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LÜHISELGITUS

Viimastel aastatel on ELis üha rohkem rände-, liikuvus- ja julgeolekuprobleeme. Nende 
lahendamiseks tegi komisjon 2018. aasta mais ettepaneku eraldada ajavahemikul 2021–2027 
rändele ja piirihaldusele oluliselt rohkem rahalisi vahendeid.

Esildatud määruses, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja 
viisade rahastamisvahend, keskendutakse üksnes piirikontrolli raames isikute kontrollimisega 
seotud meetmetele.

Arvamuse koostaja toetab üldiselt kavandatavat määrust, millega nähakse ette tugeva ja 
tõhusa piirihalduse finantsraamistik ning samas tagatakse inimeste vaba liikumine. Arvamuse 
koostaja pooldab eeskätt fondile eraldatud rahaliste vahendite suurendamist, suuremat 
paindlikkust tekkivate probleemide tõhusamaks lahendamiseks, keskendumist kulutuste 
kvaliteedile ning järelevalve- ja hindamisraamistiku paranemist. 

Seepärast on ta seisukohal, et kõnesolev vahend, eelkõige selle välismõõde, on piisav ja 
vastab ELi prioriteetidele. Erilist tähelepanu tuleks siiski pöörata selle vahendi ja muu 
rahastamise sidususe ja koostoime tagamisele rände ja piirihalduse valdkonnas, olgu tegemist 
siis ELi välisrahastamisvahendite või muude ELi vahendite ja fondidega, millel on 
välismõõde, näiteks Varjupaiga- ja Rändefond.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 77 lõiget 2 ja 
artikli 79 lõike 2 punkti d,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 77 lõiget 2 ja 
artikli 79 lõike 2 punkti d ja artiklit 80,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(2) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 80 tuleks asjaomase poliitika 
kavandamisel ja elluviimisel juhinduda 
solidaarsuse ning vastutuse põhimõttest, 
sealhulgas põhimõttest, mille kohaselt 
jagatakse finantskoormus liikmesriikide 
vahel õiglaselt.

(2) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 80 tuleks asjaomase poliitika 
kavandamisel ja elluviimisel juhinduda 
solidaarsuse ning vastutuse põhimõttest, 
sealhulgas põhimõttest, mille kohaselt 
jagatakse finantskoormus kõigi liidu 
liikmesriikide vahel õiglaselt.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Rahastamisvahendit tuleks 
rakendada täielikus kooskõlas Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sisalduvate 
õiguste ja põhimõtetega ning liidu 
rahvusvaheliste kohustustega põhiõiguste 
vallas.

(15) Rahastamisvahendit tuleks 
rakendada täielikus kooskõlas Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sisalduvate 
õiguste ja põhimõtetega ning liidu 
rahvusvaheliste kohustustega põhiõiguste 
vallas, samuti kooskõlas tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõttega.
Lisaks tuleb seda rakendada täielikus 
kooskõlas läbipaistvuse ja jälgitavuse 
põhimõtetega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Merenduse valdkonna meetmete 
täiendavuse suurendamiseks ja 
järjepidevuse süvendamiseks, samuti 
jõupingutuste dubleerimise vältimiseks ja 
kulukaid meetmeid hõlmava valdkonna 
(nagu seda on merenduse valdkond) 
eelarvepiirangute leevendamiseks tuleks 
rahastamisvahendist toetada mitmeks eri 
otstarbeks korraldatavaid 
mereoperatsioone, mille peamine eesmärk 
on piirivalve, ent mille käigus võidakse 
lisaks täita veel muid eesmärke.

