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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää valitettavana, että kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa 
varten ehdotetut maksusitoumusmäärärahat (90 600 000 euroa) ovat paljon pienemmät 
kuin parlamentti alun perin pyysi ja että niitä on vähennetty 9,9 prosentilla vuoteen 
2020 verrattuna; pyytää parlamentin 17. huhtikuuta 2019 hyväksymän ensimmäisen 
käsittelyn kannan mukaisesti, että maksusitoumusmäärärahat nostetaan 
265 000 000 euroon ja että luodaan uusi budjettikohta unionin arvojen suojelemiseksi 
ja edistämiseksi (120 022 637 euroa maksusitoumusmäärärahoina); kehottaa 
neuvoston kanssa aikaansaadun osittaisen yhteisymmärryksen mukaisesti nostamaan 
Daphne-budjettikohdan maksusitoumusmäärärahat 35 030 020 euroon ja 
kohdentamaan tästä määrästä 27 340 504 euroa sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjuntaan luomalla kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan sukupuoleen 
perustuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva 
budjettikohdan alakohta; kehottaa myös nostamaan kansalaisten sitoutumista ja 
osallistumista demokraattiseen toimintaan unionissa koskevan budjettikohdan 
määrärahat 70 604 598 euroon, nimeämään budjettikohdan ”Tasa-arvon ja 
perusoikeuksien edistäminen” uudelleen muotoon ”Tasa-arvon, perusoikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon edistäminen” ja kohdentamaan 10 252 689 euroa sukupuolten 
tasa-arvon sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen edistämiseen luomalla sitä 
koskeva uusi budjettikohdan alakohta;

2. panee merkille oikeusalan ohjelman maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin tehdyn 
pienen 0,5 prosentin korotuksen; viittaa 14. marraskuuta 2018 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 antamaansa päätöslauselmaan sisältyneeseen 
oikeusalan ohjelman rahoituspuitteita koskevaan parlamentin kantaan ja pyytää sen 
mukaisesti lisäämään ohjelman rahoitusta vuonna 2021 vielä yhteensä 
6 800 000 eurolla, jolloin se nousisi 50 500 000 euroon; korostaa, että oikeudellista 
yhteistyötä, oikeusalan koulutusta ja tehokasta oikeussuojan saatavuutta olisi 
vahvistettava asiaankuuluvien unionin oikeus- ja sisäasioiden virastojen avulla;

3. on huolissaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) 
maksusitoumusmäärärahojen vähentämisestä vuoteen 2020 verrattuna, kun otetaan 
huomioon kansallisten viranomaisten jatkuva paine turvapaikka-asioissa, puutteet 
turvapaikanhakijoiden asianmukaisessa vastaanotossa ja viivästykset jäsenvaltioiden 
turvapaikkamenettelyissä; kehottaa lisäämään AMIF-rahaston maksusitoumus- ja 
maksumäärärahoja 14 prosenttia, jotta voidaan tarjota riittävät resurssit;

4. kehottaa lisäksi luomaan erilliset budjettikohdat tulevalle turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolle ja tulevalle rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitusvälineelle näiden ohjelmien kutakin erityistavoitetta varten, 
jotta voidaan varmistaa riittävä rahoitus kaikille ohjelmien tavoitteille ja parantaa 
varojen vuosittaista kohdentamista koskevaa selkeyttä ja avoimuutta, mikä helpottaa 
ohjelmien täytäntöönpanon valvontaa;
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5. on erittäin huolissaan jatkuvasta ihmishenkien menetyksestä Välimerellä; katsoo, että 
etsintä- ja pelastusoperaatioihin (SAR) on sovellettava pidemmän aikavälin 
lähestymistapaa, koska SAR-toimia ei voida jättää yksinomaan valtiosta 
riippumattomien toimijoiden vastuulle; katsoo, että komission olisi tehtävä 
lainsäädäntöehdotus etsintä- ja pelastustoimintarahaston perustamisesta etsintä- ja 
pelastusoperaatioiden tukemiseksi Välimerellä; ehdottaa siksi, että tätä rahastoa varten 
luodaan uusi budjettikohta, jolla edistetään ihmishenkien pelastamista ja osoitetaan 
jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta etsintä- ja pelastusoperaatioiden toteuttamisessa 
kansainvälisen oikeuden ja perusoikeuksien mukaisesti, mukaan lukien oikeus 
elämään ja palauttamiskiellon periaate;

