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YHTEENVETO 
Pakolaisuus ja muuttoliike ovat tällä hetkellä kansainvälisen huomion keskiössä. Viime vuosina 
Eurooppa on joutunut suurimpien muuttoliikettä koskevien haasteiden eteen sitten toisen 
maailmansodan. EU:n alueelle on saapunut ennennäkemättömän paljon pakolaisia ja muita 
muuttajia, ja määrä oli huipussaan vuonna 2015. Tilanne paljasti joukon puutteita ja aukkoja EU:n 
turvapaikka-, ulkoraja- ja muuttoliikepolitiikassa. EU on vastannut haasteisiin käynnistämällä laajan 
uudistusprosessin, jonka tavoitteena on rakentaa uutta turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikkaa neljän 
pilarin varaan. Tarkoituksena on vähentää laittoman muuttoliikkeen kannustimia puuttumalla sen 
taustalla oleviin syihin, tehostamalla palautuksia ja purkamalla ihmissalakuljetuksen ja -kaupan 
verkostoja, pelastaa ihmishenkiä ja turvata ulkorajat, luoda EU:lle vahva turvapaikkapolitiikka sekä 
tarjota yhä enemmän laillisia ja toimivia muuttoväyliä turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille. 

Ennätysmäinen muuttoaalto, joka suuntautui EU:hun vuosina 2015 ja 2016, laantui vuosien 2017 ja 
2018 aikana. EU on kuitenkin jatkanut komission määrittelemän tehokkaan, oikeudenmukaisen ja 
vakaan muuttoliikepolitiikan toteuttamista panemalla toimeen sekä välittömiä että pidemmän 
aikavälin toimenpiteitä perussopimusten ja muiden oikeudellisten ja rahoitusvälineiden pohjalta. 
Lisääntyvien valtioiden välisten ja sisäisten konfliktien, ilmastonmuutoksen ja globaalin köyhyyden 
keskellä Eurooppa edustaa todennäköisesti jatkossakin tulijoille ihanteellista turvasatamaa, mikä 
johtuu sekä maantieteellisistä syistä että Euroopan maineesta vakaana, avokätisenä ja avoimena 
yhteiskuntana. Tämä näkyy myös muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaan osoitetun EU:n rahoituksen 
määrän, joustavuuden ja moninaisuuden lisääntymisenä sekä nykyisessä ja tulevassa talousarviossa 
että niiden ulkopuolella. 

Tämä katsaus on päivitetty versio edellisestä, ennen vuoden 2019 EU-vaaleja laaditusta katsauksesta. 
Tutustu myös rinnakkaiseen katsaukseen EU:n tuki rauhalle ja demokratialle maailmassa. 
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Tilannekatsaus 
Kansainvälinen muuttoliike on viime vuosina jatkanut nopeaa kasvuaan. Muuttajia oli vuonna 2017 
jo 258 miljoonaa, kun vuonna 2010 määrä oli 220 miljoonaa ja vuonna 2000 173 miljoonaa. Vuonna 
1994 järjestetyn YK:n kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin jälkeen kansainvälinen 
muuttoliike ja sen suhde kehitykseen ovat nousseet yhä tärkeämmiksi kysymyksiksi kansainvälisen 
yhteisön asialistalla. 

Kuva 1 – Tärkeimmät muuttoreitit Eurooppaan 

 
Tietolähde: Frontex; grafiikka: Giulio Sabbati, EPRS. 

Muuttoliikkeen hallinta toimii EU:ssa hajautetusti useiden eri oikeudellisten ja toimintapoliittisten 
välineiden kautta. Vuoden 2015 ennennäkemättömän laajan Eurooppaan suuntautuneen 
muuttovirran jälkeen EU:n politiikka on perustunut etupäässä Euroopan muuttoliikeagendaan. EU 
toimii alalla ehdottamalla ja toteuttamalla välittömiä ja pidemmän aikavälin toimenpiteitä, jotka 
kohdistuvat sekä muuttoliikepolitiikan sisäiseen että ulkoiseen ulottuvuuteen ja EU:n ulkorajoihin. 
Tällaisia toimenpiteitä ovat sellaisten maahantulijoiden palauttaminen ja takaisinotto, joilla ei ole 
oikeutta saapua EU:hun tai oleskella EU:ssa, ihmissalakuljetuksen torjunta, EU:n ulkorajojen 
turvaaminen, laillisten reittien luominen kansainvälistä suojelua tarvitseville, yhtenäisen, 
solidaarisuuteen ja vastuullisuuteen perustuvan turvapaikkapolitiikan laatiminen EU:lle ja 
muuttoliikkeen hallinta yhteistyössä kolmansien maiden kanssa taloudellisin ja poliittisin keinoin. 
EU:ssa sovellettavat yhteiset vaatimukset on esitetty yksityiskohtaisesti useissa eri asetuksissa ja 
direktiiveissä, mutta turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan varsinainen täytäntöönpano on 
jäsenvaltioiden vastuulla. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden kansallinen 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
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lainsäädäntö on sekä EU:n lainsäädännön että kansainvälisten sopimusten mukaista. EU:n ulkoinen 
muuttoliikepolitiikka on osa laajempaa muuttoliikettä koskevaa lähestymistapaa, ja se täydentää 
EU:n ulkopolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä. Politiikka perustuu jäsenvaltioiden määrittelemille 
yhteisille tavoitteille, ja sen vaikutus näkyy myös Euroopan yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä. 
Kolmansien maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä noudatetaan maahanmuuttoa ja liikkuvuutta 
koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka puitteissa EU on käynyt poliittista vuoropuhelua 
ja solminut kumppanuussuhteita unionin ulkopuolisiin maihin. 

Haastava tilanne, johon EU äskettäin joutui ennätyksellisen laajan pakolaisten saapumisen ja 
laittoman maahanmuuton myötä, on paljastanut joukon puutteita ja aukkoja EU:n turvapaikka-
asioita, ulkorajoja ja muuttoliikettä koskevassa politiikassa. Paineita on kohdistunut EU:n 
turvapaikkajärjestelmään, joka on turvapaikkaprosessin kaikkia osatekijöitä säätelevä oikeudellinen 
kehys. Nykyisessä järjestelmässä turvapaikanhakijoiden kohtelu ei ole yhtenäistä ja 
turvapaikkahakemusten hyväksymisaste vaihtelee EU-maasta toiseen. Lisäksi käytännössä kaikki 
EU:ssa tehdyt turvapaikkahakemukset kohdistuvat vain hyvin harvoihin jäsenvaltioihin, mikä johtuu 
niiden maantieteellisestä sijainnista. Oikeudellista kehystä on uudistettava, jotta siitä tulisi 
tehokkaampi, yhdenmukaisempi ja oikeudenmukaisempi ja jotta se vastaisi paremmin tuleviin 
muuttopaineisiin. Vuoden 2015 muuttoaallon jälkeen ensimmäisten kiireellisten toimien joukossa 
oli pyrkimys lievittää Kreikkaan ja Italiaan kohdistuvaa muuttopainetta, sillä nämä maat ovat 
kantaneet suurimman vastuun tulijoiden vastaanottamisesta. Tarkoituksena oli siirtää muihin 
jäsenvaltioihin henkilöitä, jotka voivat hakea kansainvälistä suojelua (kansallisuuksista, joiden 
turvapaikkahakemusten hyväksymisaste EU-maissa on vähintään 75 prosenttia), ja taata siten 
tasapuolinen turvapaikanhakijoiden jakaantuminen ja vastuunjako EU:n sisällä. Kaikki jäsenvaltiot 
eivät kuitenkaan olleet halukkaita osallistumaan järjestelyyn. Taustalla olivat kansalaisten 
ristiriitaiset asenteet ja vaikeudet jakaa solidaarisuutta ja vastuuta tasaisesti jäsenvaltioiden välillä. 

