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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Euroopa Liit seisab praegu silmitsi 
tõsiste piirihalduse, piirikaitse ja 
viisapoliitika alaste probleemidega. Oma 
14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis 
kordas Euroopa Parlament, et tema 
prioriteetideks on välispiiride 
tugevdamine ning tulevaste fondide 
piisaval tasemel rahastamine varjupaiga 
ja rände valdkonnas. Euroopa saab 
tugevamaks ja sihikindlamaks ainult siis, 
kui tema rahalisi vahendeid 
suurendatakse, mis nõuab kehtiva 
poliitika jätkuvat toetamist, liidu 
juhtprogrammidele eraldatavate 
vahendite suurendamist ja uute 
ülesannete jaoks täiendavate 
rahasummade eraldamist. Uued 
ülesanded ja suuremad jõupingutused 
nõuavad vastavate programmide, ametite 
ja asjaomaste liikmesriikide rahaliste 
vahendite, tehniliste seadmete ja töötajate 
arvu suurendamist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et edendada Euroopa 
integreeritud piirihalduse rakendamist –
Euroopa integreeritud piirihalduse osad on 
loetletud määruse (EL) 2016/1624 artiklis 
4: piirikontroll, otsingu- ja päästetööd 

(10) Selleks et edendada Euroopa 
integreeritud piirihalduse rakendamist –
Euroopa integreeritud piirihalduse osad on 
loetletud määruse (EL) 2016/1624 artiklis 
4: piirikontroll, otsingu- ja päästetööd 
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patrull- ja vaatlustegevuse käigus, 
riskianalüüs, liikmesriikidevaheline 
koostöö (mida toetab ja koordineerib 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet), 
asutustevaheline koostöö (sealhulgas 
korrapärane teabevahetus), koostöö 
kolmandate riikidega, tehnilised ja 
operatiivmeetmed Schengeni alal, mis on 
seotud piirikontrolliga ja mille eesmärk on 
tulla paremini toime ebaseadusliku 
sisserändega ja võidelda paremini 
piiriülese kuritegevusega, tipptasemel 
tehnoloogia kasutamine, kvaliteedikontroll 
ja solidaarsusmehhanismid – ja tagada, et 
sellest saaks igapäevase operatiivtegevuse 
osa, tuleks liikmesriikidele võimaldada 
liidu antavat piisavat rahalist toetust.

patrull- ja vaatlustegevuse käigus, 
riskianalüüs, liikmesriikidevaheline 
koostöö (mida toetab ja koordineerib 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet), 
asutustevaheline koostöö (sealhulgas 
korrapärane teabevahetus) ja koostöö ELi 
välistegevusega, näiteks tsiviilkriisiohjega, 
koostöö kolmandate riikidega, tehnilised ja 
operatiivmeetmed Schengeni alal, mis on 
seotud piirikontrolliga ja mille eesmärk on 
tulla paremini toime ebaseadusliku 
sisserändega ja võidelda paremini 
piiriülese kuritegevusega, tipptasemel 
tehnoloogia kasutamine, kvaliteedikontroll 
ja solidaarsusmehhanismid – ja tagada, et 
sellest saaks igapäevase operatiivtegevuse 
osa, tuleks liikmesriikidele võimaldada 
liidu antavat piisavat rahalist toetust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ühtse ja kvaliteetse 
välispiirikontrolli tagamiseks ja välispiiride 
seadusliku ületamise lihtsustamiseks tuleks 
aidata rahastamisvahendiga arendada 
Euroopa integreeritud piirihaldust, mis 
hõlmab poliitika, õiguse, süstemaatilise 
koostöö, finantskoormuse jagamise, 
ebaseaduslike rändajate kasutatavate 
piiripunktide olukorra ja muutuvate olude 
hindamise, personali, varustuse ja 
tehnikaga seotud kõiki meetmeid, mida 
võtavad liikmesriikide eri tasandite 
pädevad asutused ja Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet, kes teevad koostööd 
teiste osalejatega, nagu kolmandate riikide 
ja muude ELi asutustega, eelkõige 
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 
Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 
Ametiga (eu-LISA), Europoli ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

