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LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni ettepaneku võtta kasutusele 

paindlikkusinstrument, et osaliselt katta rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka 

toetamiseks kavandatavate ajutiste meetmetega kaasnevad kulud 

(ümberpaigutamismehhanism) (vt 2015/0125(NLE)). 

 

Kuna see on esimene kord, mil komisjon teeb ettepaneku kasutada paindlikkusinstrumenti 

vabaduse, julgeoleku ja õiguse valdkonnas, tunnistab ta sellega tõsiasja, et kõnealuse 

valdkonna poliitilised arengusuunad võivad tõepoolest olla oma iseloomult sedavõrd tõsised, 

et need nõuavad olulisi täiendavaid ressursse, nagu ka Euroopa Parlament on varem mitmetel 

juhtudel osutanud.1 

 

See ümberpaigutamismehhanismi ettepanek nägi algselt ette Itaaliast ja Kreekast 

rahvusvahelist kaitset palunud 40 000 taotleja ümberpaigutamise teistesse liikmesriikidesse. 

Selles on kindlaks määratud asjaomane menetlus ning ette nähtud, et liikmesriigid saavad 

vastavalt määruse (EL) nr 516/2014 (millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifond) artiklis 18 sätestatud menetlusele iga neile ümber paigutatava 

rahvusvahelise kaitse taotleja kohta ühekordse summa 6000 eurot. Komisjoni esialgse 

ettepaneku mõju eelarvele oleks seega olnud kokku 240 miljonit eurot. See ei oleks hõlmanud 

rahvusvahelise kaitse taotlejate füüsilise ümberpaigutamise kulusid, et paigutada nad Itaaliast 

ja Kreekast ümber sellesse liikmesriiki, kuhu nad on otsustatud ümber paigutada. 

 

See konkreetne ettepanek on osa ulatuslikumast meetmete paketist, mille komisjon hiljuti 

esitas rände valdkonnas ning mis sisaldab veel muidki seadusandlikke ja eelarvega seotud 

algatusi, nagu paranduseelarve projekti nr 5/2015 käsitlev ettepanek või Euroopa rände 

tegevuskavasse kaasatud uued algatused. Nüüd on aga selge, et need ettepanekud ei olnud ega 

ole piisavad. 

 

Nagu paranduseelarve projekti nr 5/2015 puhulgi, tunneb raportöör ettepanekute üle küll 

heameelt ja tunnustab komisjoni initsiatiivi, ent samas tuleb korrata, et kavandatavad 

meetmed ei ole kaugeltki mitte piisavad, võttes arvesse ELilt kaitset otsivate inimeste 

koguarvu. 

 

Kuna rubriigi 3 all ei ole enam alles varu, on vaja suurendada kavandatavaid assigneeringuid 

eelarveaastaks 2016 üle rubriigi 3 kulutuste ülemmäära. Kavandatav summa on mõeldud 

mitte üksnes ümberpaigutamismehhanismi enda rahastamiseks, vaid ka justiits- ja 

siseküsimuste valdkonna ametite eelarve ja töötajate arvu suurendamiseks, arvestades nende 

ametite üha ulatuslikumaid ülesandeid, eriti seoses pagulaste ümberpaigutamis- ja 

ümberasustamismehhanismidega, kavandatava nn kriisikollete süsteemiga, otsingu- ja 

päästetegevusega merel, Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisega ning hiljutiste 

otsuste ja strateegiatega, mille eesmärk on võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 

vastu. Sellega nähakse ette ka Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi assigneeringute 

                                                 
1 Vt näiteks kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust vaheraporti kohta mitmeaastase 

finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides 

(2011/0177(APP)) ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust eelarvedistsipliini ja 

eelarvemenetluse parandamist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe uuendamise ettepaneku kohta 

(2004/2099(ACI)). 
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täiendav suurendamine, et rahastada rahvusvahelise kaitse taotlejate füüsilist 

ümberpaigutamist Kreekast ja Itaaliast neisse liikmesriikidesse, kuhu nad on otsustatud ümber 

paigutada. Sellega nähakse ette täiendavad rahalised vahendid liikmesriikidevahelise suurema 

solidaarsuse jaoks praeguse kriisiga seoses ja mitmesuguste meetmete jaoks rubriigi 3 raames 

(nt katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed). 

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub eelarvekomisjonil lisada oma 

raportisse (ettepaneku kohta võtta vastu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise 

kohta) tema esitatud muudatusettepanekud ning pidada ettepaneku üle läbirääkimisi nõukogu 

ja komisjoniga. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Pealkiri 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU OTSUS 

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise 

kohta ajutiste meetmete võtmiseks 

rahvusvahelise kaitse valdkonnas, et 

toetada Itaaliat ja Kreekat 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU OTSUS 

