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153. kutsub komisjoni üles looma 
uuenduslikke rahastamismehhanisme, et 
viia ellu eelarvereforme ning tugevdada 
võitlust korruptsiooni, ebaseaduslike 
finantsvoogude ja maksude maksmisest 
kõrvalehoidumise vastu; ergutab sellega 
seoses kaaluma avaliku ja erasektori 
partnerlusi, toetuste ja laenude ühendamist 
ning abi arenguriikidele, et nad suudaksid 
paremini kasutusele võtta kohalikke 
ressursse; 

153. kutsub komisjoni üles looma 
uuenduslikke rahastamismehhanisme, et 
viia ellu eelarvereforme ning tugevdada 
võitlust korruptsiooni, ebaseaduslike 
finantsvoogude ja maksude maksmisest 
kõrvalehoidumise vastu; ergutab sellega 
seoses kaaluma avaliku ja erasektori 
partnerlusi, toetuste ja laenude ühendamist 
ning abi arenguriikidele, et nad suudaksid 
paremini kasutusele võtta kohalikke 
ressursse; võtab teadmiseks vajaduse 
kehtestada finantstehingutele 

rahvusvaheline maks, mis võiks olla 

täiendav arengu rahastamisallikas, ning 

tuletab ELi liikmesriikidele meelde, et nad 

on juba nõustunud kehtestama 

riigisiseselt finantstehingutele maksu ja 

võtnud endale kohustuse suunata osa sel 

teel saadud vahendeid ülemaailmse 

tähtsusega avalike hüvede, sealhulgas 

arengu rahastamiseks; 

Or. en 
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183. väljendab sügavat muret Vahemerel 
aset leidvate surmajuhtumite suure arvu 
pärast, mis Rahvusvaheline 
Migratsiooniorganisatsiooni aruande „Fatal 
Journeys” kohaselt ulatus 2013. aastal 
kolme tuhandeni, mis teeb Vahemerest 
ebaseadusliku rände seisukohast suurima 
hukkunute arvuga piirkonna maailmas; on 
väga mures teadete pärast ELi suunas teel 
olnud rändajate ja varjupaigataotlejate 
inimõiguste rikkumise kohta; nõuab, et liit 
ja selle liikmesriigid teeksid nende 
küsimuste lahendamiseks koostööd ÜRO, 
piirkondlike mehhanismide, valitsuste ja 
valitsusväliste organisatsioonidega; 
toonitab, et on hädavajalik töötada liidu 
tasandil välja tugevam ja integreeritum 
poliitika, mis põhineks rohkem liidu 
tasandi solidaarsuse põhimõttel, et tegeleda 
rändajate, pagulaste ja 
varjupaigataotlejatega seotud 
kiireloomuliste probleemidega viisil, mis 
on kooskõlas rahvusvaheliste 
inimõigusalaste õigusaktidega ja põhilise 
inimväärikusega, ning nõuab, et EL 
kehtestaks ELi ühtse varjupaigasüsteemi 

ja tagaks kogu liidus ühised ja tõhusad 
vastuvõtumenetluse standardid, et kaitsta 
saatjata alaealisi ja isikuid, kes on kõige 
kaitsetumaid; palub komisjoni 

