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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu, et uue mitmeaastase finantsraamistiku ülesehitus peaks paremini 

vastama ELi viiele peamisele poliitilisele prioriteedile; nõuab suuremat sidusust ELi 

eelarve rahastamise ja selle eesmärkide vahel, ületades vajaduse korral liikmesriikide 

osamaksule seatud nn klaaslae – 1 % liikmesriigi SKPst – ning/või kohandades ja 

vähendades ELi eesmärke; 

2. nõuab rahaliste vahendite suurendamist, et võidelda radikaliseerumise vastu, mis viib 

ELis vägivaldse äärmusluseni; on seisukohal, et see on saavutatav integratsiooni 

edendamise ning diskrimineerimise, rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise teel;  

3. rõhutab ELi eri rahastamisvahendite tähtsust ja toonitab, et julgeoleku ja rände 

valdkonna meetmed ei peaks olema kaetud ainult sihtotstarbeliste vahenditega, nagu 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond või Sisejulgeolekufond, mis pakuvad piisaval 

tasemel rahastust nende valdkondade ulatuslike probleemidega tegelemiseks ning millel 

on algusest peale piisavalt vahendeid kogu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

perioodi jaoks, vaid need meetmed peaksid kavandatult kuuluma üldisematesse 

tulevastesse rahastamisvahenditesse nagu Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond või 

Julgeolekuliidu fond (vastavalt Euroopa julgeoleku tegevuskavale) ja välistegevuse 

rahastamisvahendid; märgib, et ei tohiks välistada muude üldisemat laadi 

rahastamisvahendite, nagu Euroopa Sotsiaalfond, kasutamine selliste meetmete 

rahastamiseks, mis on samuti tähtsad rändajate ja pagulaste integreerimiseks 

vastuvõtvas ühiskonnas; peab vajalikuks kõigi Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide jätkamist 2020. aasta järgsel perioodil ning rõhutab, et teatavad 

fondid, nt Euroopa Sotsiaalfond, peaksid eeskätt käsitlema radikaliseerumise, tõrjumise, 

vihakuritegude ja ksenofoobia vastu võitlemise programmide küsimust; 

4. nõuab suuremat rahalist toetust kodanikuühiskonna tegevuste tugevdamiseks; 

5. rõhutab, et julgeoleku ja rände valdkonna rahastamise tase ning mehhanismid peaksid 

olema piisavad ja tagama vajaliku paindlikkuse selleks, et hoida ära iga-aastane 

süstemaatiline ELi eelarve paindlikkusmehhanismi kasutamine, nagu on toimunud 

praegu kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku puhul alates 2015. aastast, ning tagada, 

et rakendusviisid vastavad tulemuslikult kohapeal tekkivatele vajadustele; on 

seisukohal, et vahendid peaksid ühtlasi hõlmama konkreetset vahehindamist, mille 

alusel saaks kohandada rahastuse eraldamist kohapealsetele vajadustele, tuginedes 

ajakohastatud statistilistele andmetele, ja tunnustada ELi prioriteetide tulemuslikku 

elluviimist; 

6. kordab oma muret väljaspool liidu eelarvet selliste ajutiste vahendite loomise pärast 

nagu usaldusfondid, mis ei aita säilitada ELi eelarve ainulaadsust ja universaalsust ega 

paranda ka selle läbipaistvust ja arusaadavust; tuletab meelde, et ELi usaldusfondidest 

tuleks toetada üksnes väljaspool liitu toimuvat tegevust; tuletab meelde, et parlament 

peaks saama kasutada oma kontrolliõigust mitte ainult selliste ELi usaldusfondide 

loomise, vaid ka kõigi nende tehtavate väljamaksete üle; 
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7. peab kahetsusväärseks, et ELi rahalist toetust kolmandatele riikidele, nagu Liibüa ja 

Türgi, suurendatakse rände takistamise eesmärgil, vaatamata neis riikides valitsevale 

murettekitavale inimõiguste olukorrale; 

8. tuletab meelde, et julgeolekuliidu nõuetekohaseks toimimiseks peaksid 

rahastamisvahendid keskenduma praeguse poliitika ja olemasolevate süsteemide 

parandamisele; 