(17) Ühtse ja kvaliteetse 
välispiirikontrolli tagamiseks ja välispiiride 
seadusliku ületamise lihtsustamiseks tuleks 
aidata rahastamisvahendiga arendada 
Euroopa integreeritud piirihaldust, mis 
hõlmab poliitika, õiguse, süstemaatilise 
koostöö, finantskoormuse jagamise, 
ebaseaduslike rändajate kasutatavate 
piiripunktide olukorra ja muutuvate olude 
hindamise, personali, varustuse ja 
tehnikaga seotud kõiki meetmeid, mida 
võtavad liikmesriikide eri tasandite 
pädevad asutused ja Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet, kes teevad koostööd 
teiste osalejatega, nagu kolmandate riikide 
ja muude ELi asutustega, eelkõige 
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 
Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 
Ametiga (eu-LISA), Europoli, ELi 
kriisiohje ja rahvusvaheliste 
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organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Uued väljakutsed ja täiendavad 
ülesanded nõuavad piirihalduses 
osalevate ametite varustamist vajalike 
rahaliste vahendite ja töötajatega. Lisaks 
noortele spetsialistidele tuleks tööle võtta 
ka kogenud eksperte liikmesriikidest ning 
neile tuleks anda kogemustele vastav 
palgaaste.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Kuna piiri- ja viisahaldus on 
tugevalt seotud teiste 
poliitikavaldkondadega, nagu Merendus-
ja Kalandusfond või ELi pettustevastase 
võitluse programm, peaks komisjon 
tagama tihedalt koordineeritud 
lähenemisviisi, võimaliku koostoime ja 
vastavate kulutuste läbipaistvuse. Selged 
ja läbipaistvad eeskirjad peaksid hoidma 
ära topeltrahastamise.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Rahastamisvahendist toetatavaid 
meetmeid, mida võetakse kolmandates 
riikides ja nendega seoses, tuleks 

(34) Rahastamisvahendist toetatavaid 
meetmeid, mida võetakse kolmandates 
riikides ja nendega seoses, tuleks 
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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.

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, muu hulgas tsiviilkriisiohjes 
osalemise kaudu, ja tugevdada nende 
piirivalve- ja piirihaldussuutlikkuse 
olulisemaid aspekte liidu rändepoliitika ja 
sisejulgeolekuga seotud eesmärkide 
seisukohast huvi pakkuvates valdkondades.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Käesolevas määruses tuleks 
kindlaks määrata liikmesriikide 
programmide jaoks ette nähtavad esialgsed 
summad, mis arvutatakse I lisas sätestatud 
kriteeriumide põhjal, milles võetakse 
arvesse maa- ja merepiiri lõikude pikkust 
ja ohutaset, lennujaamade ja konsulaatide 
töökoormust ning konsulaatide arvu.

(38) Käesolevas määruses tuleks 
kindlaks määrata liikmesriikide 
programmide jaoks ette nähtavad esialgsed 
summad, mis arvutatakse I lisas sätestatud 
kriteeriumide põhjal, milles võetakse 
arvesse maa- ja merepiiri lõikude pikkust 
ja ohutaset, tuginedes hiljutistele ja 
ajaloolistele andmetele, lennujaamade ja 
konsulaatide töökoormust ning 
konsulaatide arvu.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Vahehindamist tuleks kasutada 
selleks, et hinnata programmide 
tulemuslikkust ja ELi lisaväärtust, 
lahendada esimeses etapis ilmnenud 
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probleemid ja anda läbipaistev ülevaade 
rakendamisest.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Võttes arvesse Euroopa Liidu 
möödunud aastate drastilisi kogemusi 
piirihalduse ja viisapoliitika valdkonna 
probleemide alal ja paindliku rahastamise 
puudumist nende probleemide 
lahendamiseks, peaks temaatiline rahastu 
olema kättesaadav ilmnevate uute 
probleemide lahendamiseks ja selleks, et 
luua ELi lisaväärtust ilma olemasolevaid 
varusid ja paindlikkusinstrumente ära 
kasutamata.

