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ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et ELi ees seisab palju probleeme, mis ohustavad piirkondlikku ja 

ülemaailmset stabiilsust ja julgeolekut ja mida on võimalik lahendada ainult pikaajalise 

välistegevusega tõeliselt euroopaliku, väärtuspõhise välispoliitika raames; tuletab 

meelde, et Rooma deklaratsioonis väljendasid ELi juhid soovi, et liit oleks suurtes 

küsimustes suur ja väikestes küsimustes väike; toonitab, et ühine välis- ja 

julgeolekupoliitika loob ELi kodanikele märkimisväärset lisaväärtust; nõuab, et 

järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ilmutataks laiahaardelisust ja kajastataks 

seda suurt lisaväärtust, suurendades märkimisväärselt välistegevuseks (rubriik 4) ette 

nähtud assigneeringuid, millega ühine välispoliitika muudetaks üheks ELi põhitegevus- 

ja vastutusvaldkonnaks, vastavalt praegusaja probleemidele ja Euroopa uutele 

prioriteetidele; 

2. rõhutab, et on vaja suuremat ja sihtotstarbelisemat rahastamist strateegilistes 

valdkondades, nagu arenguabi, vaesuse kaotamine, kestliku arengu eesmärgid, 

reeglitepõhise rahvusvahelise korra tugevdamine, kriisijärgne ülesehitus, hea 

valitsemistava ning keskkonna, majanduse ja ühiskonna vastupanuvõime edendamine 

partnerriikides, selleks et võimaldada Euroopa Liidul tõhusalt reageerida tänapäeva 

ülemaailmsetele probleemidele, nagu inimõiguste rikkumine, julgeolekuohud ja 

relvakonfliktid, küberrünnakud, terrorism, radikaliseerumine, propaganda ja sihipärane 

desinformatsioon, loodusõnnetused ja kliimamuutused, samuti nende tagajärjel tekkinud 

pagulas- ja rändeprobleemid; rõhutab, et suurem rahastamine peaks olema suunatud 

Euroopa uutele prioriteetidele, millest mõned sisalduvad ELi üldises välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegias, uuendatud Euroopa naabruspoliitikas, 

laienemispoliitikas ja Euroopa kaitsealases tegevuskavas; rõhutab, et EL peab 

parandama ka oma institutsioonilist suutlikkust, et omada välis- ja julgeolekupoliitikas 

suuremat mõjuvõimu;  

3. nõuab, et kaotataks lõhe ELi strateegiliste poliitiliste prioriteetide ja 

välisrahastamisvahendite vahel; rõhutab, et ELi tasandi uute prioriteetide seadmisega 

välistegevuse ja kaitsekoostöö valdkonnas peaksid kaasnema uued ressursid nii 

operatiiv- kui ka haldustasandil, et välistegevus oleks usaldusväärne ja tõhus; 

4. tuletab meelde, et suurem paindlikkus, mis võimaldab ettenägematutes olukordades 

tegutsemiseks kasutusele võtta lisavahendeid ja kasutada järgnevatel aastatel 

kulukohustustega sidumata vahendeid, on väga tähtis; rõhutab, et ressursid peavad 

olema kättesaadavad, et olla valmis kiiresti reageerima sellistele kiiresti arenevatele 

uutele ohtudele nagu hübriidsõda ja küberrünnakud; rõhutab aga, et paindlikkust ei 

tohiks suurendada pikaajaliste poliitikaeesmärkide ega selliste olemasolevate 

programmide arvel, millega saavutatakse soovitud eesmärke; nõuab, et mitmeaastases 

finantsraamistikus sätestatud paindlikkusmehhanisme (erivahendeid) märkimisväärselt 

tugevdataks, tugevdades samal ajal ka strateegilisi poliitikasuuniseid; kinnitab veel kord 

oma toetust komisjoni ettepanekule luua ELi alaline kriisireserv, et vältida ajutisi 

lahendusi, nagu usaldusfondide loomine; 

