pakolaisten ihmisoikeuksia kaikkialla 
maailmassa. 

Vastuunjakoa koskevat maailmanlaajuiset sitoumukset

Pakolaisista ja muuttajista syyskuussa 2016 annetussa New Yorkin julkilausumassa EU:n 
jäsenvaltiot lupasivat edistää ”maailman pakolaisten vastaanottamista ja tukemista 
koskevan taakan ja vastuun tasapuolisempaa jakamista ottaen samalla huomioon nykyiset 
panokset sekä valtioiden erilaiset valmiudet ja resurssit”. Julkilausumaa seurasi kaksi Global 
Compact -aloitetta: turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskeva Global Compact 
-caloite, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi 19. joulukuuta 2018, ja pakolaisia koskeva Global 
Compact -aloite, joka hyväksyttiin kaksi päivää aikaisemmin. Vastuunjakoa koskevia 
sitoumuksia tarvitaan kiireesti, sillä yli 80 prosenttia pakolaisista sijoitetaan naapurimaihin, 
joissa heidän tilannettaan ei usein ymmärretä ja joissa jopa suojelu saattaa olla puutteellista. 

Turvapaikka-asioiden kehitys EU:ssa herättää kuitenkin kysymyksen siitä, noudattavatko EU 
ja sen jäsenvaltiot todella maailmanlaajuisia sitoumuksiaan. EU:n turvapaikka- ja 
maahanmuuttopolitiikan ulkoistamiskehitys, joka on yhteistä muiden vauraiden maiden ja 
alueiden kanssa, näyttää kulkevan päinvastaiseen suuntaan suojelun ja rajavalvonnan 
ulkoistamisen seurauksena. EU:n kolmansien kauttakulkumaiden kanssa tekemät 
viralliset ja epäviralliset sopimukset todennäköisesti vähentävät vastuunjakoa eivätkä lisää 
sitä. Näiden sopimusten tärkeänä tavoitteena on vähentää ja hillitä EU:hun suuntautuvaa 
laitonta muuttoliikettä, myös suojelua hakevien henkilöiden osalta. 

EU:n muuttoliikepolitiikan ulkoinen ulottuvuus

Amsterdamin sopimuksen perusteella on luotu EU:n normit, jotka tarjoavat oikeuksia EU:n 
alueelle saapuneille maahanmuuttajille ja pakolaisille. Samaan aikaan EU on kuitenkin luonut 
useita välineitä estääkseen sääntöjenvastaisen maahantulon alueelleen. Tällaisia välineitä 
ovat esimerkiksi yhteinen viisumipolitiikka, liikenteenharjoittajiin kohdistuvat seuraamukset 
ja Frontexin perustaminen sekä EU:n alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamisen edistäminen. Kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön 
eurooppalaistaminen antoi jäsenvaltioille mahdollisuuden käyttää yhteisön ulkoista 
toimivaltaa kaupan ja kehityksen kaltaisilla aloilla ja yhdistää jäsenvaltioiden ja EU:n 
talousarvioita omien etujensa mukaisesti takaisinottoa koskevissa asioissa. ”Enemmällä 
enemmän” -periaatteen mukaisesti muuttoliikkeen valvontaa koskeviin neuvotteluihin 
kolmansien maiden kanssa sisältyy erilaisia myönteisiä kannustimia kauttakulkumaille, jotta 
ne vahvistaisivat rajavalvontaansa, rajoittaisivat viisumipolitiikkaansa ja ottaisivat takaisin 
laittomia muuttajia. Tehokkain vipuvaikutus saadaan aikaan liittymistä edeltävällä ja 
viisumivapautta koskevalla ehdollisuudella. Komissio julkaisi vuonna 2016 tiedonannon 
”Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden 
kanssa”, jossa se siirtyi kohti ”vähemmällä vähemmän” -lähestymistapaa. Yhteistyöstä 
kieltäytymisestä aiheutuu seuraamuksia, joissa käytetään kaikkia saatavilla olevia välineitä 
humanitaarista apua lukuun ottamatta. Komissio katsoi, että tällaisen yhteistyön ei välttämättä 
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pitäisi perustua virallisiin takaisinottosopimuksiin. Tiedonannon hyväksymisen jälkeen on 
tehty useita epävirallisia järjestelyjä kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi Gambian, 
Bangladeshin, Turkin, Etiopian, Afganistanin, Guinean ja Norsunluurannikon kanssa. 