Muudatusettepanek 10

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 

(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 või osaleda liidu 
välistegevuses, näiteks tsiviilkriisiohjes, 
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 
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nende koostalitlusvõime väljaarendamine. 
Komisjon määrab need erimeetmed 
kindlaks oma tööprogrammides.

menetlemise ajakohastamine ning uute 
suuremahuliste IT-süsteemide ja nende 
koostalitlusvõime väljaarendamine. 
Komisjon määrab need erimeetmed 
kindlaks oma tööprogrammides.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kliimalepet 
ning saavutada ÜRO säästva arengu 
eesmärgid, aidatakse käesoleva 
rahastamisvahendi kaudu kliimameetmeid 
laiemalt kajastada ja panustada 
üldeesmärgi saavutamisele, st sellele, et 
liidu eelarvekulutustest eraldataks 25 %
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
rahastamisvahendi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

(57) Kajastades kliimamuutusega 
võitlemise pakilisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kliimalepet 
ning olla esimeste hulgas, kes viivad ellu
ÜRO kestliku arengu eesmärgid, sh soolise 
võrdõiguslikkuse, aidatakse käesoleva 
rahastamisvahendi kaudu kliimameetmeid 
laiemalt kajastada ja panustada 
üldeesmärgi saavutamisele, st sellele, et 
liidu eelarvekulutustest eraldataks 
mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 
2021–2027 vähemalt 25 % ning 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2027. aastaks 30 % kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks 
rahastamisvahendi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) Üleminekuperioodil ja kogu 
rahastamisvahendi rakendamise ajal on 
oluline tagada usaldusväärne 
finantsjuhtimine ja õiguskindlus. 
Ajavahemikul 2014–2020 võetud 
meetmeid ei tohiks ülemineku ajal 
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katkestada.

Muudatusettepanek 13

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;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 sätestatud erieesmärkide 
raames rakendatakse rahastamisvahendit 
käesoleva määruse II lisas loetletud 
rakendusmeetmete kaudu.

3. Lõikes 2 sätestatud erieesmärkide 
raames rakendatakse rahastamisvahendit 
muu hulgas käesoleva määruse II lisas 
loetletud rakendusmeetmete kaudu.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 3 osutatud eesmärkide 
raames ja kooskõlas II lisas loetletud 
rakendusmeetmetega toetatakse 
rahastamisvahendist eelkõige III lisas 
loetletud meetmeid.

1. Artiklis 3 osutatud eesmärkide 
raames ja vajaduse korral kooskõlas 
II lisas loetletud rakendusmeetmetega 
toetatakse rahastamisvahendist eelkõige 
III lisas loetletud meetmeid.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Rahastamisvahendi rakendamine 
ei tohi tuua kaasa suurt halduskoormust, 
mis mõjutab negatiivselt selle 
tulemuslikkust või takistab liikmesriikidel 
rahastamist saada.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon ja liikmesriigid teevad 
rahastamisvahendi rakendamisel 
koostööd. Komisjon loob tugiteenuse ja 
kontaktpunti, et pakkuda liikmesriikidele 
tuge ja aidata kaasa vahendite 
tulemuslikule jaotamisele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastamisvahendi rakendamiseks 
on aastateks 2021–2027 ette nähtud 
rahastamispakett, mille suurus 
jooksevhindades on 8 018 000 000 eurot.

1. Rahastamisvahendi rakendamiseks 
on aastateks 2021–2027 ette nähtud 
rahastamispakett, mille suurus 2018. aasta 
hindades on 7 087 760 000 eurot 
(jooksevhindades 8 018 000 000 eurot).