Laittoman muuton vähentäminen edellyttää myös tehokasta laittomasti maahan tulleiden 
palauttamis- ja takaisinottopolitiikkaa. Alhaisten palauttamisasteiden vuoksi komissio on 
keskittynyt kehittämään omaa toimintakykyään uudistamalla palauttamista koskevaa 
toimintaohjelmaa ja ehdottamalla palauttamisdirektiivin tarkistamista. Komissio on myös tehnyt 
takaisinottosopimuksia ja sopinut käytännön järjestelyistä muuttajien lähtö- ja kauttakulkumaiden 
kanssa Afrikassa ja Aasiassa. 

Hallitsemattomat muuttovirrat paljastivat myös heikkouksia EU:n ulkorajojen valvonnassa. Tärkeä 
osa EU:n jäsenvaltioille antamaa apua on ollut niin sanotun hotspot-järjestelmän mukainen 
operatiivinen tuki. Tuki sisältää jokaisen turvapaikanhakijan tunnistamisen ja saapumisen 
rekisteröimisen sekä asianmukaisten vastaanotto-olosuhteiden ja -valmiuksien tarjoamisen. Vaikka 
maahantulijoiden sormenjälkien ottamisessa on edistytty ja komission tilastojen mukaan päästy jo 
lähes sadan prosentin tasolle, vastaanotto-olosuhteet ovat yhä vakava huolenaihe. Vuosina 2017 ja 
2018 EU:n ulkorajoilla havaitut laittomat rajanylitykset vähenivät huomattavasti, pääasiassa itäisen 
ja keskisen Välimeren reiteillä, mutta yleisesti EU:n ulkorajoihin kohdistuu kuitenkin yhä suhteellisen 
suuri paine. Matka EU:n alueelle voi olla erittäin vaarallinen, ja ihmissalakuljettajat saattavat 
Eurooppaan pyrkijöitä usein hengenvaaraan. Jotta ihmishenkien menetykset etenkin Välimerellä 
voitaisiin estää, tarvitaan etsintä- ja pelastusoperaatioita sekä ihmiskauppiaiden ja -salakuljettajien 
verkostojen vastaisia toimia. 

Muuttoliike on makrotason poliittinen kysymys, joka koskettaa koko maailmaa. YK:n 
kehitysohjelman (UNDP) mukaan ilman muuttoliikettä työikäinen väestö kasvaisi vuonna 2025 
kehittyneistä maista enää Uudessa-Seelannissa ja Irlannissa. Kaikissa muissa maissa työikäinen 
väestö on vähenemässä rajusti. Yksi useista tavoista tasapainottaa väestönkasvun heikkenemistä tai 
pysähtymistä on laillisten maahanmuuttoväylien avaaminen, ja siihen tarvitaan maailmanlaajuisia 
ratkaisuja. Laittomat muuttoväylät ovat aiheuttaneet paljon kärsimystä ja äärimmäisiä 
ihmisoikeusloukkauksia, joten tarve niiden korvaamiselle laillisilla kanavilla on kiireellinen. 
Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi vuoden 2017 unionin tilaa käsitelleessä 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_fi.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018PC0634
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_fi.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf#page=12
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.cbsnews.com/news/japan-battles-population-decline-with-robots/
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puheessaan, että ”laiton muuttoliike loppuu ainoastaan jos vaarallisille matkoille on olemassa 
todellinen vaihtoehto”. 

Kansalaisten odotukset EU:n toiminnasta1 

Euroopan parlamentille tehtyjen, ”näkemyksiä ja 
odotuksia” mittaavien Eurobarometri-kyselyjen 
mukaan kansalaisten tuki EU:n entistä 
suuremmalle osallistumiselle muuttoliikkeen 
alalla on laskenut 74 prosentista 72 prosenttiin 
vuosien 2016 ja 2018 välillä. Lasku on kuitenkin 
merkitykseltään pieni, ja yleisesti kannatus EU:n 
toiminnalle muuttoliikekysymyksissä on pysynyt 
hyvin korkealla tasolla. Mielipiteet vaihtelevat 
huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen. Suurinta 
kannatus EU:n toiminnan lisäämiselle on 
Kyproksessa (88 prosenttia), Espanjassa 
(85 prosenttia) ja Portugalissa (84 prosenttia). 
Vähäisintä kannatus on Itävallassa 
(55 prosenttia) sekä Latviassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa (56 prosenttia). Eroista 
huolimatta kaikissa jäsenvaltioissa kansalaisten 
enemmistö kannattaa EU:n toimien lisäämistä 
muuttoliikekysymyksissä. 

Kaikkiaan kannatus EU:n toimien lisäämiselle 
muuttoliikekysymyksissä on laskenut kaksi 
prosenttiyksikköä. Jäsenvaltiotasolla lasku on 
ollut huomattavinta Virossa (laskua 
15 prosenttiyksikköä), Tšekissä (laskua 
13 prosenttiyksikköä) ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa (laskua 12 prosenttiyksikköä). 

Kuva 3 – Odotukset EU:n toimien 
lisäämisestä nykyisestä: ero 
prosenttiyksiköissä vuosien 2016 ja 2018 
välillä 

 

Lähde: EPRS, pohjana Eurobarometri 85.1 - 2016; 
89.2 - 2018. 

Kuva 2 – Niiden vastaajien prosentuaalinen osuus, jotka toivoisivat EU:n osallistuvan 
nykyistä enemmän 

 

Lähde: EPRS, pohjana Eurobarometri 85.1 - 2016; 89.2 - 2018. 

https://euobserver.com/migration/139020
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/kysely-mita-kansalaiset-odottavat-eu-lta
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/kysely-mita-kansalaiset-odottavat-eu-lta
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Tuki EU:n suuremmalle osallistumiselle on kasvanut kahdeksassa jäsenvaltiossa, eniten Espanjassa 
(kasvua 6 prosenttiyksikköä).  