Esittelijä pitää valitettavana, että epäviralliset sopimukset tehdään ilman asianmukaista 
parlamentaarista valvontaa sekä demokraattista ja oikeudellista valvontaa, joka 
virallisten takaisinottosopimusten tekemisen yhteydessä olisi perussopimusten mukaan 
perusteltua. Asianmukaisen demokraattisen valvonnan mahdollistavat viralliset sopimukset 
varmistaisivat asianmukaisen seurannan, koska niillä luodaan oikeudellisesti sitovat 
yhteistyöpuitteet, jotka myös kyseisten sopimusten vaikutuksiin tyytymättömät henkilöt 
voivat haastaa oikeusistuimissa. Tässä päätöslauselmassa esittelijä kehottaa parlamenttia 
arvioimaan sellaisten epävirallisten sopimusten laillisuutta, joihin sisältyy sitoumuksia 
Euroopan parlamentin toimivaltaan kuuluvista asioista, kuten takaisinotosta, ja ryhtymään 
lisätoimiin, jos ne ovat ristiriidassa perussopimusten kanssa. 

Ihmisoikeuksia koskevat huolenaiheet

Muuttoliikettä koskevaan yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa liittyy useita 
ihmisoikeusriskejä, jotka ovat lisääntyneet, kun huomio on siirtynyt lähtömaista 
kauttakulkumaihin. Takaisinotettavien muuttajien määrän vähentämiseksi minimiinsä 
kauttakulkumaat yleensä rajoittavat saapuvaa ja lähtevää muuttoliikettä tehostamalla 
rajavalvontaa, rajoittamalla viisumipolitiikkaa ja tekemällä takaisinottosopimuksia 
naapurimaidensa kanssa. EU:n yhteistyö naapureidensa kanssa luo näin ollen ketjureaktion 
alueella, kun palautukset laittoman muuttoliikkeen torjunta tapahtuvat samanaikaisesti. Tämä 
uhkaa kansainvälisessä oikeudessa ja EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettua ihmisarvon 
periaatetta erityisesti, jos muuttaja ei pysty palaamaan kotimaahansa. 

Tämä yhteistyö vaikuttaa myös pakolaisiin heidän etsiessään turvapaikkaa, koska 
suurimmalla osalla heistä ei ole laillisia keinoja matkustaa. Vaarana on, että he eivät voi paeta 
omasta maastaan tai juuttuvat kauttakulkumaahan, jossa suojelujärjestelmä on puutteellinen. 
Tämä vaikuttaa oikeuteen poistua maasta, oikeuteen turvapaikkaan ja palauttamiskiellon 
kieltämiseen sekä epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltämiseen. Koska 
muuttajilla ja pakolaisilla voi olla vaikeuksia vedota oikeuksiinsa, vaakalaudalla on myös 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. On olemassa runsaasti viitteitä siitä, että 
rajavalvonnan tehostaminen aiheuttaa vakauteen ja toimeentuloon liittyviä riskejä, rajoittaa 
suojelumahdollisuuksia ja oikeutta hakea turvapaikkaa, edistää muuttajiin kohdistuvia 
tukahduttamistoimia ja väärinkäytöksiä ja työntää muuttajia epävarmoille reiteille. 
Muuttoliikettä koskeva EU:n ulkoinen yhteistyö haittaa myös muuttajien 
liikkuvuusmahdollisuuksia heidän omalla alueellaan. Koska vapaa liikkuvuus ja oikeus tehdä 
työtä tekevät muuttajista omavaraisia ja edistävät heidän kotoutumistaan, ECOWAS-alueen 
sisäistä muuttoliikettä olisi edistettävä sen vaikeuttamisen sijaan. 

