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 ET 

SUGGESTIONS 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks komisjoni Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projektis esitatud 

ettepaneku ettenägemata kulude varu kasutusele võtmiseks 2017. aasta eelarve projektis 

kulukohustustena 1 164,4 miljoni euro suuruses summas, mis ületab rubriigi 3 kulukohustuste 

ülemmäära, et reageerida liidu julgeolekukriisist ning rände- ja humanitaarküsimustest 

tulenevale täiendavale rahastamisvajadusele, pidades silmas, et rubriigi 3 ja 2017. aasta 

paindlikkusinstrumendi varu on ära kasutatud; 

2. on seisukohal, et 2017. aastal tekib tõenäoliselt täiendavaid rahalisi vajadusi seoses 

sisemiste julgeolekukriiside ning praeguse humanitaar-, rände ja pagulasküsimusi; tunnistab, 

et need vajadused võivad märkimisväärselt ületada rubriigi 3 raames kasutatavad vahendeid; 

tuletab meelde, et rubriigi 3 ülemmäära all enam varu ei ole; palub seetõttu komisjonil 

selgitada, kas ja kuidas oleks võimalik täiendavaid rahalisi vahendeid ettenägematute kulude 

varu kasutades kasutusele võtta, et täita võimalikke täiendavaid rahastamisvajadusi rubriigi 3 

osas 2017. aasta jooksul; 

3. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle lisada mitmeaastase finantsraamistiku 

muutmise raames rubriiki 3 ajavahemikus 2018–2020 täiendavad 2,55 miljardit eurot, et 

tagada piisavad vahendid justiits- ja siseküsimuste asutuste jaoks ning võtta arvesse komisjoni 

hiljutisi ettepanekuid julgeoleku ja rände valdkonnas; tuletab meelde, et julgeolekukriisid 

ning rände ja pagulaste küsimusega seotud probleemid eeldavad kohest reageerimist, ning 

peab oluliseks, et kõik asjaomased osalised tagaksid maksete täieliku läbipaistvuse ning 

kulude korrapärase seire/aruandluse; peab kahetsusväärseks, et komisjon ei kasutanud 

mitmeaastase finantsraamistiku muutmise raames võimalust ülemmäära vastavalt kohandada; 

4. tuletab meelde, et rahaliste vahendite õiglane ja läbipaistev jaotumine 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 sellest tulenevalt üles suurendama 

fondi alla kuuluvate eelarveridade arvu, et need oleksid kergemini loetavad ja et neist selguks 

kergesti, kuidas eri eesmärkideks ja sellel 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 seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti kohta) punktis 122; 

5. tunnistab ettenägemata kulude varu kasutusele võtmist 2017. aastal 1 miljardi euro 

suuruses summas spetsiaalselt komisjoni poolt mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 

                                                 
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). 
2 PE536.206v03-00. 
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(Globaalne Euroopa) raames välja pakutud meetmete rahastamiseks, mis on osa tema 

teatisest mitmeaastase finantsraamistiku muutmise kohta (+1,4 miljardit eurot rubriigi 4 

jaoks ajavahemikul 2017–2020); võtab teadmiseks ettenägemata kulude varu vahendite 

osalise kasutusele võtmise (750 miljonit eurot 1 miljardist eurost), et 2017. aastal vastavalt 

suurendada arengukoostöö rahastamisvahendi (+500 miljonit eurot) ja Euroopa 

naabruspoliitika rahastamisvahendi (+ 250 miljonit eurot) rahastamist, et toetada 

Vahemere maid ja tegeleda Sahara-taguse Aafrika ja Aasia riikide abistamise kaudu rände 

aluspõhjustega; võtab teadmiseks ka ülejäänud vahendite kasutuselevõtmise (250 miljonit 

eurot 1 miljardist eurost), et toetada 2017. aasta eelarvest Euroopa Kestliku Arengu 

Fondile vahendite eraldamist osana komisjoni välja pakutud uuest välisinvesteeringute 

kavast, millega püütakse leida lahendust rände algpõhjustele pikas perspektiivis. 
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