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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. peab kahetsusväärseks, et see, kui vähe raha EL on kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku rubriigis 4 ette näinud ning kui vähepaindlik ja -sidus see on, näitab, 

et ELil ei ole suurt soovi üleilmsel tasandil tegutseda; märgib siiski, et paljudes ELi 

välisrahastamisvahenditega rahastatavates partnerriikides ja valdkondades on toimunud 

positiivne areng, mis annab tunnistust välisrahastamisvahendite asjakohasusest ja 

tähtsusest; 

2. rõhutab, et EL on loonud usaldusfondid ja eriotstarbelise Türgi pagulasrahastu, et 

lahendada arvukaid probleeme ja kriise oma vahetus naabruses ja kaugemal, kaasa 

arvatud rände- ja pagulaskriis; peab kahetsusväärseks, et maksete tõttu, mis ELi 

eelarvest on tehtud ELi usaldusfondidesse ja Türgi pagulasrahastusse, on liidu tegevuse 

üldine sidusus, pikaajaline kavandamine ja mõju vähenenud; rõhutab veel kord, et uute 

prioriteetide rahastamiseks tuleb kasutada uusi assigneeringuid; 

3. on veendunud, et 2020. aasta järgsed välisrahastamisvahendid peavad 

– teenima ELi väärtustele rajatud ulatusliku ja kõikehõlmava strateegia eesmärke; 

olema suuruse, vahenditevahelise ja -sisese paindlikkuse ning üldise poliitilise 

sidususe poolest ELi poliitiliste eesmärkidega kooskõlas, ka juhul, kui see eeldab 

juhtrolli sõja- ja konfliktijärgses ülesehituses ELi laiemas ümbruskonnas; 

– võimaldama tegelikus partnerluses kolmandate riikidega ELi eelarve ja poliitilise 

mõju selget sünergiat; 

– andma ELile võimaluse muutuvates oludes paremini tegutseda, täites seejuures 

seni võetud üleilmseid kohustusi; 

– andma tõelist ELi lisaväärtust ning tagama parema koordineerimise ja paremini 

tulemustele suunatud lähenemisviisi, sealhulgas aruandluses ja teabevahetuses – 

ELi rahastamisvahendid ei tohi liikmesriikide rahastamist dubleerida ega sellega 

kattuda ja peaksid olema koostoimelisemad; 

– järgima eelarve ühtsuse ja õigsuse põhimõtet; 

– tugevdama parlamendi demokraatliku järelevalve rolli; 

4. on seisukohal, et välisrahastamisvahendite struktuuri võiks lihtsamaks muuta ning see 

peaks kajastama selgeid poliitilisi eesmärke; rõhutab, et tulemusi ei tuleks mõõta mitte 

ainult riigi- ja sektoripõhiselt, vaid ka vahendipõhiselt koondatult; nõuab, et 

suurendataks tõhusust, paindlikkust ja vastutust ning liidu tegevuse sidusust ja 

nähtavust; hoiatab aga, et kui struktuuri liiga radikaalselt lihtsustada, siis tekivad riskid; 

5. tuletab meelde, et vajadus humanitaarabi järele on loodusõnnetuste ja inimtegevusest 

tingitud katastroofide tõttu (kliimamuutused, turvatunde puudumine, konfliktid ja 

sundränne) suurem kui kunagi varem; nõuab eelkõige, et säilitataks konkreetselt 
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humanitaarabile ettenähtud vahend, millel oleks oma õiguslik alus, eelarve ja 

pikaajaline rahastamisstrateegia, et tagada neli humanitaarabi põhimõtet (humaansus, 

neutraalsus, erapooletus ja sõltumatus); nõuab lisaks mahuka humanitaarabireservi 

eraldamist; 

6. nõuab, et ELi usaldusfondid ja rahastamisvahendid paremini eelarvesse integreeritaks, 

et välisrahastamisvahendid oleksid läbipaistvamad ja nende üle saaks paremini 

demokraatlikku järelevalvet teha; tuletab meelde finantsmääruse1 viimase läbivaatamise 

raames sõlmitud kokkulepet Euroopa Parlamendi ja nõukoguga eelneva konsulteerimise 

kohta enne temaatiliste meetmete jaoks uue usaldusfondi loomist; palub peale selle, et 

komisjon esitaks parlamendile üksikasjaliku teabe kõigi oluliste ümberpaigutuste ja 

assigneeringute vabastamiste kohta, mis rubriigis 4 tehakse; 

7. on seisukohal, et vahekokkuvõte ja eelarvekontrolli protsessid peaksid olema piisavalt 

ranged ja läbipaistvad, et tagada vahendite maksimaalne kasutamine ning võimaldada 

asjakohaseid kohandusi, kui tekib vajadus kasutussuutlikkust suurendada. 

  

                                                 
1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 



 

AD\1146573ET.docx 5/6 PE616.571v02-00 

 ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 22.2.2018    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

28 

4 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, 

André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens 

Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, 

Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios 

Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele 

Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana 

Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský 

 
  



 

PE616.571v02-00 6/6 AD\1146573ET.docx 

ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS 

28 + 

ALDE Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet 

ECR Zbigniew Kuźmiuk 

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz 

Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri 

Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský 

S&D Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír 

Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand 

 

4 – 

ENF André Elissen, Marco Zanni 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga 

NI Eleftherios Synadinos 

 

0 0 

  

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