EU:n toimet muuttoliikekysymyksissä saavat 
vuonna 2018 huomattavasti paremman arvion 
kuin vuoden 2016 kyselyssä. Niiden vastaajien 
osuus, jotka katsovat EU:n toimien olevan 
riittämättömiä, on laskenut kahdeksan 
prosenttiyksikköä (66 prosentista 57 prosenttiin 
vuosien 2016 ja 2018 välillä), mutta tätä mieltä on 
edelleen enemmistö EU:n kansalaisista. Niiden 
vastaajien osuus, jotka pitävät EU:n toimia 
riittävinä, on noussut 7 prosenttiyksikköä 
(19 prosentista 26 prosenttiin vuosien 2016 ja 
2018 välillä). Vaikka EU saa nyt aiempaa 
paremman arvion muuttoliikettä koskevista 
toimistaan, juuri muuttoliikkeen alalla arvio on 
edelleen kaikista kyselyssä mainituista politiikan 
aloista heikoin. 

Myönteinen käänne EU:n muuttoliikettä 
koskevien toimien arvioinnissa on ollut 
huomattavin Romaniassa (kasvua 
19 prosenttiyksikköä), Irlannissa (kasvua 
14 prosenttiyksikköä) ja Bulgariassa (kasvua 
12 prosenttiyksikköä). Arvio on parantunut lähes 
koko EU:n alueella, sillä vain kolmessa 
jäsenvaltiossa arvio EU:n muuttoliikettä 
koskevista toimista on huonontunut vuosien 
2016 ja 2018 välillä. Tätä käänteistä suuntausta edustavat Itävalta (laskua 9 prosenttiyksikköä), Malta 
(laskua 8 prosenttiyksikköä) ja Luxemburg, jossa muutos on marginaalinen (laskua yksi 
prosenttiyksikkö).  

Jäsenvaltioiden väliset erot EU:n toimien arvioinnissa ovat edelleen suuria. EU:n toimet riittäviksi 
arvioivia on vähiten Kreikassa (10 prosenttia) ja eniten Kroatiassa (43 prosenttia) ja Tanskassa 
(40 prosenttia).  

Muuttoliikepolitiikan alalla kuilu kansalaisten odotusten ja heidän EU:n toiminnasta antamansa 
arvion välillä on yksi suurimmista. Vastaavanlainen ero on vain työttömyyden ja veropetosten 
vastaisen taistelun alalla. Vaikka kuilu onkin kaventunut huomattavasti ennen kaikkea siksi, että 
käsitys EU:n toimista on parantunut, kansalaisten huoliin vastaamisessa riittää vielä paljon tehtävää. 

EU:n toimintakehys 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artikla velvoittaa EU:ta valtiosta riippumattomana 
toimijana YK:n periaatteiden mukaiseen toimintaan ja kansainvälisen oikeuden tiukkaan 
noudattamiseen ja kehittämiseen. Tähän sisältyy myös YK:n peruskirjan periaatteiden mukainen 
ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu kaikessa unionin toiminnassa erityisesti lasten oikeudet 
huomioiden.2 Yhteisen maahanmuuttopolitiikan kehittäminen kuuluu EU:ssa jaetun toimivallan 
piiriin. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 67 artiklan 2 kohdan mukaan EU 
”kehittää turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita sekä ulkorajavalvontaa koskevan yhteisen politiikan, 
joka perustuu jäsenvaltioiden väliseen yhteisvastuuseen ja joka on oikeudenmukainen kolmansien 
maiden kansalaisia kohtaan”. Kansalaisuudettomat henkilöt rinnastetaan kolmansien maiden 
kansalaisiin. SEUT-sopimuksen 78 artiklassa todetaan, että EU kehittää turvapaikka-asioita sekä 
toissijaista ja tilapäistä suojelua koskevan yhteisen politiikan. Artiklassa myös määritellään 

Kuva 4 – Näkemys, että EU:n nykyiset 
toimet ovat riittävät: ero 
prosenttiyksiköissä vuosien 2016 ja 2018 
välillä 

 

Lähde: EPRS, pohjana Eurobarometri 85.1 - 2016; 
89.2 - 2018. 

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453178/IPOL-LIBE_NT(2011)453178_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12008E067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12008E078
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/kysely-mita-kansalaiset-odottavat-eu-lta
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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parlamentille ja neuvostolle rooli lainsäätäjinä Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevien 
toimenpiteiden toteuttamisessa. Jos kolmannen maan kansalaisia siirtyy äkillisesti joukoittain 
yhteen tai useampaan EU:n jäsenvaltioon, neuvosto voi hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä 
komission ehdotuksen pohjalta ja kuultuaan parlamenttia. 79 artiklan 1 kohdassa määrätään 
laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan tehostetusta torjunnasta toimenpiteillä, joista 
parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Saman artiklan 
3 kohdan mukaan unioni ”voi tehdä kolmansien maiden kanssa sopimuksia sellaisten kolmansien 
maiden kansalaisten takaisinotosta alkuperä- tai lähtömaahan, jotka eivät täytä tai jotka eivät enää 
täytä jäsenvaltion alueelle pääsyn, kyseisellä alueella oleskelun tai asumisen edellytyksiä.” SEUT-
sopimuksen 80 artikla käsittelee jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen 
vastuunjaon periaatteita, myös rahoituksen osalta, kun kyse on rajavalvonta-, turvapaikka- ja 
maahanmuuttopolitiikasta. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 18 artiklassa määrätään oikeudesta 
turvapaikkaan ja 19 artiklassa palauttamiskiellosta. Perusoikeuskirjan noudattaminen on edellytys 
unionin johdetun oikeuden pätevyydelle ja laillisuudelle myös turvapaikka-asioita koskevien 
direktiivien ja asetusten osalta. 

Euroopan yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä on noudatettava velvoitteita, joista on sovittu 
vuonna 1951 tehdyssä pakolaisten oikeusasemaa koskevassa yleissopimuksessa ja vuoden 1967 
pöytäkirjassa (Geneven yleissopimus) sekä muissa asiaan liittyvissä sopimuksissa, kuten 
yleissopimuksessa lapsen oikeuksista. Turvapaikkajärjestelmän on myös oltava 
pakolaisyleissopimuksen 33 artiklaan sisältyvän palauttamiskiellon periaatteen mukainen.3 

Suurin osa muuttoliikepolitiikkaan liittyvästä EU:n rahoituksesta osoitetaan monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeesta 3 (sisäinen) ja otsakkeesta 4 (ulkoinen). Tähän sisältyvät turvapaikka-
, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), jonka tarkoituksena on edistää muuttovirtojen 
tehokasta hallintaa ja kehittää unionille yhteistä turvapaikka- ja muuttoliikekysymyksiä koskevaa 
lähestymistapaa, ja sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF), josta myönnetään tukea ulkorajojen 
valvontaa, yhteistä viisumipolitiikkaa, poliisiyhteistyötä sekä ihmissalakuljetuksen ja muun 
rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista varten. Huhtikuun 2018 tietojen mukaan AMIF-rahaston 
alkuperäinen osuus vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä nousi 3,8 miljardista 
eurosta 6,6 miljardiin euroon ja ISF-rahaston varat nousivat hieman 3,7 miljardista eurosta 
3,8 miljardiin euroon. 