183. väljendab sügavat muret Vahemerel 
aset leidvate surmajuhtumite suure arvu 
pärast, mis Rahvusvaheline 
Migratsiooniorganisatsiooni aruande „Fatal 
Journeys” kohaselt ulatus 2013. aastal 
kolme tuhandeni, mis teeb Vahemerest 
ebaseadusliku rände seisukohast suurima 
hukkunute arvuga piirkonna maailmas; on 
väga mures teadete pärast ELi suunas teel 
olnud rändajate ja varjupaigataotlejate 
inimõiguste rikkumise kohta; nõuab, et liit 
ja selle liikmesriigid teeksid nende 
küsimuste lahendamiseks koostööd ÜRO, 
piirkondlike mehhanismide, valitsuste ja 
valitsusväliste organisatsioonidega; 
toonitab, et on hädavajalik töötada liidu 
tasandil välja tugevam ja integreeritum 
poliitika, mis põhineks rohkem liidu 
tasandi solidaarsuse põhimõttel, et tegeleda 
rändajate, pagulaste ja 
varjupaigataotlejatega seotud 
kiireloomuliste probleemidega viisil, mis 
on kooskõlas rahvusvaheliste 
inimõigusalaste õigusaktidega ja põhilise 
inimväärikusega, ning nõuab, et EL tagaks 
kogu liidus ühised ja tõhusad 
vastuvõtumenetluse standardid, et kaitsta 
saatjata alaealisi ja kõige kaitsetumaid 
isikuid; palub komisjoni asepresidendil ja 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
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asepresidendil ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, rände 
ja siseküsimuste volinikul ning Euroopa 
välisteenistusel tugevdada tõelist 
koostöövaimu ja võrdset koormuse 
jagamist liikmesriikide vahel, sealhulgas 
pagulaste vastuvõtmises ja 
ümberasustamises ning otsingu- ja 
päästeteenistuste toetamises, et aidata 
rändajaid, kes on teel ELi ranniku poole 
sattunud merehätta; tuletab sellega seoses 
meelde vajadust järgida tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtet 
Euroopa ja rahvusvahelistes vetes, nagu 
kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus; 
tuletab meelde komisjoni kohustust töötada 
välja nõuetekohased legaalse rände 
kanalid; kutsub seetõttu liikmesriike üles 
täies mahus rakendama hiljuti vastu võetud 
ELi ühist varjupaigapaketti ja rännet 
käsitlevaid ühiseid õigusakte; kutsub 
liikmesriike üles osalema 
ümberasustamisprogrammides ja 
tõhustama piirkondlike kaitseprogrammide 
väljatöötamist kõige rohkem mõjutatud 
piirkondades; rõhutab vajadust võidelda 
ebaseadusliku rände algpõhjustega; ergutab 
Euroopa välisteenistust ja liikmesriike 
pöörama teravdatud tähelepanu riikidele, 
kust inimkaubandus ja inimeste 
ebaseaduslik üle piiri toimetamine alguse 
saab, ning samuti läbisõiduriikidele ja 
sihtriikidele; kutsub komisjoni 
asepresidenti ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
veelgi tugevdama liidu välismõõdet, tehes 
koostööd päritolu- ja transiidiriikidega, 
kaasa arvatud ELi partnerriikidega 
eelkõige Vahemere piirkonnas, tõstatades 
süstemaatiliselt neid küsimusi asjaomaste 
riikidega peetavas poliitilises dialoogis ja 
avalikes avaldustes, ning viies koostöö 
nende riikidega kõrgeimale tasemele, et 
teha lõpp ebaseadusliku rände võrgustikele 
ning võidelda inimkaubandusest ja 
inimeste ebaseaduslikust üle piiri 
toimetamisest tulu saavate ebaseaduslike 

kõrgel esindajal, rände ja siseküsimuste 
volinikul ning Euroopa välisteenistusel 
tugevdada tõelist koostöövaimu ja võrdset 
koormuse jagamist liikmesriikide vahel, 
sealhulgas pagulaste vastuvõtmises ja 
ümberasustamises ning otsingu- ja 
päästeteenistuste toetamises, et aidata 
rändajaid, kes on teel ELi ranniku poole 
sattunud merehätta; tuletab sellega seoses 
meelde vajadust järgida tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtet 
Euroopa ja rahvusvahelistes vetes, nagu 
kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus; 
tuletab meelde komisjoni kohustust töötada 
välja nõuetekohased legaalse rände 
kanalid; kutsub seetõttu liikmesriike üles 
täies mahus rakendama hiljuti vastu võetud 
ELi ühist varjupaigapaketti ja rännet 
käsitlevaid ühiseid õigusakte ning nõuab 
sel eesmärgil, et rakendataks Dublini 

määruse artiklis 33 sätestatud 

kriisimehhanismi, mis näeks ette selgelt 

määratletud miinimumkontingendi 

liikmesriigi kohta, eesmärgiga võtta 

kiiremas korras kasutusele toimiv 

ümberjaotamise kriisimehhanism, et 

pakkuda leevendust kõige suurema 

koormusega liikmesriikidele, kus 

miinimumkvoot on selgelt ületatud;  
kutsub liikmesriike üles osalema 
ümberasustamisprogrammides ja 
tõhustama piirkondlike kaitseprogrammide 
väljatöötamist kõige rohkem mõjutatud 
piirkondades; rõhutab vajadust võidelda 
ebaseadusliku rände algpõhjustega; ergutab 
Euroopa välisteenistust ja liikmesriike 
pöörama teravdatud tähelepanu riikidele, 
kust inimkaubandus ja inimeste 
ebaseaduslik üle piiri toimetamine alguse 
saab, ning samuti läbisõiduriikidele ja 
sihtriikidele; kutsub komisjoni 
asepresidenti ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
veelgi tugevdama liidu välismõõdet, tehes 
koostööd päritolu- ja transiidiriikidega, 
kaasa arvatud ELi partnerriikidega 
eelkõige Vahemere piirkonnas, tõstatades 
süstemaatiliselt neid küsimusi asjaomaste 
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maffiaorganisatsioonide vastu; riikidega peetavas poliitilises dialoogis ja 
avalikes avaldustes, ning viies koostöö 
nende riikidega kõrgeimale tasemele, et 
teha lõpp ebaseadusliku rände võrgustikele 
ning võidelda inimkaubandusest ja 
inimeste ebaseaduslikust üle piiri 
toimetamisest tulu saavate ebaseaduslike 
maffiaorganisatsioonide vastu; 

Or. en 


