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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. panee merkille unionin talousarvion otsakkeen 3 maksusitoumusmäärärahojen 

lisäämisen 5,4 prosentilla ja maksumäärärahojen lisäyksen 25,1 prosentilla vuoden 

2016 talousarvioon verrattuna; pitää ilahduttavana vuoden 2017 talousarvion painotusta, 

sillä siinä myönnetään riittävästi resursseja, jotta muuttoliikekriisiin voidaan vastata 

tehokkaasti; tukee komission sitoumusta antaa riittävät resurssit käyttöön unionin 

ulkorajojen tehokkaaksi suojaamiseksi ja valvomiseksi, turvallisuuden lujittamiseksi 

unionin sisä- ja ulkopuolella, jäsenvaltioiden tukemiseksi niiden vastaanottaessa 

kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä ja muuttovirtojen perimmäisten syiden 

käsittelemiseksi lähtö- ja kauttakulkumaissa; toteaa kuitenkin, että vuodeksi 2017 

otsakkeeseen 3 ja 4 suunniteltu 5,2 miljardin euron määrä pakolais- ja muuttoliikekriisin 

aiheuttamiin haasteisiin ja luonteeltaan monimutkaisen ja rajatylittävän vakavan 

järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin ja kyberrikollisuuden unionin kansalaisten 

turvallisuudelle aiheuttamaan vakavaan uhkaan vastaamiseksi on alle 3,5 prosenttia 

unionin kokonaistalousarviosta, mikä on vähän, kun pelissä on koko unionin 

olemassaolo; katsoo, että unionin olisi osoitettava solidaarisuutta todellisessa hädässä 

oleville henkilöille; toteaa, että unionin perustana olevien arvojen, joita ovat ihmisarvon 

kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, säilyttämiseen olisi myönnettävä riittävästi rahoitusta; 

2. kehottaa tarkistamaan monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä 

otsakkeen 3 ja 4 enimmäismääriä, jotta nykyisiin humanitaarisiin ja muuttoliikkeeseen 

liittyviin haasteisiin voidaan vuodesta 2017 eteenpäin vastata määrätietoisemmin, 

joustavammin ja kestävämmin; pyytää yksinkertaistamaan varainhoitoasetusta ja 

menettelyjä ja pyytää jakamaan rahoituksen tasapuolisesti, avoimesti ja vastuullisesti 

sekä tarkistamaan, kuinka EU:n varat on käytetty; 

3. korostaa, että unionin nykyisiä toimia pakolais- ja maahanmuuttovirtojen 

käsittelemiseksi olisi mukautettava riittävällä tavalla siirtymään joutuneiden naisten ja 

tyttöjen kasvavan määrän aiheuttamiin erityistarpeisiin ja haavoittuvuuteen; kehottaa 

varmistamaan sekä otsakkeessa 3 että otsakkeessa 4 humanitaariseen apuun varatuilla 

varoilla monialaisen lähestymistavan, johon sisältyy hengen pelastavien seksuaali- ja 

lisääntymisterveyspalvelujen vähimmäisnormien riittävä täytäntöönpano, seksuaalisen 

ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ennaltaehkäisy ja siihen reagointi ja 

sosiaalityöntekijöiden ja terveydenhuoltohenkilökunnan koulutus koko unionin 

laajuisella pakolaisreitillä; 

4. olettaa muuttovirtojen jatkuvan monien alueiden poliittisen epävakauden ja konfliktien 

vuoksi; pitää ilahduttavana komission tiedonantoa Euroopan muuttoliikeagendaan 

perustuvasta uudesta kumppanuuskehyksestä kolmansien maiden kanssa; kehottaa 

panemaan ehdotukset nopeasti täytäntöön, jotta voidaan puuttua muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin noudattaen täysimääräisesti unionin perustana olevia arvoja; 

5. palauttaa mieliin, että parlamentti piti ensisijaisena tavoitteena turvapaikka-, 

maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamista koskevien neuvottelujen 
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yhteydessä sitä, että rahoitus jaetaan tasapuolisesti ja avoimesti rahaston eri 

tavoitteisiin; kehottaa komissiota lisäämään turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahastoon liittyvien budjettikohtien määrää vastaavasti, jotta niitä voitaisiin 

seurata helpommin ja jotta niistä selviäisi helposti, kuinka eri tavoitteisiin ja eri 

budjettikohtiin osoitetut määrärahat käytetään; kehottaa komissiota erityisesti 

erottamaan kaikissa tulevissa talousarvioesityksissä oikeudenmukaisten 

palauttamisstrategioiden kehittämiseen tarkoitetut menot laillista muuttoa koskevista 

menoista ja menoista, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten tehokasta 

integroitumista, kuten kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 

ehdotti vuoden 2015 talousarviota koskevassa lausunnossa1; 