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. märtsi ja 30. mai resolutsioonidega (järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta) tehakse ettepanek rahastamispaketi muutmiseks. 
Aluseks on võetud programmide kaupa tehtud esialgne tehniline jaotus, mida võidakse veel 
muuta. Seejuures tuleb aga järgida nimetatud resolutsioonides sõnastatud Euroopa 
Parlamendi üldist seisukohta ja võtta arvesse, et kogusumma moodustab EL-27 
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kogurahvatulust 1,3 %.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 4 811 000 000 eurot eraldatakse 
eelarve jagatud täitmise raames 
rakendatavatele programmidele ja sellest 
summast 157 200 000 eurot artiklis 16 
osutatud transiidi eriskeemile, mida
rakendatakse eelarve jagatud täitmise 
raames;

(a) 4 252 833 000 eurot 2018. aasta 
hindades (4 811 000 000 eurot 
jooksevhindades) eraldatakse eelarve 
jagatud täitmise raames rakendatavatele 
programmidele ja sellest summast 
138 962 000 eurot 2018. aasta hindades 
(157 200 000 eurot jooksevhindades)
artiklis 16 osutatud transiidi eriskeemile, 
mida rakendatakse eelarve jagatud täitmise 
raames;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 3 207 000 000 eurot eraldatakse 
temaatilisele rahastule.

(b) 2 834 927 000 eurot 2018. aasta 
hindades (3 207 000 000 eurot
jooksevhindades) eraldatakse temaatilisele 
rahastule.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 4 009 000 000 eurot 
liikmesriikidele vastavalt I lisas sätestatud 
kriteeriumidele;

(a) 3 543 880 000 eurot 2018. aasta 
hindades (4 009 000 000 eurot
jooksevhindades) liikmesriikidele vastavalt 
I lisas sätestatud kriteeriumidele;
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 802 000 000 eurot liikmesriikidele 
programmide jaoks ette nähtud eraldiste 
kohandamiseks vastavalt artikli 13 
lõikele 1.

(b) 708 953 000 eurot 2018. aasta 
hindades (802 000 000 eurot
jooksevhindades) liikmesriikidele 
programmide jaoks ette nähtud eraldiste 
kohandamiseks vastavalt artikli 13 
lõikele 1.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liidu eelarvest eraldatava rahalise 
toetuse võib suurendada 100 %-ni 
rahastamiskõlblikest kogukuludest 
erakorralise abi jaoks.

5. Liidu eelarvest eraldatava rahalise 
toetuse võib suurendada 100 %-ni 
rahastamiskõlblikest kogukuludest 
erakorralise abi jaoks, muu hulgas 
tsiviilkriisiohjes osalemise kaudu.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui mõni liikmesriik otsustab 
rahastamisvahendi toel rakendada projekte 
koos kolmanda riigiga või kolmandas 
riigis, peab ta enne projekti algust 
komisjoniga konsulteerima.

10. Kui mõni liikmesriik otsustab 
rahastamisvahendi toel rakendada projekte 
koos kolmanda riigiga või kolmandas 
riigis, sealhulgas osalemine 
tsiviilkriisiohjes, peab ta enne projekti 
algust komisjoniga konsulteerima.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Kui mõni liikmesriik otsustab 
rahastamisvahendi toel rakendada koos 
kolmanda riigiga või kolmandas riigis 
meetmeid, mis on seotud ebaseadusliku 
piiriületamise seire, avastamise, 
tuvastamise, jälgimise, tõkestamise ja 
peatamisega eesmärgiga avastada ja 
tõkestada õigusliku aluseta sisserännet ja 
piiriülest kuritegevust ning nende vastu 
võidelda või aidata kaitsta ja päästa 
rändajate elu, peab ta tagama, et ta on 
kooskõlas määruse (EL) nr 1052/2013 
artikliga 20 komisjoni kõnealuse kolmanda 
riigiga sõlmitud kahepoolsest või 
mitmepoolsest koostöölepingust 
teavitanud.