Muuttoliikettä koskevaa työtä tekevät myös EU:n erillisvirastot, erityisesti Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto (Frontex), joka toimii rajaturvallisuuden ja ulkorajojen valvonnan parissa, 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), joka avustaa jäsenvaltioita yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanossa, ja Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirasto (Europol), joka avustaa jäsenvaltioiden välisessä poliisiyhteistyössä, 
muun muassa ihmissalakuljetuksen alalla. EU:n virastot toimivat välillisen hallinnoinnin 
menetelmällä, mikä tarkoittaa sitä, että komissio delegoi talousarvion toteuttamisen näille 
virastoille. Vuoden 2018 tietojen mukaan vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
Frontexin rahoitusosuus on noussut alkuperäisestä 628 miljoonasta eurosta 1 638 miljoonaan 
euroon (huhtikuussa 2018), EASOn rahoitusosuus on noussut 109 miljoonasta eurosta 
456 miljoonaan euroon (huhtikuussa 2018) ja Europolin osuus on noussut 654 miljoonasta eurosta 
753 miljoonaan (hutikuussa 2018). 

Välinettä hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä käytetään vuoteen 2019 saakka 
”poikkeuksellisen laajoissa ja vakavissa” katastrofitilanteissa, joissa ”mitkään muut jäsenvaltioiden 
tai unionin käytettävissä olevat välineet eivät ole riittäviä”. Huhtikuuhun 2018 mennessä komissio 
oli sitoutunut jakamaan 605 miljoonaa euroa hätätilanteen tukea Kreikassa oleville pakolaisille. 
Myös esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelmasta, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun 
rahastosta (FEAD), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
osoitetaan varoja muuttoliikeasioihin, erityisesti pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen. 
EU:n ulkoisen muuttoliikepolitiikan rahoitus on perustunut useisiin eri välineisiin, joilla voidaan 
reagoida uusiin painopistealueisiin. Näitä ovat EU:n Turkin-pakolaisavun koordinointiväline, EU:n 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12008E080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://fra.europa.eu/fi/charterpedia/article/18-oikeus-turvapaikkaan
https://fra.europa.eu/fi/charterpedia/article/19-suoja-palauttamis-karkottamis-ja-luovuttamistapauksissa
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://frontex.europa.eu/language/fi/
https://www.easo.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016R0369
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
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Afrikka-hätärahasto ja Euroopan kestävän kehityksen rahasto (ks. taulukko 1). Näiden välineiden 
tarkoituksena on ollut hyödyntää rahoitusta sekä EU:n että jäsenvaltioiden talousarvioista. 
Jäsenvaltiokohtaisten sitoumusten täyttäminen on kuitenkin usein osoittautunut vaikeaksi. 
Odotettavissa on, että EU:n muuttoliikettä koskeva rahoitus kasvaa edelleen vuoteen 2020 asti ja 
sillä tuetaan muuttoliikkeen hallintaa kaikissa jäsenvaltioissa. 

Vaalikauden 2014–2019 saavutukset 
Ensimmäisenä reaktiona vuonna 2015 Eurooppaan suuntautuneiden muuttovirtojen 
ennennäkemättömään tasoon komissio laati huhtikuussa 2015 muuttoliikettä koskevan 
kymmenkohtaisen toimintasuunnitelman, jolle myös neuvosto ja Euroopan parlamentti antoivat 
tukensa. Koska suunnitelmassa esitetyt toimet osoittautuivat riittämättömiksi, komissio hyväksyi 
toukokuussa 2015 Euroopan muuttoliikeagendan. Se sisältää konkreettisia välittömiä ja pitkän 
aikavälin toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on luoda EU:lle vakaa turvapaikkapolitiikka, pelastaa 
ihmishenkiä ja turvata ulkorajat, vähentää laittoman maahanmuuton houkuttelevuutta, luoda 
turvapaikanhakijoille yhä enemmän laillisia reittejä ja taata yhteistyö kolmansien maiden kanssa. 
Parlamentti on antanut useita maahanmuuttoa käsitteleviä valiokunta-aloitteisia päätöslauselmia, 
kuten 12. huhtikuuta 2016 päätöslauselman Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle 
EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen ja 5. huhtikuuta 2017 päätöslauselman pakolais- ja 
muuttovirtojen käsittelystä ja EU:n ulkoisten toimien merkityksestä. Näissä päätöslauselmissa 
arvioidaan useita asiaan liittyviä toimintapolitiikkoja ja esitetään joukko suosituksia. 

EU:n sisäiset muuttoliikettä koskevat toimet 

Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän (CEAS) uudistus 

Tällä hetkellä Euroopan yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä turvapaikanhakijoiden kohtelu ei ole 
yhdenmukaista ja turvapaikkahakemusten hyväksymisaste vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Osittain tämä 
johtuu nykyisen turvapaikkalainsäädännön jäsenvaltioille antamasta harkintavallasta direktiivien 
toimeenpanossa. Lisäksi lähes kaikki EU:ssa tehdyt turvapaikkahakemukset vastaanottaa vain muutama 
jäsenvaltio, mikä johtuu niiden maantieteellisestä sijainnista. Jotta oikeudellisesta kehyksestä tulisi 
tehokkaampi, yhdenmukaisempi ja oikeudenmukaisempi ja jotta se vastaisi paremmin tuleviin 
muuttopaineisiin, komissio pani alulle sen uudistamisen touko- ja heinäkuussa 2016. Komissio esitteli kaksi 
ehdotuspakettia. Niissä käsitellään turvapaikkahakemusten oikeudenmukaista jakautumista 
jäsenvaltioiden kesken ja esitellään EU:n tason yhteiset säännöt, joilla yksinkertaistetaan ja nopeutetaan 
turvapaikkamenettelyä, taataan kaikille kansainväliseen suojeluun oikeutetuille yhtenäinen suojelun taso ja 
yhtenäiset oikeudet, yhdenmukaistetaan vastaanotto-olosuhteita EU:ssa, ehkäistään luvatonta edelleen 
liikkumista ja lisätään kotoutumismahdollisuuksia. Järjestelmän uudistuksen etenemisen esteenä ovat 
kansalaisten ristiriitaiset asenteet ja vaikeudet jakaa solidaarisuutta ja vastuuta tasaisesti jäsenvaltioiden 
välillä. Uudistaminen saadaan päätökseen vasta kun parlamentti ja neuvosto pääsevät yhteisymmärrykseen 
yksittäisistä asioista. 

Ulkorajojen vahvistaminen 

Muuttoliikettä ja turvallisuutta koskevissa unionin agendoissa painotetaan, että nykyisiin haasteisiin 
vastaaminen edellyttää parannuksia rajaturvallisuudessa. EU on pyrkinyt hyödyntämään entistä paremmin 
tietojärjestelmiä ja tietotekniikkaa, tehostamaan tarkastuksia ulkorajoilla ja kehittämään järjestelmää 
kolmansien maiden kansalaisten rajanylitysten rekisteröimiseksi. Yksi suurimmista saavutuksista on ollut 
Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) perustaminen ennätyksellisen nopealla aikataululla 
syyskuussa 2016. Viraston valtuuksia vahvistettiin merkittävästi vuonna 2019, ja sen tehtävänä on tukea 
jäsenvaltioita muuttoliikkeen hallinnassa, rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa sekä etsintä- ja 
pelastusoperaatioissa.  