6. panee tyytyväisenä merkille joustovälineen ja otsakkeen 3 ennakoimattomiin menoihin 

varatun liikkumavaran käytön 1,7 miljardin euron arvosta, mutta on huolissaan siitä, 

että vuoden 2017 joustomahdollisuudet on käytetty; toteaa, että otsakkeen 4 alaiset 

toimet rahoitetaan ainoastaan osittain unionin talousarviosta; kehottaa jäsenvaltioita 

noudattamaan sitoumuksiaan ja komissiota tukemaan mahdollisuuksien mukaan 

sopimusten täytäntöönpanoa; 

7. pitää ilahduttavana terrorismin uhreille annettavan hätäavun koordinointikeskuksen 

perustamista (kaksi miljoonaa euroa), jonka avulla olisi voitettava sellaiset esteet, kuten 

vähäiset tiedot ja taitojen heikko kehitys, tuomalla yhteen tärkeimpiä asiantuntijoita, 

uhrien asianajajia ja järjestöjä kaikkialta Euroopasta, jotta voidaan yksilöidä terrorismin 

uhreja koskevat ensisijaiset tavoitteet ja ongelmat ja antaa koordinoitua tukea 

terrorismin uhreille yli rajojen, jotta voidaan omaksua uhreihin keskittyvä 

lähestymistapa hätäapua koskevissa infrastruktuureissa; 

8. on huolestunut rahoitusvälineiden perustamisesta unionin talousarvion ulkopuolelle, 

koska ne voivat uhata sen yhtenäisyyttä ja kiertävät tavanomaisen 

talousarviomenettelyn, joka edellyttää Euroopan parlamentin osallistumista ja kuuluu 

parlamentaarisen valvonnan piiriin; 

9. panee tyytyväisenä merkille rahoituksen AMIF-rahastolle (1,6 miljardia euroa) ja ISF-

rahastolle (0,7 miljardia euroa); toteaa, että tämä lisäys tekee yhä tarpeellisemmaksi 

rahoituksen oikeudenmukaisen ja avoimen jakautumisen varmistamisen rahastojen eri 

ohjelmien ja tavoitteiden välillä; kannattaa 3 miljardin euron kokonaisrahoitusta 

Euroopan rajavartioviraston, uuden rajanylitystietojärjestelmän, uuden Euroopan 

yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja nopean ja tehokkaan humanitaarista katastrofiapua 

unionin sisällä tarjoavan välineen perustamiselle; 

10. katsoo, että Frontexin olisi annettava perusoikeusvaltuutetulle riittävät resurssit ja 

henkilöstö valitusmekanismin perustamiseksi ja viraston strategian kehittämiseksi 

edelleen ja sen täytäntöönpanemiseksi, jotta voidaan valvoa perusoikeuksien suojelua ja 

varmistaa se; 

11. korostaa, että Euroopan rajavartioviraston talousarviomäärärahat ja virkojen määrä 

vaikuttavat nyt riittäviltä, mutta viraston tuleviin tarpeisiin liittyviä toimintamäärärahoja 

ja henkilöstöä on seurattava tiiviisti, jotta virasto ei jää jälkeen todellisesta tilanteesta; 

ehdottaa, että väliaikaisten toimien palkkaluokkia nostetaan, jotta ne vastaavat 

                                                 
1 Euroopan parlamentin vuoden 2015 talousarviota koskevan lausunnon 12 kohta. 



 

AD\1102750FI.docx 5/8 PE585.749v02-00 

 FI 

tarkistetulla asetuksella virastolle määrättyjen uusien tehtävien monimutkaista 

luonnetta; 

12. toteaa, että komission EASOlle ehdottamat talousarviomäärärahat ja henkilöstö 

vastaavat viraston tarpeita; korostaa, ettei kyseisiä määrärahoja ja henkilöstöä saa 

vähentää ja että kyseisiä resursseja ja henkilöstön määrää on tarkistettava, jos 

muuttovirta lähtee jälleen uuteen kasvuun; 

