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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks paindlikkusinstrumendi kavandatud kasutuselevõtu Euroopa Liidu 

eelarveaasta 2017 üldeelarve projekti rubriigis 3 summas 530 miljonit eurot ning tuletab 

meelde, et see on kogu summa, mis on praeguse mitmeaastase finantsraamistiku eeskirjade 

kohaselt selle instrumendi jaoks ette nähtud; kordab, et eelarve paindlikkusel on piirid ja see 

saab olla üksnes lühiajaline lahendus ettenägematute asjaolude puhuks, mis seejärel tuleb 

lahendada korraliste eelarveridadega; rõhutab siiski, et sellest summast ei piisa üha kasvavate 

probleemide lahendamiseks; 

2.  tunnistab, et praeguste sisejulgeolekukriiside ega humanitaar- ja rändeprobleemide 

rahalise mõjuga ei osatud arvestada, kui praegune mitmeaastane finantsraamistik 2013. aastal 

vastu võeti; tuletab meelde, et paindlikkusinstrumendist tuleb rahastada selgelt määratletud 

kulusid, mida ei saa katta ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires; peab 

kahetsusväärseks, et komisjon ei kasutanud mitmeaastase finantsraamistiku muutmise raames 

võimalust rubriigi 3 ülemmäära vastavalt kohandada;  

3. rõhutab, et isegi kui paindlikkusinstrument tulevastel aastatel rubriigis 3 kogu ulatuses 

süsteemselt kasutusele võetakse, ei piisa nendest rahalistest vahenditest, et suurenevate 

vajadustega toime tulla; peab seepärast väga vajalikuks rahaliste vahendite õiglast jaotamist 

vastavalt prioriteetidele, täielikku läbipaistvust ja vastutust;  

4. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle seoses mitmeaastase finantsraamistiku 

muutmisega, mille eesmärk on suurendada eelarve suutlikkust kiiresti ja nõuetekohaselt 

ettenägematutele sündmustele reageerida; osutab eelkõige ettepanekule, mis käsitleb uue 

Euroopa Liidu kriisireservi loomist, mida rahastataks vabastatud assigneeringutest, ning 

paindlikkusinstrumendi ja hädaabireservi suuruse kahekordistamist; toonitab, et mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamisel tehtud muudatused peaksid tagama eelarve stabiilsuse ja 

prognoositavuse mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 järelejäänud perioodiks; 

5. tuletab meelde, et rahaliste vahendite õiglane ja läbipaistev jaotamine Varjupaiga-, 

Rände- ja Integratsioonifondi (edaspidi „fond“) eri eesmärkide vahel oli Euroopa Parlamendi 

prioriteet läbirääkimistel, mille tulemusel võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 516/20141 fondi loomise kohta; kutsub komisjoni üles vastavalt suurendama fondi alla 

kuuluvate eelarveridade arvu, et need oleksid hõlpsamini loetavad ja et neist selguks kergesti, 

kuidas eri eesmärkideks ja sel otstarbel eri eelarveridadele eraldatud rahalisi vahendeid 

kasutatakse; kutsub komisjoni üles eelkõige eristama kõikides tulevastes eelarveprojektides 

kulusid, mis on seotud õiglaste tagasisaatmisstrateegiate tõhustamisega, ning kulusid, mis on 

seotud seadusliku rände ning kolmandate riikide kodanike tõhusa integreerimise 

edendamisega, nagu soovitas kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 24. 

septembril 2014. aastal eelarvekomisjonile esitatud arvamuse (mis käsitleb nõukogu 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 516/2014, millega luuakse 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, muudetakse nõukogu otsust 2008/381/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsused nr 573/2007/EÜ ja nr 575/2007/EÜ ja nõukogu otsus 

2007/435/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 168).  
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seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti kohta) punktis 12 

(2014/2040(BUD))1; 

                                                 
1  PE536.206v03-00. 
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