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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
ettepanekud:

1. rõhutab, et ülemaailmset ja piirkondlikku stabiilsust ohustavaid suurenevaid 
väljakutseid silmas pidades tuleb uues mitmeaastases finantsraamistikus 
märkimisväärselt suurendada ELi välistegevuse jaoks ette nähtud assigneeringuid ning 
seejuures tuleb säilitada ELi välispoliitika tuginemine demokraatiale, õigusriigi 
põhimõttele ning inim- ja põhiõiguste austamisele; võtab teadmiseks komisjoni pakutud 
rahastamise mõõduka tegeliku suurendamise ja nõuab, et välistegevuse kulukohustusi 
suurendataks suhtelise määrana veel rohkem, ning soovib seda institutsioonidevahelistel 
läbirääkimistel säilitada;

2. tuletab meelde oma seisukohta, et Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend, 
ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahend, sealhulgas nende sihid ja eesmärgid, tuleks nende eripära tõttu 
säilitada sõltumatute rahastamisvahenditena, ning rõhutab, et vältida tuleb eri 
poliitikameetmete vahelist konkurentsi; nõuab tungivalt, et temaatilised ja piirkondade 
järgi korraldatud programmid seotaks omavahel tugevamalt, sest neis on palju kattuvaid 
küsimusi, nt inimõigused, sooline võrdõiguslikkus, puuetega inimeste 
mittediskrimineerimine ja kliimamuutused; tuletab samuti meelde oma nõudmist 
säilitada praegune finantstasakaal vahendite jaotamisel ELi lõuna- ja idanaabruse vahel; 

3. tuletab meelde, et stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend on ainus 
tsiviilkonfliktide ennetamiseks ette nähtud ELi vahend, mis hõlmab vahendamist, 
arutelu ja lepitamist; peab kahetsusväärseks, et ettepanekus, mille komisjon on praegu 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomise kohta 
esitanud, ei käsitleta stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi tähtsaid aspekte, 
nt lepituskomisjonide toetamist, lapssõdurite suhtes võetavaid meetmeid, võitlust 
tulirelvade ebaseadusliku kasutamise vastu ega relvavägivalla ohvrite rehabiliteerimist; 

4. peab kiiduväärseks ettepanekut kanda Euroopa Arengufond ELi eelarvesse ja nõuab, et 
Euroopa Parlamendile antaks kontrolliks suuremad volitused;

5. nõuab tungivalt soolise mõõtmega seotud erieesmärkide lisamist, suurendades selle 
valdkonna eelarvet;

6. kordab, et välisrahastamisvahendite praeguse struktuuri reform peaks suurendama 
vastutust, läbipaistvust, demokraatlikku ja parlamentaarset kontrolli, tõhusust ja sidusust 
ning võtma samal ajal arvesse liidu strateegilisi prioriteete; rõhutab, et neid eesmärke ei 
ole võimalik saavutada, kui puudub korralik juhtimisstruktuur, mis võimaldab poliitilist 
kontrolli, põhineb strateegial, on kaasav ja aruandekohustuslik ning hõlmab selgeid 
eesmärke, sihttasemeid ning järelevalve- ja hindamismehhanisme ning milles 
kasutatakse tõhustatud tulemuspõhist eelarvestamist; rõhutab lisaks, et tagada tuleb 
kodanikuühiskonna kaasamine ELi välispoliitika kujundamisse ja elluviimisse; peab 
kahetsusväärseks, et komisjoni ettepanekud naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendi ning IPA III kohta ei sisalda peaaegu üldse selliseid 
juhtimisaspekte käsitlevaid sätteid ning et ette ei ole nähtud spetsiaalset mehhanismi, 
mille kaudu kaasata Euroopa Parlament prioriteetide ja rahastamisega seotud 
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strateegiliste otsuste tegemisse; märgib seetõttu, et need ettepanekud ei ole nende 
praegusel kujul vastuvõetavad;

7. tunnistab vajadust suurema paindlikkuse järele; rõhutab siiski, et tekkivate probleemide 
ja prioriteetide jaoks kavandatud reservi raames kasutatavaid vahendeid ei või kasutada 
muudel eesmärkidel, nagu rände haldamine ja julgeolek, ning et paindlikkust 
suurendades ei tohi ohtu seada pikaajalisi poliitikaeesmärke ega vähendada Euroopa 
Parlamendi võimalusi kasutada oma poliitilisi juhtimis- ja kontrolliõigusi; on 
veendunud, et reservi paigutatud summade eraldamiseks tuleb kehtestada selged 
kriteeriumid ja toimiv seiremehhanism; 

8. mõistab teravalt hukka asjaolu, et artikli 17 kohaste täiendavate, tulemuspõhiste 
rahaeraldiste määramise kriteeriumide hulgas on rändekoostöö; rõhutab, et põhimõtte 
„rohkema eest rohkem“ algne eesmärk oli luua tihedam partnerlus nende 
naaberriikidega, kes teevad demokraatlike reformide nimel suuremaid pingutusi, kuid 
rändekoostöö seab selle lähenemisviisi suurde ohtu ja ELil ei pruugi olla võimalik 
järgida Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatud põhimõtteid;

9. rõhutab, et ELi antava välisabi üle tuleb pidada demokraatlikumalt aru ja see tähendab 
ka seda, et Euroopa Parlament tuleb ELi välistegevusvahendite strateegilisse poliitilisse 
juhtimisse paremini kaasata;

10. on seisukohal, et kaitsevaldkonna kulutusi tuleks teha üksnes kaitsealastel eesmärkidel, 
nagu näiteks Euroopa ühendamise rahastu, Euroopa Kaitsefondi ja programmi „Euroopa 
horisont“ raames võetavate meetmete kaitsealane osa, sh taristu ja vara kahesugune 
kasutamine, sest need on peamised vahendid, mis võimaldavad tõhustada kaitset ja 
suurendada tsiviil-sõjalist koostoimet;

11. palub komisjonil hakata kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 8 
rakendama sooteadlikku eelarvestamist.
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