6. on huolissaan siitä, että euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustetun 
tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman (Perikles IV 
-ohjelma) rahoitukseen ehdotetut merkittävät leikkaukset vaarantaisivat koko 
ohjelman onnistumisen; katsoo, että vuoden 2021 rahoitus olisi nostettava 
950 000 euroon, jotta voidaan varmistaa, että ohjelmalla voidaan edistää merkitsevästi 
euron väärentämisen ja siihen liittyvien petosten torjuntaa;

7. panee merkille ehdotuksen lisätä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston 
(Europol) määrärahoja 11,5 prosentilla; on huolissaan siitä, että ilman 
henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön lisäystä Europolin kehittäminen ja 
operatiivinen toiminta vaarantuu vuonna 2021;  muistuttaa, että Europolia pyydetään 
antamaan entistä enemmän analyyttista ja operatiivista tukea, välineitä ja innovointia 
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille sen nykyisten toimivaltuuksien puitteissa ja 
että se on pyynnöstä käynnistänyt äskettäin uusia aloitteita, kuten Euroopan 
talousrikoskeskus ja innovointilaboratorio, jotka edellyttävät lisärahoitusta; korostaa 
myös, että Europolin on mukauduttava viime vuosina tapahtuneeseen uudenlaisen 
toiminnan lisääntymiseen ja covid-19-epidemian aikana tapahtuneisiin 
rikosympäristön muutoksiin; olettaa, että Europolin tehtäviä laajennetaan edelleen 
vuonna 2021 Europolin toimivaltuuksien tulevan tarkistamisen yhteydessä, mutta 
korostaa, että päätös lisärahoituksesta voidaan tehdä vasta lainsäädäntöprosessin 
päätyttyä; katsoo näin ollen, että Europolille olisi myönnettävä sen pyynnön 
mukaisesti 184 900 000 euroa; pyytää lisäämään vielä 63 tointa Europolin 
henkilöstötaulukkoon;

8. panee merkille Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) 
maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin tehdyn pienen kolmen prosentin korotuksen; 
pyytää nostamaan rahoitusta vielä 10 400 000 eurosta 16 264 976 euroon ja lisäämään 
CEPOLin henkilöstötaulukkoon vielä 21 tointa; katsoo, että lisävarojen turvin 
CEPOLin pitäisi pystyä vahvistamaan moninaisuutta koskevaa koulutusta ja 
vastaamaan jäsenvaltioiden vaatimuksiin;

9. katsoo, ettei Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
(EMCDDA) rahoitukseen ehdotettu pieni 1,8 prosentin lisäys ole riittävä, jotta se 
pystyisi täyttämään sen oikeudelliset velvoitteet, jotka juontuvat henkilöstösäännöistä 
ja sen vuokrasopimuksista; korostaa lisäksi, että EMCDDA:lle olisi myönnettävä 
lisärahoitusta, jotta se voi hyödyntää täysimääräisesti operatiivisia valmiuksiaan ja 
reagoida tehokkaasti huumausaineilmiön tuoreimpiin kehityskulkuihin, mukaan lukien 
covid-19-epidemian vaikutukset; korostaa, että huumausaineiden vähittäismyyntiarvon 
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arvioidaan olevan Euroopassa 30 miljardia euroa vuodessa; pyytää siksi nostamaan 
EMCDDA:n määrärahat 18 100 000 euroon;

10. pitää Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) 
määrärahoihin ehdotettua lisäystä riittämättömänä, kun otetaan huomioon Eurojustin 
kohtaamat haasteet, jotka liittyvät jatkuvasti kasvavaan työmäärään; pyytää, että 
Eurojustille osoitetaan 21 lisätointa ja että sen määrärahat nostetaan vastaavasti 
44 068 531 euroon; 

