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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, että turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) 
maksusitoumusmäärärahat vähenevät kaikkiaan 15,4 prosentilla (172 miljoonalla 
eurolla) vuoteen 2019 verrattuna; pitää valitettavana Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän vahvistamiseen ja kehittämiseen sekä jäsenvaltioiden 
vastuunjakamisen tehostamiseen tarkoitettujen maksusitoumusmäärärahojen 
vähentämistä vuoteen 2019 verrattuna (-29,5 prosenttia); muistuttaa, että on tärkeää 
tarjota riittävästi taloudellisia resursseja maahanmuuttajien kotoutumisen 
parantamiseksi ja kolmanteen maahan pakkopalautettujen tai vapaaehtoisesti 
palanneiden maahanmuuttajien uudelleenkotoutumisen helpottamiseksi sekä 
muuttoliikepaineesta kärsivien jäsenvaltioiden hätäaputarpeisiin vastaamiseksi; 
ilmaisee pettymyksensä siihen, että AMIF-rahaston määrärahoihin ei sisälly lainkaan 
varoja, joilla voitaisiin rahoittaa uudistettu Dublin-säännöstö sekä unionin uudet 
uudelleensijoittamisjärjestelmät, jos ne hyväksytään vuoden 2020 kuluessa; ehdottaa, 
että varaukseen otetaan tietty määrä maihinnousua unionissa koskevia tilapäisiä 
järjestelyjä sekä Välimerellä pelastettujen henkilöiden uudelleensijoittamista varten; 
pyytää taloudellisten resurssien vapauttamiseksi, että EU:n Afrikka-hätärahasto sekä 
Pohjois-Afrikan alueelliset kehitys- ja suojeluohjelmat, joilla pääasiassa tuetaan 
unionin ulkopolitiikkaa, rahoitetaan otsakkeeseen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) 
sisältyvän AMIF-rahaston sijaan unionin talousarvion otsakkeesta 4 (Globaali 
Eurooppa);

2. korostaa sisäisen turvallisuuden rahastossa hätäavulle osoitettavien varojen vähäistä 
määrää (8,5 miljoonaa euroa); pyytää komissiota uudelleenarvioimaan kyseisen määrän 
huolellisesti ja aiempaa realistisemmin ottaen huomioon jäsenvaltioiden mahdolliset 
tarpeet saada hätäapua kyseisestä rahastosta esimerkiksi turvallisuuteen liittyvien 
vaaratilanteiden hallitsemiseksi; 

3. pitää myönteisenä, että oikeus- ja sisäasioiden virastojen maksusitoumusmäärärahoja on 
nostettu vuoden 2019 talousarvioon verrattuna seuraavasti: Euroopan turvapaikka-
asioiden tukivirasto 41,5 prosenttia, eurooppalainen raja- ja merivartiosto 
(34,6 prosenttia), Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto 14 prosenttia, 
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 7,7 prosenttia, 
perusoikeusvirasto 5,4 prosenttia, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön 
virasto 5,2 prosenttia ja Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto 2,1 prosenttia;

4. huomauttaa, että eurooppalaisen raja- ja merivartioston talousarvio kasvaa 
34,8 prosenttia (108 miljoonaa euroa) vuonna 2020 eli ylivoimaisesti eniten kaikista 
oikeus- ja sisäasioiden virastoista; palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuin pani 
merkille vuoden 2017 talousarvion vastuuvapausmenettelyn yhteydessä jäsenvaltioiden 
yliarvioineen raja- ja merivartioston rahoitustarpeen vuonna 2017; korostaa, että 
tavoitteena on lisätä raja- ja merivartioston henkilöstön määrää (10 000 rajavartijaa 
vuoteen 2027 mennessä), vaikka laittomasti maata tai merta pitkin unionin saapuvien 
maahanmuuttajien määrä on vähentynyt merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna; 
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ehdottaa resurssien vastaavaa lisäämistä myös meripelastustoiminnan osalta; pitää 
valitettavana merkittävää eroa yhtäältä eurooppalaiselle raja- ja merivartiostolle vuonna 
2020 osoitettavien maksusitoumusmäärärahojen (420 miljoonaa euroa) ja toisaalta 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle osoitettavien maksusitoumusmäärärahojen 
(133 miljoonaa euroa) välillä; katsoo, että tukiviraston määrärahoja ja henkilöstöä olisi 
lisättävä, jota se voi hoitaa paremmin sille määrätyt tehtävät;

5. on tyytyväinen Euroopan syyttäjänviraston maksusitoumusmäärärahojen lisäämiseen 
(70,5 prosenttia); muistuttaa syyttäjänviraston tärkeästä asemasta unionin varoja 
koskevien petosten tutkimisessa ja niitä koskevien syytteiden nostamisessa sekä 
tarpeesta varmistaa viraston taloudellisten resurssien riittävyys, jotta se saavuttaa täyden 
toimintavalmiutensa joulukuuhun 2020 mennessä; 

6. pitää valitettavana, että komissio ei noudattanut Europolin määrärahapyyntöä vaan on 
ehdottanut yhteistyövirastolle rahoitusta, joka on 3 miljoonaa euroa pyyntöä alhaisempi; 
panee merkille, että eu-LISAn maksusitoumusmäärärahojen 18,7 prosentin vähennys 
(55 miljoonaa euroa) osuu yhteen rajanylitystietojärjestelmän kehitysvaiheen 
päättymisen kanssa; palauttaa mieliin tarpeen varmistaa oikeus- ja sisäasioiden 
virastojen riittävä rahoitus, jotta ne voivat täyttää niille osoitetut tehtävät täysin 
avoimesti ja torjua rajat ylittävää vakavaa rikollisuutta perusoikeuksia täysimääräisesti 
noudattaen; 

7. on tyytyväinen Euroopan tietosuojavaltuutetulle osoitettuun määrään (19 miljoonaa 
euroa); korostaa tarvetta varmistaa, että tietosuojavaltuutetulla on asianmukaiset 
talousarvio- ja henkilöstöresurssit, jotta se voi hoitaa unionin uuden tietosuojakehyksen 
(yleinen tietosuoja-asetus) täytäntöönpanosta johtuvat lisätehtävät täysin 
riippumattomasti; painottaa siksi, että kaavaillut määrärahat ovat ehdoton 
vähimmäisvaatimus.


