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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab positiivset arengut läbipaistvuse, eesmärkide ja doonorriikide tegevuse 
rahvusvahelise kooskõlastamise valdkonnas, mis saavutati PEGASE mehhanismi1 loomise 
kaudu, mis omakorda tugineb TIM-ile2, kuid on kohaldamisalalt laiem, hõlmates nii TIM-
i kulud kui majandustegevuse taaskäivitamisega seotud kulud – eelarvetoetuse, 
infrastruktuuri ja sotsiaalküsimuste rahastamise – vastavalt Palestiina reformi- ja 
arengukavale; 

2. võtab teadmiseks jätkuva suundumuse suurendada makseid mitme rahastajaga fondidesse 
(ja eelkõige ÜRO-le) rahastajate head koostööd käsitlevate põhimõtete kohaselt; väljendab 
siiski rahulolematust seoses pidevate probleemidega, millega kontrollikoda ÜRO 
agentuuride finantsdokumentide hindamisel kokku puutub; väljendab heameelt meetmete 
üle, mida komisjon on võtnud kontrollikoja auditiprotsesside hõlbustamiseks, ning nõuab 
täiendavaid meetmeid Euroopa Liidu finantshuvide igakülgseks kaitsmiseks ja protsessi 
läbipaistvuse suurendamiseks, vajadusel muu hulgas finants- ja haldusraamistiku lepingu 
muutmise teel;

3. võtab teadmiseks kontrollikoja soovituse kehtestada Euroopa naabruspoliitika ja 
partnerluse rahastamisvahendi strateegia kavandamise dokumentides selged strateegilised 
eesmärgid ja mõõdetavad tulemuslikkuse näitajad; on seisukohal, et sarnaseid meetmeid 
tuleks võtta ka seoses muude välisvahenditega, mis on jätkuvalt väga üldise 
kohaldamisalaga;

4. teeb komisjonile ettepaneku viia läbi uuring, milles selgitatakse võimalusi, kuidas muuta 
välispoliitikavaldkonna eelarveid paindlikumaks; on seisukohal, et asjaomases 
poliitikavaldkonnas praeguseni tekkinud eelarveülejääke ja järjest suurenevaid vajadusi 
arvesse võttes tuleks aegsasti ette näha suurem paindlikkus, seadmata samas ohtu 
nõuetekohast eelarvestamist ja eelarvekontrolli;

5. võtab teadmiseks 13. jaanuaril 2010 avaldatud kontrollikoja eriaruande nr 16/2009, milles 
tuuakse välja rida puudusi Türgile antava ühinemiseelse abi juhtimisel; märgib, et aruanne 
hõlmab perioodi, mis eelnes ühinemiseelse abi rahastamisvahendi rakendamisele, ja 
tunnistab, et selle vahendi rakendamine on parandanud komisjoni poolset ELi abi 
kavandamist, rakendamist ning järelevalvet kandidaatriikides ning võimalikes 
kandidaatriikides; rõhutab siiski, et ühinemiseelse abi tõhus ja õigeaegne juhtimine on 
oluline asjaomaste riikide reformiprotsessi seisukohalt ning kutsub komisjoni üles võtma 
selle vahendi alusel abi andmisel nõuetekohaselt arvesse kontrollikoja soovitusi; 

6. võtab teadmiseks eelarvetoetuse maksete kasutamise komisjoni poolt, mis on täielikult 
kooskõlas abisaajariikide isevastutuse võtmise strateegiaga; rõhutab siiski, et edu 
saavutamiseks peaksid selle abiandmise vormiga kaasnema selged rakendusstrateegiad ja 

1 Mehhanism «Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-Economique».
2 Ajutine rahvusvaheline mehhanism.
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asjakohased kontrollimehhanismid nii maksetingimuste täitmise kui ühenduse 
abisaajatega seotud strateegiliste eesmärkide saavutamise osas.
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