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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. rõhutab, et pagulas- ja rändekriisi 

algpõhjustega tegelemiseks on võetud 

kasutusele märkimisväärsed, kuid endiselt 

ebapiisavad eelarvevahendid, suurendades 

rubriiki 4 kuuluvate ELi eriprogrammide 

rahalisi vahendeid; tuletab meelde võetud 

meetmeid, näiteks 2015. aastal jaotati 

rände ja pagulastega seotud meetmete 

toetamiseks ümber 170 miljonit eurot, 

2016. aastal kiideti heaks täiendava 

130 miljoni euro suunamine rände ja 

pagulastega seotud tegevuseks rubriigi 4 

raames ning 430 miljonit eurot jaotati 

ümber ühinemiseelse abi 

rahastamisvahendi, arengukoostöö 

rahastamisvahendi ja naabruspoliitika 

rahastamisvahendi raames; tuletab samuti 

meelde, et rände- ja pagulaskriisi 

välismõõtmega tegelemiseks on komisjon 

teinud mitmesuguseid ELi eelarvele mõju 

avaldavaid lisaettepanekuid, nagu 

ettepanek luua ELi usaldusfondid (Madadi 

fond ja hädaolukorra usaldusfond Aafrika 

jaoks, mille hinnanguline esialgne mõju 

eelarvele on vastavalt 570 miljonit eurot ja 

405 miljonit eurot) ning Türgi 

pagulasrahastu, mille jaoks antakse ELi 

eelarvest 1 miljard eurot, võtmata arvesse 

võimalikku täiendavat rahastust; rõhutab, 

et muud kavandatud meetmed, millest 

komisjon on teada andnud (näiteks 

12. rõhutab, et pagulas- ja rändekriisi 

algpõhjustega tegelemiseks on võetud 

kasutusele märkimisväärsed, kuid endiselt 

ebapiisavad eelarvevahendid, suurendades 

rubriiki 4 kuuluvate ELi eriprogrammide 

rahalisi vahendeid; tuletab meelde võetud 

meetmeid, näiteks 2015. aastal jaotati 

rände ja pagulastega seotud meetmete 

toetamiseks ümber 170 miljonit eurot, 

2016. aastal kiideti heaks täiendava 

130 miljoni euro suunamine rände ja 

pagulastega seotud tegevuseks rubriigi 4 

raames ning 430 miljonit eurot jaotati 

ümber ühinemiseelse abi 

rahastamisvahendi, arengukoostöö 

rahastamisvahendi ja naabruspoliitika 

rahastamisvahendi raames; tuletab samuti 

meelde, et rände- ja pagulaskriisi 

välismõõtmega tegelemiseks on komisjon 

teinud mitmesuguseid ELi eelarvele mõju 

avaldavaid lisaettepanekuid, nagu 

ettepanek luua ELi usaldusfondid (Madadi 

fond ja hädaolukorra usaldusfond Aafrika 

jaoks, mille hinnanguline esialgne mõju 

eelarvele on vastavalt 570 miljonit eurot ja 

405 miljonit eurot) ning Türgi 

pagulasrahastu, mille jaoks antakse ELi 

eelarvest 1 miljard eurot, võtmata arvesse 

võimalikku täiendavat rahastust; rõhutab, 

et muud kavandatud meetmed, millest 

komisjon on teada andnud (näiteks 
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„Londoni lubadus“), või üritused (näiteks 

ELi-Türgi tippkohtumine 18. märtsil 2016) 

avaldavad liidu eelarvele lisasurvet; 

rõhutab, et täiendavad tulevased 

eelarvevahendid peaksid ühtlasi 

võimaldama kõige haavatavamate 

rändajate kaasamist, sh eriti naised, lapsed 

ja LGBTI; on aga mures, et ELi ees 

seisvate probleemide ulatuslikkuse tõttu on 

vaja võtta lisameetmeid; 

„Londoni lubadus“), või üritused (näiteks 

ELi-Türgi tippkohtumine 18. märtsil 2016) 

avaldavad liidu eelarvele lisasurvet; 

rõhutab, et täiendavad tulevased 

eelarvevahendid peaksid ühtlasi 

võimaldama kõige haavatavamate 

rändajate kaasamist, sh eriti naised ja 

lapsed; on aga mures, et ELi ees seisvate 

probleemide ulatuslikkuse tõttu on vaja 

võtta lisameetmeid; 

Or. en 
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ELi põhiõiguse tagamise tingimused 

51. nõuab kindlalt, et kõik riigid võtaksid 

täieliku vastutuse seoses pagulaskriisiga 

ja sihtotstarbelise 

ümberjaotamismehhanismi otsusega; 

palub komisjonil kehtestada rahalise 

bonus-malus mehhanismi, mida 

rakendatakse sõltuvalt sellest, kas 

liikmesriigid täidavad ELi meetmete 

raames neile pandud kohustusi või mitte; 

kinnitab, et liikmesriikidelt nende 

meetmete eiramise eest võetavad 

trahvisummad peaksid laekuma 

lisatuludena ELi eelarvesse; 

 

 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


