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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden 
rahaston perustamisesta
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0472),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 82 artiklan 1 kohdan, 84 artiklan ja 87 artiklan 2 kohdan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0267/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Espanjan parlamentin ja Portugalin parlamentin toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat 
perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sisäisen turvallisuuden 
varmistaminen kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, mutta kaikkien EU:n 
toimielinten, asiaan liittyvien unionin 
virastojen ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä 
pyrittävä edistämään sitä. Komissio, 
Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan 
parlamentti ovat määrittäneet vuosina 
2015–2020 yhteisiä painopisteitä, jotka 
esitetään huhtikuussa 2015 annetussa 
Euroopan turvallisuusagendassa10 ja jotka 
neuvosto vahvisti kesäkuussa 2015 
uudistetussa sisäisen turvallisuuden 
strategiassa11 ja Euroopan parlamentti 
heinäkuussa 2015 päätelmissään12. 
Yhteisen strategian tavoitteena oli tarjota 
strategiset puitteet sisäisen turvallisuuden 
alalla unionin tasolla toteutettaville 
toimille, ja siinä määriteltiin toimien 
painopisteet, jotta voitiin varmistaa 
tehokkaat unionin vastatoimet 
turvallisuusuhkiin vuosina 2015–2020, 
esimerkiksi terrorismin torjuminen ja 
radikalisoitumisen ehkäiseminen, 
järjestäytyneen rikollisuuden kitkeminen ja 
kyberrikollisuuden torjuminen.

(1) Sisäisen turvallisuuden 
varmistaminen kuuluu edelleen 
yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan, 
mutta sen suojeleminen edellyttää yhteistä 
toimintaa, johon kaikkien EU:n 
toimielinten, asiaan liittyvien unionin 
virastojen, jäsenvaltioiden, yksityisen 
sektorin ja kansalaisyhteiskunnan olisi 
yhdessä osallistuttava. Komissio, 
Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan 
parlamentti ovat määrittäneet vuosina 
2015–2020 yhteisiä painopisteitä, jotka 
esitetään huhtikuussa 2015 annetussa 
Euroopan turvallisuusagendassa10 ja jotka 
neuvosto vahvisti kesäkuussa 2015 
uudistetussa sisäisen turvallisuuden 
strategiassa11 ja Euroopan parlamentti 
heinäkuussa 2015 antamassaan 
päätöslauselmassa12, esimerkiksi 
terrorismin torjuminen ja 
radikalisoitumisen ehkäiseminen, 
mukaan luettuna radikalisoituminen 
internetin välityksellä, järjestäytyneen 
rikollisuuden kitkeminen ja 
kyberrikollisuuden torjuminen.

__________________ __________________

10 COM(2015) 185 final, 28.4.2015. 10 COM(2015) 185 final, 28.4.2015.

11 Neuvoston päätelmät, annettu 16 päivänä 
kesäkuuta 2015, uudistetusta Euroopan 
unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta 
2015–2020.

11 Neuvoston päätelmät, annettu 16 päivänä 
kesäkuuta 2015, uudistetusta Euroopan 
unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta 
2015–2020.

12 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2015, 
Euroopan turvallisuusagendasta 
(2015/2697(RSP)).

12 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2015, 
Euroopan turvallisuusagendasta 
(2015/2697(RSP)).
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Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Syyskuun 25 päivänä 2017 
allekirjoitetussa Rooman julistuksessa 27 
jäsenvaltion johtajat vakuuttivat 
haluavansa päättäväisesti kehittää 
turvallista ja suojattua Eurooppaa ja 
rakentaa unionin, jossa kaikki kansalaiset 
tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat 
liikkua vapaasti, jossa ulkorajat on suojattu 
tehokkaalla, vastuullisella ja kestävällä 
muuttoliikepolitiikalla kansainvälisiä 
normeja kunnioittaen, sekä rakentaa 
Euroopan, joka torjuu päättäväisesti 
terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

(2) Syyskuun 25 päivänä 2017 
allekirjoitetussa Rooman julistuksessa 27 
jäsenvaltion johtajat, Eurooppa-neuvosto, 
Euroopan parlamentti ja Euroopan 
komissio vakuuttivat haluavansa 
päättäväisesti kehittää turvallista ja 
suojattua Eurooppaa ja rakentaa unionin, 
jossa kaikki kansalaiset tuntevat olonsa 
turvalliseksi ja voivat liikkua vapaasti, 
jossa ulkorajat on suojattu tehokkaalla, 
vastuullisella ja kestävällä 
muuttoliikepolitiikalla kansainvälisiä 
normeja kunnioittaen, sekä rakentaa 
Euroopan, joka torjuu päättäväisesti 
terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto kehotti 15
päivänä joulukuuta 2016 EU:n 
tietojärjestelmien ja tietokantojen 
yhteentoimivuuden jatkuvaan 
parantamiseen. Eurooppa-neuvosto 
korosti 23 päivänä kesäkuuta 2017 tarvetta
parantaa tietokantojen yhteentoimivuutta, 
ja komissio hyväksyi 12 päivänä 
joulukuuta 2017 ehdotuksen asetukseksi 
kehyksen luomisesta EU:n 
tietojärjestelmien (poliisi- ja oikeudellinen 
yhteistyö, turvapaikka- ja 

(3) Ottaen huomioon Euroopassa 
vuodesta 2015 alkaen tehdyt terroristi-
iskut 18 päivänä joulukuuta 2015 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, 
että merkityksellisten tietojen jakamista 
on kiireellisesti parannettava, ja korosti, 
että on tärkeää varmistaa, että 
turvatarkastuksissa käytettävät 
tietokannat ovat yhteentoimivia. 
Eurooppa-neuvosto totesi 23 päivänä 
kesäkuuta 2017 jälleen, että on tarpeen
parantaa tietokantojen yhteentoimivuutta, 
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muuttoliikekysymykset) 
yhteentoimivuudelle13.

ja komissio hyväksyi 12 päivänä 
joulukuuta 2017 ehdotuksen asetukseksi 
kehyksen luomisesta EU:n 
tietojärjestelmien (poliisi- ja oikeudellinen 
yhteistyö, turvapaikka- ja 
muuttoliikekysymykset) 
yhteentoimivuudelle13, jotta voidaan lisätä 
johdonmukaisuutta, tehokkuutta ja 
operatiivisten tarpeiden ottamista 
huomioon.

__________________ __________________

13 COM(2017) 794 final. 13 COM(2017) 794 final.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
olisi toteutettava unionin tason toimia, jotta 
ihmisiä ja omaisuutta voidaan suojella 
uhkatekijöiltä, jotka ovat yhä enemmän 
rajat ylittäviä, ja jotta voidaan tukea 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Muun muassa 
terrorismi, vakava ja järjestäytynyt 
rikollisuus, liikkuva rikollisuus, 
huumekauppa, korruptio, kyberrikollisuus 
sekä ihmiskauppa ja laittomien aseiden 
kauppa muodostavat edelleen uhkan 
unionin sisäiselle turvallisuudelle.

