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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks 2018. aasta eelarveprojekti; peab kahetsusväärseks nii kulukohustuste 

assigneeringute kui ka maksete assigneeringute vähendamist III rubriigis võrreldes 

2017. aastaga; rõhutab, et neid kärpeid ei saa õigustada viivitustega kokkulepitud 

meetmete rakendamises; väljendab heameelt paindlikkusinstrumendi abil rubriigi III 

vahendite suurendamise üle täiendava 817, 1 miljoni euroga üle selle ülemmäära; 

rõhutab, et kulutuste kavandatav tase on ebapiisav, et katta liidu vajadused sellistes 

valdkondades nagu ränne ja julgeolek;  

2. on veendunud, et Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi eelarve suur vähendamine 

(49,7 % maksete assigneeringutes) õõnestab kõnealuse fondi poliitiliste eesmärkide 

tähtsust ja kiireloomulisust; vaidlustab 2018. aasta eelarveprojektis esitatud komisjoni 

väited, millega põhjendatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rahastamise 

kavandatud vähendamist; kiidab heaks komisjoni ettepaneku tugevdada tegevust 

eesliinil, kaasa arvatud eelarveeraldisi, mille eesmärk on parandada 

tagasisaatmise/tagasivõtmise alast koostööd kolmandate riikidega; on mures selle 

pärast, et komisjon võib olla alahinnanud varjupaigataotlejate vastuvõtu, arstiabi ja 

integreerimise vajadusi; rõhutab, et eelarvekärped ei tohi negatiivselt mõjutada liidus 

kaitset otsivate isikute turvalisust; 

3. on seisukohal, et kokkuleppe puudumisel Dublini määruse1 muutmise kohta tuleks 

ümberpaigutamisi ka pärast 2017. aasta septembrit jätkata, ning leiab, et see on vajalik 

vastutuse õiglaseks jagamiseks ja solidaarsuseks liikmesriikide vahel; 

4. kutsub komisjoni üles esitama kirjaliku muutmisettepaneku niipea, kui õiguslikud 

alused, mis on seotud Euroopa rände tegevuskavaga, eelkõige Dublini süsteemi reformi, 

riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi ja 

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga (EASO), on vastu võetud, võttes täielikult 

arvesse nende finantsmõju, et tagada tulemusliku Euroopa varjupaiga- ja rändepoliitika 

asjakohane ja kiire rahastamine; 

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

Rände- ja Integratsioonifondi eri eesmärkide vahel oli Euroopa Parlamendi prioriteet 

läbirääkimistel, mille tulemusel see fond heaks kiideti; kutsub seetõttu komisjoni üles 

suurendama Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi alla kuuluvate eelarveridade 

arvu, et need oleksid lihtsamini loetavad ja et neist selguks kergesti, kuidas eri 

eesmärkideks ja sellel otstarbel eri eelarveridadele eraldatud rahalisi vahendeid 

kasutatakse; kutsub komisjoni eelkõige üles eristama kõikides tulevastes 

eelarveprojektides kulusid, mis on seotud õiglase tagasisaatmise strateegiate 

tõhustamisega, ning kulusid, mis on seotud seadusliku rände ja kolmandate riikide 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega 

kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab 

mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud 

rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT L 180, 29.6.2013, lk 31). 
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kodanike tõhusa integreerimise edendamisega, nagu kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjon 2015. ja 2016. aasta eelarvemenetluse raames esitatud arvamustes 

soovitas; 

6. rõhutab, kui oluline on rände- ja pagulaskriisi algpõhjustega tegelemiseks teha 

kättesaadavaks sihtotstarbelised rahastamisvahendid; rõhutab sellega seoses, et liidu 

eelarvest tuleks rahastada meetmeid nii rändajate päritolu- kui ka vastuvõturiigis, 

sealhulgas, kuid mitte ainult, meetmeid vaesuse, töötuse, hariduse ja majanduslike 

võimaluste, samuti ebastabiilsuse, konfliktide ja kliimamuutuste valdkonnas; 

7. rõhutab, kui oluline roll on kodanikuühiskonna organisatsioonidel rändajate ja 

varjupaigataotlejate elude päästmisel välispiiridel ning nende õiguste kaitsmisel, 

edendamisel ja rakendamisel; nõuab suurema rahalise toetuse andmist 

kodanikuühiskonna tegevuse tugevdamiseks; 

