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Muudatusettepanek 1
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab kahetsusväärseks, et kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste 
programmi kavandatud kulukohustuste 
assigneeringud summas 90 600 000 eurot 
on palju väiksemad, kui parlament algselt 
taotles; 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 „Edendada ja 
kaitsta liidu väärtusi“ (120 000 000 eurot 
kulukohustuste assigneeringuid); kutsub 
kooskõlas nõukoguga saavutatud osalise 
kokkuleppega üles suurendama 
kulukohustuste assigneeringuid „Daphne“ 
eelarvereal 37 100 000 euroni ja eraldama 
sellest summast 27 300 000 eurot soolise 
vägivalla vastaseks võitluseks, luues 
alajaotise „Soolise vägivalla kõigi vormide 
tõkestamine“; nõuab ka, et eelarvereal, mis 
puudutab kodanike kaasatuse ja liidu 
demokraatlikus elus osalemise edendamist, 
suurendataks kulukohustuste 
assigneeringuid 70 600 000 euroni, ning 
eelarverida „Edendada võrdõiguslikkust ja 
õiguseid“ nimetataks ümber „Edendada 
võrdõiguslikkust, õiguseid ja soolist 
võrdõiguslikkust“ ning 10 300 000 eurot 
eraldataks soolise võrdõiguslikkuse ja 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
edendamiseks, luues selleks uue alajaotise;

1. peab kahetsusväärseks, et kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste 
programmi kavandatud kulukohustuste 
assigneeringud summas 90 600 000 eurot 
on palju väiksemad, kui parlament algselt 
taotles, nimelt on kulukohustuste 
assigneeringuid vähendatud võrreldes 
2020. aastaga -9,9 % ja maksete 
assigneeringuid -17,8 %; 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 
„Edendada ja kaitsta liidu väärtusi“ (120 
000 000 eurot kulukohustuste 
assigneeringuid); kutsub kooskõlas 
nõukoguga saavutatud osalise 
kokkuleppega üles suurendama 
kulukohustuste assigneeringuid „Daphne“ 
eelarvereal 37 100 000 euroni ja eraldama 
sellest summast 27 300 000 eurot soolise 
vägivalla vastaseks võitluseks, luues 
alajaotise „Soolise vägivalla kõigi vormide 
tõkestamine“; nõuab ka, et eelarvereal, mis 
puudutab kodanike kaasatuse ja liidu 
demokraatlikus elus osalemise edendamist, 
suurendataks kulukohustuste 
assigneeringuid 70 600 000 euroni, ning 
eelarverida „Edendada võrdõiguslikkust ja 
õiguseid“ nimetataks ümber „Edendada 
võrdõiguslikkust, õiguseid ja soolist 
võrdõiguslikkust“ ning 10 300 000 eurot 
eraldataks soolise võrdõiguslikkuse ja 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
edendamiseks, luues selleks uue alajaotise;

Or. en
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Muudatusettepanek 2
Pernando Barrena Arza

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab kahetsusväärseks, et kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste 
programmi kavandatud kulukohustuste 
assigneeringud summas 90 600 000 eurot 
on palju väiksemad, kui parlament algselt 
taotles; 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 „Edendada ja 
kaitsta liidu väärtusi“ (120 000 000 eurot 
kulukohustuste assigneeringuid); kutsub 
kooskõlas nõukoguga saavutatud osalise 
kokkuleppega üles suurendama 
kulukohustuste assigneeringuid „Daphne“ 
eelarvereal 37 100 000 euroni ja eraldama 
sellest summast 27 300 000 eurot soolise 
vägivalla vastaseks võitluseks, luues 
alajaotise „Soolise vägivalla kõigi vormide 
tõkestamine“; nõuab ka, et eelarvereal, mis 
puudutab kodanike kaasatuse ja liidu 
demokraatlikus elus osalemise edendamist, 
suurendataks kulukohustuste 
assigneeringuid 70 600 000 euroni, ning 
eelarverida „Edendada võrdõiguslikkust ja 
õiguseid“ nimetataks ümber „Edendada 
võrdõiguslikkust, õiguseid ja soolist 
võrdõiguslikkust“ ning 10 300 000 eurot 
eraldataks soolise võrdõiguslikkuse ja 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
edendamiseks, luues selleks uue alajaotise;

1. peab kahetsusväärseks, et kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste 
programmi kavandatud kulukohustuste 
assigneeringud summas 90 600 000 eurot 
on palju väiksemad, kui parlament algselt 
taotles; 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 „Edendada ja 
kaitsta liidu väärtusi“ (120 000 000 eurot 
kulukohustuste assigneeringuid); kutsub 
kooskõlas nõukoguga saavutatud osalise 
kokkuleppega üles suurendama 
kulukohustuste assigneeringuid „Daphne“ 
eelarvereal 37 100 000 euroni ja eraldama 
sellest summast 27 300 000 eurot soolise 
vägivalla vastaseks võitluseks, luues 
alajaotise „Naiste- ja tütarlastevastase 
soolise vägivalla ja koduvägivalla kõigi 
vormide tõkestamine“; nõuab ka, et 
eelarvereal, mis puudutab kodanike 
kaasatuse ja liidu demokraatlikus elus 
osalemise edendamist, suurendataks 
kulukohustuste assigneeringuid 70 600 000 
euroni, ning eelarverida „Edendada 
võrdõiguslikkust ja õiguseid“ nimetataks 
ümber „Edendada võrdõiguslikkust, 
õiguseid ja soolist võrdõiguslikkust“ ning 
10 300 000 eurot eraldataks soolise 
võrdõiguslikkuse ja soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
edendamiseks, luues selleks uue alajaotise;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab kahetsusväärseks, et 
kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja 
väärtuste programmi kavandatud 
kulukohustuste assigneeringud summas 90 
600 000 eurot on palju väiksemad, kui 
parlament algselt taotles; 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 
„Edendada ja kaitsta liidu väärtusi“ (120 
000 000 eurot kulukohustuste 
assigneeringuid); kutsub kooskõlas 
nõukoguga saavutatud osalise 
kokkuleppega üles suurendama 
kulukohustuste assigneeringuid „Daphne“ 
eelarvereal 37 100 000 euroni ja eraldama 
sellest summast 27 300 000 eurot soolise 
vägivalla vastaseks võitluseks, luues 
alajaotise „Soolise vägivalla kõigi vormide 
tõkestamine“; nõuab ka, et eelarvereal, mis 
puudutab kodanike kaasatuse ja liidu 
demokraatlikus elus osalemise edendamist, 
suurendataks kulukohustuste 
assigneeringuid 70 600 000 euroni, ning 
eelarverida „Edendada võrdõiguslikkust ja 
õiguseid“ nimetataks ümber „Edendada 
võrdõiguslikkust, õiguseid ja soolist 
võrdõiguslikkust“ ning 10 300 000 eurot 
eraldataks soolise võrdõiguslikkuse ja 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
edendamiseks, luues selleks uue alajaotise;

