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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. on arvamusel, et konstruktiivne pikaajaline naabruspoliitika on partnerriikidele elulise 
tähtsusega, et edendada arengut demokraatia, stabiilsuse ja jõukuse suunas, kuid samas 
on see strateegilise tähtsusega ka Euroopa Liidule arvestades, kui tähtsad on ida- ja 
lõunapoolsed partnerriigid meie ühisele julgeolekule, keskkonnale ja 
majandusarengule;

2. rõhutab, et Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise käigus tuleb välja arendada 
struktureeritud, pikaajaline ja ettenägelik Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend, 
seda eelkõige piiratud eelarvet arvesse võttes, et vältida ülemääraseid kõikumisi 
rahastamises ning võimalikku kattumist olemasolevate instrumentidega; kahetseb 
sellega seoses 20. juuni 2011. aasta välisasjade nõukogu järeldust, et „rahalise toetuse 
oluline suurendamine [...] otsustatakse [...], ilma et see oluliselt piiraks mitmeaastast 
finantsraamistikku”;

3. kutsub seoses araabia kevadega üles konkreetselt ja enesekriitiliselt hindama Euroopa 
naabrus- ja partnerlusinstrumendi raames varem kasutatud rahastamisvahendeid ja 
nende toimimist demokraatia, valitsemise, institutsioonide ülesehitamise ja 
kodanikuühiskonna toetamise valdkonnas;

4. on arvamusel, et Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi läbivaatamine peab 
toimuma ajavahemikku 2007–2013 hõlmava mitmeaastase finantsraamistiku 
hindamisega ning 2013. aasta järgset perioodi käsitlevate läbirääkimistega samal ajal 
ja olema nendega kooskõlas, et 2012. ja 2013. aastal mitte alustada uuesti 
naabruspoliitika rahastamise läbirääkimisi;

5. nõustub, et on vaja parandada Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi ja teiste 
vahendite, nagu Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga vahelist koostööd, et muuta ELi lisandväärtus võimalikult suureks, 
vältida tegevuste kattumist ja optimeerida abi mõju; on sellega seoses arvamusel, et 
sellise koostöö saavutamiseks tuleks kaalutleda kõikehõlmava raamistiku loomist;

6. on kindlalt veendunud, et selle läbivaatamisega seoses tuleb üle vaadata ka finantsabi 
andmise Palestiina omavalitsusele ja Palestiina pagulasi Lähis-Idas toetavale ÜRO 
abiorganisatsioonile, kuna see on naabruspoliitika lahutamatu osa, tuleb selles 
valdkonnas kohaldada pikaajalise kavandamise põhimõtet; ei pea õigeks väidet, et 
piirkonna poliitilise ebastabiilsuse ja rahuprotsessi erisuste tõttu on võimalik ainult 
ajutiste kavade koostamine ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi otsustatav toetuste 
suurendamine;

7. on arvamusel, et vaatamata praegusele keskendumisele lõunapoolsetele riikidele, on 
oluline säilitada mõistlik tasakaal ida- ja lõunapoolsete riikide vahel eelkõige 
sellepärast, et idapoolsed naaberriigid võivad pikas perspektiivis ELiga ühineda; on 
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siiski veendunud, et sellist tasakaalu ei saa käsitleda lõplikuna; toetab täielikult 
põhimõtet, et finantsabi peab olema diferentseeritud, tulemuslikkusele suunatud ja 
paindlik ning põhinema tegelikel vajadustel, abi vastuvõtmise suutlikkusel ja 
saavutatud sihtidel;

8. peab tervitatavaks komisjoni võetud kohustust elavdada naaberriikide osalemist mõne 
ELi ameti ja kolmandatele riikidele avatud ELi programmi töös; kutsub komisjoni üles 
esitama selge ja põhjaliku vastavate ametite ja programmide nimekirja, milles 
naaberriigid võiksid osaleda, ning ülevaate sellise diferentseeritud osaluse vormi ja 
meetodite kohta;

9. rõhutab, et on vaja selgelt kindlaks määratud prioriteete, et vältida finantsabiülearust 
ülemäärast, millega kaasnevad ebapiisavad tulemused; leiab, et selline prioriteetide 
iseseisev piiramine on oluline töövahend ka abi tingimuslikkuse ja tõhustatud 
jälgimise puhul; kinnitab seetõttu veel kord, et naaberriigid ja ELi institutsioonid 
peavad olema poliitiliselt ja õiguslikult valmis finantsabi andmist kiiresti ümber 
otsustama, kui kehtestatud tingimused ei ole täidetud;

10. märgib, et Euroopa Investeerimispanga tagasisaadavate vahendite taaskasutamine 
moodustab peaaegu 20% läbivaadatavast üldisest rahastamispaketist; kordab oma 
üleskutset nõukogule võtta kiiresti vastu õigusakti ettepanek Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi määruse muutmiseks, et võimaldada sellist taaskasutamist; 
rõhutab, et kavandatud 244 miljoni euro suurusele summale ei ole endiselt esitatud 
alternatiivset ettepanekut, kui nõukogu ei peaks selles küsimuses pärast kolme aastat 
ikka veel häälteenamuseni jõudma; leiab, et rahastamispaketi minimaalne suurus on 
1,24 miljardit eurot; usub, et ainus võimalus kompenseerida seda, et Euroopa 
Investeerimispanga tagasisaadavaid vahendeid ei taaskasutata, oleks kasutusele võtta 
paremat õigusloomet käsitlevas institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud 
paindlikkusinstrument;

11. rõhutab, et naaberriikide toetamisel on tulemusliku ja Euroopa ühtse abi peamiseks 
tingimuseks liikmesriikide omavaheline ning liikmesriikide ja ELi vaheline tõhusam 
koordineerimine; palub kõigil liikmesriikidel naaberriikide hüvangu nimel näidata üles 
tõelist valmisolekut sobitada oma siseriiklikud huvid Euroopa naabruspoliitikaga;

12. nõuab, arvestades praeguste pakiliste vajadustega – seda eriti lõunapoolsetes 
naaberriikides –, et Euroopa Parlament ja nõukogu lepiksid kiiresti kokku ettepaneku 
osas tugevdada 2012. kuni 2013. aastal naabruspoliitika instrumenti; kutsub 
liikmesriike samuti üles viivitamata täitma Vahemere lõunapiirkonnale antud 
kahepoolsed lubadused.