(33) Merenduse valdkonna meetmete 
täiendavuse suurendamiseks ja 
järjepidevuse süvendamiseks, samuti 
jõupingutuste dubleerimise vältimiseks ja 
kulukaid meetmeid hõlmava valdkonna 
(nagu seda on merenduse valdkond) 
eelarvepiirangute leevendamiseks tuleks 
rahastamisvahendist toetada mitmeks eri 
otstarbeks korraldatavaid 
mereoperatsioone, mille peamine eesmärk 
on piirivalve, ent mille käigus võidakse 
lisaks täita veel muid sellega seotud 
eesmärke, nt inimkaubanduse vastu 
võitlemine.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Rahastamisvahendist toetatavaid 
meetmeid, mida võetakse kolmandates 
riikides ja nendega seoses, tuleks 
rakendada täielikus koostoimes, sidususes 
ja täiendavuses muude väljaspool liitu 
rakendatavate meetmetega, mida toetatakse 
välisrahastamisvahenditest. Eelkõige tuleks 
selliste meetmete rakendamisel taotleda 
täielikku kooskõla liidu välistegevuse ning 
asjaomase riigi või piirkonnaga seotud 
välispoliitika põhimõtete ja 
üldeesmärkidega. Välismõõdet arvestades 
tuleks rahastamisvahendist anda sihipärast 
toetust, et süvendada koostööd kolmandate 
riikidega ja tugevdada nende piirivalve- ja 
piirihaldussuutlikkuse olulisemaid aspekte 
liidu rändepoliitika ja sisejulgeolekuga 
seotud eesmärkide seisukohast huvi 
pakkuvates valdkondades.

(34) Rahastamisvahendist toetatavaid 
meetmeid, mida võetakse kolmandates 
riikides ja nendega seoses, tuleks 
rakendada täielikus koostoimes, sidususes 
ja täiendavuses muude väljaspool liitu 
rakendatavate meetmetega, mida toetatakse 
välisrahastamisvahenditest, ja liidu 
muudest rahastamisvahenditest, millel on 
välismõõde, näiteks Varjupaiga- ja 
Rändefondist. Eelkõige tuleks selliste 
meetmete rakendamisel taotleda täielikku 
kooskõla liidu välistegevuse ning 
asjaomase riigi või piirkonnaga seotud 
välispoliitika põhimõtete ja 
üldeesmärkidega. Välismõõdet arvestades 
tuleks rahastamisvahendist anda sihipärast 
toetust, et süvendada koostööd kolmandate 
riikidega ja tugevdada nende piirivalve- ja 
piirihaldussuutlikkuse olulisemaid aspekte 
liidu rändepoliitika ja sisejulgeolekuga 
seotud eesmärkide seisukohast huvi 
pakkuvates valdkondades.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Rahastamisvahend peaks kajastama 
vajadust suurema paindlikkuse ja 
lihtsustamise järele, ent samas tuleks 
järgida prognoositavusega seonduvaid 
nõudeid ning tagada vahendite õiglane ja 
läbipaistev jaotamine, et täita käesolevas 
määruses sätestatud eesmärgid.

(37) Rahastamisvahend peaks kajastama 
vajadust suurema paindlikkuse ja 
lihtsustamise järele, ent samas tuleks 
järgida prognoositavusega seonduvaid 
nõudeid ning tagada vahendite õiglane ja 
läbipaistev jaotamine, et täita käesolevas 
määruses sätestatud eesmärgid. Vahendite 
läbipaistvuse nõude täitmiseks peab 
Euroopa Komisjon avaldama 
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liikmesriikidega koostöös teabe 
temaatilise rahastu ühe- ja mitmeaastaste 
projektide arengu kohta. Liikmesriigid 
peavad esitama ühiselt hallatavate 
programmide arengu kohta kõik nende 
käsutuses olevad andmed. Komisjon peab 
teavet ühes kohas säilitama ja avaldama 
selle ühtses portaalis.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Osa rahastamisvahendi 
ressurssidest võib lisaks esialgsele 
eraldisele eraldada ka liikmesriikide 
programmidele, mille raames rakendatakse 
erimeetmeid. Need peaksid olema sellised 
erimeetmed, mida käsitatakse liidu tasandi 
meetmetena ja mis nõuavad ühiseid 
jõupingutusi või mis on vajalikud, et 
tegeleda liidus aset leidvate 
arengusuundumustega, mille käsitlemiseks 
on tarvis anda ühele või mitmele 
liikmesriigile täiendavaid rahalisi 
vahendeid, näiteks tehniliste seadmete 
ostmine liikmesriikide programmide 
kaudu, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Amet saaks täita oma operatiivülesandeid, 
viisataotluste menetlemise ajakohastamine 
ning uute suuremahuliste IT-süsteemide ja 
nende koostalitlusvõime väljaarendamine. 
Komisjon määrab need erimeetmed 
kindlaks oma tööprogrammides.

