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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) ei ole 2018. aasta kohta 
4. rubriigi kohaste kulutuste hinnangulist veamäära arvutanud; toetab täielikult 
kontrollikoja soovitusi; rõhutab eriti, et kontrollikojal peab oma töö tegemiseks olema 
võimalus tutvuda kõigi asjakohaste dokumentidega, sealhulgas ka juhul, kui rahalised 
vahendid makstakse välja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu; on nõus 
kontrollikoja soovitusega, et rahvusvahelistelt organisatsioonidelt tuleks vajalike 
dokumentide edastamist karmimalt nõuda;

2. võtab teadmiseks kontrollikoja eriaruande nr 32/2018 „ELi hädaolukorra usaldusfond 
Aafrika jaoks: paindlik, kuid piisavalt fookustamata“; kutsub komisjoni üles viima 
täitmata soovitused viivitamata ellu; rõhutab vajadust tagada, et ELi usaldusfondist 
rahastatavad projektid täiendaksid muude liidu rahastamisvahendite raames võetavaid 
ning liikmesriikide ja muude rahastajate rahastatavaid meetmeid; märgib, et 
liikmesriikide ja muude rahastajate rahaline osalus on väike, mis seab kahtluse alla ELi 
usaldusfondi kasutamise põhjendatuse;

3. tunneb heameelt pingutuste üle, mida kodanikuühiskond teeb kogu maailmas 
inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel, eelkõige ajal, mil kodanikuühiskonna 
tegutsemisruum jääb üha ahtamaks ja inimõiguste universaalsus on seatud küsimärgi 
alla; võtab teadmiseks kontrollikoja eriaruande nr 35/2018 „Valitsusväliste 
organisatsioonide rakendatavate ELi vahendite läbipaistvuse tagamine nõuab suuremaid 
pingutusi“; rõhutab, et kontrollikoda jõudis järeldusele, et välistegevuse valdkonnas 
valib komisjoni valitsusväliste organisatsioonide juhitavaid projekte üldiselt 
läbipaistvalt ning komisjon on avaldanud üldiselt humanitaar- ja arenguabiga seotud 
teavet kooskõlas rahvusvaheliste läbipaistvuse standarditega; märgib siiski, et 
kontrollikoja aruandes leiti, et komisjon võiks parandada oma läbipaistvust seoses liidu 
vahendite kasutamisega valitsusväliste organisatsioonide poolt; rõhutab, et 
valitsusväliste organisatsioonide suhtes kohaldatakse samu läbipaistvusnõudeid nagu 
teiste toetusesaajate suhtes; soovib, et komisjon parandaks vastavalt kontrollikoja 
soovitustele valitsusväliste organisatsioonide rahakasutuse jälgimise süsteeme, tagaks 
eeskirjade ja menetluste nõuetekohase järgimise ning kontrolliks seda, mis võimaldaks 
ühtlasi hinnata kõikide rahakasutajate deklareeritud kulusid; tunneb sellega seoses 
heameelt, et 2019. aasta märtsis avati ELi abi teejuht, mis on avalik veebisait, millel 
kuvatakse kogu avalikustatud teave liidu institutsioonidelt ja liikmesriikidelt saadud 
välisabi kohta; rõhutab, kui tähtis on, et liit toetaks järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ajal senisest enam kodanikuühiskonna organisatsioone;

4. juhib ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga (IPA II) seoses tähelepanu 
läbirääkijariikide haldussuutlikkuse jätkuvatele puudustele, mis toob kaasa kaudselt 
hallatavate vahendite ebapiisava kasutussuutlikkuse; rõhutab, et kontrollikoja 2018. 
aasta eriaruandes ELi ühinemiseelne abi kohta Türgile juhiti tähelepanu sellele, et 
edusammud sellistes tundlikes valdkondades nagu õigusriik ja kodanikuühiskond ei 
sõltu üksnes IPA eraldatavatest rahalistest vahenditest, vaid eelkõige ametiasutuste 
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poliitilisest tahtest; märgib murega, et IPA kaudu Türgile eraldatud rahalisi vahendeid ei 
kasutatud sisuliselt põhiväärtuste, sealhulgas ajakirjandusvabaduse ja kohtusüsteemi 
erapooletuse edendamiseks; usub, et praegu on olulisem kui kunagi varem, et komisjon 
kohaldaks tingimuslikkust reformide toetamiseks sellistes prioriteetsetes valdkondades 
nagu õigusriik ja valitsemistava Türgis;