Laittoman muuttoliikkeen vähentäminen ja palautusten lisääminen 

Pyrkiessään puuttumaan muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin eri reiteillä EU on keskittynyt vahvistamaan 
läsnäoloaan merellä, pelastamaan ihmishenkiä ja hajottamaan ihmiskauppiaiden ja -salakuljettajien 
verkostoja. Estääkseen ihmishenkien menetykset etenkin Välimerellä ja torjuakseen ihmiskauppaa ja -
salakuljetusta EU on käynnistänyt joukon merioperaatioita, joista yksi on EUNAVFOR MED SOPHIA. Alhaisten 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0045_FI.pdf?redirect
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_fi.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608728/EPRS_BRI(2017)608728_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608728/EPRS_BRI(2017)608728_EN.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_fi.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_en.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_en.pdf


EPRS | Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu 

8 

palauttamisasteiden vuoksi EU on pyrkinyt myös kehittämään omia valmiuksiaan uudistamalla 
palauttamista koskevan toimintaohjelman ja tekemällä yhteistyötä Euroopan raja- ja merivartioviraston 
kanssa. Lisäksi on tehty takaisinottosopimuksia ja sovittu käytännön järjestelyistä muuttajien lähtö- ja 
kauttakulkumaiden kanssa Afrikassa ja Aasiassa. 

Riittävien laillisten maahantuloväylien takaaminen EU:hun saapuville 

Toukokuussa 2016 hyväksyttiin direktiivi (EU) 2016/801 tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, 
vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten 
tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä. Direktiivi täydensi 
lailliseen maahanmuuttoon liittyvien toimenpiteiden paketin, jota edellinen komissio oli ehdottanut ja 
johon sisältyy myös sisäisen siirron saaneita työntekijöitä koskeva direktiivi (direktiivi 2014/66/EU) ja 
kausityöntekijöitä koskeva direktiivi (direktiivi 2014/36/EU). Kesäkuussa 2016 komissio antoi ehdotuksen 
uudesta laillista maahanmuuttoa koskevasta paketista, johon sisältyy kolmansien maiden kansalaisten 
kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma. Syyskuussa 2016 komissio käynnisti laillista muuttoliikettä 
koskevan toimivuustarkastuksen, jonka tarkoituksena oli arvioida useiden EU:n lailliseen muuttoliikkeeseen 
liittyvien välineiden tarkoituksenmukaisuus, johdonmukaisuus, tuloksellisuus, tehokkuus ja EU:n tason 
lisäarvo. Yllä mainittujen lisäksi näitä välineitä ovat perheenyhdistämisdirektiivi (2003/86/EY), pitkään 
oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annettu direktiivi (2003/109/EY) (sellaisena kuin se 
on muutettuna), alkuperäinen EU:n sinistä korttia koskeva direktiivi (2009/50/EY), jonka ehdotetusta 
tarkistuksesta parlamentti ja neuvosto neuvottelivat vuonna 2017 mutta jonka käsittely on pysähtynyt 
neuvostossa ilmenneiden ongelmien takia, ja yhdistelmälupadirektiivi (2011/98/EU).  

Ulkoinen yhteistyö muuttoliikkeen alalla 

EU:n ulkoisen politiikan taustalla on maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskeva kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, joka on laadittu vuonna 2005. Politiikka perustuu sekä kahdenvälisen, alueellisen että 
monenvälisen tason kansainväliselle toiminnalle, ja sen pohjana on vuonna 2011 tehty arviointi. 
Maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan nykyinen versio hyväksyttiin 
vuonna 2012. Tarkoituksena on luoda tasapainoinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa 
muuttoliikkeeseen toimimalla yhteistyössä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. EU:n ulkoinen 
muuttoliikkeen hallinta perustuu useille eri välineille. EU pyrkii saamaan aikaan vuoropuhelua ja 
muodostamaan kumppanuuksia lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa solidaarisuuteen ja vastuullisuuteen 
perustuen. 

Euroopan muuttoliikeagendan pohjalta laadittiin muuttoliikealan kumppanuuskehys, jonka tarkoituksena 
on kehittää ja laajentaa nykyisiä aloitteita. Kehyksen ansiosta apua tarvitsevat ihmiset saavat parempaa 
tukea kriisitoiminnan alalla. Sillä myös luodaan perusta lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden kanssa 
toteutettavalle tiiviimmälle yhteistyölle, jonka ytimessä on muuttoliike- ja liikkuvuuspolitiikka. Parlamentti 
ilmaisi 5. huhtikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa painokkaasti huolensa ja myötätuntonsa niitä 
monia pakolaisia ja siirtolaisia kohtaan, joiden ihmisoikeuksia on loukattu vakavasti lähtömaissa. EU on 
tavoitellut räätälöityjä pitkän aikavälin kumppanuuksia naapurimaiden sekä muiden kauttakulku- ja 
lähtömaiden kanssa. Kesäkuussa 2016 esitellyssä EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisessa globaalistrategiassa 
käsitellään tarkemmin muuttoliikkeen vaikutusta EU:n toimintapoliittiseen ulottuvuuteen ja erityisesti 
kehityksen ja turvallisuuden väliseen yhteyteen. Strategiassa keskeistä on ”periaatteelliseen pragmatismiin” 
perustuva toiminta, ja siinä korostetaan yksilöllisten lähestymistapojen soveltamista eri valtioiden kohdalla. 
Myös Euroopan uuteen osaamisohjelmaan sisältyvät toimet ovat kolmansien maiden kansalaisten kannalta 
merkityksellisiä ja tukevat kotoutumista. 