11. panee merkille Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) arvion, että se käsittelee 
ensimmäisenä toimintavuotenaan 4 300:aa tapausta vastaavan määrän tietoja ja että 
niiden perusteella toteutetaan vähintään 2 000 omaa rikostutkintaa; odottaa työmäärän 
kasvavan edelleen tulevina vuosina, jopa 3 700 tutkintaan vuonna 2027, koska unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten riski kasvaa johtuen unionin rahoituksen 
yleisestä kasvusta seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
elpymissuunnitelmassa; muistuttaa, että EPPO on syyttäjänvirasto, jonka toimivalta on 
velvoittavaa; on erittäin huolestunut esityksessä Euroopan unionin yleiseksi 
talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021 ehdotetun rahoituksen alhaisesta tasosta ja 
henkilöstön määrästä, joka on vain puolet EPPOn pyytämästä henkilöstöstä; katsoo, 
että tällainen ehdotus vaikuttaisi huomattavasti uuden elimen kykyyn aloittaa 
toimintansa ja toteuttaa tehtävänsä; korostaa, että rahoitusta on lisättävä huomattavasti 
ja nostettava se 55 500 000 euroon, jotta EPPO pystyy täyttämään sille asetetun 
oikeudellisen velvoitteen käännättää valtaisa määrä kansallisella tasolla toimiville 
tuomareille toimitettavia asiakirjoja, jotta rahoitus kattaa rekrytointiin ja henkilöstöön 
liittyvät menot ja jotta se saa vaaditut 140 valtuutettua Euroopan syyttäjää ja 219 
henkilöstön jäsentä;

12. pitää valitettavana, että Euroopan unionin perusoikeusviraston määrärahoja on 
vähennetty 0,4 prosentilla; kehottaa nostamaan perusoikeusviraston maksusitoumus- 
ja maksumäärärahat 24 679 000 euroon, jotta perusoikeusvirasto voi jatkaa laadukasta 
työtä, joka on osoittautunut hyödylliseksi unionin päätöksenteon kannalta; katsoo, että 
virastoa on tuettava sen lisäpyrkimyksissä valvoa perusoikeuksia covid-19-kriisin 
aikana, erityisesti kun otetaan huomioon mahdollinen toinen aalto vuonna 2021; vaatii 
lisäämään perusoikeusviraston henkilöstötaulukkoon 4 tointa; korostaa, että ilman 
riittäviä taloudellisia ja henkilöstöresursseja perusoikeusvirasto ei ehkä pysty 
toteuttamaan hankkeita, joilla vastataan havaittuihin tarpeisiin ja valvotaan riittävällä 
tavalla perusoikeuksia unionissa ja osallistutaan syrjinnän ja rasismin torjuntaan, 
suojellaan perusoikeuksia, myös unionin ulkorajoilla, ja tuetaan oikeussuojaa ja uhrien 
oikeuksia;

13. korostaa yhdennetyn rajaturvallisuuden merkitystä Schengen-alueen toimivuuden ja 
yhdentymisen jatkamisen varmistamisessa; korostaa covid-19-pandemian vaikutusta 
tällä alalla; korostaa Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) roolia yhdennetyn 
rajaturvallisuuden koordinoinnissa ja kehittämisessä; panee merkille, että Frontexille 
vuodeksi 2021 ehdotettu rahoitustaso on pienempi kuin komission ehdotuksessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja 
merivartiostosta1 esitetty rahoitusselvitys, mikä vaarantaa Frontexin kyvyn perustaa 

