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LÜHISELGITUS

Üha mitmekesisemaks ja keerukamaks muutuvad julgeolekuohud ei tunne piire ning 
kooskõlastatud tegevus ELi tasandil ning liikmesriikide tugevam rahaline ja tehniline 
toetamine on otsustava tähtsusega.

Seetõttu toetab arvamuse koostaja komisjoni ettepanekut, millega kavandatakse 
Sisejulgeolekufondi rahastamispaketti ajavahemikuks 2021–2027 rohkem kui kahekordistada. 
Sisejulgeolekufond on liidu rahastamisvahend, mis on loodud selleks, et hõlbustada piiriülest 
koostööd ja piiriüleseid ühisoperatsioone, suurendada teabevahetust ning tugevdada 
suutlikkust ennetada organiseeritud kuritegevust ja küberkuritegevust ja nende vastu võidelda 
ning võidelda ka terrorismi ja radikaliseerumise vastu. Arvamuse koostaja soovib rõhutada, 
kui oluline on kriisiohje, sealhulgas ennetamine, valmisolek, vastupanuvõime ja tagajärgede 
likvideerimine, mis tuleb lisada uue fondi poliitikaeesmärkide hulka, kuna need on 
sisejulgeoleku tagamise olulised osad.

Võttes arvesse praeguse politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise 
ning kriisiohje rahastamisvahendi (ISF-P) vahehindamise tulemusi, on järgmise perioodi 
peamine ülesanne tagada fondi suurem paindlikkus ja tõhusus ning vähendada 
halduskoormust miinimumini. Arvamuse koostaja hinnangul on see peamine prioriteet ja ta 
tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle, mis on samm õiges suunas. Esitatud 
muudatusettepanekute eesmärk on suurendada meetmete ja rakendusmeetmetega seotud 
paindlikkust. Sama oluline on tagada, et aruandlusnõuded on proportsionaalsed ja asjakohased 
ning ei suurenda toetusesaajate ja haldusasutuste halduskoormust.

Julgeolek on valdkondadevaheline küsimus ning seetõttu on tervitatav ja vajalik suurendada 
komisjoni ettepaneku kohaselt Sisejulgeolekufondi koostoimet ja sidusust teiste ELi 
vahenditega. Samuti mõjutavad üleilmsed julgeolekuküsimused ja väljaspool ELi piire 
võetavad meetmed otseselt liidu sisejulgeolekut. Seepärast tuleks kolmandate riikidega seotud 
meetmete võtmist jätkata ja neid kõnealusest fondist toetada ning need peavad ühtlasi 
täiendama liidu sisejulgeoleku prioriteete ja välispoliitika eesmärke asjaomastes riikides.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli
67 lõike 3 kohane liidu eesmärk tagada 
kõrge turvalisuse tase vabadusel, 

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artikli 67 lõike 3 kohane liidu eesmärk 
tagada kõrge turvalisuse tase vabadusel, 
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turvalisusel ja õigusel rajaneval alal tuleks 
saavutada muu hulgas kuritegevuse 
tõkestamise ja selle vastu võitlemise 
meetmete ning liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja muude riiklike 
ametiasutuste, sh liidu asjaomaste liidu
asutuste ja muude organite ning asjaomaste 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide tegevuse 
koordineerimise ja koostöö meetmetega.

turvalisusel ja õigusel rajaneval alal tuleks 
saavutada muu hulgas kuritegevuse 
tõkestamise ja selle vastu võitlemise 
meetmete ning liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja muude riiklike 
ametiasutuste, sh liidu asjaomaste asutuste 
ja muude organite ning asjaomaste 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide tegevuse 
koordineerimise ja koostöö meetmete ning 
tsiviilkriisiohjega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
tuleks võtta liidu tasandil meetmeid, et 
kaitsta inimesi ja kaupu üha kasvavate 
piiriüleste ohtude eest ja toetada 
liikmesriikide pädevate asutuste tööd. 
Terrorism, raske ja organiseeritud 
kuritegevus, suure liikuvusega kuritegevus, 
uimastikaubandus, korruptsioon, 
küberkuritegevus ning inim- ja 
relvakaubandus tekitavad liidule endiselt 
sisejulgeolekuprobleeme.