1. taunib asjaolu, et kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste 
programmi kavandatud kulukohustuste 
assigneeringud summas 90 600 000 eurot 
on palju väiksemad, kui parlament algselt 
taotles; 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 „Edendada ja 
kaitsta liidu väärtusi“ (120 000 000 eurot 
kulukohustuste assigneeringuid); kutsub 
kooskõlas nõukoguga saavutatud osalise 
kokkuleppega üles suurendama 
kulukohustuste assigneeringuid „Daphne“ 
eelarvereal 37 100 000 euroni ja eraldama 
sellest summast 27 300 000 eurot soolise 
vägivalla vastaseks võitluseks, luues 
alajaotise „Soolise vägivalla kõigi vormide 
tõkestamine“; nõuab ka, et eelarvereal, mis 
puudutab kodanike kaasatuse ja liidu 
demokraatlikus elus osalemise edendamist, 
suurendataks kulukohustuste 
assigneeringuid 70 600 000 euroni, ning 
eelarverida „Edendada võrdõiguslikkust ja 
õiguseid“ nimetataks ümber „Edendada 
võrdõiguslikkust, õiguseid ja soolist 
võrdõiguslikkust“ ning 10 300 000 eurot 
eraldataks soolise võrdõiguslikkuse ja 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
edendamiseks, luues selleks uue alajaotise;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Domènec Ruiz Devesa



PE655.893v01-00 6/32 AM\1211424ET.docx

ET

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab kahetsusväärseks, et kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste 
programmi kavandatud kulukohustuste 
assigneeringud summas 90 600 000 eurot 
on palju väiksemad, kui parlament algselt 
taotles; 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 „Edendada ja 
kaitsta liidu väärtusi“ (120 000 000 eurot 
kulukohustuste assigneeringuid); kutsub 
kooskõlas nõukoguga saavutatud osalise 
kokkuleppega üles suurendama 
kulukohustuste assigneeringuid „Daphne“ 
eelarvereal 37 100 000 euroni ja eraldama 
sellest summast 27 300 000 eurot soolise 
vägivalla vastaseks võitluseks, luues 
alajaotise „Soolise vägivalla kõigi vormide 
tõkestamine“; nõuab ka, et eelarvereal, mis 
puudutab kodanike kaasatuse ja liidu 
demokraatlikus elus osalemise edendamist, 
suurendataks kulukohustuste 
assigneeringuid 70 600 000 euroni, ning 
eelarverida „Edendada võrdõiguslikkust ja 
õiguseid“ nimetataks ümber „Edendada 
võrdõiguslikkust, õiguseid ja soolist 
võrdõiguslikkust“ ning 10 300 000 eurot 
eraldataks soolise võrdõiguslikkuse ja 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
edendamiseks, luues selleks uue alajaotise;

1. peab kahetsusväärseks, et kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste 
programmi kavandatud kulukohustuste 
assigneeringud summas 90 600 000 eurot 
on palju väiksemad, kui parlament algselt 
taotles; 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 nimetusega „Liidu 
väärtused“ (120 000 000 eurot 
kulukohustuste assigneeringuid); kutsub 
kooskõlas nõukoguga saavutatud osalise 
kokkuleppega üles suurendama 
kulukohustuste assigneeringuid „Daphne“ 
eelarvereal 37 100 000 euroni ja eraldama 
sellest summast 27 300 000 eurot soolise 
vägivalla vastaseks võitluseks, luues 
alajaotise „Soolise vägivalla kõigi vormide 
tõkestamine“; nõuab ka, et eelarvereal, mis 
puudutab kodanike kaasatuse ja liidu 
demokraatlikus elus osalemise edendamist, 
suurendataks kulukohustuste 
assigneeringuid 70 600 000 euroni, ning 
eelarverida „Edendada võrdõiguslikkust ja 
õiguseid“ nimetataks ümber „Edendada 
võrdõiguslikkust, õiguseid ja soolist 
võrdõiguslikkust“ ning 10 300 000 eurot 
eraldataks soolise võrdõiguslikkuse ja 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
edendamiseks, luues selleks uue alajaotise;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Domènec Ruiz Devesa

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)



AM\1211424ET.docx 7/32 PE655.893v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. palub komisjonil luua eelarveread 
tulevase Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning tulevase 
piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi 
jaoks vastavalt nende rahastute 
konkreetsetele eesmärkidele, et 
hõlbustada eelarvepädevate 
institutsioonide tööd nende rahastute 
rakendamise kontrollimisel, aidata tagada 
rahastute eri eesmärkide vaheline õiglane 
ja läbipaistev rahaliste vahendite jaotus 
ning tagada parem ülevaade ja 
läbipaistvus selle suhtes, kuidas rahalisi 
vahendeid iga-aastaselt eraldatakse; 
nõuab Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi tugevdamist 
kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute 14 %-lise suurendamise 
kaudu ning Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi, seadusliku rände 
ning fondi integreerimis- ja 
solidaarsuseesmärkide tugevdamist;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tuletab meelde, et sõltumatu ja 
kvaliteetne uuriv ajakirjandus on hästi 
toimiva demokraatia hädavajalik osa, 
edastades kvaliteetset faktipõhist teavet, 
võideldes väärinfoga, suurendades 
kodanike teadlikkust ning paljastades 
väär- ja kuritegusid; rõhutab, et kogu 
Euroopa ajakirjandusel on suuri 
probleeme, eelkõige rahapuudus, mis 
ähvardab nende sõltumatust ja 
ellujäämist; nõuab, et ELi eelarves 
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nähtaks selles valdkonnas ette 
märkimisväärsed rahastamisprogrammid;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Pernando Barrena Arza

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. palub kooskõlas Euroopa 
Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta 
esimese lugemise seisukohaga ettepaneku 
kohta, mis käsitleb Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi, luua eraldi 
eelarveread iga selle fondi konkreetse 
eesmärgi jaoks, et suurendada 
läbipaistvust, tagada iga eesmärgi piisav 
rahastamine ja tõhusam eelarvekontroll;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Gwendoline Delbos-Corfield

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. on seisukohal, et Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi alla 
kuuluvad eelarveread tuleks eraldada, et 
tagada suurem läbipaistvus seoses fondi 
rahaliste vahendite eraldamisega selle eri 
eesmärkidele;

Or. en

Muudatusettepanek 9
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Pernando Barrena Arza

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. peab kahetsusväärseks otsust 
suurendada ebaproportsionaalselt 
piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendit, kärpides samal ajal 
teisi eelarveridu, näiteks õigused ja 
väärtused, arvestades et tõendeid 
põhiõiguste rikkumise kohta on järjest 
rohkem; nõuab seetõttu, et need 
assigneeringud taastataks 2020. aasta 
tasemel ja komisjon kasutaks oma volitusi 
tagamaks, et ELi rahastamist kasutatakse 
põhiõigusi täielikult austades;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Domènec Ruiz Devesa

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. on arvamusel, et otsingu- ja 
päästeoperatsioonid vajavad praeguste 
ühekordsete otsuste asemel pikaajalisemat 
käsitust; teeb seetõttu ettepaneku uue 
eelarverea loomiseks ELi otsingu- ja 
päästetegevuse fondi jaoks, et ergutada 
liikmesriike eraldama vahendeid selliste 
operatsioonide läbiviimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Domènec Ruiz Devesa

Arvamuse projekt
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Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
väikest suurenemist 3 %; nõuab 
lisavahendite suurendamist 10 400 000 
eurolt 17 100 000 eurole ja 23 
lisaametikohta selle ameti ametikohtade 
loetelus; rõhutab, et taotletavad 
lisavahendid võimaldavad ametil 
liikmesriikide pidevalt kasvavate 
nõudmistega sammu pidada;

