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17. tunnistab, et vaatamata sellele, et 

rände- ja pagulaskriisiga tegelemiseks 

võeti 2015. ja 2016. aasta peale jaotatuna 

kasutusele märkimisväärses mahus 

eelarvevahendeid, ei ole lahendust ikka 

veel leitud – ei liidusiseselt ega väljaspool 

liitu pagulaste päritoluriikides; toonitab 

siiski, et eelarvevahendid on ebapiisavad ja 

selle kriisi lahendamiseks on vaja 

märkimisväärses mahus täiendavaid 

rahalisi vahendeid, sest pagulaste ja 

rändajate arvu kasvu ei saa lugeda ajutiseks 

nähtuseks; toonitab, et otsida tuleks 

pikemaajalisi lahendusi mitte ainult iga-

aastase eelarvemenetluse käigus, vaid ka 

mitmeaastase finantsraamistiku eelseisva 

vahehindamise käigus; palub tungivalt 

komisjonil esitada keskmise pikkusega ja 

pikaajaline poliitiline ja rahastamiskava, et 

tegeleda rändekriisiga ja selle mõjuga 

2017. aasta eelarvele; märgib, et kõiki ELi 

rahastatud meetmeid tuleks pidada 

investeeringuks, mille eesmärk on püüda 

lahendada pagulas- ja rändeprobleemid; 

rõhutab vajadust tegeleda rände 

algpõhjustega, parandades elamistingimusi, 

eriti parema hariduse ja meditsiiniteenuste 

ning taristusse investeerimiseks suuremate 

toetuste kaudu rändajate päritoluriikides 

või riikides, kus nad kõigepealt varjupaika 

otsivad; rõhutab, et rände- ja 

varjupaigakriisi rahastamine ei tohiks 

17. tunnistab, et vaatamata sellele, et 

rände- ja pagulaskriisiga tegelemiseks 

võeti 2015. ja 2016. aasta peale jaotatuna 

kasutusele märkimisväärses mahus 

eelarvevahendeid, ei ole lahendust ikka 

veel leitud – ei liidusiseselt ega väljaspool 

liitu pagulaste päritoluriikides; toonitab 

siiski, et eelarvevahendid on ebapiisavad ja 

selle kriisi lahendamiseks on vaja 

märkimisväärses mahus täiendavaid 

rahalisi vahendeid, sest pagulaste ja 

rändajate arvu kasvu ei saa lugeda ajutiseks 

nähtuseks; toonitab, et otsida tuleks 

pikemaajalisi lahendusi mitte ainult iga-

aastase eelarvemenetluse käigus, vaid ka 

mitmeaastase finantsraamistiku eelseisva 

vahehindamise käigus; palub tungivalt 

komisjonil esitada keskmise pikkusega ja 

pikaajaline poliitiline ja rahastamiskava, et 

tegeleda rändekriisiga ja selle mõjuga 

2017. aasta eelarvele; märgib, et kõiki ELi 

rahastatud meetmeid tuleks pidada 

investeeringuks, mille eesmärk on püüda 

lahendada pagulas- ja rändeprobleemid; 

rõhutab vajadust tegeleda rände 

algpõhjustega, parandades elamistingimusi, 

eriti parema hariduse ja meditsiiniteenuste 

ning taristusse investeerimiseks suuremate 

toetuste kaudu rändajate päritoluriikides 

või riikides, kus nad kõigepealt varjupaika 

otsivad; rõhutab, et rände- ja 

varjupaigakriisi rahastamine ei tohiks 
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kahjustada või takistada muude oluliste 

ELi poliitikameetmete rakendamist; 

kahjustada või takistada muude oluliste 

ELi poliitikameetmete rakendamist; 

rõhutab selles valguses, et solidaarsus on 

ELi eelarve aluspõhimõte; tunneb muret 

selle pärast, et pagulaskriisis ilmneb 

solidaarsus liikmesriikide lõikes 

ebaühtlaselt; kordab nõudmist, et 

komisjon esitaks ettepaneku selle kohta, 

kuidas ELi eelarve saaks ajendada 

liikmesriike võtma omaks 

tasakaalustatumat lähenemisviisi 

solidaarsusele; 

Or. en 
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18. rõhutab, et oluline on suurendada 

ümberasustamiskavade, 

ümberpaigutamismenetluste ja 

tagasisaatmisoperatsioonide rahastamist 

eelkõige Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi (AMIF) kaudu, et 

saavutada tõhus Euroopa varjupaiga- ja 

rändepoliitika, samal ajal ennetades ja 

vähendades ebaseaduslikku rännet; 

toonitab vajadust luua ELi eelarves 

võimalused Aafrika mandril ja Lähis-Idas 

ümberasustamisalade ja turvatsoonide 

loomiseks koostöös Aafrika Liidu, 

Araabia Liiga ja ÜRO Pagulaste 

Ülemvoliniku Ametiga; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