Vuodesta 2005 lähtien EU on tukenut muuttajien paluuta ja uudelleenkotoutumista kolmansiin maihin 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen muuttoliikettä ja turvapaikka-asioita koskevan aihekohtaisen ohjelman 
kautta. Vuosien 2005 ja 2015 välillä tähän tarkoitukseen myönnettiin 65 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta. 
Rahoituksesta on hyötynyt yli 50 uudelleenkotoutumiseen liittyvää hanketta kolmansissa maissa. Euroopan 
muuttoliikeverkoston paluuasioihin erikoistunut asiantuntijaryhmä on yksilöinyt 96 ohjelmaa, joiden 
tarkoituksena on auttaa muuttajia kotimaahan palaamisessa. Ohjelmia on toteutettu 26 jäsenvaltiossa sekä 
Norjassa.4 Tavoitteena on auttaa maahantulijoita, joille on myönnetty määräaika vapaaehtoiselle 
poistumiselle ennen pakkoon perustuvaa maasta poistamista. Erityisiä ohjelmia on käynnistetty 
haavoittuvien ryhmien, kuten ilman huoltajaa olevien alaikäisten, ihmiskaupan uhrien ja erityistä 
lääketieteellistä apua tarvitsevien ihmisten tueksi. Lisäksi on hyväksytty muuttajien uudelleenkotouttamista 
tukevia konkreettisia aloitteita, tarkoituksena tukea sekä uudelleenkotouttamiseen liittyviä toimia 
kumppanimaissa että avustetun vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumisen ohjelmia jäsenvaltioissa. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170906_fifth_progress_report_on_the_partnership_framework_with_third_countries_under_the_eam_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32014L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32014L0036
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:fi:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=uriserv:l14573
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340804&ref_id=271974&src=1&q=id:340804+AND+src:1
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0045_FI.pdf?redirect
https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_reg_inform_in_cash_in_kind_assistance_to_returnees_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
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Nämä aloitteet kertovat siitä, että ymmärrys EU:n muuttoliikepolitiikan ja kumppanimaiden kehityksen 
välisestä yhteydestä on lisääntynyt.  

EU:n sisällä jäsenvaltiot ovat uudelleensijoittaneet kolmansista maisista tulleita pakolaisia suoraan 
EU:n hätäsiirto-ohjelman ja EU:n ja Turkin julkilausuman mukaisten järjestelyjen perusteella. 
Uudelleensijoitusten määrä on kuitenkin edelleen vähäinen. Syyskuussa 2017 komissio suositti, että 
jäsenvaltiot uudelleensijoittavat vielä vähintään 50 000 haavoittuvassa asemassa olevaa henkilöä 
lokakuuhun 2019 mennessä, painopisteinä Pohjois-Afrikka, Lähi-itä ja Afrikan sarvi. Parlamentti ja 
neuvosto ovat neuvotelleet kahdesta esityksestä, joiden avulla voitaisiin avata uusia laillisia 
muuttoreittejä Eurooppaan. Yksi niistä käsittelee unionin uudelleensijoittamiskehystä ja turvallisten 
ja laillisten väylien tarjoamista kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville, toinen taas EU:n sinisen 
kortin järjestelmää, jonka tavoitteena on houkutella korkean osaamistason työntekijöitä EU:hun ja 
saada heidät jäämään. Näiden asioiden edistyminen riippuu siitä, miten uusi parlamentti ja muut 
toimielimet päättävät edetä. 

EU:n rahastoihin, erillisvirastoihin ja muihin tukijärjestelmiin muuttoliikkeen alalla vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä osoitetut kokonaismaksusitoumukset ovat kasvaneet 
alkuperäisen rahoituskehyksen 8,4 miljardista eurosta 14,2 miljardiin euroon huhtikuuhun 2018 
mennessä. Kun muuttoliikkeen hallinnan painoarvo EU:n asialistalla on kasvanut, muuttoliikkeeseen 
liittyviin toimiin osoitetun talousarvion sisäisen ja ulkopuolisen rahoituksen määrä, joustavuus ja 
moninaisuus ovat lisääntyneet. Muutos on seurausta vuoden 2015 muuttovirtojen 
ennennäkemättömästä tasosta, jonka aiheuttamat paineet kohdistuivat sekä etenkin EU:n 
ulkorajoilla sijaitsevien jäsenvaltioiden valmiuksiin että erillisvirastoihin aineellisten ja 
henkilöstöresurssien osalta. Vuonna 2015 Euroopan muuttoliikeagendan yhteydessä hyväksytyillä 
lisätoimenpiteillä oli välitön vaikutus talousarvioon, kuten lisätalousarvioista nro 5/2015 ja 
nro 7/2015 voidaan nähdä. Tarkistettujen talousarvioiden, joita myös parlamentti vaati, 
tarkoituksena oli auttaa suurimmista paineista kärsiviä maita vastaamaan uusiin rajavalvontaa ja 
hotspot-alueita koskeviin tarpeisiin ja tarjoamaan tarvittavaa humanitaarista apua, majoitusta ja 
terveydenhuoltoa pakolaisille ja muille tulijoille. Jäsenvaltioiden valmiuksia parannettiin myös raja- 
ja merivartioston, Europolin ja EASOn rahoituksen kautta käyttöön annettujen asiantuntijoiden ja 
varojen avulla. Jäsenvaltiot ovat saaneet EU:n rahoitusta myös EU:n ulkopuolelta tulevien suojelun 
tarpeessa olevien ihmisten asuttamiseen. Lokakuussa 2017 antamassaan päätöslauselmassa 
parlamentti kuitenkin toisti olevansa vakuuttunut siitä, että otsakkeen 3 enimmäismäärä on 
osoittautunut aivan riittämättömäksi muuttoliikkeeseen liittyvien haasteiden sisäisen ulottuvuuden 
rahoittamiseen asianmukaisella tavalla. Parlamentin kanta huomioitiin yleisessä talousarviossa 
varainhoitovuodeksi 2018. Komission mukaan varojen käyttö niistä EU:n rahastoista (AMIF ja ISF), 
jotka kattavat suurimman osan EU:n muuttoliikkeeseen liittyviin toimiin osoittamista määrärahoista, 
on ollut pääasiassa tuloksellista. Varoilla on parannettu turvapaikkajärjestelmiä ja tehostettu 
vastaanottokapasiteettia jäsenvaltioissa sekä parannettu rajaturvallisuuteen liittyviä valmiuksia 
unionin ulkorajoilla. Varojen avulla saavutetaan huomattavaa EU:n tason lisäarvoa, kun niillä tuetaan 
kansainvälisiä toimia, jäsenvaltioiden välistä vastuunjakoa, kansallisten valmiuksien parantamista, 
henkilöstön koulutusta ja muita toimenpiteitä. 

Taulukko 1 – Muuttoliikettä koskevan ulkoisen yhteistyön rahoitusvälineet5 

Väline Talousarvio Maantieteellinen soveltamisala 

Euroopan 
kehitysrahasto (EKR) 

Kausi 2014–2020: 30,5 miljardia euroa 
osoitettu yhdenteentoista EKR:ään 

vuosiksi 2014–2020 

EU:n kumppanimaat Afrikan, Karibian ja 
Tyynenmeren (AKT) alueella ja jäsenvaltioiden 

merentakaiset alueet 

Kehitysyhteistyön 
rahoitusväline (DCI) 

Kausi 2014–2020: 

19 661,64 miljoonaa euroa (käypinä 
hintoina) 

Maantieteelliset ohjelmat (Latinalainen Amerikka, 
Lähi-itä ja Etelä-Aasia, Pohjois- ja Kaakkois-Aasia, 

Keski-Aasia), yleisafrikkalainen ohjelma (koko Afrikka) 
(maanosan sisäiset ja alueiden väliset hankkeet) ja 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/fi/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147325/presentation-bruegel-eu-funds-for-migration-asylum-and-integration-policies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018D0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015DC0485
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0408+0+DOC+XML+V0//FI
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180612_com-2018-464-report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm


