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ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et enneolematu rändekriisi valguses on mitmeaastase finantsraamistiku (2014–

2020) praegused ülemmäärad – eriti rubriigis 3 – osutunud ebapiisavaks ning ei vasta 

asjakohaselt sellele, kuidas tuleb tugevdada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala 

Lissaboni lepingu kohaselt, ning üha lisanduvatele ülesannetele ja raskustele, sealhulgas 

rände struktuurse nähtusega tegelemine ja turvalisusnõuded; tuletab meelde, et 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahendid on juba sisuliselt otsas; tuletab 

meelde, et finantsraamistiku olemasolevaid paindlikkusmehhanisme on juba rohkesti 

kasutatud, mis piirab märkimisväärselt tulevastel eelarveaastatel kasutada olevat rahalist 

paindlikkust; 

2. kuigi finantsraamistiku olemasolevaid paindlikkusmehhanisme on juba rohkesti kasutatud, 

nõuab, et nendel liikmesriikidel, kus olukord on kõige raskem, oleks võimalik neid 

mehhanisme kasutada täies ulatuses, eelkõige stabiilsuse ja majanduskasvu pakti 

erakorraliste asjaolude klauslit; 

3. on veendunud, et ELi tasandil on vaja märkimisväärseid lisavahendeid, et tegeleda kõikide 

rändega seotud probleemidega (päästetööd, kinnipidamine, vastuvõtmine, registreerimine, 

kontroll, majutus, transport, ümberpaigutamine, tagasisaatmine ja integratsioon) ning 

humanitaarprobleemidega nii ELi piires kui ka väljaspool ning arendada välja uus tõeline 

Euroopa ühine varjupaigasüsteem ja seda rakendada, toetada ümberasustamis- ja 

ümberpaigutamisprogramme, hallata ühiseid välispiire ning tagada Schengeni ala 

sisejulgeolek, ning edendada integratsiooni ja vältida diskrimineerimist (eriti naiste vastu 

suunatud), rassismi ja ksenofoobiat; 

4. on seisukohal, et ELi eelarvest tuleks toetada pigem integratsioonile kui turvalisusele 

keskenduvaid meetmeid; palub täielikult kasutada olemasolevaid turvalisusega seotud 

vahendeid ja võimalusi, enne kui otsustatakse uute eraldiste üle, eelkõige seoses 

teabevahetusega liikmesriikide julgeoleku- ja õiguskaitseasutuste vahel; 

5. väljendab heameelt ELis humanitaarabi andmise vahendi loomise üle, mis on mõeldud 

eeskätt rändajate ja pagulaste massilise sissevoolu probleemiga tegelemiseks; seab samas 

kahtluse alla Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 122 lõike 1 valiku uue vahendi 

loomise õigusliku alusena, kuna ei ole ette nähtud parlamendi nõuetekohast kaasamist; 

väljendab muret komisjoni kavatsuse pärast rahastada vahendit ELi eelarve rubriigist 3 

ning eelkõige Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist, mis on juba ülekasutatud ja 

alarahastatud; kutsub komisjoni üles kaaluma muid võimalusi nimetatud vahendi 

rahastamiseks ELi eelarvest, et mitte avaldada negatiivset mõju Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondist rahastatavatele meetmetele ja programmidele; 

6. pooldab liidus hädaabi eraldamist käsitleva uue peatüki loomist rubriigis 3; on seisukohal, 

et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisel tuleb sätestada, et nimetatud abi tulevane 

rahastamine tagatakse väljaspool piirmäärasid ja nendest üle, tagades vajaliku 

paindlikkuse, et kohandada vahendite eraldamine vastavalt kohapealsetele suundumustele 

ja poliitiliste prioriteetide muutustele; 
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7. nõuab Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi läbivaatamist ja sellele lisavahendite 

eraldamist; rõhutab, et rändesurvega tegelevate ELi ametite, eriti Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) ja Frontexi eelarvet ja töötajate arvu tuleb veelgi 

suurendada, et ametid saaksid liikmesriikidele tõeliselt toeks olla ning tagada nende 

eesmärkide saavutamine; on veendunud, et otsingu- ja päästeoperatsioonideks tuleks anda 

piisavalt vahendeid ning juhib tähelepanu asjaolule, et otsingu- ja päästetegevuseks ette 

nähtud vahendid on eksikombel lisatud Sisejulgeolekufondi; 

8. märgib, et komisjon sõlmis hiljuti Türgiga kokkuleppe kuue miljardi euro suuruse Türgi 

pagulasrahastu kohta; väljendab muret rahastamisvahendite loomise pärast väljaspool ELi 

eelarvet, sest sellega seatakse ohtu eelarve ühtsus ning minnakse mööda 

eelarvemenetlusest, mille puhul on ette nähtud parlamendi kaasatus ja kontroll; rõhutab, et 

parlamendiga ei konsulteeritud mitte üheski vastuvõtmise protsessi etapis; tunneb muret 

kõnealuse kokkuleppe mõju pärast, mida see võib avaldada 2017. aasta eelarvele;  

rõhutab, et nendest ja muudest sarnastest vahenditest ei tohiks toetada repressiivseid ega 

mingeid muid meetmeid, millega võidakse rikkuda põhiõigusi; palub komisjonil nende 

vahendite kasutamist hoolikalt jälgida ja Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru anda; 

rõhutab, et ELi ja liikmesriikide toetus pagulastele peaks korrapärasele arenguabile 

lisanduma, mitte seda asendama; 

9. on veendunud, et ränne ja terrorism ei ole Euroopas otseselt seotud; palub uusi rahalisi 

vahendeid noorte radikaliseerumise vastaseks võitluseks ELis; on seisukohal, et see on 

saavutatav integratsiooni edendamisega ning diskrimineerimise, rassismi ja ksenofoobia 

vastase võitlusega; palub mitte vähendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 

loomiseks mõeldud projektide rahastamist; 

10. on seisukohal, et Sisejulgeolekufondile tuleks anda piisavalt rahalisi vahendeid, mis 

võimaldaksid tal täita oma eesmärke, eelkõige liikmesriikide õiguskaitseasutuste 

tulemusliku koostöö ja teabevahetuse vallas, rõhutades samas, et kõik fondi meetmed 

peavad olema Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga täielikult kooskõlas; 

11. nõuab õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi eelarve suurendamist, 

eesmärgiga edendada ja kaitsta põhiõigusi ning võidelda rassismi, ksenofoobia ja kõigi 

diskrimineerimise vormide vastu, eelkõige Euroopas kasvava sallimatuse taustal; 

12. eeldab, et rändevood jätkuvad, sest poliitiline ebastabiilsus ja konfliktid paljudes 

piirkondades püsivad ning nii varjupaigataotlejatel kui ka rändajatel puuduvad ELi 

pääsemiseks seaduslikud teed; nõuab ajakohastatud hinnangut finantsraamistiku perioodi 

lõpuni probleemide lahendamiseks vajaminevate eelarvevahendite kohta; nõuab, et 

mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise tulemusel 2017. aastal suurendataks 

võimalikult palju selle paindlikkust, et kohandada selle suutlikkust tegeleda olukordadega, 

mida ei osatud finantsraamistiku vastuvõtmisel ette näha; nõuab rubriikide 3 ja 4 

vahendite piisavat suurendamist ning parlamendi kaasamist kõigis otsustamisetappides nii 

eelarve- kui ka seadusandlike meetmete puhul. 
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