(5) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
olisi toteutettava unionin tason toimia, jotta 
ihmisiä, julkisia tiloja ja kriittistä 
infrastruktuuria voidaan suojella 
uhkatekijöiltä, jotka ovat yhä enemmän 
rajat ylittäviä, ja jotta voidaan tukea 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Muun muassa 
terrorismi, vakava ja järjestäytynyt 
rikollisuus, liikkuva rikollisuus, 
huumekauppa, korruptio, kyberrikollisuus, 
hybridiuhat sekä ihmiskauppa ja 
laittomien aseiden kauppa muodostavat 
edelleen uhkan unionin sisäiselle 
turvallisuudelle ja sisämarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Unionin turvallisuuden korkean 
tason varmistamiseksi tarkoitettujen 
unionin tasolla yksilöityjen yhteisten 
painopisteiden mukaisesti rahastosta 
tuetaan toimia, joilla on tarkoitus puuttua 
keskeisiin turvallisuusuhkiin ja erityisesti 
torjua terrorismia ja radikalisoitumista, 
vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja 
kyberrikollisuutta sekä avustaa ja suojella 
rikosten uhreja. Rahastolla varmistetaan, 
että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 
asianmukaisesti varustettuja, jotta ne voivat 
puuttua myös uusiin ja kehittymässä 
oleviin uhkiin todellisen 
turvallisuusunionin toteuttamiseksi. Tähän 
olisi pyrittävä rahoitustuella, jolla tuetaan 
parempaa tiedonvaihtoa, tiivistetään 
operatiivista yhteistyötä ja parannetaan 
kansallisia ja kollektiivisia valmiuksia.

(11) Unionin turvallisuuden korkean 
tason varmistamiseksi tarkoitettujen 
unionin tasolla yksilöityjen yhteisten 
painopisteiden mukaisesti rahastosta 
tuetaan toimia, joilla on tarkoitus puuttua 
keskeisiin turvallisuusuhkiin ja erityisesti 
ehkäistä ja torjua terrorismia ja 
radikalisoitumista, vakavaa ja 
järjestäytynyttä rikollisuutta ja 
kyberrikollisuutta sekä avustaa ja suojella 
rikosten uhreja. Rahastolla varmistetaan, 
että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 
asianmukaisesti varustettuja, jotta ne voivat 
puuttua myös uusiin ja kehittymässä 
oleviin uhkiin, myös hybridiuhkiin,
todellisen turvallisuusunionin 
toteuttamiseksi. Tähän olisi pyrittävä 
rahoitustuella, jolla tuetaan parempaa 
tiedonvaihtoa, tiivistetään operatiivista 
yhteistyötä ja parannetaan kansallisia ja 
kollektiivisia valmiuksia.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Rahastosta annettavalla 
rahoitustuella – osana rahaston 
kokonaisvaltaista kehystä – olisi tuettava 
erityisesti poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä ja ehkäiseviä toimia vakavan ja 
järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman 
asekaupan, korruption, rahanpesun, 
huumekaupan, ympäristörikosten, tietojen 
vaihdon ja saatavuuden, terrorismin, 
ihmiskaupan, laittoman maahanmuuton 
hyväksikäytön, lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön, lasten hyväksikäyttöä 
sisältävän kuvamateriaalin ja 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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lapsipornografian levittämisen sekä 
kyberrikollisuuden alalla. Rahastosta olisi 
tuettava myös ihmisten, julkisten tilojen ja 
kriittisten infrastruktuurien suojelua 
turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta 
sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja 
kriisien tehokasta hallinnointia, myös 
kehittämällä yhteistä politiikkaa (strategiat, 
toimintapoliittiset syklit, ohjelmat ja 
toimintasuunnitelmat), lainsäädäntöä ja 
käytännön yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi rahaston 
tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi 
varmistettava, että niiden ohjelmien 
painopisteillä käsitellään rahaston 
erityistavoitteita, että valitut painopisteet 
ovat liitteessä II esitettyjen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia ja 
että määrärahojen kohdentamisella eri 
tavoitteisiin varmistetaan yleisten 
toimintapoliittisten tavoitteiden 
saavuttaminen.

(18) Jäsenvaltioiden olisi rahaston 
tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi 
varmistettava, että niiden ohjelmien 
painopisteillä käsitellään rahaston 
erityistavoitteita, että valitut painopisteet 
ovat 3 a artiklassa esitettyjen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia ja 
että määrärahojen kohdentamisella eri 
tavoitteisiin varmistetaan yleisten 
toimintapoliittisten tavoitteiden 
saavuttaminen.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Rahastossa olisi otettava huomioon 
joustavuuden lisäämisen ja 
yksinkertaistamisen tarve mutta myös 

(24) Rahastossa olisi otettava huomioon 
joustavuuden lisäämisen ja 
yksinkertaistamisen tarve mutta myös 
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ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset 
sekä varmistettava resurssien jakautuminen 
oikeudenmukaisesti ja avoimesti, jotta 
saavutetaan tässä asetuksessa asetetut 
tavoitteet.

ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset 
sekä varmistettava resurssien jakautuminen 
oikeudenmukaisesti ja avoimesti, jotta 
saavutetaan tässä asetuksessa asetetut 
tavoitteet. Tehokkuuden, tuloksellisuuden 
ja varainkäytön laadun periaatteiden olisi 
ohjattava rahaston toteuttamista. Lisäksi 
rahaston toteuttamisen olisi oltava 
mahdollisimman käyttäjäystävällistä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Näiden alkuperäisten määrien olisi 
muodostettava perusta jäsenvaltioiden 
pitkän aikavälin investoinneille 
turvallisuuteen. Jotta voidaan ottaa 
huomioon turvallisuusuhkien tai 
alkutilanteen muutokset, jäsenvaltioille 
olisi kohdennettava jakoperusteen 
mukaisesti kauden puolivälissä lisämäärä, 
joka perustuu uusimpiin saatavilla oleviin 
tilastotietoihin, ohjelman toteutusvaihe 
huomioon ottaen.

(26) Näiden alkuperäisten määrien olisi 
muodostettava perusta jäsenvaltioiden 
pitkän aikavälin investoinneille 
turvallisuuteen. Jotta voidaan ottaa 
huomioon sisäisten ja ulkoisten 
turvallisuusuhkien tai alkutilanteen 
muutokset, jäsenvaltioille olisi 
kohdennettava jakoperusteen mukaisesti 
kauden puolivälissä lisämäärä, joka 
perustuu uusimpiin saatavilla oleviin 
tilastotietoihin, ohjelman toteutusvaihe 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Koska turvallisuuden alan haasteet 
muuttuvat jatkuvasti, on tarpeen mukauttaa 
rahoituksen kohdentamista 
turvallisuusuhkien muutosten perusteella ja 

(27) Koska turvallisuuden alan haasteet 
muuttuvat jatkuvasti, on tarpeen mukauttaa 
rahoituksen kohdentamista sisäisten ja 
ulkoisten turvallisuusuhkien muutosten 
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suunnata rahoitus painopisteisiin, joilla on 
suurin lisäarvo unionin kannalta. Jotta 
voidaan vastata kiireellisiin tarpeisiin sekä 
politiikassa ja unionin painopisteissä 
tapahtuviin muutoksiin ja suunnata 
rahoitusta toimiin, joilla on suurta unionin 
tason lisäarvoa, osa rahoituksesta 
kohdennetaan säännöllisin väliajoin 
erityistoimiin, unionin toimiin ja hätäapuun 
temaattisen rahoitusvälineen kautta.

perusteella ja suunnata rahoitus 
painopisteisiin, joilla on suurin lisäarvo 
unionin kannalta. Jotta voidaan vastata 
kiireellisiin tarpeisiin sekä politiikassa ja 
unionin painopisteissä tapahtuviin 
muutoksiin ja suunnata rahoitusta toimiin, 
joilla on suurta unionin tason lisäarvoa, osa 
rahoituksesta kohdennetaan säännöllisin 
väliajoin erityistoimiin, unionin toimiin ja 
hätäapuun temaattisen rahoitusvälineen 
kautta.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Yhteistyössä hallinnoitavien 
toimien täytäntöönpanon osalta rahaston 
olisi oltava osa johdonmukaista kehystä, 
joka koostuu tästä asetuksesta, 
varainhoitoasetuksesta ja yhteisiä 
säännöksiä koskevasta asetuksesta (EU) 
X18.