2. märgib Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
väikest suurenemist 3 %; nõuab 
lisavahendite suurendamist 10 400 000 
eurolt 15 429 951 eurole ja 18 
lisaametikohta selle ameti ametikohtade 
loetelus; leiab, et lisavahendid peaksid 
võimaldama ametil tugevdada 
mitmekesisuse teemalist koolitust ja 
liikmesriikide nõudmistega sammu pidada;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib õigusprogrammi 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
väikest suurenemist (+ 0,5 %); nõuab, et 
kooskõlas Euroopa Parlamendi 
seisukohaga õigusprogrammi 
rahastamispaketi kohta, mis sisaldub 
Euroopa 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;

3. märgib õigusprogrammi 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
väikest suurenemist (+ 0,5 %); nõuab, et 
kooskõlas Euroopa Parlamendi 
seisukohaga õigusprogrammi 
rahastamispaketi kohta, mis sisaldub 
Euroopa 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 õigus on 
julgeolekuliidu põhikomponent, nagu on 
kinnitanud Euroopa Komisjoni president, 
ning et koostööd õigusküsimustes tuleks 
Euroopa justiits- ja siseküsimuste 
asutuste abil tugevdada, eelkõige 
võitluseks organiseeritud kuritegevuse ja 
terrorismi vastu;
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Or. en

Muudatusettepanek 13
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. on mures Varjupaiga- ja 
Rändefondi kulukohustuste 
assigneeringute vähendamise (-10,2 %) 
pärast ajal, kui surve riikide 
varjupaigaasutustele on endiselt väga 
suur ning liikmesriikides jääb 
varjupaigataotlejate nõuetekohasest 
vastuvõtmisest veel palju puudu ja 
varjupaigamenetlustes esineb suuri 
viivitusi; tuletab meelde, kui oluline on 
tagada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
toetamiseks piisav finantssuutlikkus, et 
olla otseselt solidaarne rände- ja 
varjupaigataotlejate voogudest kõige 
enam mõjutatud liikmesriikidega ning 
tagada tõhusad ja õiglased varjupaiga- ja 
tagasisaatmismenetlused; taotleb, et 
Varjupaiga- ja Rändefondi 
kulukohustuste assigneeringuid 
suurendataks eelarves vähemalt 2020. 
aasta tasemele ehk 1228,7 miljoni euroni; 

Or. en

Muudatusettepanek 14
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna 
Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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3b. on väga mures, et otsingu- ja 
päästevõimekuse puudumise tõttu 
kaotatakse Vahemerel endiselt inimelusid; 
on veendunud, et otsingu- ja 
päästevõimekus on riigi kohustus, mida ei 
saa jätta valitsusvälistele osalejatele; 
palub komisjonil kiiresti luua fond, mis 
toetaks ELi otsingu- ja päästemissiooni 
loomist Vahemerel;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et Euroopa 
Narkootikumide ja Narkomaania 
Seirekeskuse jaoks kavandatud väikesest 
rahastamise suurendamisest (+ 1,8 %) ei 
piisa, et keskus suudaks 
personalieeskirjadest ja oma 
rendilepingutest tulenevaid õiguslikke 
kohustusi täita; rõhutab ka, et keskusele 
tuleks eraldada rahalisi lisavahendeid, et ta 
saaks täielikult kasutada oma 
tegevussuutlikkust ja reageerida tõhusalt 
uimastinähtuse viimase aja muutustele, 
sealhulgas Covid-19 puhangu mõjule; 
nõuab seetõttu keskuse eelarve 
suurendamist 18 100 000 euroni;

4. on seisukohal, et Euroopa 
Narkootikumide ja Narkomaania 
Seirekeskuse jaoks kavandatud väikesest 
rahastamise suurendamisest (+ 1,8 %) ei 
piisa, et keskus suudaks 
personalieeskirjadest ja oma 
rendilepingutest tulenevaid õiguslikke 
kohustusi täita; rõhutab ka, et keskusele 
tuleks eraldada rahalisi lisavahendeid, et ta 
saaks täielikult kasutada oma 
tegevussuutlikkust ja reageerida tõhusalt 
uimastinähtuse viimase aja muutustele, 
sealhulgas Covid-19 puhangu mõjule; 
rõhutab, et uimastite jaemüügiväärtus 
Euroopas on hinnanguliselt 30 miljardit 
eurot aastas ning ELis konfiskeeriti 2019. 
aastal 100 tonni kokaiini; nõuab seetõttu 
keskuse eelarve suurendamist 18 100 000 
euroni;

Or. en

Muudatusettepanek 16
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Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
assigneeringuid 11,5 %, jättes 
koosseisuliste töötajate arvu samaks; 
tuletab meelde, et ametil palutakse 
pakkuda liikmesriikidele suuremat 
operatiivtuge ning et amet käivitas hiljuti 
vastavalt taotlusele uued algatused, nagu 
Euroopa finants- ja majanduskuritegevuse 
keskus ja innovatsioonilabor, mis vajavad 
lisarahastamist; eeldab, et ameti ülesandeid 
laiendatakse 2021. aastal seoses ameti 
volituste eelseisva läbivaatamisega veelgi; 
on seetõttu seisukohal, et ametile tuleks 
vastavalt tema taotlusele eraldada 184 900 
000 eurot; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks veel 63 ametikohta;

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
assigneeringuid 11,5 %, jättes 
koosseisuliste töötajate arvu samaks; 
tuletab meelde, et Europolil palutakse 
pakkuda liikmesriikide 
õiguskaitseasutustele suuremat analüüsi- 
ja operatiivtuge, vahendeid ja 
innovatsiooni sellistes valdkondades nagu 
võitlus terrorismi ja selle rahastamise, 
radikaliseerumise ja äärmusluse, 
rändajate smugeldamise, 
uimastikaubanduse ja küberkuritegevuse 
vastu, ning et amet käivitas hiljuti vastavalt 
taotlusele uued algatused, nagu Euroopa 
finants- ja majanduskuritegevuse keskus ja 
innovatsioonilabor, mis vajavad 
lisarahastamist; rõhutab ka pandeemia 
aegset kuritegevuse kasvu, näiteks 
küberrünnakud ja küberkuriteod, laste 
kuritarvitamine ja ärakasutamine 
internetis ja kaupade võltsimine, ning 
uute tegevuste, näiteks 
keskkonnakuritegude hoogustumist 
viimastel aastatel, mis näitab, et 
kurjategijad on kohanemisvõimelised ja 
paindlikud ning Europolil on vaja 
samamoodi kohaneda; eeldab, et ameti 
ülesandeid laiendatakse 2021. aastal seoses 
ameti volituste eelseisva läbivaatamisega 
veelgi; on seetõttu seisukohal, et ametile 
tuleks vastavalt tema taotlusele eraldada 
184 900 000 eurot; nõuab, et ameti 
ametikohtade loetellu lisataks veel 63 
ametikohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Tomas Tobé

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
assigneeringuid 11,5 %, jättes 
koosseisuliste töötajate arvu samaks; 
tuletab meelde, et ametil palutakse 
pakkuda liikmesriikidele suuremat 
operatiivtuge ning et amet käivitas hiljuti 
vastavalt taotlusele uued algatused, nagu 
Euroopa finants- ja majanduskuritegevuse 
keskus ja innovatsioonilabor, mis vajavad 
lisarahastamist; eeldab, et ameti ülesandeid 
laiendatakse 2021. aastal seoses ameti 
volituste eelseisva läbivaatamisega veelgi; 
on seetõttu seisukohal, et ametile tuleks 
vastavalt tema taotlusele eraldada 184 900 
000 eurot; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks veel 63 ametikohta;