(5) Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
tuleks võtta liidu tasandil meetmeid, et 
kaitsta inimesi ja kaupu üha kasvavate
piiriüleste ohtude eest ja toetada 
liikmesriikide pädevate asutuste tööd. 
Terrorism, raske ja organiseeritud 
kuritegevus, suure liikuvusega kuritegevus, 
uimastikaubandus, korruptsioon, 
küberkuritegevus, hübriidohud ning inim-
ja relvakaubandus tekitavad liidule endiselt 
sisejulgeolekuprobleeme.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kooskõlas liidu tasandil 
kindlaksmääratud jagatud prioriteetidega 
tuleks fondist liidu kõrgetasemelise 
julgeoleku tagamiseks toetada meetmeid, 
mille eesmärk on tegeleda peamiste 
julgeolekuohtudega, eelkõige võidelda 
terrorismi ja radikaliseerumise, raske ja 
organiseeritud kuritegevuse ja 
küberkuritegevusega ning abistada ja 

(11) Kooskõlas liidu tasandil 
kindlaksmääratud jagatud prioriteetidega 
tuleks fondist liidu kõrgetasemelise 
julgeoleku tagamiseks toetada meetmeid, 
mille eesmärk on tegeleda peamiste 
julgeolekuohtudega, eelkõige võidelda 
terrorismi ja radikaliseerumise, raske ja 
organiseeritud kuritegevuse ja 
küberkuritegevusega ning abistada ja 
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kaitsta kuriteoohvreid. Fondi abil 
tagatakse, et liit ja liikmesriigid on hästi 
varustatud esilekerkivate uute ohtudega 
tegelemiseks ja tegeliku julgeolekuliidu 
rakendamiseks. Selleks tuleks anda rahalist 
abi parema teabevahetuse toetamiseks, 
operatiivkoostöö tugevdamiseks ning 
riikide ja ühise suutlikkuse parandamiseks.

kaitsta kuriteoohvreid. Fondi abil 
tagatakse, et liit ja liikmesriigid on hästi 
varustatud esilekerkivate uute ohtudega, 
sealhulgas hübriidohtudega tegelemiseks 
ja tegeliku julgeolekuliidu rakendamiseks. 
Selleks tuleks anda rahalist abi parema 
teabevahetuse toetamiseks, 
operatiivkoostöö tugevdamiseks ning 
riikide ja ühise suutlikkuse parandamiseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Fondi terviklikus raamistikus 
antava rahalise abiga tuleks toetada 
eelkõige politsei- ja õiguskoostööd ja 
ennetustegevust sellistes valdkondades 
nagu raske ja organiseeritud kuritegevus, 
ebaseaduslik relvakaubandus, 
korruptsioon, rahapesu, uimastikaubandus, 
keskkonnavastased kuriteod, teabe 
vahetamine ja sellele juurdepääs, terrorism, 
inimkaubandus, ebaseadusliku sisserände 
ärakasutamine, laste seksuaalne 
ärakasutamine, laste väärkohtlemist 
kujutava visuaalse materjali ja lapsporno 
levitamine ja küberkuritegevus. Samuti 
tuleks fondist toetada inimeste ja elutähtsa 
taristu kaitset julgeolekuga seotud 
intsidentide eest ning julgeolekuriskide 
tõhusat juhtimist ja -kriiside ohjamist. 
Selleks tuleks muu hulgas välja töötada 
ühised poliitikapõhimõtted (strateegiad, 
poliitikatsüklid, programmid ja 
tegevuskavad), võtta vastu õigusakte ja 
teha praktilist koostööd.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Pidades silmas kliimamuutustega 
võitlemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet 
ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidest, aitab fond võtta arvesse 
kliimameetmeid ja saavutada kogu eelarvet 
hõlmav eesmärk, mille kohaselt peaks 
25 % ELi kulutustest toetama 
kliimaeesmärkide täitmist. Fondi 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal 
tehakse kindlaks asjakohased meetmed 
ning neid hinnatakse uuesti asjakohaste 
hindamiste ja läbivaatamiste käigus.

(45) Pidades silmas kliimamuutustega 
võitlemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet 
ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidest, aitab fond võtta arvesse 
kliimameetmeid ja saavutada üldeesmärki, 
mille kohaselt peaks mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kestuse ajal 
25 % ELi kulutustest toetama 
kliimaeesmärkide täitmist, ning iga-aastast 
30 % eesmärki võimalikult kiiresti, kuid 
hiljemalt 2027. aastaks. Fondi 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal 
tehakse kindlaks asjakohased meetmed 
ning neid hinnatakse uuesti asjakohaste 
hindamiste ja läbivaatamiste käigus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sisejulgeolekufond aitab kaasa 
kõrge julgeolekutaseme tagamisele liidus, 
võideldes terrorismi ja radikaliseerumise, 
organiseeritud kuritegevuse ja 
küberkuritegevusega ning abistades ja 
kaitstes kuritegevuse ohvreid.