Näistä ihmisoikeusvaikutuksista huolimatta takaisinottosopimuksissa ja muissa 
muuttoliikeyhteistyön muodoissa ei edellytetä tiettyä suojelun tasoa. Ihmisoikeusnormeja ei 
ole sisällytetty kolmannen maan kanssa tehtävän yhteistyön perusteisiin, ihmisoikeuksia 
koskevaa vaikutustenarviointia ei ole tehty ennen sopimuksen tekemistä eikä niissä ole 
riippumatonta ja avointa seurantajärjestelmää eikä keskeyttämislauseketta. Siksi 
esittelijä suosittelee parlamentille sellaisten tehokkaiden välineiden käyttöönottoa, joilla 
turvataan ihmisoikeuksien noudattaminen unionin ulkoisessa toiminnassa. 
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Vastuu

Unionin tuomioistuin tuomitsi asiassa Hirsi vastaan Italia antamassaan merkittävässä 
tuomiossa Italian, koska se oli käännyttänyt muuttajia takaisin kansainvälisillä vesillä 
yhteistyössä Libyan kanssa. Automaattinen palauttaminen (käännyttäminen takaisin) ilman 
yksilöllistä arviointia ja mahdollisuutta oikeussuojakeinoihin rikkoo Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 3 ja 13 artiklaa sekä kyseisen sopimuksen pöytäkirjaan N:o 4 
sisältyvää 4 artiklaa. Tuomioistuin teki selväksi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
velvoitteet sitovat myös jäsenvaltioita, jotka tosiasiallisesti valvovat maahanmuuttajia, vaikka 
valvonta tapahtuisikin niiden alueen ulkopuolella. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 
tuomiossa, joka koski Espanjan hallituksen toteuttamaa Saharan eteläpuolisen siirtolaisten 
automaattista palauttamista Marokkoon, että jäsenvaltiot eivät voi vapautua vastuustaan 
tulkitsemalla lainkäyttövaltaansa tietyllä tavalla. Sen jälkeen EU:n jäsenvaltiot ovat kuitenkin 
täydentäneet rajavalvontatoimiaan rahoittamalla ja kouluttamalla naapurimaiden raja- ja 
rannikkovartijoita harjoittamaan valvontaa. Tämä pyrkimys toimien delegoimiseen 
kolmansille maille herättää kysymyksiä vastuusta ja vastuuvelvollisuudesta, jos se johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin. Vastuun kantamatta jättäminen merkitsisi sitä, että jäsenvaltiot 
voisivat helposti välttyä Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisilta velvoitteiltaan 
yksinkertaisesti valtuuttamalla kolmannet osapuolet toteuttamaan toimet. 

Jos EU:n virastot toimivat EU:n alueen ulkopuolella, unionin lainsäädäntöä, 
perusoikeuskirja mukaan luettuna, sovelletaan sellaisenaan. Jos niiden toimet muuttajien 
maastalähdön estämiseksi rikkoisivat oikeutta turvapaikkaan, palauttamiskieltoa, kidutuksen 
tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltoa, oikeutta ihmisarvoon tai oikeutta 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, kyseinen virasto on vastuussa ja se olisi näin ollen 
saatettava vastaamaan toiminnastaan oikeudessa. Esittelijä kehottaa toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla tehostetaan ihmisoikeuksien seurantaa ja Frontexin toimien 
noudattamista.