(37) Yhteistyössä hallinnoitavien 
toimien täytäntöönpanon osalta rahaston 
olisi oltava osa johdonmukaista kehystä, 
joka koostuu tästä asetuksesta, 
varainhoitoasetuksesta ja yhteisiä 
säännöksiä koskevasta asetuksesta (EU) 
X18. Jos säännökset ovat keskenään 
ristiriitaisia, tämän asetuksen olisi oltava 
ensisijainen asetukseen (EU) N:o X 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
nähden.

__________________ __________________

18 Täydelliset viitetiedot. 18 Täydelliset viitetiedot

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(38) Asetuksella (EU) X [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] vahvistetaan 
puitteet Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan 
(ESR+), koheesiorahaston, Euroopan meri-
ja kalatalousrahaston (EMKR), 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston
(AMIF), sisäisen turvallisuuden rahaston 
(ISF) ja rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitusvälineen (BMVI) 
(osana yhdennetyn rajaturvallisuuden 
rahastoa) toiminnalle ja vahvistetaan 
yhteistyössä hallinnoitavien unionin 
rahastojen ohjelmasuunnittelua, seurantaa, 
arviointia, hallinnointia ja valvontaa 
koskevat säännöt. Lisäksi tässä asetuksessa 
on tarpeen määritellä sisäisen 
turvallisuuden rahaston tavoitteet ja 
vahvistaa erityissäännökset niiden toimien 
osalta, joille voidaan myöntää rahoitusta 
tästä rahastosta.

(38) Asetuksella (EU) X [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] vahvistetaan 
puitteet Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan 
(ESR+), koheesiorahaston, Euroopan meri-
ja kalatalousrahaston (EMKR), 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston (AMIF), sisäisen 
turvallisuuden rahaston (ISF) ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälineen (BMVI) (osana 
yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa) 
toiminnalle ja vahvistetaan yhteistyössä 
hallinnoitavien unionin rahastojen 
ohjelmasuunnittelua, seurantaa, arviointia, 
hallinnointia ja valvontaa koskevat 
säännöt. Lisäksi tässä asetuksessa on 
tarpeen määritellä sisäisen turvallisuuden 
rahaston tavoitteet ja vahvistaa 
erityissäännökset niiden toimien osalta, 
joille voidaan myöntää rahoitusta tästä 
rahastosta.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201319, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9520, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9621 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193922 mukaan unionin taloudellisia 
etuja on suojattava oikeasuhteisin 
toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen sekä 

(40) Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201319, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9520, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9621 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193922 mukaan unionin taloudellisia 
etuja on suojattava oikeasuhteisin 
toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen sekä 
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hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi erityisesti asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) 
N:o 2185/96 nojalla tehdä hallinnollisia 
tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan 
päällä suoritettavat todentamiset ja 
tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse 
petoksesta, lahjonnasta tai muusta 
rikoksesta, joka vahingoittaa unionin 
taloudellisia etuja. Euroopan 
syyttäjänvirasto voi neuvoston asetuksen 
(EU) 2017/1939 nojalla tutkia petoksia ja 
muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa 
unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa 
niistä syytteen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2017/137123

mukaisesti. Unionin rahoitusta saavien 
henkilöiden ja yhteisöjen on 
varainhoitoasetuksen mukaan toimittava 
täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi, myönnettävä 
komissiolle, OLAFille, Euroopan 
syyttäjänvirastolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
valtuudet ja varmistettava, että unionin 
varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet 
osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi erityisesti asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) 
N:o 2185/96 nojalla tehdä hallinnollisia 
tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan 
päällä suoritettavat todentamiset ja 
tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse 
petoksesta, lahjonnasta tai muusta 
rikoksesta, joka vahingoittaa unionin 
taloudellisia etuja. Euroopan 
syyttäjänvirasto voi neuvoston asetuksen 
(EU) 2017/1939 nojalla tutkia petoksia ja 
muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa 
unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa 
niistä syytteen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2017/137123

mukaisesti. Unionin rahoitusta saavien 
henkilöiden ja yhteisöjen on 
varainhoitoasetuksen mukaan toimittava 
täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi, myönnettävä 
komissiolle, OLAFille, Euroopan 
syyttäjänvirastolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
valtuudet ja varmistettava, että unionin 
varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet 
osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. 
Rahastoon liittyviä 
sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia 
koskevien tutkimusten tulokset olisi 
annettava Euroopan parlamentin 
käyttöön.

__________________ __________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 

20 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 
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1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamisesta (EUVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

21 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

22 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) SEUT-sopimuksen 349 artiklan 
nojalla ja neuvoston 12 päivänä 
huhtikuuta 2018 antamissaan päätelmissä 
hyväksymän komission tiedonannon 
”Vahvempi ja uudistettu strateginen 
kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden 
kanssa”25 mukaisesti asianomaisten 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden ohjelmissa pyritään puuttumaan 
syrjäisimpiin alueisiin kohdistuviin uusiin 
uhkiin. Rahastosta tuetaan kyseisiä 
jäsenvaltioita tarvittavilla resursseilla 
näiden alueiden auttamiseksi tarpeen 

Poistetaan.
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mukaan.

__________________

25 COM (2017)623 final.

Or. en

Perustelu

Epäolennaista tämän asetuksen tarkoituksen kannalta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen26 22 ja 23 
kohdan nojalla tätä rahastoa on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 
rasitetta. Näihin vaatimuksiin voidaan 
tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia
indikaattoreita, joiden perusteella kerätään 
näyttöä rahaston käytännön vaikutuksista. 
Rahaston saavutusten arvioimiseksi olisi 
määriteltävä tämän rahaston kuhunkin 
erityistavoitteeseen liittyvät indikaattorit ja 
tavoitteet.

(44) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen26 22 ja 23 
kohdan nojalla tätä rahastoa on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 
rasitetta. Näihin vaatimuksiin voidaan 
tarvittaessa sisällyttää laadullisia ja 
määrällisiä indikaattoreita, joiden 
perusteella kerätään näyttöä rahaston 
käytännön vaikutuksista. Rahaston 
saavutusten arvioimiseksi olisi määriteltävä 
tämän rahaston kuhunkin 
erityistavoitteeseen liittyvät indikaattorit ja 
tavoitteet.

__________________ __________________

26 Euroopan parlamentin, Euroopan 
unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty 
toimielinten sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, 
s. 1–14).