1. Sisejulgeolekufond aitab kaasa 
kõrge julgeolekutaseme tagamisele liidus, 
võideldes eelkõige terrorismi ja 
radikaliseerumise, raske, organiseeritud ja 
rahvusvahelise kuritegevuse, 
küberkuritegevuse, uimastikaubanduse ja 
inimelunditega kauplemise vastu ning 
abistades ja kaitstes kuritegevuse ohvreid. 
Fondist toetatakse ka julgeolekuriskideks 
ja -kriisideks valmisolekut ning nende 
ohjamist.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suurendada teabevahetust liidu 
õiguskaitseasutustes, muudes pädevates 

(a) suurendada teabevahetust liidu 
õiguskaitseasutustes, muudes pädevates 
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ametiasutustes ja muudes asjaomastes liidu 
organites ja nende vahel, aga ka 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega;

ametiasutustes ja muudes asjaomastes liidu 
organites ja nende vahel, sealhulgas 
välistegevuse ja sellega seotud meetmete 
osas, aga ka kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega;

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetada jõupingutusi, et suurendada 
suutlikkust kuritegevuse, sealhulgas 
terrorismi ennetamise ja selle vastu 
võitlemise valdkonnas, eelkõige 
liikmesriikide avaliku sektori asutuste, 
kodanikuühiskonna ja erasektori partnerite 
tihedama koostöö kaudu.

(c) toetada jõupingutusi, et suurendada 
suutlikkust kuritegevuse, sealhulgas 
terrorismi ennetamise ja selle vastu 
võitlemise valdkonnas, eelkõige 
liikmesriikide avaliku sektori asutuste, 
kodanikuühiskonna ja erasektori partnerite 
tihedama koostöö ning tsiviilkriisiohje 
kaudu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

II ja III lisas loetletud rakendusmeetmed ja meetmed ei tohiks olla ammendavad, vaid neid 
tuleks käsitleda pigem suunistena või näidete kogumina selle kohta, mida Euroopa Komisjon 
peab kõige soovitavamaks. Vajaduse korral peaks liikmesriikidel siiski olema võimalik valida 
fondi eesmärkide raames muid asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
raames ja kooskõlas II lisas loetletud 
rakendusmeetmetega toetatakse fondist 
eriti neid meetmeid, mis on loetletud III 
lisas.

1. Artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
raames ja vajaduse korral kooskõlas 
II lisas loetletud rakendusmeetmetega 
toetatakse fondist eriti neid meetmeid, mis 
on loetletud III lisas.

Selgitus

II ja III lisas loetletud rakendusmeetmed ja meetmed ei tohiks olla ammendavad, vaid neid 
tuleks käsitleda pigem suunistena või näidete kogumina selle kohta, mida Euroopa Komisjon 
peab kõige soovitavamaks. Vajaduse korral peaks liikmesriikidel siiski olema võimalik valida 
fondi eesmärkide raames muid asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Fondi rakendamiseks on aastateks 
2021–2027 ette nähtud rahastamispakett, 
mille suurus jooksevhindades on 
2 500 000 000 eurot.

1. Fondi rakendamiseks on 
aastateks 2021–2027 ette nähtud 
rahastamispakett, mille suurus 2018. aasta 
hindades on 2 209 725 000 eurot 
(jooksevhindades 2 500 000 000 eurot).

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 1 500 000 000 eurot eraldatakse 
eelarve jagatud täitmise raames 
rakendatavatele programmidele;

(a) 1 325 835 000 eurot 2018. aasta 
hindades (1 500 000 000 eurot
jooksevhindades) eraldatakse eelarve 
jagatud täitmise raames rakendatavatele 
programmidele;
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 1 000 000 000 eurot eraldatakse 
temaatilisele rahastule.

(b) 883 890 eurot 2018. aasta 
hindades (1 000 000 000 eurot
jooksevhindades) eraldatakse temaatilisele 
rahastule.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liidu eelarvest eraldatava rahalise 
toetuse võib suurendada 100 %-ni 
rahastamiskõlblikest kogukuludest 
liikmesriigi algatusel antava tehnilise abi 
jaoks.

Selgitus

Kahel eelmisel rahastamisperioodil sisaldasid rände ja siseasjade peadirektoraadi vahendite 
rakenduseeskirjad võimalust, et liikmesriigid said rahastada liikmesriikide algatusel tehnilise 
abi andmist kuni 100 % ulatuses liidu eelarvest. Praeguses ettepanekus sellist võimalust ette 
ei nähta, kuna eeskirjades järgitakse ühissätete määrust. Arvestades asjaolu, et rände ja 
siseasjade peadirektoraadi vahendite eraldised on struktuuri- ja investeerimisfondidega 
võrreldes väga väikesed, kuid ühissätete määruse ettepaneku kohaselt on halduskoormus 
järgmisel perioodil veelgi suurem, tuleks kõnealust sätet kohaldada ka 2021. aasta järgse 
perioodi suhtes.
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