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ETTEPANEKUD

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

1. märgib, et Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) kulukohustuste 
assigneeringuid on 2019. aastaga võrreldes üldiselt vähendatud 15,4 % (st 172 miljonit 
eurot); peab kahetsusväärseks, et 2019. aastaga võrreldes on vähendatud (st 29,5 %) 
kulukohustuste assigneeringuid, mille eesmärk on tugevdada ja arendada Euroopa ühist 
varjupaigasüsteemi ning tõhustada vastutuse jagamist liikmesriikide vahel; tunnistab 
siiski, et kulukohustuste assigneeringud jäävad 2018. aasta eelarves kehtestatud 
tasemest märgatavalt ülespoole, ja võtab teadmiseks, et vähendamine on vähemalt 
osaliselt seotud asjaoluga, et Dublini määruse reform on nõukogus poliitilise loiduse 
tõttu blokeeritud; tuletab meelde, kui oluline on tagada liidus varjupaiganormide kõrge 
tase ning piisav finantssuutlikkus, et toetada varjupaigataotlejate ja rändajate 
vastuvõtmist, neile varjupaiga andmist ja nende integratsiooni liikmesriikides, tõhusaid 
tagasisaatmisstrateegiaid, ümberasustamisprogramme, varjupaigataotluste läbivaatamise 
tõhusust, varjupaigataotluste kohta tehtud otsuste täitmist ning rahuldada selliste 
liikmesriikide hädaabi vajadusi, kus on suur hulk varjupaigataotlejaid ja/või esmaseid 
saabujaid; märgib, et Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi eelarve ei sisalda 
rahareserve selleks, et rahastada reformitud Dublini õigusakte ja uusi liidu 
ümberasustamiskavasid, kui need 2020. aastal vastu võetakse; teeb ettepaneku näha ette 
reservsumma, mis oleks mõeldud Vahemerel päästetud isikute ümberpaigutamist ja 
liidus maabumist reguleeriva ajutise korra rahastamiseks; soovitab, et rahaliste 
vahendite vabastamiseks rahastataks ELi Aafrika jaoks mõeldud usaldusfondi ning 
Põhja-Aafrika piirkondlikke arengu- ja kaitseprogramme (millest toetatakse peamiselt 
liidu välispoliitikat) liidu eelarve rubriigist IV (globaalne Euroopa), mitte Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondist rubriigi III alusel (turvalisus ja kodakondsus); tuletab 
meelde vajadust tagada sidusus rubriikide III ja IV raames võetud meetmete vahel;

2. palub komisjonil suurendada Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi alla kuuluvate 
eelarveridade arvu, et tagada suurem läbipaistvus seoses fondi rahaliste vahendite 
eraldamisega selle erinevatele eesmärkidele; nõuab eelkõige õiglaste 
tagasisaatmisstrateegiate tõhustamiseks vajalike kulutuste selgelt eraldamist seadusliku 
rände ja kolmandate riikide kodanike tõhusa integreerimise edendamisega seotud 
kulutustest;

3. tuletab meelde, et liidu eelarvest tuleb eraldada piisavalt vahendeid rände välismõõtme 
tugevdamiseks ja liidu välispiiride piisava kaitse tagamiseks;

4. rõhutab, et Sisejulgeolekufondi raames hädaabiks ette nähtud summa on väike 
(8,5 miljonit eurot); nõuab, et komisjon hindaks selle summa hoolikalt ja realistlikumalt 
ümber, võttes arvesse liikmesriikide võimalikke Sisejulgeolekufondiga seotud 
hädaabivajadusi, näiteks julgeolekuga seotud intsidentide ohjamine; 

5. nõuab programmi „Kodanike Euroopa” suuremat rahastamist, võttes arvesse selle 
olulist rolli Euroopa deemose ja kodakondsuse tugevdamisel;

6. märgib justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste kulukohustuste assigneeringute 
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suurendamist, näiteks Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) puhul 41,5 %, 
Euroopa piiri- ja rannikuvalve (EBCG) puhul 34,6 %, Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) puhul 14 %, Euroopa Narkootikumide ja 
Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) puhul 7,7 %, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 
(FRA) puhul 5,4 %, Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) 
puhul 5,2 % ja Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) puhul 2,1 % 
2019. aastaga võrreldes; väljendab heameelt õigusprogrammi kaudu kättesaadavate 
vahendite üldise suurendamise üle; peab siiski kahetsusväärseks kulukohustuste 
vähendamist kriminaal- ja tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö hõlbustamise ja 
toetamise komponendi puhul (st 23,6 %);