1 COM(2018)0631.
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vuoteen 2024 mennessä pysyvä eurooppalainen rajavartiosto, johon kuuluu 10 000 
raja- ja rannikkovartijaa; korostaa, että vaikka Frontexin määrärahoja on jo lisätty 
merkittävästi viime vuosina, poikkeuksellisia resursseja tarvitaan edelleen; kehottaa 
lisäämään vuoden 2021 määrärahoja merkittävästi ja nostamaan ne 804 268 491 
euroon, jotta Frontex voi vahvistaa ja kouluttaa pysyviä joukkojaan ja hankkia omaa 
kalustoa, mikä mahdollistaa niiden onnistuneen ja oikea-aikaisen käyttöönoton ja 
jäsenvaltioille annettavan operatiivisen tuen ulkorajoilla; korostaa, että tämä tehtävä 
edellyttää perusoikeuksien noudattamista, ja ehdottaa, että näitä lisäresursseja olisi 
käytettävä myös Frontexin perusoikeusvalvonnan vahvistamiseen ja 
meripelastustoimintaan;

14. panee tyytyväisenä merkille Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) 
maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin ehdotetun 16,5 prosentin lisäyksen, mutta 
pitää valitettavana, että sen henkilöstötaulukkoon sisältyvien tointen määrää ei ole 
lisätty vastaavasti; pyytää näin ollen lisäämään EASOn henkilöstötaulukkoon 
50 tointa; korostaa, että lisähenkilöstöä tarvitaan, jos Euroopan unionin 
turvapaikkavirastoa koskeva uusi asetus hyväksytään; muistuttaa, että EASOn 
operatiivinen toiminta on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina 
maahanmuuttopaineeseen vastaamiseksi ja jäsenvaltioiden tukemiseksi 
turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa sekä unionin turvapaikkahakemusten 
käsittelyssä, erityisesti unionin ulkorajojen hotspot-alueilla; korostaa, että EASOlle on 
annettu useita uusia tehtäviä, jotka koskevat muuttajien siirtoa maihin laskemisen 
jälkeen; korostaa, että lisähenkilöstöllä vahvistetaan kenttäoperaatioita, koulutuksen 
kehittämistä ja toteuttamista, tiedotusta ja analyyseja, käytännön välineitä, 
hallintotoimia ja hallinnollisia toimintoja niin kauan kuin kansallisiin maahanmuutto- 
ja turvapaikkajärjestelmiin kohdistuu suuria paineita turvapaikkatapausten suuren 
määrän vuoksi;

15. panee merkille, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston 
(eu-LISA) maksusitoumusmäärärahoja on vähennetty 5 prosenttia ja 
maksumäärärahoja on lisätty 12 prosenttia; korostaa eu-LISAn tärkeää roolia EES-, 
ETIAS- ja ECRIS-TCN-järjestelmien perustamisessa ja Eurodac-, VIS- ja SIS-
järjestelmien hallinnoinnissa ja valvonnassa sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuuden 
varmistamisessa, jotta voidaan varmistaa, että rajavalvonta- ja 
lainvalvontaviranomaisille toimitetaan nopeammin laadukkaita tietoja; pyytää eu-
LISAn pyynnön mukaisesti 14:ää lisätointa tukemaan tietoverkkojen ja tietokantojen 
turvaamista, eu-LISAn toimipaikkojen laajentamista sekä hallintoneuvoston toimintaa;

16. muistuttaa, että riippumaton ja laadukas tutkiva journalismi on olennainen osa 
toimivaa demokratiaa, sillä se tarjoaa laadukasta tosiasioihin perustuvaa tietoa, torjuu 
disinformaatiota, parantaa kansalaisten tietoisuutta ja paljastaa väärinkäytöksiä tai 
rikoksia; korostaa, että journalismiin kohdistuu kaikkialla unionissa vakavia haasteita, 
erityisesti taloudellisten resurssien puute, mikä uhkaa sen riippumattomuutta ja 
selviytymistä; kehottaa toteuttamaan uuden valmistelutoimen, joka perustuu 
onnistuneeseen vuoden 2018 IJ4EU-pilottihankkeeseen ja jolla perustetaan kaikkialla 
unionissa toimivia journalisteja suojeleva hätätilanteen tukirahasto ja tuetaan 
laadukkaan ja riippumattoman journalistisen sisällön tuottamista yleisen edun 
mukaisesti, jolloin varmistetaan luottamus riippumattomiin medialähteisiin.
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