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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutavatel väliskomisjonil ja arengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et pagulaste jätkuvale sissevoolule on rahaliste vahenditega reageeritud n-ö 

juhtumipõhiselt ja see on näidanud, et liidu eelarves ja mitmeaastases finantsraamistikus 

aastateks 2014–2020 puuduvad vajalikud vahendid ja paindlikkus suure väliskriisi korral 

kiire ja tervikliku lähenemisviisi rakendamiseks; toonitab pagulas- ja rändevoogude 

algpõhjustega tegelemise tähtsust; 

2. peab kahetsusväärseks, et komisjon rakendab olemasoleva rahastamise kõrval 

lisaabinõuna sellisid täiendavaid eelarvemehhanisme nagu usaldusfondid ja Türgi 

pagulasrahastu; märgib, et sellesuunaline tegevus ei ole alati täiel määral edukas olnud ja 

et see õõnestab eelarve läbipaistvat haldamist ning takistab eelarvekontrolli meetmeid; 

juhib tähelepanu teistele erakorralistele pagulas- ja rändevoogudele, mis on aastaid 

jõudnud Lõuna-Euroopasse Põhja-Aafrika ranniku kaudu; 

3. peab kahetsusväärseks, et uute täiendavate mehhanismide rakendamine toob endaga kaasa 

eelarvepädevatest institutsioonidest möödavaatamise ja liidu eelarve ühtsuse õõnestamise; 

rõhutab, et ELi eelarve väliste rahastamisvahendite loomine peab jääma erandiks ning 

seda peab igal juhul kontrollima Euroopa Parlament; nõuab, et seda liiki vahendid oleksid 

Euroopa Parlamendi kontrolli all ning et töötataks välja suunised nende võtmiseks ELi 

eelarvesse ja liidu pädevusse; 

4. märgib, et ELi välistegevuse rahastamisvahendite ümbersuunamine julgeoleku, rahu 

kindlustamise, konfliktide lahendamise, rände ja piirihaldusega seotud vajadusteks tekitab 

uusi probleeme nende vahendite algsete eesmärkide ja põhimõtete suhtes; 

5. tunnustab aga komisjoni ettepanekut Euroopa uue välisinvesteeringute kava kohta, milles 

on uus rõhuasetus investeeringutele edendamaks majanduslikku ja sotsiaalset arengut ELi 

naabruses ja Aafrikas, ning rõhutab vajadust kasutada süstemaatilist täiendavust nii 

toetatavate poliitikasuundade valimises kui ka nende rahalises rakendamises; loodab, et 

investeerimiskava soodustab säästvat arengut, kahjustamata inimõigusi, kliimamuutuste 

leevendamist ja head valitsemistava, ning et tagatakse Euroopa jätkusuutliku arengu fondi 

ja selle projektide läbipaistev juhtimine; 

6. tunnustab komisjoni ettepanekut mitmeaastase finantsraamistiku muutmise kohta, pidades 

eelkõige silmas ELi eelarvesse suuremate kriisivahendite andmist; loodab, et 

finantseeskirjade kavandatud muutmine suurendab vastutustundlikkust ja usaldusväärset 

finantsjuhtimist; rõhutab, et rände algpõhjustega tegelemine hõlmab ka kolmandate riikide 

toetamist, et suurendada nende suutlikkust; 

7. rõhutab, et kõik liikmesriigid peavad täitma oma rahalisi kohustusi, mis on võetud seoses 

Süüria ja pagulastega. 
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