11. Kui mõni liikmesriik otsustab 
rahastamisvahendi toel rakendada koos 
kolmanda riigiga või kolmandas riigis 
meetmeid, mis on seotud ebaseadusliku 
piiriületamise seire, avastamise, 
tuvastamise, jälgimise, tõkestamise ja 
peatamisega eesmärgiga avastada ja 
tõkestada ebaseaduslikku sisserännet ja 
piiriülest kuritegevust ning nende vastu 
võidelda või aidata kaitsta ja päästa 
rändajate elu, peab ta tagama, et ta on 
kooskõlas määruse (EL) nr 1052/2013 
artikliga 20 komisjoni kõnealuse kolmanda 
riigiga sõlmitud kahepoolsest või 
mitmepoolsest koostöölepingust 
teavitanud.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 12 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriigid võivad otsustada osta 
rahastamisvahendi toel seadmeid 
mitmeotstarbeliste mereoperatsioonide 
jaoks, eeldusel et neid seadmeid, mida
haldab asjaomane siseriiklik ametiasutus, 
kasutatakse ühe aasta jooksul ja kogu 
riiklikul eesmärgil kasutamise ajal 
vähemalt 60 % ulatuses 
piirivalveoperatsioonideks. Need seadmed 
registreeritakse Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Ameti tehniliste seadmete 
reservis, et teha need vahendid 
kättesaadavaks kooskõlas määruse (EL) 
2016/1624 artikli 39 lõikega 8;

(c) liikmesriigid võivad otsustada osta 
mitmeotstarbelisi vahendeid või arendada 
IKT-süsteeme, eeldusel et neid seadmeid, 
kui neid haldab asjaomane siseriiklik 
ametiasutus, kasutatakse ühe aasta jooksul 
ja kogu riiklikul eesmärgil kasutamise ajal 
vähemalt 60 % ulatuses 
piirivalveoperatsioonideks. Seadmed 
registreeritakse Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Ameti tehniliste seadmete 
reservis, et teha need vahendid 
kättesaadavaks kooskõlas määruse (EL) 
2016/1624 artikli 39 lõikega 8;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad otsustada osta 
seadmeid või arendada IKT-süsteeme 
mitmeotstarbeliseks kasutamiseks, 
eeldusel et neid seadmeid ja süsteeme, kui 
neid haldab asjaomane siseriiklik 
ametiasutus, kasutatakse peamiselt 
asjaomase fondi või rahastamisvahendi 
alla kuuluvateks meetmeteks. Fond või 
rahastamisvahend võib täielikult hõlmata 
selliste meetmete maksumust.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada rahastamisvahendi 
tulemuslikud edusammud oma eesmärkide 
saavutamisel, antakse komisjonile 
kooskõlas artikliga 29 õigus võtta VIII lisa 
muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, 
et vaadata näitajad vajaduse korral läbi ja 
neid täiendada ning et lisada käesolevasse 
määrusesse sätted järelevalve- ja 
hindamisraamistiku kehtestamise, 
sealhulgas liikmesriikidele esitatava teabe 
kohta.

5. Selleks et tagada rahastamisvahendi 
tulemuslikud edusammud oma eesmärkide 
saavutamisel, antakse komisjonile 
kooskõlas artikliga 29 õigus võtta VIII lisa 
muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, 
et vaadata näitajad vajaduse korral läbi ja 
neid täiendada ning et lisada käesolevasse 
määrusesse sätted järelevalve- ja 
hindamisraamistiku kehtestamise, 
sealhulgas liikmesriikide esitatava teabe 
kohta. Läbivaatamise alusena võtab 
komisjon arvesse projektide rakendamise 
paranemist, kvalitatiivseid kulutusi, 
tarbetu halduskoormuse vähendamist, 
liikmesriikidele antava toe tulemuslikkust 
ning Sisejulgeolekufondi üldisi prioriteete 
piiride ja viisade osas.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Rahaliste vahendite esialgseks 
eraldamiseks hinnatakse töökoormust 