EPRS | Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu 

10 

muuttoliikettä ja turvapaikka-asioita koskeva 
aihekohtainen ohjelma (hankkeet keskeisissä maissa) 

Euroopan 
naapuruusväline (ENI) 

Kausi 2014–2020: 15 432,63 miljoonaa 
euroa (käypinä hintoina) 

Eteläisen Välimeren alueen maat (Algeria, Egypti, 
Libanon, Libya, Jordania, Israel, Marokko, Syyria, 

Tunisia, Palestiina) ja itäiset naapurimaat (Armenia, 
Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova, 

Ukraina) kahdenkeskisesti tai alueellisesti 
(jälkimmäisessä tapauksessa myös Venäjä on 

mukana) 

Madad-rahasto (2014) 
Kausi 2014–2018: 

1,4 miljardia euroa tähän mennessä 
Libanon, Jordania, Irak, Turkki, Egypti ja Syyria 

Bêkou-erityisrahasto 
239,5 miljoonan euron 
rahoitussitoumukset 

Keski-Afrikan tasavalta 

EU:n Afrikka-
hätärahasto 

Kausi 2015–2020: varoja on tällä hetkellä 
yhteensä 3,37 miljardia euroa, mihin 

sisältyy yli 2,98 miljardia euroa EKR:stä ja 
EU:n rahoitusvälineistä (DCI, ENI, HOME ja 

ECHO) ja 399,8 miljoonaa euroa EU:n 
jäsenvaltioilta ja muilta valtioilta (Sveitsi ja 

Norja). 

Sahel ja Tšad-järven alue, Afrikan sarvi, Pohjois-
Afrikka ja tukikelpoisten maiden naapurimaat voivat 

hyötyä hankkeista 

Liittymistä valmisteleva 
tukiväline (IPA II) 

Kausi 2014–2020: 

11 698,67 miljoonaa euroa (käypinä 
hintoina)  

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Pohjois-Makedonia, 
Kosovo, Montenegro, Serbia ja Turkki 

EU:n Turkin-
pakolaisavun 

koordinointiväline 

Kausi 2016–2017: vuosina 2016–2017: 
3 miljardia euroa, 2018: 3 miljardin euron 

lisärahoitus maaliskuussa 2018 
Turkki 

Euroopan kestävän 
kehityksen rahasto 

(EKKR) 

Alkuperäiset määrärahat 3,35 miljardia 
euroa 

Afrikka ja EU:n naapurialue 

Lontoon konferenssi 
2016 

2016: 12 miljardin dollarin 
rahoitussitoumukset 

Syyria, Jordania, Libanon, Turkki, Irak ja Egypti 

Brysselin I konferenssi ja 
Brysselin II konferenssi 

2017: 6 miljardia dollaria 

2018: 4,4 miljardia dollaria 

2019–2020: 3,4 miljardia dollaria 

Syyria, Jordania, Libanon, Turkki, Irak ja Egypti 

 

Tulevaisuuden mahdollisuudet 
Nykyisestä kehityksestä päätellen Eurooppa pysyy jatkossakin houkuttelevana kohteena 
maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille, ja muuttovirtojen hallinta tulee pysymään EU:n 
asialistan kärkipäässä. Taustalla ovat monet tekijät, kuten kansainvälisten ja maiden sisäisten 
konfliktien lisääntyminen, ilmastonmuutos ja kasvava taloudellinen kuilu EU:n jäsenvaltioiden ja 
muiden maiden välillä. Tässä tilanteessa EU:n täytyy hyödyntää useita erilaisia sisäisiä ja ulkoisia 
muuttoliikepolitiikan välineitä. Komission tavoitteena on tehokas, oikeudenmukainen ja vakaa EU:n 
muuttoliikepolitiikka, joka sopeutuu tulevaisuuden haasteisiin. Sen avulla voidaan antaa 
turvapaikka niille, joilla on oikeus kansainväliseen suojeluun, ja palauttaa ne, joilla tätä oikeutta ei 
ole, ehkäistä ihmishenkien menetykset etenkin Välimerellä, hajottaa ihmiskauppiaiden 
ja -salakuljettajien verkostot, vahvistaa ulkorajoja ja taata vaarallisille matkoille todellinen 

https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eutf_syria_factsheet-english.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_FI.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/fi/SEC03.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
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vaihtoehto esimerkiksi avaamalla laillisia maahanmuuttoväyliä, mikä on paras tapa torjua 
ihmiskauppaa ja -salakuljetusta. Lisäksi tarvitaan rajaturvallisuuden vahvistamista muun muassa 
hyödyntämällä entistä paremmin tietoteknisten järjestelmien mahdollisuuksia. 

Vastauksena laajaan globaaliin muuttoliikkeeseen YK:n yleiskokous hyväksyi 19. syyskuuta 2016 
New Yorkin julkilausuman pakolaisista ja muuttajista. Siinä vaadittiin laatimaan kaksi Global 
Compact -aloitetta, joista toinen koskee pakolaisia ja toinen maahanmuuttajia. Molemmat aloitteet 
hyväksyttiin joulukuussa 2018. EU haluaa olla globaali toimija muuttoliikkeen alalla, ja sillä on ollut 
tärkeä rooli aloitteiden valmistelussa. Aloitteet ”antavat mahdollisuuden edetä normien, 
periaatteiden, sääntöjen ja päätöksentekoprosessien vahvistamisessa niin, että voidaan tehostaa 
kansainvälistä yhteistyötä tähän keskeiseen kysymykseen vastaamisessa”. Haasteena on taata 
jatkuva institutionaalinen tuki näille tavoitteille ja Global Compact -aloitteiden tulosten 
täytäntöönpanolle. Kesäkuu 2018 oli ratkaiseva ajankohta, jolloin EU:n johtajat sopivat unionin 
lähestymistavasta muuttoliikkeeseen. Komissio julkaisi 14. kesäkuuta 2018 ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen 
(NDICI) perustamisesta.  

Komissio on ehdottanut, että EU:n ulkoisen toiminnan uutta rahoitusrakennetta (monivuotinen 
rahoituskehys 2021–2027) yksinkertaistetaan poistamalla eri rahoitusvälineiden väliset 
keinotekoiset rajat. NDICI-
välineen talousarvioksi vuosille 
2021–2027 on esitetty 89,5 
miljardia euroa, ja se uudistaa 
perusteellisesti tavan, jolla EU:n 
ulkoisten toimien rahoitusta 
hallinnoidaan. Nykyisten 
rahoitusvälineiden 
virtaviivaistamiseksi NDICI 
yhdistää kahdeksan asetusta ja 
yhden päätöksen, joista 
enemmistön voimassaolo päättyy 
31. joulukuuta 2020 (ks. laatikko). 
Ulkoisen toiminnan talousarvion 
kasvu kaudelle 2014–2020 
varatuista 94,5 miljardista eurosta 
123 miljardiin euroon kaudella 
2021–2027 merkitsee 30 
prosentin lisäystä käypinä 
hintoina laskettuna. Kun 
vähennetään vuotuinen inflaatio 
vuoteen 2027 asti, lisäystä on 13 
prosenttia. Suurin osa ulkoisen toiminnan rahoituksesta kanavoidaan jatkossa NDICI:n kautta. Siitä 
tulee pääasiallisin väline, jolla EU voi vaikuttaa köyhyyden poistamiseen ja kestävän kehityksen, 
vaurauden, rauhan ja vakauden edistämiseen. Väline koostuu neljästä pilarista: maantieteellisestä 
pilarista (68 miljardia euroa), temaattisesta pilarista (7 miljardia euroa), nopean vasteen toimia 
koskevasta osasta (4 miljardia euroa) ja joustovarasta uusia haasteita ja painopisteitä varten (10,2 
miljardia euroa).  