26 Euroopan parlamentin, Euroopan 
unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty 
toimielinten sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Tässä rahastossa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että EU:n 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Asiaan liittyvät toimet 
yksilöidään rahaston valmistelun ja 
toteutuksen aikana, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asianomaisten arviointien ja 
uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(45) Tässä rahastossa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että EU:n 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon tämän asetuksen soveltamisala, ilmastotoimille ei ole juurikaan tilaa...

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
näiden indikaattoreiden ja 
tilinpäätösraportoinnin kautta seurattava 
rahaston toteuttamista asetuksen (EU) X 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] ja 
tämän asetuksen asiaankuuluvien 
säännösten mukaisesti.

(46) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
näiden indikaattoreiden ja 
tilinpäätösraportoinnin kautta seurattava 
rahaston toteuttamista asetuksen (EU) X 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] ja 
tämän asetuksen asiaankuuluvien 
säännösten mukaisesti. Komission olisi 
esitettävä vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhteenveto 
hyväksytyistä vuotuisista 
tuloksellisuuskertomuksista. Komission 
olisi pyynnöstä toimitettava vuotuiset 
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tuloksellisuuskertomukset 
kokonaisuudessaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Tämän asetuksen muiden kuin 
olennaisten osien täydentämiseksi ja 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka 
koskevat liitteessä IV tarkoitettuja toimia, 
joille voidaan myöntää suurempia 
yhteisrahoitusosuuksia, operatiivista tukea 
ja seuranta- ja arviointikehyksen 
kehittämistä edelleen. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

(47) Tämän asetuksen muiden kuin 
olennaisten osien täydentämiseksi ja 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka 
koskevat temaattisen rahoitusvälineen 
työohjelmia, liitteessä IV tarkoitettuja 
toimia, joille voidaan myöntää suurempia 
yhteisrahoitusosuuksia, operatiivista tukea 
ja seuranta- ja arviointikehyksen 
kehittämistä edelleen. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi 

(48) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi 
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käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201127

mukaisesti. Tarkastelumenettelyä olisi
käytettävä sellaisten 
täytäntöönpanosäädösten osalta, joissa 
säädetään kaikkia jäsenvaltioita koskevat 
velvollisuudet, erityisesti ne, jotka 
koskevat tietojen toimittamista 
komissiolle, ja neuvoa-antavaa menettelyä 
olisi puolestaan käytettävä sellaisten 
täytäntöönpanosäädösten osalta, jotka 
liittyvät järjestelyihin tietojen 
toimittamiseksi komissiolle suunnittelun ja 
raportoinnin puitteissa, kun otetaan 
huomioon niiden puhtaasti tekninen 
luonne.

käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201127

mukaisesti. Neuvoa-antavaa menettelyä 
olisi puolestaan käytettävä sellaisten 
täytäntöönpanosäädösten osalta, jotka 
liittyvät järjestelyihin tietojen 
toimittamiseksi komissiolle suunnittelun ja 
raportoinnin puitteissa, kun otetaan 
huomioon niiden puhtaasti tekninen 
luonne.

__________________ __________________

27 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 27 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
sisäisen turvallisuuden rahasto, jäljempänä 
’rahasto’.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
sisäisen turvallisuuden rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, kaudelle, joka alkaa 1 päivänä 
tammikuuta 2021 ja päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2027.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siinä vahvistetaan rahaston 
tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027,
unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta 
koskevat säännöt.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan:

rahaston tavoitteet;

erityistavoitteet ja toimenpiteet näiden 
erityistavoitteiden täytäntöönpanemiseksi;

talousarvio vuosiksi 2021–2027;

unionin rahoituksen muodot ja tällaista 
rahoitusta koskevat säännöt.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’unionin toimintapoliittisella 
syklillä’ tiedusteluun perustuvaa 
monialaista aloitetta, jonka tarkoituksena 
on torjua vakavan ja järjestäytyneen 
rikollisuuden suurimpia uhkia unionissa 
edistämällä yhteistyötä jäsenvaltioiden, 
unionin toimielinten ja virastojen sekä 
tapauksen mukaan kolmansien maiden ja 
järjestöjen kesken;

(f) ’unionin toimintapoliittisella 
syklillä’ tiedusteluun perustuvaa 
monialaista aloitetta, jonka tarkoituksena 
on torjua vakavan ja järjestäytyneen 
rikollisuuden suurimpia uhkia unionissa 
edistämällä yhteistyötä jäsenvaltioiden, 
unionin toimielinten, unionin oikeus- ja
sisäasioiden alan virastojen sekä 
tapauksen mukaan kolmansien maiden ja 
järjestöjen kesken;

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ’tietojen vaihdolla ja tietojen (g) ’tietojen vaihdolla ja tietojen 
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saatavuudella’ sellaisten tietojen suojattua 
keräämistä, tallentamista, käsittelyä, 
analysointia ja vaihtoa, joita SEUT-
sopimuksen 87 artiklassa tarkoitetut 
viranomaiset ja Europol tarvitsevat 
rikosten ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten, 
erityisesti kun on kyse rajat ylittävästä 
järjestäytyneestä rikollisuudesta;

saatavuudella’ sellaisten tietojen suojattua 
keräämistä, tallentamista, käsittelyä, 
analysointia ja vaihtoa, joita SEUT-
sopimuksen 87 artiklassa tarkoitetut 
viranomaiset ja Europol ja Eurojust 
tarvitsevat rikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkintaa ja syytteeseenpanoa 
varten, erityisesti kun on kyse 
terrorismista ja kyberrikollisuudesta sekä 
rajat ylittävästä vakavasta ja
järjestäytyneestä rikollisuudesta;

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) ’oikeudellisella yhteistyöllä’ 
rikosoikeudellista yhteistyötä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei tarpeen, koska muualla tekstissä ei enää viitata tähän. Poliisiyhteistyötäkään ei ole otettu 
mukaan.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) ’LETS-kehyksellä’ 
lainvalvontaviranomaisten eurooppalaista 
koulutuskehystä, jonka tarkoituksena on 
varustaa lainvalvontaviranomaiset tiedoilla 
ja taidoilla, joita ne tarvitsevat 
ehkäistäkseen ja torjuakseen rajat ylittävää 
rikollisuutta tehokkaalla yhteistyöllä ja 
joka esitetään 27 päivänä maaliskuuta 2013 

(i) ’LETS-kehyksellä’ 
lainvalvontaviranomaisten eurooppalaista 
koulutuskehystä, jonka tarkoituksena on 
varustaa lainvalvontaviranomaiset tiedoilla 
ja taidoilla, joita ne tarvitsevat 
ehkäistäkseen ja torjuakseen 
järjestäytynyttä ja vakavaa rajat ylittävää 
rikollisuutta ja terrorismia tehokkaalla 
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annetussa lainvalvontaviranomaisten 
eurooppalaisen koulutuskehyksen 
perustamista koskevassa komission 
tiedonannossa31 ja johon viitataan CEPOL-
asetuksessa32;

yhteistyöllä ja joka esitetään 27 päivänä 
maaliskuuta 2013 annetussa 
lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisen 
koulutuskehyksen perustamista koskevassa 
komission tiedonannossa ja johon viitataan 
CEPOL-asetuksessa;

__________________ __________________

31 ”Lainvalvontaviranomaisten 
eurooppalaisen koulutuskehyksen 
perustaminen”, COM(2013) 172.