13. kannattaa erityisesti muuttoliikkeen ja turvallisuuden alalla toimivien tehokkaiden 

oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen talousarvion kasvattamista ja pyytää jättämään ne 

unionin viiden prosentin henkilöstövähennystarpeen ulkopuolelle; korostaa, että 

asiaankuuluvilla virastoilla on oltava riittävät määrärahat ja henkilöstö, kun niiden 

toimivaltuuksia lisätään; pitää ilahduttavana, että Europoliin kuuluva 

verkkorikostorjuntakeskus torjuu verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista 

hyväksikäyttöä, ja korostaa, että tällä alalla tarvitaan enemmän henkilöresursseja; 

korostaa, että rahoitusta on mukautettava asianmukaisesti, jotta Eurojustia voidaan 

tukea sen työmäärän lisääntyessä huimasti sellaisilla aloilla, kuten terrorismin torjunta, 

verkkorikollisuus, maahanmuuttajien salakuljetus ja muu vakava rajatylittävä 

rikollisuus; pyytää yksityiskohtaisia lisäperusteluja eu-LISA-viraston talousarvion 

92 prosentin eli 73 miljoonan euron lisäykselle rajanylitystietojärjestelmää, 

tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja Dublin-asetusten tarkistamista varten ja pyytää 

lisäksi selventämään, miten määrärahat jaetaan eu-LISA-viraston ja ISF-rahaston 

kesken; 

14. korostaa, että jäsenvaltioiden koordinoitu lähestymistapa järjestäytyneen rikollisuuden, 

terrorismin, verkkorikollisuuden ja muiden vakavien luonteeltaan rajatylittävien 

rikosten torjumiseksi on tärkeämpää kuin koskaan; katsoo, että unionin tason 

koulutukseen olisi myönnettävä lisäresursseja poliisiyhteistyön ja oikeudellisen 

yhteistyön puitteissa etenkin, kun kyse on Euroopan rajavartioviraston toiminnasta, ja 

korostaa, että Eurojustille ja Europolille on annettava asianmukaiset 

toimintamäärärahat, uusiin teknologioihin investoiminen mukaan luettuna; korostaa, 

että erityisesti Europol tarvitsee riittävät henkilöstö- ja toimintamäärärahat; katsoo, että 

lisävirkoja tarvitaan, jotta voidaan muun muassa parantaa uhrien tunnistamista, tuhota 

seksuaalisten hyväksikäyttäjien järjestäytyneitä verkostoja ja nopeuttaa verkossa ja 

muualla olevan hyväksikäyttömateriaalin havaitsemista, analyysiä ja käsittelyä; 

15. on tässä yhteydessä erittäin huolissaan ilman huoltajaa olevien alaikäisten 

haavoittuvuudesta, sillä he tarvitsevat erityishuolenpitoa, sekä nuorista naisista 

muuttoliikekriisin aikana; korostaa ilman huoltajaa olevien alaikäisten vaikeita 

olosuhteita pakolaisleireillä, sillä he voivat joutua hyväksikäytön ja ihmiskaupan 

uhreiksi, ja kehottaa perustamaan asianmukaiset välineet, joissa hyödynnetään 

hätärahastoja, jotta voidaan nopeasti parantaa nykytilannetta; pitää tärkeänä lisätä lasten 

tukipuhelinten rahoitusta, jotta voidaan estää lasten katoamisia ja suojella heitä; 

16. pitää ilahduttavana lisäresursseja, jotka on suunnattu Euroopan huumausaineiden ja 

niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kehittämiseen; kehottaa komissiota 

varmistamaan talousarviosuunnittelussa, että EMCDDA saa riittävät määrärahat, joita 

tarvitaan EMCDDA:n perustamisasetuksen suunnitellun uusia psykoaktiivisia aineita 
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koskevaan varhaisvaroitusjärjestelmään ja riskinarviointiin liittyvän 

lainsäädäntötarkistuksen täytäntöönpanoon; 

17. kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolle 

(ENISA) varataan riittävästi määrärahoja, jotta se voi suorittaa sille EU:n 

lainsäädännöllä ja erityisesti verkko- ja tietoturvadirektiivillä siirretyt lisätehtävät sekä 

verkkorikollisuuden ennaltaehkäisyä ja torjuntaa koskevat tehtävät; 