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
assigneeringuid 11,5 %, jättes 
koosseisuliste töötajate arvu samaks; 
tuletab meelde, et ametil palutakse 
pakkuda liikmesriikidele suuremat 
operatiivtuge ning et amet käivitas hiljuti 
vastavalt taotlusele uued algatused, nagu 
Euroopa finants- ja majanduskuritegevuse 
keskus ja innovatsioonilabor, mis vajavad 
lisarahastamist; eeldab, et ameti ülesandeid 
laiendatakse 2021. aastal seoses ameti 
volituste eelseisva läbivaatamisega veelgi; 
on seetõttu seisukohal, et ametile tuleks 
vastavalt tema taotlusele eraldada 184 900 
000 eurot; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks veel 63 ametikohta; leiab, 
et Europolile tuleks eraldada piisavalt 
vahendeid, et ta saaks võidelda 
organiseeritud varavastase 
kuritegevusega; väidab, et Europol peaks 
asutama organiseeritud varavastase 
kuritegevuse tõkestamiseks Euroopas uue 
keskuse;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
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assigneeringuid 11,5 %, jättes 
koosseisuliste töötajate arvu samaks; 
tuletab meelde, et ametil palutakse 
pakkuda liikmesriikidele suuremat 
operatiivtuge ning et amet käivitas hiljuti 
vastavalt taotlusele uued algatused, nagu 
Euroopa finants- ja majanduskuritegevuse 
keskus ja innovatsioonilabor, mis vajavad 
lisarahastamist; eeldab, et ameti ülesandeid 
laiendatakse 2021. aastal seoses ameti 
volituste eelseisva läbivaatamisega veelgi; 
on seetõttu seisukohal, et ametile tuleks 
vastavalt tema taotlusele eraldada 184 900 
000 eurot; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks veel 63 ametikohta;

assigneeringuid 11,5 %, jättes 
koosseisuliste töötajate arvu samaks; on 
eriti mures selle pärast, et Europoli 
töötajate arvu ei suurendata, mis õõnestab 
Europoli arengu- ja operatiivtegevust 
2021. aastal; tuletab meelde, et ametil 
palutakse pakkuda liikmesriikidele 
suuremat operatiivtuge ning et amet 
käivitas hiljuti vastavalt taotlusele uued 
algatused, nagu Euroopa finants- ja 
majanduskuritegevuse keskus ja 
innovatsioonilabor, mis vajavad 
lisarahastamist; eeldab, et ameti ülesandeid 
laiendatakse 2021. aastal seoses ameti 
volituste eelseisva läbivaatamisega veelgi; 
on seetõttu seisukohal, et ametile tuleks 
vastavalt tema taotlusele eraldada 184 900 
000 eurot; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks veel 63 ametikohta;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Domènec Ruiz Devesa

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
assigneeringuid 11,5 %, jättes 
koosseisuliste töötajate arvu samaks; 
tuletab meelde, et ametil palutakse 
pakkuda liikmesriikidele suuremat 
operatiivtuge ning et amet käivitas hiljuti 
vastavalt taotlusele uued algatused, nagu 
Euroopa finants- ja majanduskuritegevuse 
keskus ja innovatsioonilabor, mis vajavad 
lisarahastamist; eeldab, et ameti 
ülesandeid laiendatakse 2021. aastal 
seoses ameti volituste eelseisva 
läbivaatamisega veelgi; on seetõttu 
seisukohal, et ametile tuleks vastavalt tema 
taotlusele eraldada 184 900 000 eurot; 

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
assigneeringuid 11,5 %, jättes 
koosseisuliste töötajate arvu samaks; 
tuletab meelde, et ametil palutakse 
pakkuda liikmesriikidele suuremat 
operatiivtuge ning et amet käivitas hiljuti 
vastavalt taotlusele uued algatused, nagu 
Euroopa finants- ja majanduskuritegevuse 
keskus ja innovatsioonilabor, mis vajavad 
lisarahastamist; on seetõttu seisukohal, et 
ametile tuleks eraldada 181 325 177 eurot; 
nõuab, et ameti ametikohtade loetellu 
lisataks veel 47 ametikohta;
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nõuab, et ameti ametikohtade loetellu 
lisataks veel 63 ametikohta;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Gwendoline Delbos-Corfield

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
assigneeringuid 11,5 %, jättes 
koosseisuliste töötajate arvu samaks; 
tuletab meelde, et ametil palutakse 
pakkuda liikmesriikidele suuremat 
operatiivtuge ning et amet käivitas hiljuti 
vastavalt taotlusele uued algatused, nagu 
Euroopa finants- ja majanduskuritegevuse 
keskus ja innovatsioonilabor, mis vajavad 
lisarahastamist; eeldab, et ameti 
ülesandeid laiendatakse 2021. aastal 
seoses ameti volituste eelseisva 
läbivaatamisega veelgi; on seetõttu 
seisukohal, et ametile tuleks vastavalt 
tema taotlusele eraldada 184 900 000 
eurot; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks veel 63 ametikohta;

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
assigneeringuid 11,5 % ja jätta 
koosseisuliste töötajate arv samaks; 
märgib, et ametil palutakse pakkuda 
liikmesriikidele suuremat operatiivtuge 
ning et ta käivitas hiljuti uued algatused, 
nagu Euroopa finants- ja 
majanduskuritegevuse keskus ja 
innovatsioonilabor; märgib ka, et Europoli 
ülesandeid võidakse 2021. aastal seoses 
ameti volituste eelseisva läbivaatamisega 
veelgi laiendada, ning tuletab meelde, et 
Europoli volituste võimalik laiendamine 
peaks käima käsikäes suurema 
parlamentaarse kontrolliga;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Pernando Barrena Arza

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 

5. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada Euroopa Liidu 
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Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
assigneeringuid 11,5 %, jättes 
koosseisuliste töötajate arvu samaks; 
tuletab meelde, et ametil palutakse 
pakkuda liikmesriikidele suuremat 
operatiivtuge ning et amet käivitas hiljuti 
vastavalt taotlusele uued algatused, nagu 
Euroopa finants- ja majanduskuritegevuse 
keskus ja innovatsioonilabor, mis vajavad 
lisarahastamist; eeldab, et ameti 
ülesandeid laiendatakse 2021. aastal 
seoses ameti volituste eelseisva 
läbivaatamisega veelgi; on seetõttu 
seisukohal, et ametile tuleks vastavalt 
tema taotlusele eraldada 184 900 000 
eurot; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks veel 63 ametikohta;

Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
assigneeringuid 11,5 %; märgib, et ametil 
palutakse pakkuda liikmesriikidele 
suuremat operatiivtuge ning et ta käivitas 
hiljuti uued algatused, nagu Euroopa 
finants- ja majanduskuritegevuse keskus ja 
innovatsioonilabor; usub siiski, et 
Europoli eelarve suurendamine ei peaks 
olema prioriteet, ja teeb ettepaneku hoida 
Europoli eelarve 2020. aasta tasemel; 
leiab, et otsuse lisarahastamise ja -
ametikohtade kohta, arvestades ameti 
volituste eelseisvat läbivaatamist, saab 
teha alles seadusandliku protsessi lõpus; 
tuletab meelde, et laiendatud ülesanded 
tähendavad Euroopa 
Andmekaitseinspektori jaoks lisatööd;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab integreeritud piirihalduse 
tähtsust Schengeni ala toimimise 
tagamisel; rõhutab sellega seoses Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 
tähtsat rolli ning nõuab, et 2021. aasta 
eelarvet suurendataks oluliselt, nimelt 838 
000 000 euroni, et võimaldada ametil 
kujundada ja koolitada oma alalist korpust 
ning osta varustust, mis omakorda 
võimaldab edukat lähetamist ja 
operatiivtuge liikmesriikidele välispiiridel;

6. rõhutab integreeritud piirihalduse 
tähtsust Schengeni ala toimimise 
tagamisel; märgib, et COVID-19 puhang 
näitas, kui suurt mõju omab piirihaldus 
eri valdkondadele, mitte ainult 
julgeolekule ja rändele, vaid ka 
liikuvusele; rõhutab sellega seoses 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 
(Frontex) tähtsat rolli; peab 
kahetsusväärseks, et komisjoni ettepanek 
jääb allapoole ameti määruses toodud 
finantskalkulatsiooni, pannes nii ohtu 
Frontexi suutlikkuse luua 2024. aastaks 
piirivalve alaline korpus, nagu on 
nõudnud Euroopa Komisjoni president; 
rõhutab, et 10 000 piiri- ja rannikuvalve 
töötaja töölevõtmine, koolitus ja 
lähetamine nõuab erakorralisi vahendeid, 
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mida ei tohi vähendada; nõuab, et 2021. 
aasta eelarvet suurendataks oluliselt, nimelt 
838 000 000 euroni, et võimaldada ametil 
kujundada ja koolitada oma alalist korpust 
ning osta varustust, mis omakorda 
võimaldab edukat ja õigeaegset lähetamist 
ja operatiivtuge liikmesriikidele 
välispiiridel;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Domènec Ruiz Devesa

Arvamuse projekt
Punk 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab integreeritud piirihalduse 
tähtsust Schengeni ala toimimise 
tagamisel; rõhutab sellega seoses Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 
tähtsat rolli ning nõuab, et 2021. aasta 
eelarvet suurendataks oluliselt, nimelt 838 
000 000 euroni, et võimaldada ametil 
kujundada ja koolitada oma alalist korpust 
ning osta varustust, mis omakorda 
võimaldab edukat lähetamist ja 
operatiivtuge liikmesriikidele välispiiridel;

6. tõdeb Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Ameti (Frontex) olulist rolli 
integreeritud piirihalduse 
koordineerimisel ja arendamisel; nõuab 
seetõttu, et 2021. aasta eelarvet 
suurendataks 770 365 795 euroni, et 
võimaldada ametil kujundada ja koolitada 
oma alalist korpust ning osta varustust, mis 
omakorda võimaldab edukat lähetamist ja 
operatiivtuge liikmesriikidele välispiiridel; 
rõhutab, et see ülesanne nõuab 
põhiõiguste järgimist; peab 
kahetsusväärseks, et merel hukkunute arv 
suureneb, kuna Vahemerel puuduvad 
otsingu ja päästevõimalused; soovitab 
kasutada suurendatud ressursse ka 
inimelude päästmiseks merel ja Frontexi 
põhiõiguste vaatlejate võimekuse 
tugevdamiseks; 

Or. en

Muudatusettepanek 24
Gwendoline Delbos-Corfield

Arvamuse projekt
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Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab integreeritud piirihalduse 
tähtsust Schengeni ala toimimise 
tagamisel; rõhutab sellega seoses Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 
tähtsat rolli ning nõuab, et 2021. aasta 
eelarvet suurendataks oluliselt, nimelt 838 
000 000 euroni, et võimaldada ametil 
kujundada ja koolitada oma alalist 
korpust ning osta varustust, mis 
omakorda võimaldab edukat lähetamist ja 
operatiivtuge liikmesriikidele välispiiridel;

6. rõhutab integreeritud piirihalduse 
tähtsust Schengeni ala toimimise 
tagamisel; rõhutab sellega seoses Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 
rolli ja tuletab meelde, et just selle ameti 
eelarvet on viimastel aastatel kõige 
rohkem suurendatud;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Pernando Barrena Arza

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab integreeritud piirihalduse 
tähtsust Schengeni ala toimimise 
tagamisel; rõhutab sellega seoses 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 
(Frontex) tähtsat rolli ning nõuab, et 
2021. aasta eelarvet suurendataks 
oluliselt, nimelt 838 000 000 euroni, et 
võimaldada ametil kujundada ja koolitada 
oma alalist korpust ning osta varustust, 
mis omakorda võimaldab edukat 
lähetamist ja operatiivtuge 
liikmesriikidele välispiiridel;

6. väljendab muret, et ELi 
välispiiridel rikutakse põhiõigusi järjest 
rohkem; usub, et Frontexile aastate 
jooksul eraldatud suuri eelarvesummasid 
tuleks pigem kasutada Euroopa Liidule 
ohutu ja seadusliku juurdepääsu 
tagamiseks ning lühiajalises plaanis ka 
üleeuroopalisteks otsingu- ja 
pääseoperatsioonideks, et päästa merel 
inimelusid;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Karlo Ressler

Arvamuse projekt
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Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab integreeritud piirihalduse 
tähtsust Schengeni ala toimimise 
tagamisel; rõhutab sellega seoses Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 
tähtsat rolli ning nõuab, et 2021. aasta 
eelarvet suurendataks oluliselt, nimelt 838 
000 000 euroni, et võimaldada ametil 
kujundada ja koolitada oma alalist korpust 
ning osta varustust, mis omakorda 
võimaldab edukat lähetamist ja 
operatiivtuge liikmesriikidele välispiiridel;

6. rõhutab integreeritud piirihalduse 
tähtsust Schengeni ala toimimise ja edasise 
integreerimise tagamisel; rõhutab sellega 
seoses Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti (Frontex) tähtsat rolli ning nõuab, et 
2021. aasta eelarvet suurendataks oluliselt, 
nimelt 838 000 000 euroni, et võimaldada 
ametil kujundada ja koolitada oma alalist 
korpust ning osta varustust, mis omakorda 
võimaldab edukat lähetamist ja 
operatiivtuge liikmesriikidele välispiiridel;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. võtab teadmiseks eu-LISA 
kulukohustuste assigneeringute 
vähendamise (-5 %) ja maksete 
assigneeringute suurendamise (12 %); 
rõhutab, kui oluline roll on sellel ametil 
ELi vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala suuremahuliste IT-
süsteemide (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, 
EURODAC, VIS, SIS) nõuetekohasel 
rakendamisel ja operatiivjuhtimisel ning 
nende süsteemide vahelise 
koostalitlusvõime tagamisel, et 
piirihaldus- ja õiguskaitseasutused 
saaksid kiiremini usaldusväärsemaid 
andmeid; peab kahetsusväärseks, et 
komisjoni ettepanek ei vasta eu-LISA 
personali käsitlevale taotlusele; nõuab 14 
lisatöötajat, kes toetaksid infovõrkude ja 
andmebaaside turvamist, ameti 
tegevuskohtade laiendamise projekti ja 
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haldusnõukogu tegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. rõhutab Europoli keskset rolli ELi 
kodanike julgeoleku tagamisel ja riikide 
õiguskaitseasutuste toetamisel pidevalt 
muutuvate julgeolekuohtude vastases 
võitluses; tõdeb COVID-19 kriisi mõju 
Euroopa organiseeritud kuritegevuse 
maastikule ja kuritegevuse hoogustumist 
teatavates valdkondades, nagu laste 
seksuaalne kuritarvitamine internetis ja 
kaupade võltsimine; rõhutab, et COVID-
19 järgsed majanduse taastamise 
pingutused nõuavad suurimat valvsust, et 
ära hoida kuritegevuse imbumine 
seaduslikku majandusse ja selle vastu 
võidelda; usub, et ELi asutused ja 
organid, nagu Europol, Euroopa 
Prokuratuur, Eurojust ja OLAF saavad 
ELi kooskõlastatud lähenemisviisi raames 
aidata kaasa võitlusele aktiveerunud 
organiseeritud kuritegevuse ja ELi taaste-
eelarvega seotud võimalike pettuste vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Pernando Barrena Arza

