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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon on vastu võtnud ambitsioonika Euroopa 

tegevuskava rände kohta; peab kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa Ülemkogu ei ole 

tehtud avaldustest hoolimata sama ambitsioonikas ning et ta ei ole võimeline komisjoni 

toetama; 

2. tunnustab komisjoni ettepanekut luua mehhanism 40 000 inimese ümberpaigutamiseks 

aastatel 2016–2017, kogumaksumusega 240 000 000 eurot; toetab mõnede liikmesriikide 

tehtud pingutusi, kuna need on kiitnud heaks komisjoni esitatud arvu ning mõningatel 

juhtudel isegi rohkem, kuid taunib asjaolu, et teatavate liikmesriikide tahtmatuse tõttu ei 

ole 40 000 inimese arvu veel saavutatud;  

3. tunnustab ka komisjoni soovitust alustada ümberasustamise programmi ja kiidab heaks, et 

2015. ja 2016. aastal eraldatakse sel eesmärgil täiendavalt 50 000 000 eurot; rõhutab, et 

selleks varutud summa tuleks viia kooskõlla tulevaste rändevoogude tegelike vajadustega 

ning seejärel summat vastavalt ka kohandada;  

4. peab õigeks, et 2015. aasta paranduseelarve projektis nr 5 on Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi vahendeid suurendatud 57 000 000 euro võrra ja 2016. aasta eelarve 

projektis veel 169 000 000 euro võrra (ümberplaneerimist arvestades 171 000 000 euro 

võrra); peab aga kahetsusväärseks, et sellal kui selles fondis Euroopa ühise 

varjupaigasüsteemi tugevdamiseks ja arendamiseks ette nähtud summad rohkem kui 174 

000 000 euro võrra (ümberplaneerimist arvestades 161 694 285 euro võrra) suurenevad, 

väheneb seadusliku rände, integratsiooni ning õiglaste ja toimivate 

tagasipöördumisstrateegiate parendamise toetuseks kasutatav raha ligikaudu 5 000 000 

euro võrra (ümberplaneerimist arvestades + 9 985 847 euro võrra); 

5. palub komisjonil koostada võimalikult täpne hinnang Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi vajaduste kohta kuni 2020. aastani ja selle põhjal esitada ettepanek 

suurendada rubriigi 3 assigneeringuid ning seoses mitmeaastase finantsraamistiku 

läbivaatamisega, mis peab lõppema 2016. aastaks, jaotada vahendid vajaduse korral fondi 

eri rakendusprogrammide vahel ümber; rõhutab ka, et sellised rahastamised kujutavad 

endast tõelist Euroopa lisaväärtust ning seega ei toetata nendega ainult olemasolevaid 

riiklikke programme; 

6. teatab kavatsusest muuta Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi eelarve liigendust, et 

suurendada selle läbipaistvust ja paremini kontrollida iga-aastaste assigneeringute 

suunamist fondi eri rakendusprogrammide ja -vahendite vahel; loodab, et fondi 

paindlikkus edaspidi suureneb; 

7. on rahul, et 2016. aasta eelarve projektis on Frontexi osa suurendatud 41 245 000 euro 

võrra; palub esitada usaldusväärsed andmed operatsioonide Triton ja Poseidon kulude 

kohta; peab kahetsusväärseks, et üksteist aastat pärast selle asutamist Varssavis ei ole 

Frontexi ja Poola riigi vahel veel allkirjastatud kokkulepet ameti asukoha kohta, mistõttu 

puuduvad ameti töötajatel ka optimaalsed töötingimused; palub komisjonil anda rohkem 
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teavet ettepaneku kohta muuta Frontexi volitusi isikute tagasipöördumise korraldamisel; 

8. võtab teadmiseks, et nõukogu ei ole teinud kärpeid rubriigi 3 peamistes eelarveridades, 

mis käsitlevad Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ja Euroopa Liidu 

Sisejulgeolekufondi, rõhutades sellega vajadust neid suurendada; sellegipoolest kritiseerib 

rahaliste vahendite kärpeid arengukoostöövahendi sisserände ja varjupaiga eelarveridadel 

(kulukohustuste assigneeringute osas -200 000 eurot ja maksete assigneeringute osas -5 

miljonit eurot) ning vaesuse vähendamise vastase võitluse jaoks ette nähtud eelarveridadel 

nii Vahemereriikide puhul (maksete assigneeringute osas - 50 miljonit) kui ka 

idapartnerluse puhul (maksete assigneeringute osas -12 miljonit eurot) ning üldisemalt 

ühinemiseelse abi rahastamisvahendi puhul; on arvamusel, et kavandatavad kärped 

annavad edasiste rändevoogude ärahoidmise üldises strateegias vastupidise tulemuse; 

9. rõhutab, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti osa varjupaigaküsimuste 

korraldamises edaspidi suureneb; märgib, et tugiameti koosseisu suurendamine nelja isiku 

võrra, nagu on kirjas paranduseelarve projektis nr 5, on kindlasti ebapiisav, ning ameti 

vahendite kärpimine 2016. aasta eelarve projektis on täielikult vastuolus praeguste 

tegelike vajadustega (sihtotstarbelisi tulusid arvestamata); 

10. võtab teadmiseks Europoli rolli võitluses inimkaubanduse vastu ning eriti tema tegevuse 

võitluses kriminaalsete võrgustikega, mis nõuab täiendavat personali vähemalt kolmes 

hiljuti kindlaksmääratud kriisipiirkonnas; märgib, et kolme täiendava ametikoha loomine 

ei ole piisav selliste erakordselt nõudlike ülesannete täitmiseks, ning 2016. aasta 

eelarveprojektis selleks eraldatud vahendid ei taga küllaldaselt ressursse nende ülesannete 

nõuetekohaseks lahendamiseks; 

11. nõuab, et justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste töötajaskonda ei vähendataks ja 

töötajaid ei paigutataks automaatselt ümber; kutsub üles rakendama nende asutuste suhtes 

tõelist keskpika perioodi strateegiat ja pikaajalist strateegiat; 

12. tunnustab varjupaiga- ja rändevaldkonna vahendite suurendamist 2016. aasta eelarve 

projektis; rõhutab, et kasutamata raha on võimalik üle kanda teistele eelarveridadele, et 

oleks võimalik lahendada ootamatuid probleeme ja arenguid, nagu on sätestatud Euroopa 

rändealases tegevuskavas; 

13. peab liikmesriikides avastatud arvukate pettuste ja majandamisvigade tõttu oluliseks 

ranget kontrolli kõikide sisserändega seotud rahaliste vahendite kasutamise üle ning erilise 

tähelepanu pööramist eelkõige hanke- ja allhankemenetlustele. 
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