7. märgib, et EBCG eelarvet on 2020. aastal pärast EBCG uute volituste vastuvõtmist 
suurendatud 34,8 % (st 108 miljonit eurot), mis kujutab endast selgelt kõige 
ulatuslikumat suurendamist kõigi justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste seas; 
tuletab meelde, et kontrollikoda tuvastas 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise raames, et liikmesriigid hindasid 2017. aastal EBCG rahastamisvajadust üle; 
võtab teadmiseks eesmärgi tagada EBCG-le rohkem inimressursse (2027. aastaks 
10 000 piirivalveametnikku) ja asjaolu, et merel hukkunute arv suureneb, kuna 
Vahemerel puuduvad otsingu- ja päästevõimalused; soovitab kasutada seda ressursside 
suurendamist ka merel elude päästmiseks; palub komisjonil tungivalt luua fondi, mille 
eesmärk on toetada otsingu- ja päästeoperatsioone, et tagada Vahemere piirkonnas 
kindel otsingu- ja päästetegevus; peab kahetsusväärseks 2020. aastal EBCG-le eraldatud 
kulukohustuste assigneeringute (420 miljonit eurot) ja EASO-le ette nähtud summa 
(133 miljonit eurot) märkimisväärset erinevust; nõuab, et EASO muudetaks 
täieõiguslikuks liidu detsentraliseeritud asutuseks, millel on oluliselt suuremad 
volitused, ning on seisukohal, et EASO eelarvet ja personali tuleks suurendada, et amet 
saaks talle antud ülesandeid nõuetekohaselt täita; märgib, et Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi (AMIF) kulukohustuste assigneeringuid on 2019. aastaga võrreldes 
vähendatud 6,1% (st 32,6 miljonit eurot); tuletab meelde vajadust toetada politsei- ja 
õiguskoostööd kriminaalasjades;

 8. väljendab heameelt Euroopa Prokuratuuri (EPPO) kulukohustuste assigneeringute 
suurendamise üle (70,5 %); tuletab meelde Euroopa Prokuratuuri olulist rolli liidu 
vahenditega seotud pettuste uurimisel ja nende eest süüdistuse esitamisel ning vajadust 
tagada piisavad rahalised vahendid, et see saaks enne 2020. aasta detsembrit täielikult 
toimivaks; palub komisjonil täiendavalt uurida Euroopa Prokuratuuri rolli 
laiendamisega seotud rahastamisvajadusi, et lisada kooskõlas oma 12. septembri 2018. 
aasta teatisega selle ülesannete hulka piiriülese terrorismi vastane võitlus;

9. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei rahuldanud Europoli ja Eurojusti eelarvetaotlusi 
ning tegi ettepaneku vähendada 2020. aastal Europoli rahalisi vahendeid 33,5 miljoni 
euro ja Eurojusti puhul 3,7 miljoni euro võrra võrreldes nende finantseesmärkidega; 
rõhutab, et selline vähendamine võib mõjutada mõlema asutuse tegevust; märgib, et 
Europoli toetus on olnud kogu liidus ühistes uurimistes otsustava tähtsusega ja sellel on 
oluline roll organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses; toetab Europoli strateegia 
2020+ rakendamist, mille eesmärk on tugevdada Europoli operatiivtuge ja 
analüüsivõimet liikmesriikide heaks, ning teeb ettepaneku teha uusi investeeringuid 
selliste oluliste kuriteoliikide vastu võitlemisse nagu ebaseaduslik uimastikaubandus ja 
finantskuritegevus; märgib, et Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala 
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Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 
kulukohustuste assigneeringute 18,7 % vähendamine (st 55 miljonit eurot) on kooskõlas 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arendamise lõpetamisega; kordab vajadust 
tagada justiits- ja siseküsimustega tegelevatele asutustele piisav rahaline toetus, töötajad 
ja töötajate koolitus, et nad saaksid neile määratud ülesandeid täita tõhusalt ja täiesti 
läbipaistvalt ning võidelda raskete piiriüleste kuritegude vastu põhiõigusi täielikult 
järgides;

10. väljendab heameelt Euroopa Andmekaitseinspektorile eraldatud summa üle (19 miljonit 
eurot); märgib, et rohkem kui 30 % sellest summast kasutatakse Euroopa 
Andmekaitsenõukogu sekretariaadi loomiseks; rõhutab, et Euroopa 
Andmekaitseinspektorile tuleb tagada asjakohased eelarve- ja inimressursid, et täita 
täiesti sõltumatult lisaülesandeid, mis tulenevad liidu uue andmekaitseraamistiku 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) rakendamisest; rõhutab seetõttu, et eraldatud eelarve 
kujutab endast minimaalselt vajalikku summat;