31 ”Lainvalvontaviranomaisten 
eurooppalaisen koulutuskehyksen 
perustaminen”, COM(2013) 172.

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2015/2219, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2015, Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2015/2219, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2015, Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL).

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston toimintapoliittisena 
tavoitteena on edistää unionin 
turvallisuuden korkean tason 
varmistamista, erityisesti torjumalla 
terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa 
ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja 
kyberrikollisuutta sekä auttamalla ja 
suojelemalla rikosten uhreja.

1. Rahaston toimintapoliittisena 
tavoitteena on edistää unionin 
turvallisuuden korkean tason varmistamista
lisäämällä yhteistyötä, erityisesti
ehkäisemällä ja torjumalla terrorismia ja 
radikalisoitumista, vakavaa ja 
järjestäytynyttä rikollisuutta ja 
kyberrikollisuutta sekä auttamalla ja 
suojelemalla rikosten uhreja.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lisätään tiedonvaihtoa unionin (a) lisätään ja helpotetaan 
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lainvalvontaviranomaisten, muiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 
asiaan liittyvien unionin elinten välillä ja 
sisällä sekä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa;

tiedonvaihtoa unionin 
lainvalvontaviranomaisten, muiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 
asiaan liittyvien unionin elinten välillä ja 
sisällä sekä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa säädettyjen 
erityistavoitteiden puitteissa rahasto 
toteutetaan liitteessä II luetelluilla 
toimenpiteillä.

3. Edellä 2 kohdassa säädettyjen 
erityistavoitteiden puitteissa rahasto 
toteutetaan 3 a artiklassa luetelluilla 
toimenpiteillä.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rahoitettavien toimien
toteuttamisessa on kunnioitettava 
täysimääräisesti perusoikeuksia ja 
ihmisarvoa. Erityisesti toimien on oltava 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
määräysten, unionin 
tietosuojalainsäädännön ja ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisia. 
Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan kiinnitettävä toimia toteuttaessaan 
erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa 
olevien henkilöiden ja etenkin lasten ja 
ilman huoltajaa olevien alaikäisten 
avustamiseen ja suojeluun.

4. Rahoitettavien operaatioiden
toteuttamisessa on kunnioitettava 
täysimääräisesti perusoikeuksia ja 
ihmisarvoa. Erityisesti operaatioiden on 
oltava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
määräysten, unionin 
tietosuojalainsäädännön ja ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisia. 
Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan kiinnitettävä toimia toteuttaessaan 
erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa 
olevien henkilöiden ja etenkin lasten ja 
ilman huoltajaa olevien alaikäisten 
avustamiseen ja suojeluun.
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Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1. Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa esitetyn erityistavoitteen 
saavuttamista keskittymällä seuraaviin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin: 

(a) turvallisuutta koskevan unionin 
säännöstön yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistaminen tukemalla tiedonvaihtoa 
muun muassa Prüm-puitteiden, EU:n 
matkustajarekisterin ja SIS II -
tietojärjestelmän avulla, myös panemalla 
täytäntöön suositukset, jotka on laadittu 
laadunvalvonta- ja arviointimekanismien, 
kuten Schengenin arviointimekanismin ja 
muiden laadunvalvonta- ja 
arviointimekanismien perusteella;

(b) turvallisuuden kannalta 
merkityksellisten unionin 
tietojärjestelmien ja viestintäverkkojen 
perustaminen, mukauttaminen ja ylläpito, 
myös niiden yhteentoimivuuden 
varmistaminen, sekä asianmukaisten 
välineiden kehittäminen havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi; 

(c) turvallisuuden kannalta 
merkityksellisten unionin 
tiedonvaihtovälineiden, järjestelmien ja 
tietokantojen aktiivisen käytön 
lisääminen, turvallisuuteen liittyvien 
kansallisten tietokantojen 
yhteenliittämisen ja niiden unionin 
tietokantoihin liittämisen parantaminen 
sekä sen varmistaminen, että niihin 
tallennetaan korkealaatuista tietoa;
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(d) asiaa koskevien kansallisten 
toimenpiteiden tukeminen 3 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa esitettyjen 
erityistavoitteiden toteuttamiseksi. 

2. Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa esitetyn erityistavoitteen 
saavuttamista keskittymällä seuraaviin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin:

(a) jäsenvaltioiden yhteisten ja 
tarvittaessa myös muiden toimijoiden 
kanssa toteutettavien 
lainvalvontaoperaatioiden lisääminen, 
jotta voidaan erityisesti helpottaa ja 
parantaa yhteisten tutkintaryhmien, 
yhteispartioinnin, välittömän takaa-ajon, 
peitetoimina suoritettavan tarkkailun ja 
muiden operatiivisen yhteistyön 
mekanismien käyttöä unionin 
toimintapoliittisen syklin (EMPACT) 
yhteydessä painottaen erityisesti valtioiden 
rajat ylittäviä operaatioita; 

(b) lainvalvontaviranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
koordinoinnin ja yhteistyön lisääminen 
sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden 
välillä ja muiden asiaankuuluvien 
toimijoiden kanssa esimerkiksi 
kansallisten erikoisyksiköiden 
verkostojen, unionin verkostojen ja 
yhteistyörakenteiden ja unionin keskusten 
puitteissa; 

(c) virastojen välisen yhteistyön 
parantaminen unionin tasolla 
jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden 
ja asiaankuuluvien unionin elinten ja 
laitosten välillä sekä kansallisella tasolla 
kunkin jäsenvaltion kansallisten 
viranomaisten välillä. 

3. Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa esitetyn erityistavoitteen 
saavuttamista keskittymällä seuraaviin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin: 

(a) lainvalvonta-alan koulutuksen, 
harjoitusten, keskinäisen oppimisen, 
erityisten vaihto-ohjelmien ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamisen lisääminen myös 
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kolmansissa maissa ja niiden kanssa sekä 
muiden asiaankuuluvien toimijoiden 
kanssa; 

(b) yhteisvaikutusten hyödyntäminen 
yhdistämällä voimavaroja ja tietämystä 
jäsenvaltioiden ja muiden 
asiaankuuluvien toimijoiden kesken, 
kansalaisyhteiskunnan toimijat mukaan 
lukien, esimerkiksi laatimalla yhteisiä 
riskinarviointeja ja perustamalla yhteisiä 
osaamiskeskuksia tai yhteisiä operatiivisia 
tukikeskuksia yhdessä toteutettuja 
operaatioita varten; 

(c) toimenpiteiden, suojatoimien, 
mekanismien ja parhaiden käytänteiden 
edistäminen ja kehittäminen todistajien, 
väärinkäytösten paljastajien ja rikoksen 
uhrien varhaista tunnistamista, suojelua 
ja tukemista varten sekä kumppanuuksien 
kehittäminen viranomaisten ja muiden 
asiaankuuluvien toimijoiden kanssa tätä 
tarkoitusta varten;

(d) tarvittavien varusteiden hankkiminen 
ja erityiskoulutusvälineiden ja muun 
keskeisen turvallisuusinfrastruktuurin 
perustaminen ja päivittäminen 
turvallisuusuhkiin valmistautumisen, 
selviytymiskyvyn, yleisön tietoisuuden ja 
asianmukaisten vastatoimien lisäämiseksi. 

