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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt paranduseelarve projekti nr 5/2015 üle, mis on esimene samm 

rändesuundumustest ning Vahemerel valitsevast enneolematust olukorrast tingitud 

suurtele probleemidele reageerimiseks; märgib, et paranduseelarves tehakse ettepanek 

suurendada kulukohustusi 75 722 000 euro võrra ning paigutada 69 652 000 euro 

ulatuses maksete assigneeringuid ümber Galileo programmist; 

2. võtab teadmiseks Frontexile ning eriti operatsioonidele Triton ja Poseidon kavandatavad 

lisasummad; rõhutab, et nimetatud operatsioonide põhieesmärk peaks olema elude 

päästmine merel; kutsub komisjoni üles tagama piisavad rahalised vahendid otsingu- ja 

päästetegevusega seotud liidu kohustuste täitmiseks; tuletab siiski meelde, et tuleb leida 

pikaajalised lahendused rände ja inimkaubandusega seotud ulatuslikumate probleemide 

lahendamiseks; 

3. peab kiiduväärseks Euroopa operatsioonide Triton ja Poseidon suuremat rahastamist; 

tuletab meelde, et otsingu- ja päästetegevusele kaasaaitamine peaks olema esmatähtis; 

märgib, et operatsiooni Triton rahastamise kolmekordistamine on seotud üksnes 

2015. aasta eelarve väiksema summaga, mitte 2014. aasta suurema summaga; peab 

kahetsusväärseks operatsiooni Triton kuludega seotud läbipaistmatust ja palub 

komisjonil selgitada olulisi erinevusi summades, mis on eraldatud operatsioonile Triton 

2014. aasta ja2015. aasta eelarves; palub komisjonil ja Frontexil esitada usaldusväärsed, 

terviklikud ja korrapäraselt ajakohastatavad andmed operatsioonide Triton ja Poseidon 

kulude kohta; 

4. väljendab heameelt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi täiendava rahastamise 

üle; on seisukohal, et kavandatavatest summadest ei piisa, et võimaldada komisjoni 

ümberpaigutamismehhanismi ja ümberasustamisprogrammi ettepanekute täielikku 

rahastamist ning parandada varjupaigataotlejate ja pagulaste vastuvõtu- ja 

integreerimistingimusi ning toetada kõiki rändesurve all olevaid piiriäärseid 

liikmesriike; nõuab, et rahastamine 2016. aasta eelarvest oleks vajaduspõhine ja 

kooskõlas 2015. aastal registreeritud saabumiste arvuga, võttes arvesse käesoleva aasta 

algusest alates suurenenud saabumiste arvu;  

5. on seisukohal, et asjaomaste ametite personali ei tohiks vähendada ega ümber 

paigutada; on seisukohal, et need ametid peavad oma töötajaid asjakohaselt kasutama, et 

tulla toime suurenenud kohustustega; 

6. rõhutab, et arvestades liidu lõunarannikule saabuvate inimeste suurt arvu ning 

aktiivsemat rolli, mida Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) peab 

varjupaigaküsimuste haldamisel etendama, samuti selget vajadust pakkuda 

vastuvõtutingimuste jaoks eelnevat toetust, on ettepanek suurendada EASO töötajate 

arvu vaid nelja võrra selgelt ebapiisav; taotleb seetõttu EASO-le 2016. aastaks 

asjakohast töötajate arvu ja eelarvet, et võimaldada EASO-l viia tulemuslikult ellu talle 

antud ülesanded ja tegevused; 
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7 rõhutab, et täiendavaid vahendeid tuleb eraldada ka liikmesriikide toetamiseks taotluste 

tõhusa ja otstarbeka läbivaatamise tagamiseks EASO abiga; 

8. on seisukohal, et komisjon peaks üksikasjalikult hindama ELi rände tegevuskava ja ELi 

julgeoleku tegevuskava raames esitatud meetmete mõju eelarvele ja sellega lisanduvaid 

ülesandeid Europolile, et Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid nõuetekohaselt 

korrigeerida Europoli eelarvevajadusi ja vajalikku töötajate arv; toonitab Europoli rolli 

liikmesriikidele antava piiriülese toetuse ja teabevahetuse osas; toonitab, et Europolile 

tuleb tagada 2016. aastaks asjakohane eelarve ja töötajate arv, et võimaldada ametil viia 

tulemuslikult ellu talle antud ülesandeid ja tegevusi; 

9. on seisukohal, et Põhja-Aafrika ja Aafrika Sarve piirkondlikele arengu- ja 

kaitseprogrammidele täiendavalt eraldatav summa 7 000 000 eurot on ebapiisav, 

arvestades nende piirkondade probleeme; kutsub komisjoni üles esitama läbipaistvad ja 

ajakohased andmeid selle kohta, kuidas neid vahendeid kasutatakse ja kuidas austatakse 

rändajate põhiõigusi kolmandates riikides, alates kinnipidamiskeskustest; 

10. on seisukohal, et uute hukkumiste ärahoidmiseks merel ning solidaarsuse ja vastutuse 

õiglase jagamise põhimõtete edasiseks rakendamiseks on keskpikas ja pikas 

perspektiivis vaja suuremaid ja prognoositavamaid rahalisi vahendeid. 
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