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ETTEPANEKUD

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

1. taunib, et kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi kavandatud 
kulukohustuste assigneeringute summa 90 600 000 eurot on palju väiksem, kui 
parlament algselt taotles, ning 9,9 % väiksem kui 2020. aastal; nõuab kooskõlas Euroopa 
Parlamendi 17. aprillil 2019. aastal vastu võetud esimese lugemise seisukohaga, et 
kulukohustuste assigneeringuid suurendataks 265 000 000 euroni ning et loodaks uus 
eelarverida „Kaitsta ja edendada liidu väärtusi“ (120 022 637 eurot kulukohustuste 
assigneeringuid); kutsub kooskõlas nõukoguga saavutatud osalise kokkuleppega üles 
suurendama kulukohustuste assigneeringuid Daphne programmi eelarvereal 35 030 020 
euroni ja eraldama sellest summast 27 340 504 eurot soolise vägivalla vastaseks 
võitluseks, luues alajaotise „Igasuguse naiste- ja tütarlastevastase soolise vägivalla ja 
koduvägivalla ennetamine ja selle vastu võitlemine“; nõuab ka, et eelarverea „Edendada 
kodanike kaasatust ja osalemist liidu demokraatlikus elus“ kulukohustuste 
assigneeringuid suurendataks 70 604 598 euroni, ning eelarverida „Edendada 
võrdõiguslikkust ja õiguseid“ nimetataks ümber „Edendada võrdõiguslikkust, õigusi ja 
soolist võrdõiguslikkust“ ning et 10 252 689 eurot eraldataks soolise võrdõiguslikkuse 
ja soolõime edendamiseks, luues selleks uue alajaotise;

2. võtab teadmiseks õigusprogrammi kulukohustuste ja maksete assigneeringute väikese 
kasvu (0,5 %); nõuab, et kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga õigusprogrammi 
rahastamispaketi kohta, mis sisaldub parlamendi 14. novembri 2018. aasta 
resolutsioonis mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta, suurendataks selle 
programmi rahastamist 2021. aastal kokku 6 800 000 euro võrra 50 500 000 eurole; 
rõhutab, et õigusalast koostööd, õigusalast koolitust ja õigusemõistmise tegelikku 
kättesaadavust tuleks tugevdada asjaomaste liidu justiits- ja siseküsimuste asutuste 
abiga;

3. tunneb muret Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kulukohustuste 
assigneeringute vähendamise pärast 2020. aastaga võrreldes, võttes arvesse riikide 
varjupaigaasutustele avalduvat pidevat survet, lünki varjupaigataotlejate nõuetekohases 
vastuvõtmises ja viivitusi liikmesriikide varjupaigamenetlustes; nõuab Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi kulukohustuste ja maksete assigneeringute suurendamist 
14 %, et tagada piisavad vahendid; 

4. nõuab ühtlasi eraldi eelarveridade loomist seoses tulevase Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning tulevase piirihalduse ja viisade rahastamisvahendiga nende 
programmide iga erieesmärgi jaoks, et tagada programmide kõigi eesmärkide piisav 
rahastamine ning rahaliste vahendite iga-aastase eraldamise parem loetavus ja 
läbipaistvus, millega lihtsustatakse programmide elluviimise kontrollimist;

5. on väga mures, et Vahemerel kaotatakse jätkuvalt inimelusid; on arvamusel, et otsingu- 
ja päästeoperatsioonide puhul on vaja pikaajalisemat lähenemisviisi, kuna otsingu- ja 
päästeoperatsioone ei saa jätta üksnes valitsusväliste osalejate hooleks; on seisukohal, 
et komisjon peaks esitama seadusandliku ettepaneku otsingu- ja päästetegevuse fondi 
loomiseks, et toetada otsingu- ja päästemissioone Vahemerel; teeb seetõttu ettepaneku 
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luua selle fondi jaoks uus eelarverida, et soodustada inimelude päästmist ja näidata üles 
solidaarsust liikmesriikide vahel otsingu- ja päästeoperatsioonide teostamisel kooskõlas 
rahvusvahelise õiguse ja põhiõigustega, sealhulgas õigusega elule ning tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõttega; 

6. tunneb muret, et märkimisväärsed rahastamiskärped, mis on kavandatud vahetus-, abi- 
ja koolitusprogrammile euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles IV“), 
seaksid ohtu programmi kui terviku edu; on seisukohal, et 2021. aastal tuleks 
rahastamist suurendada 950 000 euroni, et programm saaks anda olulise panuse euro 
võltsimise ja sellega seotud pettuste vastasesse võitlusesse;