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise 

kohta ajutiste meetmete võtmiseks 

rahvusvahelise kaitse valdkonnas, et 

toetada Itaaliat ja Kreekat ning võtta muid 

kiireloomulisi meetmeid justiits- ja 

siseküsimuste valdkonnas  

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Liit seisab praegu rände valdkonnas 

silmitsi enneolematute väljakutsetega, 

mida ei olnud võimalik mitmeaastase 

finantsraamistiku 2014–2020 
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kavandamise ajal ette näha; dramaatilised 

ja üha suurenevad probleemid asjaomases 

valdkonnas nõuavad seetõttu 

mitmeaastase finantsraamistiku ja 

asjakohaste rahastamisvahendite 

läbivaatamist, et võimaldada liidul 

praeguste erakorraliste oludega paremini 

toime tulla. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 b (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Praegu liitu saabuvate põgenike arv 

ning liidus, selle välispiiridel ja Vahemere 

piirkonnas arenev humanitaarkriis 

nõuavad kiiret ja otsustavat poliitilist 

tegutsemist ning oluliselt suuremat 

rahastamist, et hoida edaspidi ära 

inimelude kaotust ning luua viivitamatult 

liidu varjupaiga- ja sisserändepoliitikas 

solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise 

põhimõtte rakendamise mehhanism. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Pärast seda, kui komisjon on uurinud 

kõiki võimalusi jaotada rubriigi „Julgeolek 

ja kodakondsus” (rubriik 3) assigneeringud 

ümber ja kasutanud ära kogu 

mittesihtotstarbelise varu, teeb komisjon 

ettepaneku võtta paindlikkusinstrumendi 

kaudu kasutusele 123 966 698 eurot, et 

täiendada sellega rubriigi 3 kulude 

ülemmäära ületavalt Euroopa Liidu 2016. 

aasta üldeelarves varjupaiga valdkonna 

ajutiste meetmete vahendeid, et aidata 

(2) Pärast seda, kui komisjon on uurinud 

kõiki võimalusi jaotada rubriigi „Julgeolek 

ja kodakondsus” (rubriik 3) assigneeringud 

ümber ja kasutanud ära kogu 

mittesihtotstarbelise varu, on vaja võtta 

paindlikkusinstrumendi kaudu kasutusele 

229 534 334 eurot, et täiendada sellega 

rubriigi 3 kulude ülemmäära ületavalt 

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarves 

varjupaiga valdkonna ajutiste meetmete 

vahendeid, et aidata leevendada vahetut ja 
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leevendada vahetut ja erakorralist survet 

Itaalia ja Kreeka varjupaiga- ja 

rändesüsteemidele. Nende meetmete 

hinnanguline kogusumma aastaks 2016 on 

150 000 000 eurot. 

erakorralist survet Itaalia ja Kreeka 

varjupaiga- ja rändesüsteemidele. Nende 

meetmete hinnanguline kogusumma 

aastaks 2016 on 150 000 000 eurot. Vaja 

on täiendavaid assigneeringuid, et 

suurendada justiits- ja siseküsimuste 

valdkonna ametite eelarvet ja töötajate 

arvu, arvestades nende ametite üha 

ulatuslikumaid ülesandeid, eelkõige 

seoses pagulaste ümberpaigutamis- ja 

ümberasustamismehhanismidega, 

kavandatava nn kriisikollete süsteemiga, 

otsingu- ja päästetegevusega merel, 

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 

rakendamisega ning hiljutiste otsuste ja 

strateegiatega, mille eesmärk on võidelda 

terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 

vastu. Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi assigneeringuid on 

vaja täiendavalt suurendada, et rahastada 

rahvusvahelise kaitse taotlejate füüsilist 

ümberpaigutamist Kreekast ja Itaaliast 

neisse liikmesriikidesse, kuhu nad on 

otsustatud ümber paigutada. Lisaks on 

vaja täiendavaid rahalisi vahendeid 

liikmesriikidevahelise suurema 

solidaarsuse jaoks praeguse kriisiga 

seoses ja mitmesuguste meetmete jaoks 

rubriigi 3 raames (nt katseprojektid ja 

ettevalmistavad meetmed). 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Meetmed, millest komisjon 9. 

septembril 2015 teatas, nõuavad samuti 

selle vahendi kasutamist. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarves 

võetakse kasutusele paindlikkusinstrument, 

et suurendada 123 966 698 euro võrra üle 

kulude ülemmäära rubriigi „Julgeolek ja 

kodakondsus” (rubriik 3) kulukohustuste 

assigneeringuid. 

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarves 

võetakse kasutusele paindlikkusinstrument, 

et suurendada 229 534 334 euro võrra üle 

kulude ülemmäära rubriigi „Julgeolek ja 

kodakondsus” (rubriik 3) kulukohustuste 

assigneeringuid. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealust summat kasutatakse varjupaiga 

valdkonna ajutiste meetmete 

rahastamiseks, et aidata leevendada 

vahetut ja erakorralist survet Itaalia ja 

Kreeka varjupaiga- ja rändesüsteemidele. 

Kõnealust summat kasutatakse varjupaiga 

valdkonna ajutiste meetmete rahastamise 

täiendamiseks, et aidata leevendada 

vahetut ja erakorralist survet Itaalia ja 

Kreeka varjupaiga- ja rändesüsteemidele, 

nagu on ette nähtud nõukogu otsuses 

2015/..., millega kehtestatakse 

rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised 

meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks+, 

rahastada rahvusvahelise kaitse taotlejate 

füüsilist ümberpaigutamist Kreekast ja 

Itaaliast neisse liikmesriikidesse, kuhu 

nad on otsustatud ümber paigutada, 

suurendada justiits- ja siseküsimuste 

valdkonna ametite assigneeringuid, 

suurendada Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi assigneeringuid ning 

rahastada asjakohaseid kulusid rubriigis 

3 (Julgeolek ja kodakondsus). 

 __________________ 

 + Joonealuse märkusena lisada viide 

ELT-le. 
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