5. peab kiiduväärseks, et 2018. aastal alustati stabiilsuse ja rahu edendamise täiustatud 
rahastamisvahendi raames esimeste suutlikkuse suurendamise meetmete võtmist; 
toonitab, et need meetmed peaksid käima käsikäes üleüldise julgeolekusektori 
reformiga; julgustab võtma lühiajaliste stabiliseerimismeetmete järel jõulisemaid 
järelmeetmeid stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendist või muudest 
vahenditest rahastatavate pikemaajaliste meetmete kaudu;

6. võtab teadmiseks kontrollikoja analüütilise ülevaate Euroopa kaitsetegevuse kohta ning 
selles esitatud soovitused; palub komisjonil kui aluslepingute täitmise järelevalvajal 
tagada, et kõik ÜJKP rakendamiseks kasutatavad liidu kaitsealased vahendid (PESCO, 
Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm, EDF, kaitseküsimuste iga-
aastane kooskõlastatud läbivaatamine jne) oleksid omavahel kooskõlas, ning tagada 
koostalitusvõime ja koostoime NATOga; on seisukohal, et järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ajal peab liidu üks peamine eesmärk olema Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilise ja tööstusliku baasi konkurentsivõime, liikmesriikide sõjalise võimekuse 
suurendamine ja Euroopa kaitsekoostöö liidu kujundamine; nõuab, et ELi tsiviil- ja 
sõjalise julgeoleku meetmete kohta, eelkõige ELi sõjaliste väljaõppemissioonide, 
kolmandates riikides sõjaliste osaliste suutlikkuse suurendamise (stabiilsuse ja rahu 
edendamise rahastamisvahendi kaudu suutlikkuse suurendamine arengu toetamiseks ja 
arengutegevuseks vajaliku julgeoleku toetamiseks) ning piiri- ja rändehaldusmeetmete 
kohta koostataks sõltumatumad hinnangud, mis tehakse ka üldsusele kättesaadavaks;

7. kutsub komisjoni üles hindama, kas Euroopa Parlamendilt eelarve kinnitaja ülesannete 
äravõtmine nõukogu otsustega, mis käsitlevad Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) ja 
alalise struktureeritud koostöö (PESCO) loomist, on õiguspärane; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu lepingu asjakohastes sätetes, st artikli 45 lõikes 2 ja artikli 46 lõikes 2 on 
ette nähtud, et otsused tuleb vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega ja vetoõigust 
ei ole; tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu artikli 42 alusel Euroopa Parlamendilt 
eelarve kinnitaja ülesannete äravõtmine on võimalik üksnes tegevuskulude puhul ja see 
eeldab nõukogu ühehäälset otsust; rõhutab, et nõukogu ei ole sellist otsust kunagi vastu 
võtnud;

8. rõhutab vajadust Türgi pagulasrahastu vahendite kasutamist tähelepanelikult jälgida, 
veendumaks, et vahendid suunatakse just pagulaste projektidele ja et neid ei kasutata 
ühelgi muul otstarbel; palub komisjonil esitada eelarvepädevatele institutsioonidele 
korrapäraselt aruande selle kohta, kuidas rahastatud meetmed sobivad kokku õigusliku 
alusega;

9. on mures liidu rahastatavate projektide vähese nähtavuse pärast ning rõhutab seetõttu, et 
tuleb parandada liidu rahastamisvahendite nähtavust ja suurendada nende vastastikust 
täiendavust;

10. peab kahetsusväärseks paindlikkuse puudumist ÜJKP tsiviilmissioonidega seotud 
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haldus-, eelarve- ja finantsmenetlustes; kordab oma arvamust, et komisjon peaks 
kehtestama ÜJKP kriisiohjemeetmete suhtes riigihanke erieeskirjad, et hõlbustada 
missioonide kiiret ja paindlikku elluviimist.
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