(43) Osa rahastamisvahendi 
ressurssidest võib lisaks esialgsele 
eraldisele eraldada ka liikmesriikide 
programmidele, mille raames rakendatakse 
erimeetmeid. Need peaksid olema sellised 
erimeetmed, mida käsitatakse liidu tasandi 
meetmetena ja mis nõuavad liikmesriikide 
ühiseid jõupingutusi või mis on vajalikud, 
et tegeleda liidus aset leidvate 
arengusuundumustega, mille käsitlemiseks 
on tarvis anda ühele või mitmele 
liikmesriigile täiendavaid rahalisi 
vahendeid, näiteks tehniliste seadmete 
ostmine liikmesriikide programmide 
kaudu, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Amet saaks täita oma operatiivülesandeid, 
viisataotluste menetlemise ajakohastamine 
ning uute suuremahuliste IT-süsteemide ja 
nende koostalitlusvõime väljaarendamine. 
Komisjon määrab need erimeetmed 
kindlaks oma tööprogrammides.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Integreeritud piirihalduse fondi 
osana on rahastamisvahendi poliitiline 

1. Integreeritud piirihalduse fondi 
osana on rahastamisvahendi poliitiline 
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eesmärk tagada välispiiridel tugev ja tõhus 
Euroopa integreeritud piirihaldus ning
kindlustada samal ajal täielikus kooskõlas 
liidu põhiõiguste alaste kohustustega 
inimestele võimalus liidu piires vabalt 
liikuda, aidates niimoodi tagada liidus 
kõrge turvalisuse taseme.

eesmärk tagada välispiiridel tugev ja tõhus 
Euroopa integreeritud piirihaldus ning 
kindlustada samal ajal täielikus kooskõlas 
liidu põhiõiguste alaste kohustustega 
inimestele võimalus liidu piires vabalt 
liikuda, aidates niimoodi tagada liidus 
kõrge turvalisuse ja ohutuse taseme.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada Euroopa välispiiride tõhusat 
integreeritud haldamist Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve poolt, mille moodustavad ja 
mille ülesandeid täidavad ühiselt Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Amet ja piirihalduse 
eest vastutavad siseriiklikud asutused, 
eesmärgiga lihtsustada seadusliku 
piiriületust, ennetada ja avastada 
ebaseaduslikku sisserännet ja piiriülest 
kuritegevust ning hallata tõhusalt 
rändevooge;