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden puitteissa ja liitteessä II 
lueteltujen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti rahastosta tuetaan erityisesti
liitteessä III lueteltuja toimia.

1. Edellä 3 a artiklassa lueteltujen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
rahastosta tuetaan toimia, joilla 
edistetään 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamista. Niihin voivat 
sisältyä liitteessä III luetellut toimet.
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Or. en

Perustelu

Liitteessä III oleva luettelo on esimerkinomainen. ”Erityisesti” rahoitettavia toimia ovat 
liitteessä IV luetellut toimet, joihin sovelletaan korkeampaa yhteisrahoitusosuutta.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi rahastosta voidaan 
tarvittaessa tukea liitteessä III 
tarkoitettujen unionin painopisteiden
mukaisia kolmansiin maihin liittyviä ja 
kolmansissa maissa toteutettavia toimia 5 
artiklan mukaisesti.

2. Tämän asetuksen 3 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
rahastosta voidaan tarvittaessa tukea 
unionin painopisteiden, mukaan luettuna 
liitteessä III tarkoitetut painopisteet,
mukaisia kolmansiin maihin liittyviä ja 
kolmansissa maissa toteutettavia toimia 5 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla 
myönnettävällä tuella on täydennettävä 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia 
ja pyrittävä tuomaan lisäarvoa tämän 
asetuksen tavoitteisiin.

1. Tämän asetuksen nojalla 
myönnettävällä tuella on täydennettävä 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia 
ja pyrittävä tuomaan unionin tason 
lisäarvoa tämän asetuksen tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot 
varmistavat, että jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen nojalla myöntämä tuki on 
johdonmukaista suhteessa unionin 
asiaankuuluviin toimiin, politiikkaan ja 
painopisteisiin ja että se täydentää unionin 
muita rahoitusvälineitä.

2. Komissio ja jäsenvaltiot 
varmistavat, että jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen nojalla myöntämä tuki on 
johdonmukaista suhteessa unionin 
asiaankuuluviin toimiin, politiikkaan ja 
painopisteisiin ja että se täydentää unionin 
muita rahoitusvälineitä ja kansallisia 
rahoitusvälineitä.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Temaattisesta rahoitusvälineestä 
saatava rahoitus osoitetaan painopisteisiin, 
joilla on suuri lisäarvo unionille, tai ne 
käytetään kiireellisiin tarpeisiin liitteessä II
esitettyjen sovittujen unionin 
painopisteiden mukaisesti.

2. Temaattisesta rahoitusvälineestä 
saatava rahoitus osoitetaan painopisteisiin, 
joilla on suuri lisäarvo unionille, tai ne 
käytetään kiireellisiin tarpeisiin 
3 a artiklassa esitettyjen sovittujen unionin 
painopisteiden tai 19 artiklan mukaisten 
tukitoimien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission aloitteesta annettava tekninen apu.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vahvistaa 
kokonaismäärän, joka on käytettävissä 
temaattiseen rahoitusvälineeseen unionin 
talousarvion vuotuisista määrärahoista. 

5. Komissio vahvistaa 
kokonaismäärän, joka on käytettävissä 
temaattiseen rahoitusvälineeseen unionin 
talousarvion vuotuisista määrärahoista. 
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Komissio hyväksyy varainhoitoasetuksen 
[110] artiklassa tarkoitetut 
rahoituspäätökset temaattisen 
rahoitusvälineen osalta ja määrittää 
tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät 
kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle. 
Rahoituspäätöksissä esitetään tarvittaessa 
rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu 
kokonaismäärä.

Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 28 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
täydentämiseksi vahvistamalla 
työohjelmia varainhoitoasetuksen [110] 
artiklan mukaisesti temaattisen 
rahoitusvälineen osalta ja määrittää 
tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät 
kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle. 
Työohjelmissa esitetään tarvittaessa 
rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu 
kokonaismäärä. Varmistaakseen, että 
resursseja on käytettävissä oikeaan 
aikaan, komissio voi erikseen hyväksyä 
työohjelman hätäapua varten.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 
rahoituspäätöksen hyväksymisen jälkeen 
komissio voi vastaavasti muuttaa 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoituja ohjelmia.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetun 
työohjelman hyväksymisen jälkeen 
komissio voi vastaavasti muuttaa 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoituja ohjelmia.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rahoituspäätökset voivat olla yksi-
tai monivuotisia, ja ne voivat kattaa 
temaattisen rahoitusvälineen yhden tai 
useamman osan.

7. Työohjelmat voivat olla yksi- tai 
monivuotisia, ja ne voivat kattaa 
temaattisen rahoitusvälineen yhden tai 
useamman osan.



PE630.441v01-00 30/44 PR\1168568FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, että sen ohjelmissa olevat 
painopisteet ovat johdonmukaisia suhteessa 
unionin painopisteisiin ja haasteisiin 
turvallisuusalalla, että niillä vastataan 
näihin painopisteisiin ja haasteisiin ja että 
ne ovat täysin asiaan liittyvän unionin 
säännöstön ja sovittujen unionin 
painopisteiden mukaisia. Ohjelmiensa 
painopisteitä määrittäessään 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II esitetyt 
täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan 
riittävällä tavalla huomioon ohjelmassa.

1. Kunkin jäsenvaltion ja komission 
on varmistettava, että sen ohjelmissa olevat 
painopisteet ovat johdonmukaisia suhteessa 
unionin painopisteisiin ja haasteisiin 
turvallisuusalalla, että niillä vastataan 
näihin painopisteisiin ja haasteisiin ja että 
ne ovat täysin asiaan liittyvän unionin 
säännöstön ja sovittujen unionin 
painopisteiden mukaisia. Ohjelmiensa 
painopisteitä määrittäessään 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
3 a artiklassa esitetyt 
täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan 
riittävällä tavalla huomioon ohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi ottaa Euroopan 
unionin lainvalvontayhteistyöviraston 
(Europol), Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) ja 
Euroopan huumausaineiden ja niiden 
väärinkäytön seurantakeskuksen 
(EMCDDA) tarvittaessa mukaan 5 
jaksossa esitettyihin seuranta- ja 
arviointitehtäviin erityisesti sen 
varmistamiseksi, että rahaston tuella 
toteutettavat toimet ovat asiaan liittyvän 
unionin säännöstön ja sovittujen unionin 

3. Komissio voi ottaa Euroopan 
unionin lainvalvontayhteistyöviraston 
(Europol), Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL), 
laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaava 
eurooppalainen virasto (eu-LISA) ja 
Euroopan huumausaineiden ja niiden 
väärinkäytön seurantakeskuksen 
(EMCDDA) tarvittaessa mukaan 5 
jaksossa esitettyihin seuranta- ja 
arviointitehtäviin erityisesti sen 
varmistamiseksi, että rahaston tuella 
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painopisteiden mukaisia. toteutettavat toimet ovat asiaan liittyvän 
unionin säännöstön ja sovittujen unionin 
painopisteiden mukaisia.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion ohjelman 
määrärahoista enintään 15 prosenttia
voidaan käyttää laitteiden tai 
kulkuneuvojen hankintaan tai 
turvallisuuden kannalta olennaisten 
laitosten rakentamiseen. Tämä 
enimmäismäärä voidaan ylittää vain 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa.