7. Rahaliste vahendite esialgseks 
eraldamiseks hinnatakse töökoormust 
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möödunud 36 kuu uusimate keskmiste 
näitajate põhjal, mis on kättesaadavad 
käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeval. Vahekokkuvõtte 
tegemiseks hinnatakse töökoormust 
möödunud 36 kuu uusimate keskmiste 
näitajate põhjal, mis on kättesaadavad 
2024. aastal tehtava vahehindamise ajal. 
Töökoormuse hindamise aluseks on 
järgmised tegurid:

möödunud 36 kuu uusimate keskmiste 
näitajate ja ajalooliste andmete põhjal, mis 
on kättesaadavad käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeval. 
Vahekokkuvõtte tegemiseks hinnatakse 
töökoormust uusimate ja ajalooliste
keskmiste näitajate põhjal, mis on 
kättesaadavad 2024. aastal tehtava 
vahehindamise ajal. Töökoormuse 
hindamise aluseks on järgmised tegurid:

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 11 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Rahaliste vahendite esialgseks 
eraldamiseks määratakse punktis 10 
osutatud aruandes kindlaks iga piirilõigu 
keskmine ohutase, tuginedes möödunud 36 
kuu uusimatele keskmistele näitajatele, mis 
on kättesaadavad käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeval. 
Vahekokkuvõtte tegemiseks määratakse 
lõikes 10 osutatud aruandes kindlaks iga 
piirilõigu keskmine ohutase, tuginedes 
möödunud 36 kuu uusimatele keskmistele 
näitajatele, mis on kättesaadavad 2024. 
aastal tehtava vahehindamise ajal. Selles 
määratakse määruses (EL) nr 1052/2013 
määratletud ohutasemeid kohaldades iga 
piirilõigu kohta kindlaks järgmised 
konkreetsed kaalutegurid:

11. Rahaliste vahendite esialgseks 
eraldamiseks määratakse punktis 10 
osutatud aruandes kindlaks iga piirilõigu 
keskmine ohutase, tuginedes möödunud 36 
kuu uusimatele keskmistele näitajatele ja 
ajaloolistele andmetele, mis on 
kättesaadavad käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeval. 
Vahekokkuvõtte tegemiseks määratakse 
lõikes 10 osutatud aruandes kindlaks iga 
piirilõigu keskmine ohutase, tuginedes 
uusimatele ja ajaloolistele keskmistele 
näitajatele, mis on kättesaadavad 2024. 
aastal tehtava vahehindamise ajal. Selles 
määratakse määruses (EL) nr 1052/2013 
määratletud ohutasemeid kohaldades iga 
piirilõigu kohta kindlaks järgmised 
konkreetsed kaalutegurid:

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) piirikontrolli või piiril täidetavate 
ülesannete eest vastutavate siseriiklike 
ametiasutuste koostöö tõhustamine riigi 

(c) piirikontrolli või piiril täidetavate 
ülesannete eest vastutavate siseriiklike 
ametiasutuste koostöö tõhustamine riigi 
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tasandil ja ELi tasandil kas liikmesriikide 
vahel või ühelt poolt liikmesriikide ja 
teiselt poolt asjaomaste liidu organite, 
asutuste ja ametite või kolmandate riikide 
vahel;

tasandil ja ELi tasandil kas liikmesriikide 
vahel või ühelt poolt liikmesriikide ja 
teiselt poolt asjaomaste liidu organite, 
asutuste ja ametite, sealhulgas välistegevus 
ja sellega seotud meetmed, või kolmandate 
riikide vahel;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa integreeritud piirihalduse 
arendamise valdkonna koolitus, võttes 
arvesse operatiivvajadusi ja riskianalüüsi 
ning täielikus kooskõlas põhiõigustega;

(c) Euroopa integreeritud piirihalduse 
arendamise valdkonna koolitus, kaasa 
arvatud tsiviilkriisiohje eesmärgil, võttes 
arvesse operatiivvajadusi ja riskianalüüsi 
ning täielikus kooskõlas põhiõigustega;

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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