5. nõuab välisrahastamisvahendite lihtsustamist ja ühtlustamist, näiteks koondades kõik 
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olemasolevad temaatilised välisrahastamisvahendid (stabiilsuse ja rahu edendamise 

rahastamisvahend (IcSP), partnerluse rahastamisvahend (PI) ning demokraatia ja 

inimõiguste Euroopa rahastamisvahend (EIDHR)) väliskomisjoni vastutusvaldkonda 

kuuluvaks ühtseks vahendiks; märgib, et selline koondumine võiks hõlmata ka 

arengukoostöö rahastamisvahendit (DCI) ja eelarvesse kantud Euroopa Arengufondi 

(EAF) ilma Aafrika rahutagamisrahastuta (APF), mis eeldab arengukomisjoni kui 

vastutava komisjoni nõusolekut; nõuab siiski, et ühinemiseelse abi rahastamisvahend 

(IPA II) ja Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ENI) jätkaksid ka edaspidi 

eraldi vahenditena, tulenevalt nende spetsiifilisest poliitilisest ja rahalisest iseloomust; 

rõhutab, et võimaliku koondumise eeltingimuseks on uue temaatilise vahendi 

poliitikapõhisus ja kõikide programmide pikaajalise rahastamise prognoositavuse 

tagamine võimalikult suures ulatuses, kasutades samal ajal suurel määral paindlikkust; 

on lisaks arvamusel, et lihtsustatud struktuuri puhul on vaja nõuetekohast kontrolli ja 

tasakaalu ning piisavat läbipaistvust, sealhulgas parlamendipoolset tõhustatud poliitilist 

panust strateegia osas ja rakendamise järelevalvet;  

6. rõhutab, et usaldusfondid loodi seetõttu, et ELi eelarves napib vahendeid ja 

paindlikkust, mida on vaja kiireks ja ulatuslikuks tegutsemiseks suurte kriiside korral; 

on seisukohal, et olemasolevatel ELi usaldusfondidel võib olla lisaväärtus rahastamise 

koondamise kaudu eriolukordade tarbeks; märgib, et see, kui olemasolevad ELi 

rahalised vahendid nimetatakse poliitilisel põhjusel lihtsalt ümber või 

restruktureeritakse, ei tähenda iseenesest veel nende suurendamist, pealegi muudetakse 

sellega demokraatlik järelevalve ja eelarvekontroll veel keerulisemaks; kordab, et 

usaldusfondi rubriigi alla paigutamisel ei tohi ELi rahastamisvahendite algseid 

eesmärke muuta; rõhutab, et meetmeid, mida võetakse ELi usaldusfondide, ELi Türgi 

pagulasrahastu, Afganistani ja ELi vahelise kokkuleppe „Ühised edasised sammud 

seoses migratsiooniküsimustega“ ning sarnaste tulevikualgatuste raames, peab Euroopa 

Parlament rohkem kontrollima; tuletab meelde, et need ELi eelarve välised ajutised 

vahendid tuleks kasutusele võtta ainult juhul, kui komisjon suudab esitada selged 

tõendid, et ELi lisaväärtuse ja täiendavuse nõuded on täidetud; kordab ELi eelarve 

ühtsuse kui aluspõhimõtte olulisust; toetab innovaatiliste finantskoostöö vormide, nt 

toetuste ja rahvusvaheliste ja liidu finantseerimisasutuste, sh Euroopa 

Investeerimispanga antud laenude ühendamise kasutamist; 

