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ET

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) ei ole 4. rubriigi 
2018. aasta kulutuste hinnangulist veamäära arvutanud; toetab täielikult kontrollikoja 
soovitusi; rõhutab eelkõige, et kontrollikojal peab selleks, et ta saaks oma tööd teha, 
olema juurdepääs kõigile asjakohastele dokumentidele, sealhulgas siis, kui vahendid 
makstakse välja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu; on nõus kontrollikoja 
soovitusega, et rahvusvahelistelt organisatsioonidelt tuleks vajalike dokumentide 
edastamist karmimalt nõuda;

2. juhib tähelepanu kontrollikoja eriaruandele nr 35/2018 („Valitsusväliste 
organisatsioonide rakendatavate ELi vahendite läbipaistvuse tagamine nõuab suuremaid 
pingutusi“), mille kohaselt ei ole see, kuidas valitsusvälised organisatsioonid liidu 
vahendeid kasutavad, tihti piisavalt läbipaistev, eriti kui ÜRO asutused raha alltoetusena 
edasi annavad; soovib, et komisjon parandaks vastavalt kontrollikoja soovitustele 
valitsusväliste organisatsioonide rahakasutuse jälgimise süsteeme, tagaks eeskirjade ja 
menetluste nõuetekohase järgimise ning kontrolliks seda;

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

4. peab kiiduväärseks kontrollikoja analüütilist ülevaadet Euroopa kaitsest ning toetab 
selles esitatud soovitusi; 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 
koostoime NATOga; on seisukohal, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal 
peab liidu peamine eesmärk olema Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku 
baasi konkurentsivõimelisus, liikmesriikide sõjalise võimekuse suurendamine ja 
Euroopa kaitsekoostöö liidu kujundamine.


