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”Yhteiset eurooppalaiset arvomme ja historiallinen vastuumme ovat lähtökohtani,
kun ajattelen EU:n maahanmuuttopolitiikan tulevaisuutta. Kokemukseni perusteella
uskon, että Eurooppa tarvitsee enemmän solidaarisuutta tulevaisuuteen
valmistautumista varten. Maanosamme on tulevaisuudessakin vauras ja avoinna
hädänalaisille, mutta meidän on vastattava maahanmuuttoon liittyviin haasteisiin
yhdessä emmekä saa jättää ketään selviytymään niistä yksin.”
Jean-Claude Juncker, 1. toukokuuta 2014

Euroopan komissio ehdottaa, että Euroopan unionin turvapaikkaviraston operatiivisia valmiuksia edelleen vahvistetaan. Tällöin
virastolle annetaan riittävät henkilöresurssit, välineet ja rahoitusvarat, jotta se voi tukea jäsenvaltioita turvapaikkamenettelyn
kaikissa vaiheissa. Tämän myötä jäsenvaltiot voivat käsitellä turvapaikkahakemukset nopeasti, jolloin asiat eivät ruuhkaudu.
Näin voidaan osaltaan myös estää turvapaikanhakijoita siirtymästä luvattomasti eteenpäin. Virasto kykenee nyt antamaan
jäsenvaltioille nopeaa ja täysipainoista lisäapua milloin ja missä vain tarpeen, varsinkin hotspot-alueilla ja valvotuissa
keskuksissa. Virasto voi esimerkiksi avustaa turvapaikkamenettelyn kaikkien hallinnollisten vaiheiden hoitamisessa. Vahvistettu
EU:n turvapaikkavirasto täydentää kattavasti eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimintaa. Yhdessä nämä toimijat
kykenevät lähettämään ongelma-alueille milloin tahansa muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä, jotka voivat tarvittaessa antaa
yhdennettyä tukea rajavalvonta-, turvapaikka- ja palautusasioissa.

Lisää tukea jäsenvaltioille
Viraston henkilöstö voi antaa operatiivista ja teknistä apua koko turvapaikkamenettelyn samoin kuin Dublin-asetuksen
mukaisen menettelyn ajan. Se toimii jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan yhteisymmärryksessä jäsenvaltion
kanssa. Kaikki lopulliset päätökset kuuluvat jäsenvaltioille.

Viraston tulevia tehtäviä ovat mm. seuraavat:
Turvapaikanhakijoiden
henkilöllisyyden määrittäminen
ja rekisteröinti

Hakemusten
tutkimisedellytyksiä ja sisältöä
koskevien haastattelujen
tekeminen tai niissä
avustaminen

Kansainvälistä suojelua
koskeviin hakemuksiin
annettavien hallintopäätösten
valmistelu kansallisten
vastuuviranomaisten puolesta

Logistisen ja muun tuen
tarjoaminen riippumattomille
muutoksenhakuelimille

Tulkkaus- ja käännöspalvelujen
tarjoaminen

Turvapaikka-asioiden
tukiryhmien käyttöönotto

Dublin-asetuksen mukaisissa menettelyissä virasto avustaa sen selvittämisessä, mille jäsenvaltiolle
turvapaikkahakemuksen käsittely ja muut siihen liittyvät menettelyt kuuluvat sekä auttaa toteuttamaan tai
koordinoimaan turvapaikanhakijoiden kohdentamista eri jäsenvaltioille tai siirtämistä unionin sisällä.

Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien käyttöönotto
Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiin kuuluu muuttoliikkeen kaikkien osa-alueiden asiantuntijoita. Näitä ovat esimerkiksi EU:n
turvapaikkaviraston turvapaikka-asiantuntijat ja oikeusalan henkilöstö, eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvään
joukkoon kuuluva operatiivinen henkilöstö sekä Europolin ja muiden EU:n virastojen asiantuntijat. Ryhmiä voidaan lähettää
jäsenvaltioiden tueksi näiden pyynnöstä, ja ne kykenevät antamaan kokonaisvaltaista tukea.

Jäsenvaltiot

Euroopan komissio

●● pyytävät muuttoliikkeen hallinnan
tukiryhmiä avukseen

●● koordinoi tuen tarpeeseen liittyvää
arviointia ja tukitoimia kentällä

MUUTTOLIIKKEEN HALLINNAN TUKIRYHMIEN KÄYTTÖÖNOTTO

›
›

Ryhmiin kuuluu asiantuntijoita seuraavista:

Euroopan unionin turvapaikkavirasto
eurooppalainen raja- ja
merivartiosto

›
›

Europol
muut muuttoliikeasioita hoitavat
unionin virastot

Jäsenvaltiot
●● vastaanottavat yhdennettyä tukea rajavalvonta-,
turvapaikka- ja palauttamisasioissa

Lisää rahoitustukea
Alun perin komissio ehdotti, että EU:n turvapaikkavirastolle osoitetaan 364 miljoonan euron määrärahat vuoden 2020 loppuun
asti. Nyt ehdotetaan näiden määrärahojen lisäämistä 55 miljoonalla eurolla vuodessa kaudella 2019–2027. Komissio on
ehdottanut, että viraston määrärahat olisivat seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen (vuodet 2021–2027) aikana 1,25
miljardia euroa.
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