11. on mures, et komisjoni CEPOLi eelarve projekt (rahastamispuudujääk 1,5 miljonit 
eurot) ei võimalda CEPOLil piisavalt katta liikmesriikide nõudlust liidu ja selle 
naaberriikide õiguskaitseasutustele vajaliku hariduse ja koolituse järele; peab 
kahetsusväärseks, et CEPOLile ei eraldata piisavalt vahendeid, et tegeleda uute 
probleemidega, pidades silmas selliseid uusi teabesüsteeme nagu SIS II, ning et CEPOL 
ei saa pakkuda õiguskaitseametnikele koolitust sellistes valdkondades nagu 
korruptsioon ja aktsiisipettus, samal ajal kui ELi strateegilise koolitusvajaduse 
hindamise käigus tehti kindlaks, et need on vajalikud õiguskaitse tagamiseks liidu 
tasandil; tõdeb, et selle asemel tuli tal eelarvepiirangute tõttu tagasi lükata liikmesriikide 
54 õigustud ja seaduslikku koolitustaotlust õiguskaitse juhtimise, ebaseadusliku 
sisserände, vihakuritegude ja rahapesu valdkonnas; väidab, et CEPOLi eelarvetaotlus 
(12 miljonit eurot) 2020. aastaks on vajalik selleks, et rahuldada liikmesriikide kasvavat 
nõudlust eelkõige küberkuritegevuse ja digiteerimise valdkonnas; juhib tähelepanu 
sellele, et usaldust, võrgustikke ja piiriülest teabevahetust õiguskaitseasutuste vahel 
saaks veelgi parandada, lisades praeguse CEPOLi vahetusprogrammile uue ühekuulise 
osa ja pakkudes õppekülastusi Europoli ning liikmesriikide ja Europoli töötajate 
vahelisi vahetusprogramme; tõdeb, et see eeldaks siiski CEPOLile täiendavate rahaliste 
vahendite ja inimressursside eraldamist;

12. võtab teadmiseks, et liidu asutustes on suurenenud ajutiste töötajate töölevõtmine 
võrreldes lepinguliste töötajatega; on seisukohal, et justiits- ja siseküsimustega 
tegelevate asutuste töötajatele kättesaadava teabe tundlikkus eeldab ranget 
konfidentsiaalsuspoliitikat eriti personali värbamisel ja juhtimisel;

13. ergutab komisjoni suurendama toetust uurivale ajakirjandusele, sealhulgas piiriülesele 
uurivale ajakirjandusele, ja meediavabaduse edendamisele sihtotstarbeliste vahendite 
eraldamise kaudu, mis aitab muu hulgas võidelda kuritegevusega ja tõsta liidu kodanike 
teadlikkust;

14. tuletab meelde oma toetust võitlusele diskrimineerivate tavade, soopõhise vägivalla ja 
vihakuritegude vastu ning õiguste täielikku kasutamist, võrdõiguslikkust ja õigust 
käsitlevatele programmidele; rõhutab mittediskrimineerivatele vahenditele kulutatavate 
assigneeringute olulist rolli ja võrdõiguslikkust toetavate programmide tähtsust 
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vähemuste õiguste kaitsmisel, pöörates erilist tähelepanu naiste, eakate, puuetega 
inimeste ning LGBTIQ-inimeste õigustele;

15. kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles rakendama sootundlikku eelarvestamist 
kõikides avaliku sektori kulutustes, eriti järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
kavandamisel, läbirääkimistel, rakendamisel ja hindamisel; leiab, et kohustus tagada 
2020. aasta eelarvemenetluses soolise võrdõiguslikkuse ning naiste ja tütarlaste õiguste 
edendamine ja kaitse on väga oluline; on seisukohal, et seepärast tuleks sootundlik 
eelarvestamine võtta kasutusele kõikides eelarveridades ning juhinduda tuleks 
järgmistest põhimõtetest: 1) vastutuse ja läbipaistvuse edendamine 
eelarveplaneerimisel, 2) sooteadlikku osalemise suurendamine eelarvemenetluses ja 3) 
soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamine;

16. nõuab jätkusuutlikku ja piisavat rahastamist meetmete jaoks, mis on ette nähtud 
Istanbuli konventsiooni ja ohvrite õiguste direktiivi tõhusaks rakendamiseks, kuna need 
on peamised naistevastase vägivalla ja perevägivalla vastast võitlust käsitlevad 
õigusaktid ning olulised selleks, et pakkuda piisavat tuge ohvritele, luua terviklik 
õigusraamistik ja lähenemisviis soolise vägivalla vastu võitlemiseks, korraldada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ning rajada sellise vägivalla vastu võitlemiseks 
nõuetekohane riiklik taristu;

17. peab taunitavaks, et liit ei ole teinud märgatavaid edusamme alates 2015. aastast võetud 
kõrgetasemeliste poliitiliste ja õiguslike kohustuste täitmisel, mis on seotud soolise 
võrdõiguslikkuse ja soolise aspekti arvestamisega eelarveprotsessis ning kuluotsustes, 
mida näitab ka tõsiasi, et ei 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku 
läbivaatamisel ega ka 2021.–2027. aasta mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas 
komisjoni ettepanekus ei ole soolist võrdõiguslikkust arvesse võetud.
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