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ETTEPANEKUD

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

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;

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; 

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; 

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; 

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 
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taotlusele eraldada 184 900 000 eurot; nõuab, et ameti ametikohtade loetellu lisataks 
veel 63 ametikohta;

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;

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; 

8. 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. aasta rahastamist tuleks 
suurendada 950 000 euroni, et programm saaks anda olulise panuse euro võltsimise ja 
sellega seotud pettuste vastasesse võitlusesse;

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; 

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; 

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.