(a) toetada Euroopa välispiiride tõhusat 
integreeritud haldamist Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve poolt, mille moodustavad ja 
mille ülesandeid täidavad ühiselt Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Amet ja piirihalduse 
eest vastutavad siseriiklikud asutused, 
eesmärgiga lihtsustada seadusliku 
piiriületust, ennetada ja avastada 
ebaseaduslikku sisserännet ja piiriülest 
kuritegevust ning hallata tõhusalt 
rändevooge, tagades samal ajal 
varjupaigaõiguse järgimise ning 
kohaldades solidaarsuse ja õiglase 
koormuse jagamise põhimõtteid;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Sellest rahastamisvahendist 
rahastatavaid meetmeid rakendatakse 
täiel määral põhiõigusi ja inimväärikust 
järgides. Eelkõige peavad need meetmed 
olema kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta sätetega, liidu 
andmekaitseõiguse, Euroopa inimõiguste 
ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, 
kolmandate riikide kodanike õiglase 
kohtlemise põhimõtte, varjupaigaõiguse ja 
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rahvusvahelise kaitse õiguse, 
mittetagasisaatmise põhimõtte ning liidu 
ja liikmesriikide rahvusvaheliste 
kohustustega, mis tulenevad 
rahvusvahelistest õigusaktidest, mille nad 
on allkirjastanud, nagu 28. juuli 1951. 
aasta Genfi pagulasseisundi 
konventsioon, mida on täiendatud 31. 
jaanuari 1967. aasta New Yorgi 
protokolliga.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Rahastamisvahendist 
rahastatavate merepiiri valvega seotud 
meetmete rakendamisel peavad 
liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu 
rahvusvahelisest mereõigusest 
tulenevatele kohustustele osutada abi 
merehädalistele. Seda silmas pidades võib 
rahastamisvahendist rahastatavat 
varustust ja süsteeme kasutada merel 
piirivalveoperatsiooni käigus tekkida 
võivates otsingu- ja päästeolukordades, 
millega aidatakse tagada merel kaitse ja 
päästetegevus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, 
et käesoleva määruse alusel antav ja 
liikmesriikidelt saadav toetus on kooskõlas 
liidu asjakohase tegevuse, poliitika ja 
prioriteetidega ning täiendab muid liidu 
rahastamisvahendeid.

2. Komisjon, Euroopa Parlament ja 
liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse 
alusel antav ja liikmesriikidelt saadav 
toetus on kooskõlas liidu asjakohase 
tegevuse, poliitika ja prioriteetidega ning 
täiendab muid liidu rahastamisvahendeid.



AD\1171239ET.docx 9/18 PE628.605v02-00

ET

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kehtestab temaatilise 
rahastu jaoks üldsumma, mis tehakse 
kättesaadavaks liidu eelarve iga-aastaste 
assigneeringute alusel.

5. Komisjon kehtestab pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist 
temaatilise rahastu jaoks üldsumma, mis 
tehakse kättesaadavaks liidu eelarve iga-
aastaste assigneeringute alusel.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab temaatilise rahastu 
jaoks vastu finantsmääruse artiklis 110 
osutatud rahastamisotsused, milles on 
kindlaks määratud toetatavad eesmärgid ja 
meetmed ning täpsustatud iga lõikes 1 
osutatud komponendi jaoks ette nähtud 
summad. Rahastamisotsustes sätestatakse 
vajaduse korral segarahastamistoimingute 
jaoks ette nähtud kogusumma.

6. Komisjon võtab pärast Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimist temaatilise 
rahastu jaoks vastu finantsmääruse artiklis 
110 osutatud rahastamisotsused, milles on 
kindlaks määratud toetatavad eesmärgid ja 
meetmed ning täpsustatud iga lõikes 1 
osutatud komponendi jaoks ette nähtud 
summad. Rahastamisotsustes sätestatakse 
vajaduse korral segarahastamistoimingute 
jaoks ette nähtud kogusumma.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast lõikes 3 osutatud 
rahastamisotsuse vastuvõtmist võib 
komisjon vastavalt muuta eelarve jagatud 
täitmise raames rakendatavaid programme.

7. Pärast lõikes 3 osutatud 
rahastamisotsuse vastuvõtmist võib 
komisjon pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist vastavalt muuta eelarve 
jagatud täitmise raames rakendatavaid 
programme.

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat jagu kohaldatakse 
teatava osa suhtes artikli 7 lõike 2 punktis a 
osutatud rahastamispaketist ja täiendavate 
vahendite suhtes, mida rakendatakse 
eelarve jagatud täitmise raames vastavalt 
otsusele, mille komisjon on vastu võtnud 
artiklis 8 osutatud temaatilise rahastu 
kohta.