9. rõhutab olulist rolli, mis on kõikidel justiits- ja siseküsimuste asutustel ning äsja loodud 

liidu asutustel julgeolekuliidu tegevuskavas, ja nende tähtsat osa võitluses piiriülese 

kuritegevuse, pettuse, rahapesu ja terrorismiga, milles nad pakuvad tuge 

varjupaigaküsimuste, õiguskoostöö, politseikoostöö, piirihalduse, andmekaitse, 

suuremahuliste IT-projektide või põhiõiguste valdkonnas; kutsub üles eraldama 

piisavaid vahendeid nende tegevuseks ja meetmeteks; peab kahetsusväärseks, et 

paljudele kõnealustele asutustele eraldatud vahendite hulk ei ole suutnud sammu pidada 

kõrgendatud ootustega nende ülesannete täitmise suhtes; 

a) peab kahetsusväärseks, et kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga on eraldatud 

ebapiisavad vahendid sellistele õiguskaitseasutustele nagu Europol, Eurojust ja 

CEPOL, ning nõuab vahendite kavandamist kooskõlas poliitiliste ootuste ja 

ametite tegevusvajadustega, sh vajadusega tehnoloogilise ja tehnilise abi ning 

koolituse järele; 

b) nõuab, et eraldataks rohkem vahendeid täiendavate ühiste uurimisrühmade 

loomiseks, et parandada piiriülestes uurimistes koostööd ja teabevahetust; 

c) rõhutab, et Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-

süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) teeb olulist tööd mitme 

olemasoleva ja uue süsteemiga vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal; 

nõuab piisavate rahaliste ja inimressursside eraldamist, et tagada selle töö 

jätkumine ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, ELi reisiinfo ja -

lubade süsteemi (ETIAS), Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-

süsteemi) ja uute algatuste sujuv rakendamine ja haldamine, et tagada ELi 

julgeoleku, piiri- ja rände halduse infosüsteemide koostalitlusvõime; 

d) tuletab meelde majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ raames võetud liidu 

kohustust võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning vajadust mõista 

paremini selliseid nähtusi nagu radikaliseerumine, mõne rühma suurenev tõrjutus, 

vihakõne ja vihakuriteod ning neile paremini reageerida; rõhutab Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ameti (FRA) rolli nende küsimuste vallas; nõuab ametile lisatöötajate 

eraldamist; peab kahetsusväärseks, et ameti volituses piiratakse siiani selle rolli 

põhiõiguste toetamises; rõhutab, et amet peaks tohtima avaldada omaalgatuslikult 

arvamust seadusandlike ettepanekute kohta ning et selle vastutusalasse peaksid 

kuuluma ka kõik Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga kaitstavad õigused, 

sealhulgas näiteks politsei- ja õiguskoostöö küsimused; 

e) nõuab piisavaid vahendeid Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava 

Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) uute volituste 

tugevdamiseks ning rõhutab, et agentuuri uued ülesanded, pädevused ja tegevus 

eeldavad jätkuvat rahastamist 2020. aasta järgse finantsraamistiku raames; 
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f) nõuab Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametile (EASO) täiendava personali 

eraldamist, et toetada laiendatud volitust muuta EASO täieõiguslikuks ametiks, 

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

g) rõhutab Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse rolli 

ebaseaduslike uimastite tarvitamise ulatuslikul hindamisel, keskuse tähtsust nii 

ennetustöös kui ka õiguskaitse järelmeetmete elluviimises ning sellest tulenevat 

vajadust tagada, et keskusele eraldataks piisavad ressursid; 

h) nõuab nõuetekohaste ressursside eraldamist, et tagada Euroopa Prokuratuuri 

tõrgeteta toimimine; 

10. kutsub komisjoni üles rakendama Euroopa Liidu lepingu artiklit 7 selliste liikmesriikide 

suhtes, kelle puhul esineb selge oht, et nad võivad tõsiselt rikkuda õigusriigi 

põhimõtteid, ning nõuab, et nõukogu täidaks oma sellega seotud kohustusi. 
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