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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) kulukohustuste 
assigneeringuid on 2019. aastaga võrreldes üldiselt vähendatud 15,4 % (-172 miljonit 
eurot); peab kahetsusväärseks, et 2019. aastaga võrreldes on vähendatud (-29,5 %) 
kulukohustuste assigneeringuid, mille eesmärk on tugevdada ja arendada Euroopa ühist 
varjupaigasüsteemi ning tõhustada vastutuse jagamist liikmesriikide vahel; tuletab 
meelde, kui oluline on tagada piisav finantssuutlikkus, et parandada rändajate 
integreerimist ning ka sunniviisiliselt või vabatahtlikult kolmandasse riiki tagasi 
pöördunud rändajate taasintegreerimist ning rahuldada rändesurve alla sattunud 
liikmesriikide hädaabi vajadusi; väljendab pettumust asjaolu üle, et Varjupaiga-, Rände- 
ja Integratsioonifondi eelarve ei sisalda rahareserve selleks, et rahastada reformitud 
Dublini õigusakte ja uusi liidu ümberasustamiskavasid, kui need 2020. aastal vastu 
võetakse; teeb ettepaneku näha ette reservsumma, mis oleks mõeldud Vahemerel 
päästetud isikute ümberpaigutamist ja liidus maabumist reguleeriva ajutise korra 
rahastamiseks; nõuab, et rahaliste vahendite vabastamiseks rahastataks ELi Aafrika 
jaoks mõeldud usaldusfondi ning Põhja-Aafrika piirkondlikke arengu- ja 
kaitseprogramme (millest toetatakse peamiselt liidu välispoliitikat) liidu eelarve 
rubriigist IV (globaalne Euroopa), mitte Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist 
rubriigi III alusel (turvalisus ja kodakondsus);

2. rõhutab, et Sisejulgeolekufondi raames hädaabiks ette nähtud summa on väike 
(8,5 miljonit eurot); nõuab, et komisjon hindaks selle summa hoolikalt ja realistlikumalt 
ümber, võttes arvesse liikmesriikide võimalikke Sisejulgeolekufondiga seotud 
hädaabivajadusi, näiteks julgeolekuga seotud intsidentide ohjamine; 

3. tunneb heameelt justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste kulukohustuste 
assigneeringute suurendamise üle, näiteks Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
(EASO) puhul 41,5 %, Euroopa piiri- ja rannikuvalve (EBCG) puhul 34,6 %, Euroopa 
Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) puhul 14 %, Euroopa Narkootikumide ja 
Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) puhul 7,7 %, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 
(FRA) puhul 5,4 %, Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) 
puhul 5,2 % ja Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) puhul 2,1 % 
2019. aastaga võrreldes; 

4. juhib tähelepanu sellele, et EBCG eelarvet on 2020. aastal suurendatud 34,8 % 
(+108 miljonit eurot), mis kujutab endast selgelt kõige ulatuslikumat suurendamist kõigi 
justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste seas; tuletab meelde, et kontrollikoda 
tuvastas 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raames, et liikmesriigid 
hindasid 2017. aastal EBCG rahastamisvajadust üle; rõhutab, et eesmärgiks on seatud 
anda EBCG-le rohkem inimressursse (2027. aastaks 10 000 piirivalveametnikku), kuigi 
merd või maad mööda ebaseaduslikult liitu saabuvate rändajate arv on varasemate 
aastatega võrreldes oluliselt vähenenud; soovitab kasutada sellist ressursside 
suurendamist ka merel elude päästmiseks; peab kahetsusväärseks 2020. aastal EBCG-le 
eraldatud kulukohustuste assigneeringute (420 miljonit eurot) ja EASO-le ette nähtud 
summa (133 miljonit eurot) märkimisväärset erinevust; soovitab suurendada EASO 
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eelarvet ja personali, et see amet saaks talle antud ülesandeid paremini täita;

5. tunneb heameelt Euroopa Prokuratuuri (EPPO) kulukohustuste assigneeringute 
suurendamise üle (70,5 %); tuletab meelde Euroopa Prokuratuuri olulist rolli liidu 
vahenditega seotud pettuste uurimisel ja nende eest süüdistuse esitamisel ning vajadust 
tagada piisavad rahalised vahendid, et see saaks enne 2020. aasta detsembrit täielikult 
toimivaks;

6. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei rahuldanud Europoli eelarvetaotlust ja tegi 
ettepaneku alarahastada 2020. aastal ametit 30 miljoni euro võrra; märgib, et Vabadusel, 
Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise 
Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) kulukohustuste assigneeringute 18,7 % vähendamine 
(-55 miljonit eurot) on kooskõlas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
arendamise lõpetamisega; kordab vajadust tagada justiits- ja siseküsimustega 
tegelevatele asutustele piisav rahaline toetus, et nad saaksid neile määratud ülesandeid 
täita täiesti läbipaistvalt ja võidelda raskete piiriüleste kuritegude vastu põhiõigusi 
täielikult järgides; 

7. tunneb heameelt Euroopa Andmekaitseinspektorile eraldatud summa üle (19 miljonit 
eurot); rõhutab, et Euroopa Andmekaitseinspektorile tuleb tagada asjakohased eelarve- 
ja inimressursid, et täita täiesti sõltumatult lisaülesandeid, mis tulenevad liidu uue 
andmekaitseraamistiku (isikuandmete kaitse üldmäärus) rakendamisest; rõhutab 
seetõttu, et eraldatud eelarve kujutab endast minimaalselt vajalikku summat.


