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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
ettepanekud:

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu eelarve rubriigis 4 on mitmeaastase finantsraamistiku 
2007–2013 jooksul tehtud olulisel hulgal muudatusi kas seetõttu, et eelarveressursid olid 
liiga piiratud, või seetõttu, et rubriigi 4 all puudus piisav paindlikus ootamatutele 
olukordadele reageerimiseks; kordab oma seisukohta, mille kohaselt ELile Euroopa Liidu 
toimimise lepinguga antud uued ülesanded eeldavad piisavat lisarahastamist võrreldes 
mitmeaastase finantsraamistikuga 2007–2013, et liit saaks täita oma ülemaailmse partneri 
rolli, täites kõik juba võetud kohustused; rõhutab ELi abi täiendavust liikmesriikide 
pakutavale abile ning selle protsessi kiirendavat mõju sekkumiseks piirkondades, kus 
kahepoolset abi ei osutata; toetab eriti komisjoni kavandatud menetlusi, millega 
tugevdatakse liikmesriikide ja ELi meetmete ühist kavandamist;

2. on sellega seoses seisukohal, et komisjoni ettepanek rubriigi 4 assigneeringute summa 
kohta peegeldab nii Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis1 väljendatud 
muret kui ka Euroopa Liidu välistegevuse tegelikke vajadusi; väljendab heameelt asjaolu 
üle, et see ettepanek on märguandeks kõigile liidu partneritele, nii ELi abi saavatele 
riikidele kui ka teistele abi andvatele riikidele; märgib siiski, et komisjoni ettepanek on 
miinimum, et täita kõigi riigipeade ja valitsusjuhtide kinnitatud ning Lissaboni lepingus 
sätestatud ELi eesmärke; eeldab et nõukogu toob juhul, kui ta ei saa komisjoni 
ettepanekut täielikult heaks kiita, selgelt välja ja põhjendab, millised prioriteedid või 
projektid tuleks peatada või nende ulatust vähendada, hoolimata nende tõendatud 
Euroopa lisaväärtusest;

3. kordab siiski oma väga kindlat veendumust, et kogu mitmeaastase finantsraamistiku 
suurem eelarvealane paindlikkus, mida peavad vajalikuks kõik osapooled, on eriti suure 
tähtsusega just rubriigi 4 puhul; palub komisjonil esitada vajaduse korral ettepanek seda 
eelarverubriiki käsitlevate erieeskirjade kohta, et tagada reageerimisvõime kriisidele ja 
pakilistele vajadustele, mida ei saa ette planeerida, austades seejuures täielikult 
eelarvepädevate institutsioonide eesõigusi; võtab lisaks teadmiseks, et komisjon on iga 
mitmeaastase programmi raames ette näinud tõhustatud mehhanismid, et EL saaks 
kohandada oma rahastamist vastavalt poliitilistele vajadustele ja piirangutele; 

4. kordab oma nõuet kehtestada asjakohane kord rubriigi 4 kasutamata vahendite 
ümberjaotamiseks eelarveaasta lõpus; on ühtlasi arvamusel, et parlamendi heakskiidu 
nõukogu määrusele mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta peaks muutma 
sõltuvaks muu hulgas sellest, kas nõukogu kiidab heaks komisjoni ettepanekud 
rahastamisvahenditest saadud tulu ja tagasimaksete taaskasutamise kohta; väljendab 
heameelt komisjoni ettepaneku üle kasutada välissuhete valdkonnas senisest enam 
innovatiivseid rahastamisvahendeid ning rohkem asjaomaseid organisatsioone ja 
finantseerimisasutusi; 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266, Euroopa Parlamendi resolutsioon tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel.
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5. kordab oma toetust kõigile aastateks 2014–2020 kavandatud vahenditele liidu 
välistegevuse elluviimiseks1, eelkõige naabruspoliitika rahastamisvahendile; rõhutab, et 
tuleks säilitada sobiv tasakaal ida- ja lõunanaabritele osutatava abi vahel, võttes samal 
ajal arvesse abisaajariikide tulemuslikkust; tunneb heameelt uue partnerlusvahendi üle, 
mille eesmärk on käivitada uut laadi koostöö Euroopa Liidu jaoks strateegilist huvi 
pakkuvate riikidega;

6. kordab lisaks oma toetust Euroopa Investeerimispangale ning Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale, kes võivad olla kindlad, et EL tagab 
finantskoostöö naaberriikidega, eelkõige VKEde ja mikrolaenude rahastamise osas;

7. on seisukohal, et finantsabi kandidaatriikidele ja võimalikele kandidaatriikidele ning 
teistele abisaaja- ja partnerriikidele tuleb muuta paremini kohandatavaks; on veendunud, 
et toetus liidu eelarvest peab vastama edusammude tempole ja suurusele põhimõttel, et 
kiiremini edasiliikuvatele riikidele antakse rohkem toetust, arvestades sealjuures liidu 
integreerimisvõimet; rõhutab, et põhimõte, et kiiremini edasiliikuvatele riikidele antakse 
rohkem toetust, tähendab ka vähemat toetust riikidele, kes ei täida oma kohustusi;

8. tuletab meelde ELi kohustust edendada maailma julgeolekut, demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtte järgimist ning jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu; rõhutab eriti 
lisaväärtust, mida selles valdkonnas pakuvad ELi mitmeaastased programmid, nagu 
stabiliseerimisvahend ja inimõiguste rahastamisvahend; rõhutab lisaks, et kõik ELi 
välistegevusprogrammid tuleks muuta kodanikuühiskonna esindajate, tööturu osapoolte 
ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste jaoks kättesaadavamaks, et julgustada nende 
kaasamist ja osalust;

9. toetab jõuliselt hädaabireservi säilitamist, mis on osutunud eriti hästi toimivaks selle 
praegusel kujul kõikide programmide välise reservina, mille suhtes ei kohaldata aastate 
2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid, ning peab vajalikuks eraldada 
selleks märkimisväärsed ja realistlikud rahalised vahendid, et liit saaks reageerida kiiresti 
ettenägematutele vajadustele ja ootamatutele kriisidele vahendite sihtotstarbelise 
kasutuselevõtmisega, kui see on vajalik; peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut 
suurendada rahastamist kuni 350 miljoni euroni (2011. aasta hinnad) ning võimaldada 
selle kasutamist aastani n+1, mis on väga positiivne samm õiges suunas; rõhutab, et 
hädaabireservi lõimimine rubriiki 4, nagu soovitavad mõned liikmesriigid, toob kaasa ohu, 
et selle tagajärjel väheneb ELi välistegevuseks kasutatavate rahaliste vahendite 
kogusumma; 

10. peab ELi välispoliitika tulemuslikkuse seisukohalt oluliseks, et Euroopa välisteenistusel 
oleks talle usaldatud kasvava ülesannete hulga täitmiseks piisavad vahendid; rõhutab 
sellega seoses siiski, et neid vahendeid tuleks kasutada kõige tõhusamal viisil, sealhulgas 
personali koosseisu suurema tasakaalustamise kaudu.

                                               
1 Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend, ühinemiseelse abi rahastamisvahend, stabiliseerimisvahend, 
partnerluspoliitika rahastamisvahend, arengukoostöö rahastamisvahend, demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahend, ühine välis- ja julgeolekupoliitika, humanitaarabi rahastamisvahend, kodanikukaitse 
rahastamisvahend, makromajanduslik abi, välistegevuse Euroopa tagatisfond.
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