1. Käesolevat jagu kohaldatakse 
teatava osa suhtes artikli 7 lõike 2 punktis a 
osutatud rahastamispaketist ja täiendavate 
vahendite suhtes, mida rakendatakse 
eelarve jagatud täitmise raames vastavalt 
otsusele, mille komisjon on pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist 
vastu võtnud artiklis 8 osutatud temaatilise 
rahastu kohta.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab, et Euroopa Piiri-
ja Rannikuvalve Amet ja asjakohasel juhul 
ka eu-LISA on oma pädevusala ulatuses 
liikmesriikide programmide 
väljatöötamisega juba varases etapis 
seotud.

2. Komisjon ja Euroopa Parlament 
tagavad, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Amet ja asjakohasel juhul ka eu-LISA on 
oma pädevusala ulatuses liikmesriikide 
programmide väljatöötamisega juba 
varases etapis seotud.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon konsulteerib Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga 
programmide kavandite üle ja keskendub 
seejuures iseäranis tegevustoetusega 
hõlmatud meetmetele kooskõlas artikli 3 
lõike 2 punktiga a, et tagada ameti 
meetmete ja liikmesriikide 
piirihaldusmeetmete järjepidevus ja 
vastastikune täiendavus, hoiduda 
topeltrahastamisest ning saavutada 
kulutõhusus.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib kaasata Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja asjakohasel 
juhul ka eu-LISA 5. jaos osutatud 
järelevalve- ja hindamisülesannete 
täitmisse, tagamaks eelkõige, et 
rahastamisvahendi toel rakendatud 
meetmed oleksid kooskõlas asjaomase 
liidu acquis’ ja kokkulepitud liidu 
prioriteetidega.

4. Komisjon ja Euroopa Parlament 
võivad kaasata Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Ameti ja asjakohasel juhul 
ka eu-LISA 5. jaos osutatud järelevalve- ja 
hindamisülesannete täitmisse, tagamaks 
eelkõige, et rahastamisvahendi toel 
rakendatud meetmed oleksid kooskõlas 
asjaomase liidu acquis’ ja kokkulepitud 
liidu prioriteetidega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 12 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Käesoleva rahastamisvahendi toel 
ostetud tõhusaks ja turvaliseks 
piirikontrolliks vajaliku varustuse, 
sealhulgas transpordivahendite ja 
sidesüsteemide suhtes kohaldatakse 
järgmist:

12. Käesoleva rahastamisvahendi toel 
ostetud tõhusaks ja turvaliseks 
piirikontrolliks ning otsingu- ja 
päästetoiminguteks vajaliku varustuse, 
sealhulgas transpordivahendite ja 
sidesüsteemide suhtes kohaldatakse 
järgmist:

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Piirihalduse alane koolitus, mis on 
korraldatud käesoleva rahastamisvahendi 
toel, peab põhinema asjaomastel 
ühtlustatud ja tagatud kvaliteediga Euroopa 
haridus- ja koolitusstandarditel piiri- ja 
rannikuvalve valdkonnas.

13. Piirihalduse alane koolitus, mis on 
korraldatud käesoleva rahastamisvahendi 
toel, peab põhinema asjaomastel 
ühtlustatud ja tagatud kvaliteediga Euroopa
haridus- ja koolitusstandarditel piiri- ja 
rannikuvalve valdkonnas, kus pööratakse 
erilist tähelepanu inimõiguste küsimustele 
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ja neid reguleerivatele rahvusvahelistele 
konventsioonidele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 2024. aastal eraldab komisjon 
asjaomaste liikmesriikide programmidele 
kooskõlas I lisa punkti 1 alapunktis c ja 
punktides 2–11 osutatud kriteeriumidega 
artikli 10 lõike 1 punktis b viidatud 
lisasumma. Eraldis tehakse I lisa punkti 1 
alapunktis c ja punktides 2–11 osutatud 
kriteeriumide kohta leiduvate viimaste 
kättesaadavate statistiliste andmete alusel
ja hakkab kehtima alates 2025. 
kalendriaastast.