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. nõuab uut eelarverida otsingu- ja 
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päästeoperatsioonide toetamiseks, et 
tagada vastavalt liikmesriikide poolt 
inimõiguste vallas võetud kohustustele ja 
mereõigusele rahvusvahelise kaitse 
kättesaadavus, sealhulgas õigus elule ja 
välja- või tagasisaatmise lubamatus;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. võtab teadmiseks Euroopa 
Prokuratuuri hinnangu, et ta töötleb oma 
esimesel tegevusaastal teavet, mille maht 
vastab 4300 kohtuasjale ja 2000 
uurimisele; eeldab, et töökoormus suureneb 
lähiaastatel veelgi; tuletab meelde, et 
Euroopa Prokuratuur on kohustuslike 
pädevustega prokuratuur; võtab murega 
teadmiseks ELi 2021. aasta 
eelarveprojektis kavandatud madala 
rahastamise taseme; rõhutab, et rahastamist 
on vaja oluliselt kuni 55 000 000 euroni 
suurendada, et Euroopa Prokuratuur saaks 
täita oma juriidilise kohustuse tõlkida suur 
hulk dokumente, mis edastatakse riigi 
tasandi kohtunikele, ning tagada Euroopa 
Prokuratuurile tema taotletud 140 Euroopa 
delegaatprokuröri ja 219 töötajat;

7. võtab teadmiseks Euroopa 
Prokuratuuri hinnangu, et ta töötleb oma 
esimesel tegevusaastal teavet, mille maht 
vastab 4300 kohtuasjale ja 2000 
uurimisele; eeldab, et töökoormus suureneb 
lähiaastatel veelgi – kuni 3700 aastal 
2027, mis on seotud ELi finantshuvide 
suurenemisega järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus ja taastekavas; tuletab 
meelde, et Euroopa Prokuratuur on 
kohustuslike pädevustega prokuratuur; on 
väga mures ELi 2021. aasta 
eelarveprojektis kavandatud madala 
rahastamise taseme pärast ning selle 
pärast, et töötajate arv on vaid pool sellest, 
mida Euroopa Prokuratuur taotles; leiab, 
et selline ettepanek mõjutab oluliselt uue 
asutuse võimet tööd alustada ja oma 
ülesandeid täita; rõhutab, et rahastamist on 
vaja oluliselt kuni 55 000 000 euroni 
suurendada, et Euroopa Prokuratuur saaks 
täita oma juriidilise kohustuse tõlkida suur 
hulk dokumente, mis edastatakse riigi 
tasandi kohtunikele, ning tagada Euroopa 
Prokuratuurile tema taotletud 140 Euroopa 
delegaatprokuröri ja 219 töötajat;

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Karlo Ressler

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. võtab teadmiseks Euroopa 
Prokuratuuri hinnangu, et ta töötleb oma 
esimesel tegevusaastal teavet, mille maht 
vastab 4300 kohtuasjale ja 2000 
uurimisele; eeldab, et töökoormus suureneb 
lähiaastatel veelgi; tuletab meelde, et 
Euroopa Prokuratuur on kohustuslike 
pädevustega prokuratuur; võtab murega 
teadmiseks ELi 2021. aasta 
eelarveprojektis kavandatud madala 
rahastamise taseme; rõhutab, et rahastamist 
on vaja oluliselt kuni 55 000 000 euroni 
suurendada, et Euroopa Prokuratuur saaks 
täita oma juriidilise kohustuse tõlkida suur 
hulk dokumente, mis edastatakse riigi 
tasandi kohtunikele, ning tagada Euroopa 
Prokuratuurile tema taotletud 140 Euroopa 
delegaatprokuröri ja 219 töötajat;

7. võtab teadmiseks Euroopa 
Prokuratuuri hinnangu, et ta töötleb oma 
esimesel tegevusaastal teavet, mille maht 
vastab 4300 kohtuasjale ja 2000 
uurimisele; eeldab, et töökoormus suureneb 
lähiaastatel veelgi; tuletab meelde, et 
Euroopa Prokuratuur on kohustuslike 
pädevustega prokuratuur; võtab murega 
teadmiseks ELi 2021. aasta 
eelarveprojektis kavandatud madala 
rahastamise taseme; rõhutab, et rahastamist 
on vaja oluliselt kuni 55 000 000 euroni 
suurendada, et Euroopa Prokuratuur saaks 
täita oma juriidilise kohustuse tõlkida suur 
hulk dokumente, mis edastatakse riigi 
tasandi kohtunikele, katta töölevõtmise ja 
töötajatega seotud kulud, eelkõige seoses 
turvataristuga, ning tagada Euroopa 
Prokuratuurile tema taotletud 140 Euroopa 
delegaatprokuröri ja 219 töötajat;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Gwendoline Delbos-Corfield

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. võtab teadmiseks Euroopa 
Prokuratuuri hinnangu, et ta töötleb oma 
esimesel tegevusaastal teavet, mille maht 
vastab 4300 kohtuasjale ja 2000 
uurimisele; eeldab, et töökoormus suureneb 
lähiaastatel veelgi; tuletab meelde, et 

7. võtab teadmiseks Euroopa 
Prokuratuuri hinnangu, et ta töötleb oma 
esimesel tegevusaastal teavet, mille maht 
vastab 4300 kohtuasjale ja 2000 
uurimisele; eeldab, et töökoormus suureneb 
lähiaastatel veelgi; tuletab meelde, et 
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Euroopa Prokuratuur on kohustuslike 
pädevustega prokuratuur; võtab murega 
teadmiseks ELi 2021. aasta 
eelarveprojektis kavandatud madala 
rahastamise taseme; rõhutab, et rahastamist 
on vaja oluliselt kuni 55 000 000 euroni 
suurendada, et Euroopa Prokuratuur saaks 
täita oma juriidilise kohustuse tõlkida suur 
hulk dokumente, mis edastatakse riigi 
tasandi kohtunikele, ning tagada Euroopa 
Prokuratuurile tema taotletud 140 Euroopa 
delegaatprokuröri ja 219 töötajat;