4. Jäsenvaltion ohjelmalle 
kohdennetuista kansallisista 
määrärahoista asianmukainen osa voidaan 
käyttää laitteiden tai kulkuneuvojen 
hankintaan tai turvallisuuden kannalta 
olennaisten laitosten rakentamiseen.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ohjelmaa on tarvittaessa 
muutettava 5 kohdassa tarkoitettujen 
suositusten huomioon ottamiseksi. 
Komissio voi hyväksyä tarkistetun 
ohjelman riippuen siitä, minkälainen 
vaikutus muutoksella on.

6. Ohjelmaa on tarvittaessa 
muutettava siten, että siinä otetaan 
huomioon 5 kohdassa tarkoitetut 
suositukset ja edistyminen välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamisessa 26 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa 
vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa 
esitetyn arvioinnin mukaisesti. Komissio 
hyväksyy tarkistetun ohjelman riippuen 
siitä, minkälainen vaikutus muutoksella on, 
asetuksen (EU) N:o X [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 19 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 17 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun 
ohjelmasuunnittelun on perustuttava
liitteessä VI olevassa taulukossa 1 
esitettyihin tukitoimityyppeihin.

9. Asetuksen (EU) N:o X [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 17 artiklan 
mukaisesti kussakin ohjelmassa 
vahvistetaan kullekin erityistavoitteelle
liitteessä VI olevan taulukon 1 mukaiset 
tukitoimityypit sekä suunniteltujen 
määrärahojen alustava jakautuminen 
tukitoimityyppien tai tuen kohteiden 
mukaan.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vähintään 10 prosentista 10 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuista ohjelman alkuperäisistä 
määrärahoista ei ole tehty asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 85 
artiklan mukaisesti toimitettua 
välimaksupyyntöä, asianomainen 
jäsenvaltio ei voi saada ohjelmaansa 1 
kohdassa tarkoitettua lisärahoitusta.

2. Jos vähintään 30 prosentista 10 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuista ohjelman alkuperäisistä 
määrärahoista ei ole tehty asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 85 
artiklan mukaisesti toimitettua 
välimaksupyyntöä, asianomainen 
jäsenvaltio ei voi saada ohjelmaansa 1 
kohdassa tarkoitettua lisärahoitusta.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Temaattisesta rahoitusvälineestä 
vuodesta 2025 alkaen kohdennettavien 
määrärahojen osalta on tarvittaessa 
otettava huomioon edistyminen asetuksen 
(EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
12 artiklassa tarkoitetun 
suoritusperusteisen kehyksen 
välitavoitteiden saavuttamisessa ja havaitut 
puutteet toteutuksessa.

3. Temaattisesta rahoitusvälineestä 
vuodesta 2025 alkaen kohdennettavien 
määrärahojen osalta on otettava huomioon 
edistyminen asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 12 artiklassa 
tarkoitetun suoritusperusteisen kehyksen 
välitavoitteiden saavuttamisessa ja havaitut 
puutteet toteutuksessa.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Operatiivinen tuki on jäsenvaltion 
määrärahojen osa, joka voidaan käyttää 
tukemaan viranomaisia, jotka vastaavat 
sellaisten tehtävien ja palvelujen 
suorittamisesta, jotka muodostavat unionin 
hyväksi suoritettavan julkisen palvelun.

1. Operatiivinen tuki on jäsenvaltion 
määrärahojen osa, joka voidaan käyttää 
tukemaan viranomaisia, jotka vastaavat 
sellaisten tehtävien ja palvelujen 
suorittamisesta, jotka muodostavat unionin 
hyväksi suoritettavan julkisen palvelun, 
sikäli kuin ne edistävät turvallisuuden 
korkean tason varmistamista koko 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi käyttää enintään 10
prosenttia rahastosta sen ohjelmaan 
kohdennetuista määrärahoista 
rahoittaakseen operatiivista tukea 

2. Jäsenvaltio voi käyttää enintään 20
prosenttia rahastosta sen ohjelmaan 
kohdennetuista määrärahoista 
rahoittaakseen operatiivista tukea 
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viranomaisille, jotka vastaavat sellaisten 
tehtävien ja palvelujen suorittamisesta, 
jotka muodostavat unionin hyväksi 
suoritettavan julkisen palvelun.

viranomaisille, jotka vastaavat sellaisten 
tehtävien ja palvelujen suorittamisesta, 
jotka muodostavat unionin hyväksi 
suoritettavan julkisen palvelun.

Or. en

Perustelu

Monien jäsenvaltioiden on käytettävä EU:n rahoitustukea laitteiden ja tietotekniikan 
toimintaan, jotta varmistetaan yhteys eurooppalaisiin tietotekniikkajärjestelmiin.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Operatiivinen tuki keskitetään 
erityistehtäviin ja -palveluihin liitteessä 
VII esitetyn mukaisesti.

5. Operatiivinen tuki keskitetään 
toimiin liitteessä VII esitetyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastosta voidaan tukea komission 
aloitteesta tai komission puolesta 
toteutettavia teknisen avun toimenpiteitä. 
Toimenpiteet voidaan rahoittaa 
täysimääräisesti.

Rahastosta voidaan tukea komission 
aloitteesta tai komission puolesta 
toteutettavia teknisen avun toimenpiteitä. 
Nämä toimenpiteet, eli valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimet sekä viestintätoimet, joihin 
kuuluu myös unionin poliittisia 
painopisteitä turvallisuuden alalla 
koskeva ulkoinen tiedotustoiminta, 
näkyvyyttä koskevat ja kaikki 
hallinnolliset ja teknisen avun toimet, 
jotka ovat välttämättömiä tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi, 
tarvittaessa kolmansien maiden kanssa,
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voidaan rahoittaa täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
tehtävä tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa 
erilaisille tarkoituksenmukaisille
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien. Unionin 
rahoituksen näkyvyyden varmistamiseksi 
unionin rahoituksen saajien on toimesta 
tiedottaessaan mainittava rahoituksen 
alkuperä.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahastosta annetaan rahoitustukea 
kiireellisiin erityistarpeisiin hätätilanteissa, 
jotka johtuvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista turvallisuuteen 
liittyvistä vaaratilanteista tai uusista 
uhkakuvista, jotka vaikuttavat tai saattavat 
vaikuttaa hyvin kielteisesti väestön 
turvallisuuteen yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa.

1. Komissio voi päättää antaa 
rahastosta rahoitustukea kiireellisiin 
erityistarpeisiin hätätilanteissa, jotka 
johtuvat tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvista turvallisuuteen liittyvistä 
vaaratilanteista tai uusista uhkakuvista, 
jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa 
hyvin kielteisesti väestön turvallisuuteen 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.
Tällaisissa tapauksissa se ilmoittaa 
asiasta kohtuullisessa ajassa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
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Or. en

Perustelu

On selvennettävä, kuka tekee päätökset. Avoimuuden varmistamiseksi Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle on tiedotettava asiasta.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hätäapuun voidaan sisällyttää 
menoja, jotka ovat aiheutuneet ennen 
avustushakemuksen jättämispäivää tai 
tukipyyntöä, mutta eivät ennen 1 päivää 
tammikuuta 2021, jos tämä on 
välttämätöntä toimen toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimi, joka on saanut rahoitusta 
rahastosta, voi saada rahoitusta myös 
muusta unionin ohjelmasta, mukaan lukien 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, 
että rahoitusosuudet eivät kata samoja 
kustannuksia. Kunkin rahoitusta
myöntävän unionin ohjelman sääntöjä 
sovelletaan sen toimea koskevaan 
rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus 
ei saa ylittää toimen avustuskelpoisia 
kokonaiskustannuksia ja unionin eri 
ohjelmista saatava tuki voidaan laskea 
määräsuhteessa tukiedellytykset 
vahvistavien asiakirjojen mukaisesti.

