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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt justiits- ja siseasjadega seotud fonde käsitlevate lepingute sõlmimise üle; 
tunnustab parlamendi läbirääkijate olulist panust justiits- ja siseasjadega seotud fondide 
sisulise külje lõplikku väljakujundamisse, eriti seoses üldiste ja erieesmärkide sisu, 
eesmärkidega seotud kulude miinimumprotsendi, fondide toimimise mõõtmisnäitajate 
ning ELi sise- ja välismeetmete kooskõlaga;

2. peab äärmiselt kahetsusväärseks 7.–8. veebruaril 2013. aastal kogunenud Euroopa 
Ülemkogu järeldusi mitmeaastase finantsraamistiku kohta, sealhulgas rubriigi 3 
lõppsummat, mis on komisjoni ettepanekuga võrreldes 16,6 % väiksem, ja sellest 
tulenevalt sisejulgeolekufondi kärpimist 23 % võrra ning Varjupaiga- ja Rändefondi 
kärpimist 20 % võrra; märgib, et mitmeaastase finantsraamistiku arvuliste näitajate ja iga 
poliitikavaldkonna jaoks kehtestatud piirmäära hilinenud edastamine raskendasid 
raportööridel strateegilise lähtekoha väljatöötamist läbirääkimiste pidamiseks nõukoguga; 
nõuab tungivalt, et komisjon esitaks mitmeaastase finantsraamistiku kõik ajakohastatud 
arvulised näitajad nõukogule ja parlamendile edaspidi samaaegselt;

3. tunnustab vahetuvate eesistujariikide ja komisjoni konstruktiivset osa õigusvaldkonnas 
peetud läbirääkimiste käigus; märgib, et selle tulemuseks oli sisuliste küsimuste varajane 
ja rahuldav lahendamine;

4. peab kahetsusväärseks, et siseasjade valdkonnas näitas nõukogu, keda toetas ka komisjon, 
huvi üles vahendite kasutamise vastu pigem liikmesriikide eelarvete turgutamiseks kui 
Euroopa lisaväärtuse ja Euroopa solidaarsuse edendamiseks; tunnistab eriti keerulist 
majanduslikku ja finantsolukorda, kuid rõhutab siiski, et justiits- ja siseküsimuste 
valdkonna vahendid peaksid eelkõige teenima Euroopa huve ning toetama tegevusi, millel 
on selge Euroopa lisaväärtus, nagu ELi ümberasustamisprogrammi ja muude liidule 
keskenduvate tegevuste puhul; peab kahetsusväärseks, et parlamendile ei ole edastatud 
ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaseid programmitööd käsitlevaid otsuseid, sest 
kõnealused otsused on ilmselgelt kooskõlas aluslepingus sätestatud tingimustega 
delegeeritud õigusaktide kohta; peab kahetsusväärseks, et komisjon ja nõukogu soovitasid 
kasutada kolmandates riikides toimuvate aktsioonide rahastamiseks Varjupaiga- ja 
Rändefondi ja sisejulgeolekufondi, täpsustamata seejuures asjaomast õiguslikku alust ja 
võttes parlamendilt võimaluse ettepanekut vaidlustada;

5. märgib siseasjadega seotud vahendite puhul veel, et seadusandlik tavamenetlus ei näe ette 
komisjoni ja nõukogu vahel kokkuleppelise seisukoha saavutamist parlamendi osaluseta 
ning seejärel parlamendi fakti ette seadmist; juhib tähelepanu asjaolule, et kui komisjon ei 
soovi oma algset seisukohta kaitsta, tuleks tal esitada muudetud ettepanek; soovitab 
kehtestada finantsläbirääkimiste tarbeks uue tegutsemiskorra, mis sisaldaks muu hulgas 
nõuet korraldada kolme institutsiooni vahel varajases staadiumis arvamustevahetus ELi 
eelarve rolli, funktsiooni ja lisandväärtuse üle; nõuab, et komisjon täidaks tulevaste 
institutsioonidevaheliste läbirääkimiste käigus oma rolli ausa vahendajana;
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6. usub, et parlamendil tuleks kindlasti ka edaspidi nõuda ELi rahaliste vahendite puhul 
tulemustele orienteeritud lähenemist, mis ei peaks piirduma üksnes võetavate meetmete 
arvuga, vaid hõlmama ka nende meetmete kvaliteedi hindamist; soovitab täiustada ELi 
rahastamise edu mõõtmise aluseks olevaid kvalitatiivseid näitajaid ja kaasata need ka 
justiits- ja siseküsimuste vahendite puhul;

7. palub komisjonil tagada uute fondide kiire käikulaskmise, olemasolevate summade 
täieliku ja tõhusa kasutamise ja õiglase geograafilise jaotumise ning ebatõhusate 
piirkondade abistamise;

8. on arvamusel, et kuna kärped sunniti parlamendile peale veenva põhjenduseta, peab 
parlament keskenduma vahekokkuvõtte läbivaatamisel konkreetsetele valdkondadele, kus 
kärped olid kõige suuremad;

9. on arvamusel, et parlament peaks vahekokkuvõtte tegemisel kasutama kogu oma 
kaasotsustaja läbirääkimispädevust ja mitte laskma Euroopa Ülemkogul otsuseid ja 
arvulisi näitajaid peale suruda;

10. peab oluliseks, et parlament kontrolliks nõuetekohaselt, kuidas jälgib rahaliste vahendite 
kasutamist komisjon, ning vajaduse korral ka seda, kuidas saavad sellega hakkama 
liikmesriigid; soovitab asjaomastel komisjonidel oma prioriteedid ümber hinnata enne 
2016. aasta analüüsi, et oleks võimalik anda poliitilisi suuniseid; märgib, et asjakohase 
kontrollimehhanismi kasutuselevõtmine on parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni kui justiits- ja siseasjade valdkonna eest vastutava komisjoni 
ülesanne.



AD\1020893ET.doc 5/5 PE529.716v02-00

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 24.2.2014

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

44
5
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore 
Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, 
Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Sylvie 
Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t 
Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, 
Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa 
Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique 
Mathieu Houillon, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude 
Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, 
Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke 
Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Mariya Gabriel, Ana Gomes, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, 
Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Andrés Perelló Rodríguez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Richard Ashworth, Zdravka Bušić, Krzysztof Lisek, Csaba Sándor 
Tabajdi, Tadeusz Zwiefka