18. panee merkille perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmaan kuuluvien 

budjettikohtien ”Oikeuksien suojelun varmistaminen ja kansalaisten 

voimaannuttaminen” ja ”Syrjinnän torjunnan ja tasa-arvon edistäminen” määrärahojen 

lisäyksen ja odottaa, että komissio tekee uusia ehdotuspyyntöjä erityisesti 

perusoikeuksien mahdollisimman korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi myös 

digitaalisessa ympäristössä ja tukee paikallisia toimijoita demokratian, oikeusvaltion ja 

perusoikeuksien edistämisessä unionissa esimerkiksi perustamalla rahaston demokratiaa 

varten rahoitusta myöntäville järjestöille; 

19. katsoo, että muuttoliikkeen ja terrorismin välillä ei ole suoraa yhteyttä Euroopassa; 

pyytää uutta rahoitusta nuorten radikalisoitumisen torjuntaan unionissa; katsoo, että 

nuorten radikalisoitumista voidaan torjua edistämällä kotouttamista ja torjumalla 

syrjintää, rasismia ja muukalaisvastaisuutta; kehottaa myöntämään erityisrahoitusta 

kasvavan homo- ja transfobian torjuntaan jäsenvaltioissa; kehottaa käynnistämään 

tukihankkeita, joilla pyritään naisten ja tyttöjen mahdollisuuksien lisäämiseen 

yhteisöissä, joita asia kaikkein eniten koskee; 

20. toistaa kehotuksensa erityisrahoituksen myöntämisestä kasvavan juutalaisvastaisuuden, 

islaminpelon, afrofobian ja romanivastaisuuden torjuntaan jäsenvaltioissa; kehottaa 

unionia tukemaan erityisesti hankkeita, joilla pyritään lisäämään naisten ja tyttöjen 

vaikutusvaltaa kyseisissä yhteisöissä, kuten LIBE-valiokunta ehdotti vuoden 2016 

talousarviota koskevassa lausunnossa1; 

21. korostaa, että unionin määrärahoja on lisättävä sukupuolten tasa-arvoa koskevan 

politiikan alalla ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjunnassa; pyytää komissiota 

selventämään Euroopan tasa-arvoinstituutille myönnettyjen määrärahojen vähennystä; 

22. kehottaa lujittamaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön 

seurantakeskusta (EMCDDA) suunnitteilla olevan uusia psykoaktiivisia aineita 

koskevan asetuksen antamisen yhteydessä, sillä keskus saa lisätehtäviä; 

23. korostaa oikeusalan ohjelman merkitystä, jotta voidaan edelleen kehittää Euroopan 

oikeuteen perustuvaa aluetta ja parantaa vastavuoroisen tunnustamisen soveltamista; 

kehottaa unionia tukemaan koulutus- ja tiedonlevitystoimintaa, jolla pyritään 

edistämään kaikkien eurooppalaisten oikeussuojan saantia sekä edistämään ja tukemaan 

etenkin ihmiskaupan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien oikeuksia; 

                                                 
1  Euroopan parlamentin vuoden 2016 talousarviota koskevan lausunnon 12 kohta. 
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24. vaatii, ettei unionin kehitysrahastoja ja humanitaarista apua liitetä kumppanuusmaiden 

valmiuteen ja/tai halukkuuteen tehdä yhteistyötä muuttoliikkeen valvonnassa 

esimerkiksi takaisinottolausekkeiden välityksellä; 

25. vaatii, että maahanmuuttajien oikeuksien vastaisia ja diktatuurihallintoja legitimoivia 

hankkeita ei pitäisi tukea; 

26. kehottaa komissiota varmistamaan, että molempien sisäasioiden rahastojen määrärahat 

jaetaan eri politiikan aloille siten, että otetaan täysimääräisesti huomioon unionin ja 

jäsenvaltioiden sitoumukset suojella muuttajien ihmisoikeuksia ja varmistaa ne; katsoo, 

että ei pitäisi tukea muuttajien perusoikeuksien vastaisia hankkeita; katsoo, että 

samanaikaisesti unionin rahoitusta olisi käytettävä ennakoivasti tukemaan oikeuksiin 

perustuvaa lähestymistapaa muuttoliikkeeseen. 
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