7. võtab teadmiseks ettepaneku suurendada Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 
(Europol) assigneeringuid 11,5 %; tunneb muret, et Europoli 2021. aasta arendus- ja 
operatiivtegevus on takistatud ilma koosseisuliste töötajate arvu suurendamiseta; tuletab 
meelde, et Europolil palutakse pakkuda oma praeguste volituste raames liikmesriikide 
õiguskaitseasutustele suuremat analüüsi- ja operatiivtuge, vahendeid ja innovatsiooni 
ning et Europol käivitas hiljuti vastavalt taotlusele uued algatused, nagu Euroopa 
finants- ja majanduskuritegevuse keskus ja innovatsioonilabor, mis vajavad 
lisarahastamist; rõhutab samuti, et Europol peab kohanema viimastel aastatel 
lisandunud arvukate uute tegevustega ja kuritegevuses toimunud muutustega COVID-
19 pandeemia ajal; ootab Europoli ülesannete edasist laiendamist 2021. aastal seoses 
Europoli volituste eelseisva muutmisega, kuid rõhutab, et otsuse täiendava rahastamise 
kohta saab teha alles õigusloomeprotsessi lõpus; on seetõttu seisukohal, et Europolile 
tuleks vastavalt tema taotlusele eraldada 184 900 000 eurot; nõuab 63 täiendava töökoha 
lisamist Europoli ametikohtade loetellu;

8. võtab teadmiseks Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) kulukohustuste 
ja maksete assigneeringute väikese 3 %-lise kasvu; nõuab rahastamise suurendamist 
10 400 000 eurolt 116 264 976 eurole ja 21 ametikoha lisamist CEPOLi ametikohtade 
loetellu; leiab, et lisavahendid peaksid võimaldama CEPOLil tugevdada mitmekesisuse 
teemalist koolitustegevust ja liikmesriikide nõudmistega sammu pidada;

9. on seisukohal, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) 
jaoks kavandatud väikesest rahastamise suurendamisest (1,8 %) ei piisa, et keskus 
suudaks personalieeskirjadest ja oma rendilepingutest tulenevaid õiguslikke kohustusi 
täita; rõhutab ka, et EMCDDA-le tuleks eraldada rahalisi lisavahendeid, et ta saaks 
täielikult kasutada oma tegevussuutlikkust ja reageerida mõjusalt uimastinähtuse 
viimase aja muutustele, sealhulgas COVID-19 pandeemia mõjule; rõhutab, et uimastite 
jaemüügiväärtus Euroopas on hinnanguliselt 30 miljardit eurot aastas; nõuab seetõttu 
EMCDDA eelarve suurendamist 18 100 000 euroni; 

10. on seisukohal, et Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) 
assigneeringute kavandatav suurendamine ei ole piisav, arvestades Eurojusti ees 
seisvaid probleeme seoses pidevalt kasvava kohtuasjade arvuga; nõuab, et Eurojustile 
eraldataks 21 täiendavat ametikohta ja et ameti eelarvet suurendataks sellele vastavalt 
44 068 531 euroni; 

11. võtab teadmiseks Euroopa Prokuratuuri hinnangu, et ta töötleb oma esimesel 
tegevusaastal teavet, mille maht vastab 4300 kohtuasjale ja mille põhjal ta algatab 



AD\1214958ET.docx 5/8 PE654.091v02-00

ET

vähemalt 2000 oma kriminaaluurimist; eeldab, et prokuratuuri töökoormus suureneb 
lähiaastatel veelgi – kuni 3 700 oma kriminaaluurimiseni 2027. aastal, mis on osaliselt 
seotud ELi finantshuve mõjutavast suuremast pettuseohust ja mis tuleneb liidu 
rahastamise üldisest kasvust järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal ja seoses 
taastekavaga; tuletab meelde, et Euroopa Prokuratuur on kohustuslike pädevustega 
prokuratuur; on sügavalt mures Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projektis 
kavandatud madala rahastamise taseme ja töötajate arvu pärast, mis moodustab vaid 
poole Euroopa Prokuratuuri poolt taotletust; on seisukohal, et selline ettepanek 
mõjutaks märkimisväärselt uue asutuse suutlikkust alustada tegevust ja täita oma 
volitusi; rõhutab, et rahastamist on vaja oluliselt suurendada kuni 55 000 000 euroni, et 
Euroopa Prokuratuur saaks täita oma juriidilist kohustust tõlkida suur hulk dokumente, 
mis edastatakse riigi tasandi kohtunikele, katta töölevõtmise ja töötajatega seotud kulud 
ning tagada Euroopa Prokuratuurile tema taotletud 140 Euroopa delegaatprokuröri ja 
219 töötajat;

12. peab kahetsusväärseks Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) eelarve vähendamist 
0,4 %; nõuab tungivalt FRA kulukohustuste ja maksete assigneeringute suurendamist 
24 679 000 euroni, et võimaldada ametil jätkata kvaliteetset tööd, mis on osutunud liidu 
poliitikakujundamisel kasulikuks; peab vajalikuks toetada FRAd lisapingutuste 
tegemisel, et teha COVID-19 kriisi ajal põhiõiguste seiret, pidades eelkõige silmas 
võimalikku teist laine 2021. aastal; nõuab 4 ametikoha lisamist FRA ametikohtade 
loetellu; rõhutab, et piisavate rahaliste ja inimressurssideta ei pruugi FRA olla võimeline 
viima ellu projekte, et väljaselgitatud vajadustele reageerida ning teha nõuetekohast 
põhiõiguste seiret liidus, mis aitaks võidelda diskrimineerimise ja rassismi vastu, kaitsta 
põhiõigusi, sh liidu välispiiridel, ning toetada õiglust ja kaitsta ohvrite õigusi;