Euroopa Prokuratuur on kohustuslike 
pädevustega prokuratuur; võtab murega 
teadmiseks ELi 2021. aasta 
eelarveprojektis kavandatud madala 
rahastamise taseme; rõhutab, et rahastamist 
on vaja oluliselt kuni 55 500 000 euroni 
suurendada, et Euroopa Prokuratuur saaks 
täita oma juriidilise kohustuse tõlkida suur 
hulk dokumente, mis edastatakse riigi 
tasandi kohtunikele, ning tagada Euroopa 
Prokuratuurile tema taotletud 140 Euroopa 
delegaatprokuröri ja 219 töötajat;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. rõhutab, et taastekava on 
kurjategijate jaoks uus võimalus tulu 
teenida ja juhtida kõrvale raha, mis on 
mõeldud töökohtade päästmiseks ja 
Euroopa seadusliku majanduse 
toetamiseks; on arvamusel, et võitlust ELi 
eelarvega seotud pettuste, korruptsiooni, 
rahapesu ja kuritegeliku rahastamise 
vastu tuleb 2021. aastal tugevdada; 
rõhutab sellega seoses, kui oluline on 
tagada Euroopa justiits- ja siseküsimuste 
asutustele, eelkõige Europolile, Euroopa 
Prokuratuurile, CEPOLile, OLAFile ja 
Eurojustile piisavad rahalised vahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
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Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7b. peab tervitatavaks uut 
julgeolekuliidu strateegiat, mille komisjon 
avaldas 24. juulil ja milles keskendutakse 
kriitilise tähtsusega taristu kaitsele, 
küberkuritegevuse vastu võitlemisele, 
hübriidohtudele reageerimisele ja 
organiseeritud kuritegevusele; märgib ka 
kolme esitatud tegevuskava - laste 
seksuaalse kuritarvitamise kohta 
internetis, tulirelvade ja uimastite kohta; 
on seetõttu seisukohal, et liidu eelarves ja 
Euroopa justiits- ja siseküsimuste 
asutustele on vaja piisavaid rahalisi 
vahendeid, et nad saaksid need eesmärgid 
täita;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Gwendoline Delbos-Corfield

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. peab kahetsusväärseks Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti eelarve 
vähendamist 0,4 %; nõuab selle asemel 
ameti kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute suurendamist 24 600 000 
euroni; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks kaks AD6 ja kaks IV 
tegevusüksuse lepingulise töötaja 
ametikohta; rõhutab, et ilma piisavate 
rahaliste ja inimressurssideta ei pruugi 
amet olla võimeline rakendama projekte, 
mida on vaja tuvastatud vajadustele 
reageerimiseks;

9. peab äärmiselt kahetsusväärseks 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 
eelarve vähendamist 0,4 %; nõuab 
tungivalt ameti kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute suurendamist vähemalt 
ameti esialgse taotluse tasemele (24 600 
000 euroni) ja FRA tehtud 
märkimisväärsete lisapingutuste 
arvestamist põhiõigustest kinnipidamise 
tihedal jälgimisel COVID-19 puhangu 
ajal; mõistab hukka asjaolu, et FRA 
eelarvet on viimastel aastatel vaevalt 
suurendatud, ja rõhutab, et see võib 
mõjutada ELi poliitika jaoks äärmiselt 



PE655.893v01-00 26/32 AM\1211424ET.docx

ET

väärtuslikuks osutunud FRA töö 
kvaliteeti; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks kaks AD6 ja kaks IV 
tegevusüksuse lepingulise töötaja 
ametikohta; rõhutab, et ilma piisavate 
rahaliste ja inimressurssideta ei pruugi 
amet olla võimeline rakendama projekte, 
mida on vaja tuvastatud vajadustele 
reageerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Domènec Ruiz Devesa

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. peab kahetsusväärseks Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti eelarve 
vähendamist 0,4 %; nõuab selle asemel 
ameti kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute suurendamist 24 600 000 
euroni; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks kaks AD6 ja kaks IV 
tegevusüksuse lepingulise töötaja 
ametikohta; rõhutab, et ilma piisavate 
rahaliste ja inimressurssideta ei pruugi 
amet olla võimeline rakendama projekte, 
mida on vaja tuvastatud vajadustele 
reageerimiseks;

9. peab kahetsusväärseks Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti eelarve 
vähendamist 0,4 %; nõuab selle asemel 
ameti kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute suurendamist 24 600 000 
euroni; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks kaks AD6 ja kaks IV 
tegevusüksuse lepingulise töötaja 
ametikohta; rõhutab, et ilma piisavate 
rahaliste ja inimressurssideta ei pruugi 
amet olla võimeline rakendama projekte, 
mida on vaja tuvastatud vajadustele 
reageerimiseks; peab vajalikuks toetada 
ametit COVID-19 kriisile reageerimisel 
õiglaste tehnoloogiate valdkonnas, et 
kaitsta rahvatervist, võidelda 
koduvägivalla vastu, kaitsta eakaid, 
romasid, tegeleda rände ja varjupaigaga, 
eelkõige võimaliku teise laine valguses 
aastal 2021;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
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Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal 
Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. peab kahetsusväärseks Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti eelarve 
vähendamist 0,4 %; nõuab selle asemel 
ameti kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute suurendamist 24 600 000 
euroni; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks kaks AD6 ja kaks IV 
tegevusüksuse lepingulise töötaja 
ametikohta; rõhutab, et ilma piisavate 
rahaliste ja inimressurssideta ei pruugi 
amet olla võimeline rakendama projekte, 
mida on vaja tuvastatud vajadustele 
reageerimiseks;

9. peab kahetsusväärseks Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti eelarve 
vähendamist 0,4 %; nõuab selle asemel 
ameti kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute suurendamist 24 600 000 
euroni; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks kaks AD6 ja kaks IV 
tegevusüksuse lepingulise töötaja 
ametikohta; rõhutab, et ilma piisavate 
rahaliste ja inimressurssideta ei pruugi 
amet olla võimeline rakendama projekte, 
mida on vaja tuvastatud vajadustele 
reageerimiseks, eelkõige mis puudutab 
võitlust diskrimineerimise ja rassismi 
vastu, isikuandmete ja põhiõiguste kaitset, 
sealhulgas välispiiridel, rändajate ja 
pagulaste kaitset, õigusemõistmise ja 
ohvrite õiguste toetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Pernando Barrena Arza

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. peab kahetsusväärseks Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti eelarve 
vähendamist 0,4 %; nõuab selle asemel 
ameti kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute suurendamist 24 600 000 
euroni; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks kaks AD6 ja kaks IV 
tegevusüksuse lepingulise töötaja 
ametikohta; rõhutab, et ilma piisavate 
rahaliste ja inimressurssideta ei pruugi 

9. peab kahetsusväärseks Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti eelarve 
vähendamist 0,4 %; nõuab selle asemel 
ameti kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute suurendamist 26 679 000 
euroni; nõuab, et ameti ametikohtade 
loetellu lisataks kaks AD6 ja kaks IV 
tegevusüksuse lepingulise töötaja 
ametikohta; rõhutab, et ilma piisavate 
rahaliste ja inimressurssideta ei pruugi 
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amet olla võimeline rakendama projekte, 
mida on vaja tuvastatud vajadustele 
reageerimiseks;

amet olla võimeline rakendama projekte, 
mida on vaja tuvastatud vajadustele 
reageerimiseks ja põhiõiguste piisavaks 
jälgimiseks ELis;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. on seisukohal, et Euroopa Liidu 
Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti 
(Eurojust) assigneeringute kavandatav 
suurendamine ei ole piisav, arvestades 
ameti ees seisvaid probleeme seoses 
digiteerimisega ja pidevalt kasvavat 
kohtuasjade arvu; nõuab, et ametile 
eraldataks 17 täiendavat ametikohta ja et 
selle eelarvet suurendataks vastavalt 43 
800 000 euroni;