1. 2024. aastal eraldab komisjon 
pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist asjaomaste liikmesriikide 
programmidele kooskõlas I lisa punkti 1 
alapunktis c ja punktides 2–11 osutatud 
kriteeriumidega artikli 10 lõike 1 punktis b 
viidatud lisasumma. Eraldis tehakse I lisa 
punkti 1 alapunktis c ja punktides 2–11 
osutatud kriteeriumide kohta leiduvate 
viimaste kättesaadavate statistiliste 
andmete alusel. Eraldis hakkab kehtima 
alates 2025. kalendriaastast.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Temaatilisest rahastust alates 2025. 
aastast vahendite eraldamisel võetakse 
asjakohasel juhul arvesse edu, mis on 
saavutatud määruse (EL) .../... [ühissätete 
määrus] artiklis 12 osutatud 
tulemusraamistiku põhipunktide täitmisel, 
ning rakendamisel tuvastatud puudujääke.

3. Temaatilisest rahastust alates 2025. 
aastast vahendite eraldamisel võetakse 
asjakohasel juhul arvesse edu, mis on 
saavutatud määruse (EL) .../... [ühissätete 
määrus] artiklis 12 osutatud 
tulemusraamistiku põhipunktide täitmisel, 
ning rakendamisel tuvastatud puudujääke. 
Programmide kohta tehakse 
vahehindamine kooskõlas määruse (EL) 
.../... [ühissätete määrus] artiklitega 14–40 
ning käesoleva määruse artikliga 26.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid peavad oma 
programmis ja artiklis 27 osutatud iga-
aastastes tulemusaruannetes õigustama 
tegevustoetuse kasutamist käesoleva 
määruse eesmärkide saavutamise 
kontekstis. Enne programmi heakskiitmist 
peab komisjon pärast Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Ametiga viimase pädevuse 
ulatuses konsulteerimist vastavalt artikli 12 
lõikele 3 hindama tegevustoetuse 
kasutamise soovist teatanud liikmesriikide 
lähteolukorda, võttes arvesse nende 
liikmesriikide esitatud teavet ning 
võimaluse korral Schengeni hindamiste ja 
haavatavuse hindamiste raames 
kättesaadavat teavet, sealhulgas kõnealuste 
hindamiste järel esitatud soovitusi.

4. Liikmesriigid peavad oma 
programmis ja artiklis 27 osutatud iga-
aastastes tulemusaruannetes õigustama 
tegevustoetuse kasutamist käesoleva 
määruse eesmärkide saavutamise 
kontekstis. Enne programmi heakskiitmist 
peab komisjon pärast Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimist ja pärast 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga 
viimase pädevuse ulatuses konsulteerimist 
vastavalt artikli 12 lõikele 3 hindama 
tegevustoetuse kasutamise soovist teatanud 
liikmesriikide lähteolukorda, võttes arvesse 
nende liikmesriikide esitatud teavet ning 
võimaluse korral Schengeni hindamiste ja 
haavatavuse hindamiste raames 
kättesaadavat teavet, sealhulgas kõnealuste 
hindamiste järel esitatud soovitusi.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendist võib toetada tehnilise 
abi meetmeid, mida rakendatakse 
komisjoni algatusel või tema nimel. Neid 
meetmeid võib rahastada 100 % ulatuses.