Vaikutusvalta ja vastuu

EU:lla on paljon vaikutusvaltaa asioiden toteuttamiseksi. Kun on kyse muuttoliikkeestä, 
tämän vaikutusvallan käyttö on kuitenkin yksiulotteista, ja siinä keskitytään laittoman 
muuttoliikkeen torjuntaan ja takaisinottoon. Tällaista ehdollisuutta käytetään neuvotteluissa 
assosiaatio- ja viisumihelpotussopimuksista sekä mahdollisuuteen keskeyttää viisumipakosta 
vapauttaminen. Lisäksi vastaanottavien maiden uudelleensijoittamista koskevat sitoumukset 
tehdään riippuvaisiksi niiden takaisinottoa ja rajavalvontaa koskevasta yhteistyöstä. Esittelijä 
korostaa, että EU:n olisi myös käytettävä vaikutusvaltaansa asettaakseen muuttoliikesyistä 
myönnettävän rahoituksen ehdoksi suojelun saatavuuden ja pakolaisten työmarkkinoille 
ja koulutukseen liittyvien oikeuksien parantamisen. Näin voitaisiin ehkäistä 
maahanmuuttosopimuksista johtuvia ihmisoikeusloukkauksia mutta myös auttaa 
pitkittyneessä tilanteessa olevia pakolaisia rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Kaiken 
kaikkiaan EU:n olisi hyödynnettävä vaikutusvaltaansa edistääkseen tasapuolisempaa 
vastuunjakoa investoimalla parempiin elinoloihin ja tehokkaampaan pakolaisten 
suojelujärjestelmään pakolaisia vastaanottavissa kolmansissa maissa. Sen olisi työskenneltävä 
maailmanlaajuisen pakolaisrahaston perustamiseksi, jotta pakolaisten vastaanottamisen 
rahoitus olisi ennakoitavampaa ja kestävämpää. Jotta laitonta muuttoliikettä voitaisiin torjua 
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tehokkaasti ja edistää yhdenvertaista kumppanuutta kolmansien maiden kanssa, sen olisi 
lisättävä uudelleensijoittamista koskevia lupauksiaan ja luotava laillisia kanavia työvoimaa, 
opiskelua ja liiketoimintaa varten. 

Laittoman muuttoliikkeen torjunnan priorisointi uudessa kumppanuuskehyksessä voi 
luoda jännitteitä, kun otetaan huomioon kumppanuuksien ilmoitettu yhdenvertaisuus sekä 
tavoite johdonmukaisesta ja tehokkaasta EU:n ulkopolitiikasta, sillä se voi jättää varjoonsa 
muut poliittiset tavoitteet, kuten rauhan ja vakauden edistämisen, sosiaalisen nousun ja muut 
kehitystavoitteet, kuten köyhyyden ja lukutaidottomuuden torjunnan sekä hyvän 
hallintotavan, tiukasti muuttoliikkeeseen liittyvien tavoitteiden vuoksi. Muuttoliikkeen 
priorisointi herättää huolta myös muuttoliikettä koskevan kumppanuuskehyksen mukaisten 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta. Erityisen tärkeä on Vallettan huippukokouksessa 
perustettu Afrikka-hätärahasto (EUTF). Vaikka hätärahasto on nimetty hätäapuvälineeksi, 
suurin osa sen varoista muodostuu julkisesta kehitysavusta, jolla on tarkoitus rahoittaa pitkän 
aikavälin kehitysohjelmia. Tämän rahaston kautta merkittävä osa EU:n kehitysapubudjetista 
kanavoidaan muuttoliikkeen hallinnan käytäntöihin, mukaan lukien Libyan 
rannikkovartiostolle myönnettävä tuki maahanmuuttajien pysäyttämiseksi ja viemiseksi 
takaisin hirvittäviin säilöönottopaikkoihin. Muuttoliikkeen priorisointi johtaa myös siihen, 
että virallista kehitysapua siirretään eniten tarvitsevista maista maihin, joista suurin osa 
muuttajista on lähtöisin. Esittelijä korostaa, että rahoituksella olisi taattava tasapaino 
yhtäältä suojelujärjestelmiin tehtävien investointien ja perimmäisten syiden torjumisen ja 
toisaalta muuttoliikkeen hallinnan välillä. Muuttoliike- ja turvapaikka-asioihin liittyvien 
ulkoisten toimien rahoitukseen olisi liityttävä tuloksellinen ja avoin tapa seurata ja 
arvioida rahastojen täytäntöönpanoa ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeusvaikutukset. Tämä edellyttää myös sellaisen rahoitussopimuksen tekemistä, jossa 
määritellään selkeästi kolmannen maan ja komission tehtävät ja vastuut rahastojen 
täytäntöönpanossa. 