13. rõhutab integreeritud piirihalduse tähtsust Schengeni ala toimimise ja edasise 
integreerimise tagamisel; rõhutab COVID-19 pandeemia mõju selles valdkonnas; 
toonitab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) olulist rolli integreeritud 
piirihalduse koordineerimisel ja arendamisel; märgib, et Frontexile 2021. aastaks 
kavandatud rahastamise tase on väiksem kui see, mis sisaldub finantsselgituses, mis on 
esitatud komisjoni ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis 
käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet1, mis seab ohtu Frontexi suutlikkuse luua 2024. 
aastaks 10 000 piiri- ja rannikuvalve ametnikust koosnev Euroopa alaline korpus; 
rõhutab, et kuigi Frontexi eelarvet on viimastel aastatel juba märkimisväärselt 
suurendatud, on erakorralisi vahendeid siiski vaja; nõuab 2021. aasta eelarve 
suurendamist 804 268 491 euroni, et võimaldada Frontexil kujundada ja koolitada oma 
alalist korpust ning osta varustust, mis omakorda võimaldab edukat ja õigeaegset 
lähetamist ja operatiivtuge liikmesriikidele välispiiridel; rõhutab, et see ülesanne eeldab 
põhiõiguste järgimist, ning teeb ettepaneku, et lisavahendeid tuleks kasutada ka 
Frontexi põhiõiguste vaatlejate võimekuse tugevdamiseks ja inimelude päästmiseks 
merel;

14. tunneb heameelt Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) kulukohustuste ja 
maksete assigneeringute kavandatud 16,5 %-lise suurendamise üle, kuid peab 
kahetsusväärseks, et ameti ametikohtade loetelus olevat ametikohtade arvu ei ole 
vastavalt suurendatud; nõuab seetõttu EASO ametikohtade loetelu suurendamist 50 

1 COM(2018)0631.
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ametikoha võrra; rõhutab, et kui võetakse vastu uus määrus Euroopa Liidu 
Varjupaigaameti kohta, on vaja lisatöötajaid; tuletab meelde, et EASO operatiivtegevus 
on viimastel aastatel oluliselt suurenenud, et tegeleda rändesurvega ja aidata 
liikmesriike varjupaigataotlejate vastuvõtmisel ja varjupaigamenetluste läbivaatamisel, 
eelkõige esmase vastuvõtu punktides liidu välispiiridel; rõhutab ka, et EASO-le on 
antud seoses pardalt lahkumise järgse ümberpaigutamisega mitu uut ülesannet; rõhutab, 
et lisapersonal tugevdab kohapealseid operatsioone ning koolituste, teabe ja analüüsi, 
praktiliste vahendite, juhtimistegevuse ja haldusfunktsioonide väljatöötamist ja 
pakkumist, kui riikide rände- ja varjupaigasüsteemid on varjupaigajuhtumite suure arvu 
tõttu surve all;

15. võtab teadmiseks Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) kulukohustuste 
assigneeringute 5 % vähendamise ja maksete assigneeringute 12 % suurendamise; 
rõhutab eu-LISA olulist rolli riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, ETIASe ja 
ECRIS-TCN-süsteemi rajamisel ning Eurodaci, VISi ja SISi haldamisel ja järelevalves 
ning IT-süsteemide koostalitlusvõimeliseks muutmisel, et tagada kvaliteetsete andmete 
kiirem edastamine piirihalduse ja õiguskaitseasutustele; nõuab kooskõlas eu-LISA 
taotlusega 14 lisatöötajat, kes toetaksid infovõrkude ja andmebaaside turvamist, eu-
LISA tegevuskohtade laiendamist ja haldusnõukogu tegevust;

16. tuletab meelde, et sõltumatu ja kvaliteetne uuriv ajakirjandus, mis pakub kvaliteetset 
faktipõhist teavet, võideldes desinformatsiooni vastu, suurendades kodanike teadlikkust 
ning paljastades väärtegusid või kuritegusid, on hästi toimiva demokraatia oluline osa; 
rõhutab, et kogu liidu ajakirjandusel on suuri probleeme, eelkõige rahapuudus, mis 
ähvardab nende sõltumatust ja ellujäämist; nõuab uut ettevalmistavat meedet, mis 
tugineb 2018. aasta edukale IJ4EU (Euroopa uurimisstipendiumid uurivale 
ajakirjandusele) katseprojektile ja millega loodaks erakorraline toetusfondi, et aidata 
kaitsta ajakirjanikke kogu liidus ja toetada kvaliteetse sõltumatu ajakirjandusliku sisu 
tootmist avalikes huvides, tagades seeläbi üldsuse jätkuva usalduse sõltumatu meedia 
vastu.
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