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Austatud hr Arthuis 

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon väljendab heameelt 2015. aasta 

üldeelarve paranduseelarve projekti nr 7 „Pagulaskriisiga toime tulekuks Euroopa rände 

tegevuskava alusel kohe võetavad operatiiv-, eelarve- ja õigusmeetmed” COM(2015) 485) üle 

ning ettepaneku üle võtta vastu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta 

koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames (COM(2015) 486). 

 

Nende ettepanekutega nähakse ette Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) ning 

Sisejulgeolekufondi (ISF) raames osutatava hädaabi suurendamist vastavalt 80 miljoni euro ja 

20 miljoni euro võrra. Lisaks nähakse ettepanekutega ette ka 120 uut ametikohta, et 

suurendada kolme ameti suutlikkust: 60 ametikohta Frontexis, 30 ametikohta Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiametis (EASO) ja 30 ametikohta Europolis. Assigneeringute 

täiendav suurendamine on ette nähtud ka mitmete välismeetmete puhul (Euroopa 

naabruspoliitika rahastamisvahendi kulukohustuste assigneeringute täiendav rahastamine ja 

täiendavad maksete assigneeringud humanitaarabi valdkonnas). 

 

Komisjon kiidab heaks AMIFi ja ISFi hädaabi rahastamise suurendamise praegusest 2015. 

aasta eelarvest, et rahastada mitme liikmesriigi poolt esitatud taotlusi. Liikmesriigid, kuhu 

praegu saabub arvukalt rändajaid, peaksid saama sellist abi ELi liikmesriikide vahelise 

solidaarsuse väljendusena kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 80. 

 

Komisjon kiidab heaks ka lisatöökohtade loomise Frontexis, EASOs ja Europolis. Komisjon 

on juba pikka aega tauninud nende ametite töötajate nappust olukorras, kus ametitele antakse 

pidevalt lisaülesandeid. EASO puhul on komisjon arvamusel, et amet peaks saama veelgi 

rohkem uusi töökohti, kui Euroopa Komisjoni ettepanekus praegu kavandatud. EASOle on 

antud ülesanne võtta juhtiv roll Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisel. Hiljutised 

poliitilised suundumused on selgelt näidanud, et kõnealuses valdkonnas on veel palju teha. 

Komisjon nõustub sellega, et Euroopa Komisjoni ettepanekuid tuleb kiiresti menetleda, et 

võimaldada täiendava rahastamise ja lisatöökohtade kasutuselevõttu veel 2015. aastal. Samal 

ajal ergutab komisjon Euroopa Komisjoni alustama ettevalmistusi asjaomaste õigusaktide, 

eriti AMIFi käsitleva õigusakti ja 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku 

läbivaatamiseks. 
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