1. Operaatio, joka on saanut 
rahoitusta rahastosta, voi saada rahoitusta 
myös muusta unionin ohjelmasta, mukaan 
lukien yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, 
että rahoitusosuudet eivät kata samoja 
kustannuksia. Kunkin rahoitusta 
myöntävän unionin ohjelman sääntöjä 
sovelletaan sen toimea koskevaan 
rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus 
ei saa ylittää operaation avustuskelpoisia 
kokonaiskustannuksia ja unionin eri 
ohjelmista saatava tuki voidaan laskea 
määräsuhteessa tukiedellytykset 
vahvistavien asiakirjojen mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimet, joille on myönnetty 
huippuosaamismerkki, tai jotka täyttävät 
seuraavat kumulatiiviset vastaavat 
edellytykset:

Operaatiot, joille on myönnetty 
huippuosaamismerkki, tai jotka täyttävät 
seuraavat kumulatiiviset vastaavat 
edellytykset:

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

voivat saada tukea Euroopan 
aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, 
Euroopan sosiaalirahasto+:sta tai Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta asetuksen (EU) X 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [67] 
artiklan 5 kohdan ja asetuksen (EU) X 
[yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, 
hallinnointi ja seuranta] [8] artiklan 
mukaisesti edellyttäen, että tällaiset toimet
ovat yhdenmukaisia asianomaisen 
ohjelman tavoitteiden kanssa. Tukea 
myöntävän rahaston sääntöjä sovelletaan.

voivat saada tukea Euroopan 
aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, 
Euroopan sosiaalirahasto+:sta tai Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta asetuksen (EU) X 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [67] 
artiklan 5 kohdan ja asetuksen (EU) X 
[yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, 
hallinnointi ja seuranta] [8] artiklan 
mukaisesti edellyttäen, että tällaiset 
operaatiot ovat yhdenmukaisia 
asianomaisen ohjelman tavoitteiden 
kanssa. Tukea myöntävän rahaston 
sääntöjä sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio esittää vuosittain 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhteenvedon vuotuisista 
tuloksellisuuskertomuksista. Vuotuisten 
tuloksellisuuskertomusten koko teksti on 
pyynnöstä toimitettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 12, 15, 24 ja 27 
artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 8, 12, 15, 24 ja 27 
artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 12, 15, 24 ja 
27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
kyseisessä päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 8, 12, 15, 24 
ja 27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
kyseisessä päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
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Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 12, 15, 24 ja 27 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä 8, 12, 15, 24 ja 27 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komitea ei anna lausuntoa,
komissio ei hyväksy ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi. Tätä ei 
sovelleta 26 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuun täytäntöönpanosäädökseen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite III – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rahastosta 4 artiklan mukaisesti tuettavat 
toimet

Esimerkkejä tukikelpoisista rahastosta 4 
artiklan mukaisesti tuettavista toimista

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sisäisen turvallisuuden rahastosta 
voidaan tukea muun muassa 
seuraavantyyppisiä toimia:

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 luetelmakohta



PR\1168568FI.docx 41/44 PE630.441v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

– Tietojärjestelmät ja -verkot, jotka 
edistävät tämän asetuksen tavoitteiden
saavuttamista, koulutus niiden käyttämistä 
varten, yhteentoimivuuden testaaminen ja 
parantaminen sekä näiden järjestelmien 
tietojen laatu;

– Tämän asetuksen tavoitteiden
saavuttamista edistävien tietojärjestelmien 
ja -verkkojen perustaminen, koulutus 
niiden käyttämistä varten, näiden 
järjestelmien yhteentoimivuuden sekä 
tietojen laadun testaaminen ja 
parantaminen;

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Hankkeet, joiden tavoitteena on 
ehkäistä ja torjua radikalisoitumista.

– Hankkeet, joiden tavoitteena on 
ehkäistä ja torjua radikalisoitumista, 
erityisesti toimet, joilla ehkäistään 
radikalisoitumista vankiloissa, sekä 
hankkeet, jotka tarjoavat erityiskoulutusta 
lainvalvontaviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Hankkeet, joilla pyritään 
torjumaan kyberrikollisuutta.

Or. en
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Hankkeet, joilla pyritään 
torjumaan sellaisia järjestäytyneen 
rikollisuuden rakenteita, jotka ovat 
EMPACT-foorumin mukaan erityisen 
vaarallisia.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Erityistavoite 2 – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden laittomien huumausaineiden arvo, 
jotka on takavarikoitu 
lainvalvontaviranomaisten yli rajojen 
tekemän yhteistyön avulla.

Niiden laittomien huumausaineiden arvo, 
jotka on takavarikoitu rahaston tuella 
toteutetun, lainvalvontaviranomaisten yli 
rajojen tekemän yhteistyön avulla.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko 1 – Tukitoimien alakoodit – rivi 10 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

10 a OC – Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesu

Or. en
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko 1 – Tukitoimien alakoodit – rivi 24 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

24 a CC – Lasten hyväksikäyttökuvien ja lapsipornografian jakelu

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – Erityistavoite 1 – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kolmansien maiden kansalaisia 
koskevan eurooppalaisen 
rikosrekisteritietojärjestelmän kautta 
tehtyjen hakujen määrä (ECRIS-TCN).

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – Erityistavoite 1 – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tietolähde: Europol, EU-LISA, neuvosto, 
jäsenvaltiot

Tietolähde: Europol, EU-LISA, 
jäsenvaltiot

Or. en
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Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – Erityistavoite 1 – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden uusien aktiivikäyttäjien määrä, 
jotka ovat rahaston tuen ansiosta ryhtyneet 
käyttämään EU:n ja mahdollisesti 
kansallisia turvallisuuden kannalta 
merkityksellisiä tiedonvaihtovälineitä, 
järjestelmiä ja tietokantoja, verrattuna 
käyttäjien kokonaismäärään.

Niiden uusien käyttäjien määrä, jotka ovat 
rahaston tuen ansiosta ryhtyneet 
käyttämään EU:n ja mahdollisesti 
kansallisia turvallisuuden kannalta 
merkityksellisiä tiedonvaihtovälineitä, 
järjestelmiä ja tietokantoja, verrattuna
tukikelpoisten käyttäjien kokonaismäärään.

Or. en

Perustelu

Jotta indikaattori olisi merkityksellinen, sen olisi mitattava lisäkäyttäjiä suhteessa kaikkiin 
käyttäjiin (joko kaikkiin aktiivikäyttäjiin tai kaikkiin tukikelpoisiin käyttäjiin).
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