Rahastamisvahendist võib toetada tehnilise 
abi meetmeid, mida rakendatakse pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist 
komisjoni algatusel või tema nimel. Neid 
meetmeid võib rahastada 100 % ulatuses.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tunnistavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti 
meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 
andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tunnistavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad selle nähtavuse, 
läbipaistvuse ja jälgitavuse (eriti meetmeid 
ja nende tulemusi reklaamides), andes eri 



PE628.605v02-00 14/18 AD\1171239ET.docx

ET

meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, 
tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud 
teavet.

sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 
üldsusele selle kohta sidusat, tulemuslikku 
ja proportsionaalset suunatud teavet.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab kooskõlas oma 
aruandlusnõuetega, mis tulenevad 
finantsmääruse artikli 43 lõike 3 punkti h 
alapunkti i alapunktist iii, ja V lisale 
tuginedes Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teabe tulemuste kohta.

1. Komisjon esitab kooskõlas oma 
aruandlusnõuetega, mis tulenevad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) 2018/10461 a artikli 41 lõike 3 
punkti h alapunktidest i ja ii, ning V lisale 
tuginedes Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule igal aastal teabe tulemuste 
kohta.

____________________

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuli 2018. aasta määrus (EL, 
Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse 
määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) 
nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) 
nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) 
nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) 
nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 
30.7.2018, lk 1).

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb käesoleva määruse, 
sealhulgas käesoleva rahastamisvahendi 
raames rakendatud meetmete 
vahehindamise ja tagasivaatelise 
hindamise.

1. Komisjon teeb käesoleva määruse, 
sealhulgas käesoleva rahastamisvahendi 
raames rakendatud meetmete 
vahehindamise ja tagasivaatelise 
hindamise. Hindamise tulemused 
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edastatakse viivitamata Euroopa 
Parlamendile.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab pärast 
vahehindamist ja tagasivaatavat uurimist 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ja Regioonide Komiteele järgmised 
dokumendid: ((

a) 2024. aasta juuniks vahehindamise 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta; see hindamise vahearuanne 
sisaldab ka hinnangut kooskõlas 
käesoleva määruse ja määrusega (EL) nr 
.../... [ühissätete määrus] tehtud 
vahekokkuvõttele;

b) hiljemalt 30. juunil 2027 
järelhindamise aruande käesoleva 
määruse ja erimääruste mõju kohta 
pärast riiklike programmide lõpetamist. 

Euroopa Parlament kutsub komisjoni 
osalema vahehindamist ja järelhindamist 
käsitlevas struktureeritud dialoogis.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad 15. 
veebruariks 2023 ja iga järgneva aasta 
samaks kuupäevaks kuni 2031. aastani 
(kaasa arvatud) esitama komisjonile iga-
aastase tulemusaruande, nagu see on 
sätestatud määruse (EL) .../... [ühissätete 
määrus] artikli 36 lõikes 6. 2023. aastal 
esitatav aruanne peab hõlmama programmi 

1. Liikmesriigid peavad 15. 
veebruariks 2023 ja iga järgneva aasta 
samaks kuupäevaks kuni 2031. aastani 
(kaasa arvatud) esitama komisjonile ja 
Euroopa Parlamendile iga-aastase 
tulemusaruande, nagu see on sätestatud 
määruse (EL) .../... [ühissätete määrus] 
artikli 36 lõikes 6. 2023. aastal esitatav 



PE628.605v02-00 16/18 AD\1171239ET.docx

ET

rakendamist kuni 30. juunini 2022. aruanne peab hõlmama programmi 
rakendamist kuni 30. juunini 2022.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2021.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2021 kuni 
31. detsembrini 2027.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) heade tavade vahetamine, et 
hinnata, edendada, toetada ja edasi 
arendada liidu poliitikameetmeid ja 
eesmärke, eelkõige põhiõiguste kaitsmisel 
seoses piirikontrolli eri aspektidega, 
eelkõige vähekaitstud isikute, eriti naiste, 
laste ja saatjata alaealiste tuvastamisel, 
neile viivitamata abi andmisel ning nende 
sotsiaalkaitse teenustesse suunamisel;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Meetmed, mille eesmärk on IT-
süsteemide ja sidevõrkude 
koostalitlusvõime parandamine.
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