Kesäkuun 24. päivänä 2018 pidettiin epävirallinen kokous, ja komissio ehdotti elementtejä, joiden 
pohjalta neuvosto voisi edetä turvapaikkauudistuksessa. EU:n johtajat eivät kuitenkaan 
saavuttaneet läpimurtoa muuttoliikkeen sisäisiä näkökohtia ja EU:n turvapaikkapolitiikkaa 
koskevissa kysymyksissä kesäkuun 2018 huippukokouksessa eivätkä myöhemmissä lokakuun ja 
joulukuun 2018 huippukokouksissa. Tämä kuvasti jäsenvaltioiden välillä vielä vallitsevia eroja, 
erityisesti kun kyse on Dublin-asetuksen uudistamisesta. Asetus koskee turvapaikanhakijan 

Välineet, jotka sulautetaan NDICI-välineeseen 

1 kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) 
2 Euroopan kehitysrahasto (EKR), mukaan lukien EKR:n AKT-

maiden investointikehys 
3 Euroopan naapuruusväline (ENI) 
4 kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää 

yhteistyötä varten (PI) 
5 demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen 

rahoitusväline (EIDHR) 
6 vakautta ja rauhaa edistävä väline (IcSP) 
7 Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR), joka koostuu 

Euroopan kestävän kehityksen rahasto plussasta (EKKR+) ja 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä ja johon sisältyy myös 
ulkoinen lainanantovaltuus 

Tätä kattavaa välinettä täydentävät liittymistä valmisteleva 
tukiväline (IPA), humanitaarisen avun väline, yhteinen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka (YUTP), merentakaisten maiden ja alueiden 
(myös Grönlannin) rahoitusväline ja erillinen eurooppalainen 
ydinturvallisuusväline (riippuen neuvostossa käytyjen 
keskustelujen lopputuloksesta). 

http://gmdac.iom.int/research-database/sites/default/files/documents/can-regular-migration-channels-reduce-irregular-migration.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-iom-strenghten-ties-global-migration_en
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018PC0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018PC0460
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_fi.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-advancement-june-2018_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32013R0604
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_fi.htm
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kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämistä. Joidenkin jäsenvaltioiden sisäpoliittisten tilanteiden ja sisäisten paineiden takia 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä asetetaan sen sijaan etusijalle EU:n ulkorajojen vahvistaminen. 
Komissio toteaa vastineessaan aikovansa esittää uusia ehdotuksia, joilla taataan ”eurooppalaisempi 
rajaturvallisuus” ja ”lisätään EU:n palauttamispolitiikan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta”. 

Tästä johtuen komissio ehdotti puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin syyskuussa 2018 pitämän 
unionin tilaa koskevan puheen jälkeen Euroopan raja- ja merivartioviraston vahvistamista, Euroopan 
unionin turvapaikkaviraston kehittämistä ja palautusten lisäämistä. Komissio myös vaati parempia 
laillisia maahantuloväyliä Eurooppaan humanitaarisista ja taloudellisista syistä saapuville. Tähän 
sisältyvät uudelleensijoittamisen nopeuttaminen ja erityisosaamisen tarpeeseen vastaaminen. Näin 
komissio hyödyntää entistä laajemmin EU:n perussopimuksiin sisältyviä mahdollisuuksia, erityisesti 
SEUT:n 77 artiklan 2 kohdan d alakohtaa ja 79 artiklan 2 kohdan c alakohtaa, ja vaatii lisää 
erillisvirastoja. EU:n ulkorajojen vahvistamisen ja turvapaikkamenettelyjen yksinkertaistamisen 
lisäksi neuvoston keskusteluissa ja päätelmissä painotetaan maahantulijoiden asioiden nopeaa 
käsittelyä ja sitä, että Eurooppaan tulo voidaan estää torjumalla laitonta muuttoliikettä nykyisillä ja 
jatkossa muodostuvilla reiteillä. Siksi komissio on esittänyt arvion aloitteesta perustaa EU:hun 
valvottuja keskuksia ja alueellisia maihinnousupisteitä etsintä- ja pelastusoperaatioiden yhteydessä 
pelastetuille Eurooppaan pyrkijöille. 

Kaikki EU-maiden johtajat, jotka osallistuivat viime vaalikaudella parlamentin Euroopan 
tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin, ovat todenneet, että muuttoliike on yksi EU:n keskeisimmistä 
haasteista, ja olleet sitä mieltä, että haasteeseen voidaan vastata ainoastaan EU:n tasolla. Kaikki ovat 
pitäneet tarpeellisena lisätä yhteistyötä muuttajien lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, ja suurin 
osa on lisäksi korostanut tarvetta Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja 
uudelleensijoittamista koskevan kysymyksen edistämiseen. Osa EU:n johtajista on myös 
kannattanut yleistä rahoituksen lisäämistä tai pidemmälle meneviä erityisiä aloitteita, kuten Afrikan 
”Marshall-apua”. Seuraava maahanmuuttoon liittyvien asioiden talousarvio monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2021–2027) tulee lähes kolminkertaistumaan 34,9 miljardiin euroon, kun 
kaudella 2014–2020 määrä oli 14 miljardia euroa. Kehyksessä keskitytään tukemaan komission 
kuvaamaa ”vakaata, realistista ja oikeudenmukaista politiikkaa” vahvistetun 11,2 miljardin euron 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston avulla. Rahastosta tuetaan vahvempaa ja 
tehokkaampaa yhteistä turvapaikkajärjestelmää, nopeampia ja tiheämpiä palautuksia sekä nopeaa 
kotoutumista niiden kolmansien maiden kansalaisten kohdalla, jotka oleskelevat EU:ssa laillisesti 
lyhyellä aikavälillä ja joita ei ole aiemmin otettu rahoituksen kohteiksi. Pitkän aikavälin 
talousarviossa keskitytään myös EU:n ulkorajojen vahvistamiseen luomalla uusi 9,3 miljardin euron 
yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto ja lisäämällä jäsenvaltioita EU:n rajojen turvaamisessa 
tukevien erillisvirastojen, etenkin Euroopan raja- ja merivartioviraston, rahoitusta 12 miljardilla 
eurolla. 
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