10. on seisukohal, et Euroopa Liidu 
Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti 
(Eurojust) assigneeringute kavandatav 
suurendamine ei ole piisav, arvestades 
ameti ees seisvaid probleeme seoses 
digiteerimisega ja pidevalt kasvavat 
kohtuasjade arvu; nõuab, et ametile 
eraldataks 21 täiendavat ametikohta ja et 
selle eelarvet suurendataks vastavalt 43 
800 000 euroni;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. on seisukohal, et Euroopa Liidu 
Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti 
(Eurojust) assigneeringute kavandatav 
suurendamine ei ole piisav, arvestades 
ameti ees seisvaid probleeme seoses 
digiteerimisega ja pidevalt kasvavat 
kohtuasjade arvu; nõuab, et ametile 

10. on seisukohal, et Euroopa Liidu 
Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti 
(Eurojust) assigneeringute kavandatav 
suurendamine ei ole piisav, arvestades 
ameti ees seisvaid probleeme seoses 
pidevalt kasvava kohtuasjade arvuga; 
nõuab, et ametile eraldataks 17 täiendavat 
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eraldataks 17 täiendavat ametikohta ja et 
selle eelarvet suurendataks vastavalt 43 
800 000 euroni;

ametikohta ja et selle eelarvet suurendataks 
vastavalt 43 800 000 euroni;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tunneb heameelt Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
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, et ameti ametikohtade loetelu 
suurendataks veel 50 ametikoha võrra; 
tuletab meelde, et amet kavatseb säilitada 
2021. aastaks taotletud töötajate arvu kogu 
uue programmiperioodi jooksul, kuid 
rõhutab, et kui võetakse vastu uus määrus 
Euroopa Liidu Varjupaigaameti kohta, on 
vaja lisatöötajaid; rõhutab, et lisapersonal 
tugevdab kohapealseid operatsioone ning 
koolituste, teabe ja analüüsi, praktiliste 
vahendite, juhtimistegevuse ja 
haldusfunktsioonide väljatöötamist ja 
pakkumist.

11. tunneb heameelt Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
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, et ameti ametikohtade loetelu 
suurendataks veel 50 ametikoha võrra; 
tuletab meelde, et amet kavatseb säilitada 
2021. aastaks taotletud töötajate arvu kogu 
uue programmiperioodi jooksul, kuid 
rõhutab, et kui võetakse vastu uus määrus 
Euroopa Liidu Varjupaigaameti kohta, on 
vaja lisatöötajaid; tuletab meelde, et 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
operatiivtegevus on viimastel aastatel 
oluliselt suurenenud, et tegeleda 
rändekriisi probleemidega ja aidata 
liikmesriike varjupaigataotlejate 
vastuvõtmisel ja varjupaigamenetluste 
läbiviimisel, eelkõige esmase vastuvõtu 
punktides; rõhutab ka, et Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiametile on 
antud seoses pardalt lahkumise ja 
ümberpaigutamisega mitu uut ülesannet; 
rõhutab, et lisapersonal tugevdab 
kohapealseid operatsioone ning koolituste, 
teabe ja analüüsi, praktiliste vahendite, 
juhtimistegevuse ja haldusfunktsioonide 
väljatöötamist ja pakkumist, samal ajal kui 
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surve ELi rände- ja 
varjupaigasüsteemidele on endiselt suur;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Pernando Barrena Arza

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tunneb heameelt Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
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, et ameti ametikohtade loetelu 
suurendataks veel 50 ametikoha võrra; 
tuletab meelde, et amet kavatseb säilitada 
2021. aastaks taotletud töötajate arvu kogu 
uue programmiperioodi jooksul, kuid 
rõhutab, et kui võetakse vastu uus määrus 
Euroopa Liidu Varjupaigaameti kohta, on 
vaja lisatöötajaid; rõhutab, et lisapersonal 
tugevdab kohapealseid operatsioone ning 
koolituste, teabe ja analüüsi, praktiliste 
vahendite, juhtimistegevuse ja 
haldusfunktsioonide väljatöötamist ja 
pakkumist.

11. tunneb heameelt Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
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, et ameti ametikohtade loetelu 
suurendataks veel 50 ametikoha võrra; 
tuletab meelde, et amet kavatseb säilitada 
2021. aastaks taotletud töötajate arvu kogu 
uue programmiperioodi jooksul, kuid 
rõhutab, et kui võetakse vastu uus määrus 
Euroopa Liidu Varjupaigaameti kohta, on 
vaja lisatöötajaid; rõhutab, et lisapersonal 
tugevdab kohapealseid operatsioone ning 
koolituste, teabe ja analüüsi, praktiliste 
vahendite, juhtimistegevuse ja 
haldusfunktsioonide väljatöötamist ja 
pakkumist; märgib siiski muret, mida on 
väljendanud valitsusvälised 
organisatsioonid vestlustes Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti töötajate 
tavade kohta, ja teeb ettepaneku luua 
reserv, millega tagatakse, et Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiamet kehtestab 
kaitsemeetmed tagamaks, et tema töötajad 
ei ole liikmesriikidele antava operatiivtoe 
ajal seotud põhiõiguste rikkumisega; 

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Domènec Ruiz Devesa

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tunneb heameelt Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
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, et ameti ametikohtade loetelu 
suurendataks veel 50 ametikoha võrra; 
tuletab meelde, et amet kavatseb säilitada 
2021. aastaks taotletud töötajate arvu 
kogu uue programmiperioodi jooksul, 
kuid rõhutab, et kui võetakse vastu uus 
määrus Euroopa Liidu Varjupaigaameti 
kohta, on vaja lisatöötajaid; rõhutab, et 
lisapersonal tugevdab kohapealseid 
operatsioone ning koolituste, teabe ja 
analüüsi, praktiliste vahendite, 
juhtimistegevuse ja haldusfunktsioonide 
väljatöötamist ja pakkumist.

11. tunneb heameelt Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
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, et ameti ametikohtade loetelu 
suurendataks veel 50 ametikoha võrra; 
rõhutab, et kui võetakse vastu uus määrus 
Euroopa Liidu Varjupaigaameti kohta, on 
vaja lisatöötajaid; rõhutab, et lisapersonal 
tugevdab kohapealseid operatsioone ning 
koolituste, teabe ja analüüsi, praktiliste 
vahendite, juhtimistegevuse ja 
haldusfunktsioonide väljatöötamist ja 
pakkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Gwendoline Delbos-Corfield

Arvamuse projekt
Punkt 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11a. nõuab tungivalt, et komisjon, 
nõukogu ja liikmesriigid rakendaksid 
sooteadlikku eelarvestamist kogu avaliku 
sektori kulutustes; tuletab meelde, et 
sooteadlik eelarvestamine peaks kuuluma 
eelarvemenetlusse kõigis selle etappides ja 
kõigil eelarveridadel;
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