8. peab kahetsusväärseks Sisejulgeolekufondi eelarve märkimisväärset vähendamist 

(35,6 % maksete assigneeringutes); rõhutab, et pidades silmas jätkuvat ohtu liidu 

julgeolekule, peaks Sisejulgeolekufondi rahastamine olema piisav, et aidata 

liikmesriikidel tegeleda sisejulgeolekut ähvardavate ohtudega, eelkõige piiriülese 

organiseeritud ja raske kuritegevuse, terrorismi ja küberkuritegevusega; rõhutab 

vajadust rahastada piisavalt pingutusi teabe jagamise parandamiseks ja 

küberkuritegevusega võitlemiseks;  

9. väljendab heameelt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi erakorralise abi (EMAS) 

ja liidu siseselt antava erakorralise humanitaarabi (ESI) vahendite rahastamise üle 

vastavalt 50 miljoni ja 200 miljoni euroga;  

10. võtab teadmiseks, et 2018. aasta eelarveprojektis kavandatakse kõikide „uusi 

ülesandeid“ täitvate justiits- ja siseküsimuste valdkonna ametite kulude ja 

ametikohtadega seotud eraldiste suurendamist; peab siiski kahetsusväärseks, et 

kavandatav assigneeringute suurendamine on enamike ametite taotletust väiksem; 

rõhutab, kui tähtis on suurendada eu-LISA, Eurojusti, CEPOLi ja Europoli töötajate 

arvu; nõuab seoses õigusalase koostöö suurenenud vajadusega liidus, pidades eelkõige 

silmas Euroopa Prokuratuuri loomist, et Eurojusti eelarvet suurendataks; nõuab 

Europoli suurenenud töökoormust silmas pidades sellele täiendavaid rahalisi vahendeid, 

ilma et see mõjutaks muude justiits- ja siseküsimuste valdkonnas tegutsevate ametite 

eelarveeraldisi; rõhutab, et Europoli ja Eurojusti täiendavad rahalised vahendid tuleks 

investeerida ühiste uurimisrühmade rahastamisse; tunneb heameelt Euroopa 

Andmekaitseinspektori eelarve suurendamise üle, pidades silmas isikuandmete kaitse 

üldmääruse1 kohaldamist; nõuab Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametile (EASO) 

lisatöötajate eraldamist, et toetada tõhustatud mandaati muuta EASO täieõiguslikuks 

ametiks, mis on suuteline osutama liikmesriikidele vajalikku operatiiv- ja tehnilist abi; 

nõuab Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile lisatöötajate eraldamist; peab 

kahetsusväärseks, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti volitused piiravad ikka veel tema 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste 

isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning 

direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 

L 119, 4.5.2016, lk 1). 
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põhiõigusi toetavat rolli; rõhutab, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil peaks olema 

võimalik esitada omal algatusel arvamusi seadusandlike ettepanekute kohta ning tema 

pädevus peaks laienema kõikidele Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga kaitstud õiguste 

valdkondadele, sealhulgas näiteks politsei- ja õiguskoostöö küsimustele; 

11. juhib tähelepanu sellele, et komisjon ei ole oma ettepanekus juba kolmandat aastat 

järjest jätnud rubriigi III ülemmäära alla mitte mingisugust varu, mis näitab seda, et 

mitmeaastase finantsraamistiku väikseima rubriigi suurus ei ole enam ammu 

asjakohane, mida Euroopa Parlament väitis ka mitmeaastase finantsraamistiku muutmist 

menetledes; 

12. märgib, et Eurojust seisab praegu silmitsi töökoormuse märkimisväärse kasvu ning 

juhtumite keerukuse ja arvu suurenemisega (viimase viie aasta jooksul on juhtumite arv 

suurenenud 100 %); peab seetõttu kahetsusväärseks, et Eurojusti tegevuse rahastamist ja 

töötajate arvu on vähendatud; rõhutab, et Eurojusti piisav rahastamine on vajalik 

selleks, et ta saaks tulemuslikult täita oma keskset rolli kriminaalasjades tehtava 

õigusalase koostöö edendamisel; nõuab tungivalt, et ühistele uurimisrühmadele 

eraldatavaid vahendeid suurendataks, kuna rahvusvaheliste kriminaalasjade arv on 

märkimisväärselt suurenenud, ning et nende vahendite kasutamine muudetaks 

lihtsamaks ja paindlikumaks; 

13. nõuab rahaliste vahendite suurendamist, et võidelda radikaliseerumise nähtuse vastu, 

mis viib liidus vägivaldse äärmusluseni; on seisukohal, et see on saavutatav 

integratsiooni edendamisega ning diskrimineerimise, rassismi ja ksenofoobia vastase 

võitlusega. 
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