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 ET 

SUGGESTIONS 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt selle üle, et 2015. aastaga võrreldes suurenevad Varjupaiga-, Rände- 

ja Integratsioonifondi (AMIF) kulukohustused 31,2% ja maksed 35%; on arvamusel, et 

kõnealuse suurenemise tõttu on veelgi olulisem tagada rahaliste vahendite jaotamine 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi eri eesmärkide vahel õiglaselt ja 

läbipaistvalt; on arvamusel, et rändajate ja varjupaigataotlejate vastuvõtuks ja 

integreerimiseks ette nähtud ELi poolset rahastamist tuleks oluliselt suurendada ning 

mitte käsitada prioriteetsena, nagu praegu tehakse, piirikontrolli ja muid kulukaid 

julgeolekumeetmeid, nagu haldusarest, mis ei ole oma tulemuslikkust tõendanud ja on 

sageli vastuolus rändajate õigustega; kutsub komisjoni üles eraldama sihtotstarbelisteks 

erimeetmeteks ette nähtud lisavahendeid eeskätt liikmesriikidele, kes osalevad 

vabatahtlikult rändajate ja varjupaigataotlejate vastuvõtu- ja integreerimismeetmetes; 

peab vajalikuks luua eraldi eelarveread Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi nelja 

konkreetse eesmärgi täitmiseks ja üks uus eelarverida hädaolukorras ümberpaigutamise 

mehhanismi jaoks; 

2. on seisukohal, et praegune pagulaskriis toob esile vajaduse suurendada oluliselt 

eelarvelist liikumisruumi ja valmisolekut 2016. aasta eelarve raames, võimaldades 

niiviisi anda kiiremini ja suuremal määral toetust nendele liikmesriikidele, kuhu 

pagulasi saabub kõige rohkem, ning liikmesriikidele pagulaste vastuvõtuks ja 

integreerimiseks; 

3. väljendab heameelt Sisejulgeolekufondi (ISF) vahendite suurendamise üle, kuna 

piirikaitse ja julgeolek on liidu jaoks äärmiselt olulised küsimused, sealhulgas 

julgeoleku tegevuskava ja Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse tõhustamine; 

4. on arvamusel, et praeguse ühekordse otsustamise asemel on vaja pikaajalisemat 

lähenemist otsingu- ja päästeoperatsioonidele; soovitab seega luua uue eelarverea ELi 

otsingu- ja päästetegevuse fondi jaoks, et kõnealuseid operatsioone rahastada; 

5. toetab ettepanekut kasutada paindlikkusinstrumenti hädaolukorras ümberpaigutamise 

mehhanismi osaliseks rahastamiseks, kuid on arvamusel, et rubriigi 3 ülemmäära tuleb 

veelgi suurendada, et EL saaks täita oma kohustusi varjupaiga ja rände valdkonnas; 

kutsub komisjoni sellega seoses üles mitmeaastast finantsraamistikku 2017. aasta 

vahehindamise käigus muutma; 

6. peab vajalikuks suurendada kõigi justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutuste 

assigneeringuid, arvestades kõnealuse poliitikavaldkonna konkreetseid 

probleemküsimusi ja asutuste üha ulatuslikumaid ülesandeid; tuletab meelde, et neil 

asutustel tuleb täita uusi ülesandeid seoses pagulaste ümberasustamise ja 

ümberpaigutamisega, otsingu- ja päästetegevusega merel, Euroopa ühise 

varjupaigasüsteemi rakendamisega ning hiljutiste otsuste ja strateegiatega, mille 

eesmärk on võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse, sh küberkuritegevuse 

ning rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu; on seisukohal, et Frontex, 

Europol, EASO ja Eurojust vajavad rohkem töötajaid, kui komisjoni ettepanekus 
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osutatud; 

7. väljendab heameelt ettepaneku üle suurendada Frontexile ette nähtud vahendeid, kuna 

see võimaldab laiendada operatsioone Triton ja Poseidon; soovitab luua eraldi 

eelarverea nende Frontexi ühisoperatsioonide jaoks, et suurendada nende läbipaistvust; 

8. on seisukohal, et sidus ELi tasandil reageerimine otsingu- ja päästeoperatsioonidele 

Vahemerel peab olema piirihalduse ja –kontrolli missioonidest sõltumatu ja kavandatud 

eraldi missioonina; teeb seetõttu ettepaneku luua uus eelarverida ELi otsingu- ja 

päästetegevuse fondi jaoks, et tõhustada ja toetada liikmesriikide otsingu- ja 

päästeoperatsioone; 

9. rõhutab, et komisjon peaks paremini selgitama ja täpsustama Euroopa julgeoleku 

tegevuskava osana esitletud meetmete eelarvemõju, eelkõige seoses Europoli ning tema 

terrorismivastase võitluse, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse valdkonna 

ülesannetega; toonitab, et Europolile tuleb tagada 2016. aastaks asjakohane eelarve ja 

töötajate arv, et võimaldada ametil tulemuslikult täita talle antud ülesandeid, eriti seoses 

Europoli raames uue Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse loomisega; 

10. kutsub komisjoni üles suurendama rahastust ELi julgeoleku tegevuskava raames ette 

nähtud ennetusmeetmetele ja vägivaldse radikaliseerumise vastastele meetmetele 

radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku ja selle tulevase tippkeskuse kaudu; 

kordab, kui olulised on sellised meetmed terrorismi ja vägivaldse äärmusluse vastases 

võitluses; 

11. nõuab Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) vahendite 

suurendamist, arvestades uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva määruse kavandatud 

vastuvõtmist, millega antakse EMCDDAle lisaülesandeid; 

12. rõhutab vajadust suurendada diskrimineerimisvastaste ja võrdõiguslikkust edendavate 

meetmete eelarvet; nõuab eraldi rahaliste vahendite eraldamist, et võidelda 

liikmesriikides leviva antisemitismi, islamofoobia, afrofoobia ja romide-vastasuse 

vastu; nõuab eelkõige, et liit toetaks projekte, mille eesmärk on asjaomastesse 

kogukondadesse kuuluvate naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine. 



 

AD\1071752ET.doc 5/5 PE564.966v02-00 

 ET 

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 3.9.2015    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

38 

6 

7 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, 

Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika 

Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, 

Sylvie Guillaume, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t 

Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara 

Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica 

Macovei, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, 

Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian 

Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Beatrix 

von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, 

Tomáš Zdechovský 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Pál Csáky, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Elly 

Schlein, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel 

Voss 

 
 


