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ETTEPANEKUD

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

1. võtab teadmiseks rubriigi 3 (turvalisus ja kodakondsus) uue struktuuri; on seisukohal, et 
toidu ohutuse, Euroopa Toiduohutusameti, Ühenduse Sordiameti ja Euroopa Ravimiameti 
lisamine uude rubriiki 3 on küsitav ega kajasta turvalisuse ja kodakondsuse üldeesmärki; 
teeb ettepaneku muuta rubriigi nime vastavalt Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonile tulevikku investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel1 ning panna uueks nimeks 
„Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus”;

2. on seisukohal, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevale alale eraldatud kogusumma 
ei kajasta asjakohaselt selle valdkonna Lissaboni lepingust tulenevat suuremat tähtsust 
ning rohkemaid ülesandeid ja lahendamist vajavaid probleeme;

3. rõhutab vajadust tagada rahaliste vahendite tõhus kasutamine ja hea haldamine, et vältida 
olukorda, kus liikmesriigid lähtuvad vaid oma riiklikest huvidest;

4. rõhutab, et rahastamisstruktuure lihtsustades ning sellega paindlikkust luues tuleb säilitada 
prognoositavus ja usaldusväärsus ning et konkreetsete fondide iga eesmärgi täitmiseks 
tuleb tagada piisavad vahendid;

5. toonitab, et rahastatavad meetmed peavad andma Euroopa lisaväärtust ning kõikide 
fondide ja programmide poliitiliste eesmärkide vahel peab valitsema asjakohane tasakaal;

6. väljendab heameelt rahastamisstruktuuride lihtsustamise üle, mille tõi kaasa Varjupaiga-
ja Rändefondi ning sisejulgeolekufondi loomine, ning pooldab üldiselt kohaldatavaid 
programmitöö-, juhtimis-, kontrolli- ja aruandluseeskirju tingimusel, et fondides 
säilitatakse eri prioriteetide tasakaal; juhib tähelepanu asjaolule, et siseasjade 
rahastamisvahendite lihtsustamine aitab vähendada õiguslike aluste ja nende 
rakenduseeskirjade hulka ning võimaldab kõikidel sidusrühmadel eeskirjadest paremini 
aru saada;

7. on seisukohal, et õiglane osa rahalistest vahenditest tuleks eraldada Varjupaiga- ja 
Rändefondile, et toetada praeguse pagulasfondi ja integratsioonifondi eesmärke; võtab 
teadmiseks, et erilist tähelepanu pööratakse ümberasumise ja ümberasustamise 
meemetele; toonitab, et rahastatavad meetmed peavad andma Euroopa lisaväärtust ning et
poliitiliste eesmärkide vahel peab valitsema asjakohane tasakaal;

8. kordab, et juba kavandatakse uusi elemente, nagu ELi broneeringuinfo süsteem või nn 
arukate piiride pakett; on seisukohal, et sisejulgeolekufondil peaksid olema piisavad 
rahalised vahendid, mis võimaldaksid täita fondi eesmärke, ning rõhutab ühtlasi, et fondi 
kogu tegevus peab olema täielikult kooskõlas põhiõiguste hartaga; nõuab, et rahastataks 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
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selliste kaitse aspekti arvestavate piirikontrollide arendamist, mille puhul täielikult 
järgitakse migrantide põhiõigusi;

9. rõhutab, et sisejulgeolekufondi kulutused peavad toetama eesmärki tugevdada vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajanevat ala ning tagada liikmesriikide kooskõlastatud tegevus 
ühtse ja kvaliteetse välispiiride kontrollisüsteemi väljaarendamisel; usub, et lisaks peaks 
investeerimine infrastruktuuri, seadmetesse, transpordivahenditesse ja IT-süsteemidesse 
aitama täita ühiseid turvastandardeid ning tõhustada Frontexi koordineeritud 
ühisoperatsioone;

10. toonitab, et õigusprogrammi rahastatakse piisavalt; toonitab, et eri eesmärkidele mõeldud 
rahaliste vahendite vahel peab valitsema asjakohane tasakaal;

11. on seisukohal, et laste õiguste ja lastekaitse alased meetmed tuleks välja tuua eraldi 
eelarveridadel, et eraldised oleksid tuvastatavad ja jälgitavad ning nende tulemuslikkust 
saaks hinnata;

12. väljendab heameelt ettepaneku üle luua õiguste ja kodakondsuse programm; rõhutab, et 
rahastamisstruktuuri lihtsustamine ei tohiks viia rahaliste vahendite vähenemiseni 
võrreldes praeguste, aastatel 2007–2013 kehtivate programmide jaoks ettenähtud 
vahenditega, ning taunib seetõttu komisjoni ettepanekut rahastamist vähendada; nõuab, et 
eraldataks rohkem eelarvelisi vahendeid põhiõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks ning 
rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise kõigi vormide vastu võitlemiseks, eriti seoses 
suureneva sallimatuse ja sotsiaalse rahulolematusega, mis on Euroopas levimas praeguse 
finantskriisi tagajärjel;

13. taunib staatilist lähenemist vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala asutuste 
rahastamisele, mis ei kajasta ülesannete lisandumist ega vähenemist; 

14. on seisukohal, et eelkõige Frontexi, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ja Euroopa 
Politseiameti (Europol) eelarve ei vasta nende ülesannetele, mida on varasemast oluliselt 
rohkem; juhib sellega seoses tähelepanu Frontexi hiljuti muudetud volitustele, Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevuse alustamisele ja kavandatud tegevustele ning 
küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomisele Europolis;

15. rõhutab, et praegusi meetmeid tuleb nõuetekohaselt hinnata, ning toonitab, et enne uute 
seadusandlike ettepanekute esitamist on kohustuslik teha nõuetekohased mõjuhinnangud.
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