7. kinnitab, et ELi välisrahastamisvahendeid on vaja selleks, et ELi välistegevus oleks 

tõhus, eelkõige Euroopa Liidu naaberriikides (praegune Euroopa naabruspoliitika 

rahastamisvahend) ja ühinemiseelsetes riikides (praegune ühinemiseelse abi 

rahastamisvahend); nõuab suuremat sidusust ja paremat koordineerimist 

välisrahastamisvahendite vahel; juhib tähelepanu sellele, et Euroopa naabruspoliitika 

rahastamisvahendi järeltulija puhul tuleks pöörata rohkem tähelepanu 

demokratiseerimisele, stabiliseerimisele, rahuprotsessile, kriisijärgsele ülesehitustööle ja 

vastupanuvõimele nii idas kui ka lõunas ning toetuse suurendamisele majanduskasvule 

ja tööhõivele, eelkõige noorte kõrgkooli lõpetanute jaoks; kutsub komisjoni üles 

suurendama Euroopa järgmise naabruspoliitika rahastamisvahendi raames selliste 

projektide rahastamist, millega edendatakse noorte tööhõivet kohalikul tasandil;  

8. rõhutab, et IPA II tulemustele suunatud lähenemisviisi kandidaatriikidele ja 

potentsiaalsetele kandidaatriikidele tuleks 2020. aasta järgse ühinemiseelse abi 

raamistikus tugevdada, et aidata tõhusalt kaasa nende riikide demokratiseerimisele ja 
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majanduslikule ja sotsiaalsele arengule, eriti arvestades praegusi poliitilisi arenguid 

Lääne-Balkani riikides; rõhutab, et rahastamisvahendite abil tuleb poliitilistele 

arengutele kiiresti reageerida ning kui demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ei järgita, 

peab keskenduma kodanikuühiskonna toetamisele; tuletab meelde põhimõtte „rohkema 

eest rohkem“ väärtuslikkust ning kutsub komisjoni sellega seoses üles aktiivselt 

kasutama asjaomaste määrustega ettenähtud võimalusi; kutsub komisjoni üles töötama 

välja õiguslikud meetmed, et tõsise ja pideva poliitilise tagasimineku korral panna 

valitsusasutustele eraldatud rahaliste vahendite väljamaksmine ootele; kutsub komisjoni 

üles panema järgmises mitmeaastases finantsraamistikus Türgile eraldatud rahalised 

vahendid ootele seniks, kuni on täidetud konkreetsed kriteeriumid, ning suunama 

rahalised vahendid ümber Türgi kodanikuühiskonna organisatsioonidele; 

9. nõuab tõhustatud sidusust ja tasakaalustatuma poliitilise dialoogi edendamist 

partnerriikidega; kordab vajadust tõhustada järelevalve- ja hindamissüsteeme, et hinnata 

ELi rahastamise tulemuslikkust ja parandada selle mõjusust; rõhutab, et EL peaks kõigi 

vahendite raames püüdlema ELi projektide ja algatuste nähtavamaks muutmise poole 

nii kolmandates riikides kui ka kodus; 

10. rõhutab, et eriti arvestades Lääne-Balkani riikides, Euroopa Liidu naabruses ja 

kaugemalgi toimuvat, peaks õigusriigi, demokraatia, inimõiguste ja soolise 

võrdõiguslikkuse toetamine olema ka edaspidi ELi välispoliitika nurgakivi, ning on 

seisukohal, et nimetatud teemad peaksid jääma valdkondadevahelisteks küsimusteks 

kõigi ELi vahendite ja välispoliitika eesmärkide puhul; rõhutab ühtlasi, et kõnealuse 

toetusega peavad kaasnema kaasavat majanduskasvu edendavad meetmed, millest oleks 

kasu kõigile, eelkõige noortele ja naistele; nõuab suuremat tähelepanu sõnavabaduse 

toetamise edendamisele rahastamisvahendite abil, et suurendada vastupanuvõimet 

desinformatsioonile; juhib tähelepanu eelkõige EIDHRi ja selle 2020. aasta järgse 

järeltulija rollile, sh valimiste vaatlemise toetamisel; 

11. juhib tähelepanu stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendis peituvale 

potentsiaalile edendada ELi julgeolekut ja piiride puutumatust ning aidata kaasa rahu ja 

stabiilsuse saavutamisele kogu maailmas, eelkõige piirkondades, mis on kannatanud 

inimsusvastaste kuritegude, sõjakuritegude ja genotsiidi pärast. 
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