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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. märgib murega, et rubriigi 4 (Globaalne Euroopa) kulukohustuste assigneeringuid on 
kärbitud enam kui miljardi euro võrra, mille tulemusena oleks välistegevuse eelarve 
väiksem kui ühelgi kolmest eelnenud aastast; on veendunud, et praeguses 
rahvusvahelises olukorras peaks EL koos oma liikmesriikidega kohustuma tegema 
rohkem, mitte vähem, ning talle tuleb eraldada vajalikud rahalised vahendid, pidades 
silmas mitmeid probleeme Euroopa Liidu naabruses ja kaugemal; nõuab, et rubriigi 4 
varuks määrataks enam kui 200 miljonit eurot, mis oleks mõeldud muu hulgas kriisile 
reageerimiseks, konfliktide ennetamiseks, rahu kindlustamiseks ja kriisiks 
valmisolekuks;

2. on veendunud vajaduses suurendada ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA II) 
raames Lääne-Balkani riikide rahastamist, eriti demokraatlike institutsioonide 
toimimise, õigusriigi, hea valitsemistava ja avaliku halduse valdkondades; märgib, et 
komisjon soovitas alustada ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga; 
rõhutab, et seda lubadust on oluline täita ja alustada ühinemisläbirääkimisi juba 2019. 
aastal; sellega seoses ei nõustu Lääne-Balkanil poliitiliste reformide ja seadusandluse 
ELi õigustikuga vastavusse viimise toetuseks eraldatavate vahendite kavandatud 
kärpimisega ning taotleb selle asemel nende olulist suurendamist;

3. võtab teadmiseks, et Türgi jaoks eraldatud vahendid on jäänud eelnevalt vähendatud 
tasemele ning on veendunud selle põhjendatuses, kuna Türgis esineb jätkuvalt tõsiseid 
puudujääke demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste valdkonnas; palub 
komisjonil olukorda tähelepanelikult jälgida ja vajaduse korral rahalist toetust 
kohandada, säilitades samal ajal sidemed Türgi kodanikega; väljendab heameelt 
kodanikuühiskonna, eelkõige demokraatia ja õigusriigi toetamise tähtsustamise ja 
jätkuva otsesele eelarve täitmisele ülemineku üle ning soovitab komisjonil sellist 
rõhuasetuste muutmist veelgi kiirendada;

4. rõhutab vajadust pidada ELi ida- ja lõunanaabruse stabiilsust prioriteetseks; rõhutab 
eelkõige vajadust toetada selliseid olulisi riike nagu Ukraina, Moldova, Tuneesia ja 
Gruusia, kes kõik on teinud märkimisväärseid edusamme, mida tuleks tunnustada ja 
toetada; tuletab meelde, et stabiilse Euroopa naabruspoliitika jaoks on tähtis, et EL 
jätkaks sellele kõrgel tasemel toetuse andmist ja selles osalemist, võttes samal ajal 
arvesse partnerriikide võetud kohustust viia läbi ulatuslikke reforme, eelkõige 
demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste valdkonnas; tuletab lisaks meelde, arvestades 
püsivaid julgeolekuohte ja asjaolu, et julgeolekuolukord ELi idapiiridel muutub järjest 
halvemaks, et on oluline jätkata idapartnerite usalduse suurendamist ning eraldada 
piirkonnas stabiilsuse ja demokraatia ülesehitamisele piisavalt vahendeid, pidades 
eelkõige silmas Ukrainat ja Venemaa poolt Ida-Ukrainas tekitatud püsivat 
konfliktiolukorda; toetab ELi vaatlusmissioonile Gruusias tugevdatud ja nähtavama rolli 
andmist, pidades silmas, et Venemaa agressioon Gruusia vastu on suurenenud; rõhutab, 
et Moldova puhul peaks EL lähtuma poliitilisest tahtest ja tagama tugeva rahalise 
toetuse, et vajalikud demokraatlikud, majanduslikud ja sotsiaalsed reformid teoks 
saaksid;
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5. nõuab suuremaid vahendeid liidu naabruses demokraatlikke protsesse ähvardavate 
väärinfokampaaniate vastu võitlemiseks;

6. tuletab meelde, et lõunanaabruse riigid on piirkonnas toimuvate ärevusttekitavate 
sündmuste tõttu, mille hulka kuuluvad konfliktid Süürias ja Liibüas, äärmusluse levik ja 
sellega seotud pagulaste ja rändajate lained, äärmiselt suure surve all, ning leiab, et 
praeguseid probleeme võiks püüda lahendada lisajõupingutuste ja usaldust suurendavate 
meetmete parema rahastamise kaudu; nõuab, et Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi (ENI) raames lõunapoolsetele naaberriikidele eraldatavate 
eelarvevahendite kärpimise kavadest loobutaks; rõhutab, et Süüria suhtes võetud 
kohustuste ja ELi Aafrika usaldusfondi rahastamine ENIst ei tohi toimuda ENI 
põhiprioriteetide arvel, ning nõuab, et need täiendavad kohustused kaetaks täielikult 
lisavahenditest;

7. tunneb heameelt Süüria ja piirkonna tuleviku toetamiseks toimunud Brüsseli III 
konverentsil antud lubaduste üle ning rõhutab, et lisaks eraldatud 560 miljonile eurole 
peab EL võtma endale kohustuse osaleda selles piirkonnas pikalt ja stabiilselt; toonitab 
jõupingutusi, mida on teinud Süürias tõendite kogumisega tegelevad organisatsioonid, 
ning nõuab, et kõigi konfliktiosaliste poolt toime pandud sõjakuritegusid ja 
inimsusvastaseid kuritegusid käsitlevaid tõendeid säilitataks olulise prioriteedina;

8. nõuab, et EL suurendaks toetust kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevale toimivale 
lahendusele, Palestiina omavalitsusele, nii Iisraeli kui ka Palestiina 
kodanikuühiskonnale ning ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile 
Lähis-Idas (UNRWA); võtab murega teadmiseks hiljutised väited võimu kuritarvitamise 
kohta UNRWA juhtkonnas ning ootab nende küsimuste täielikku ja läbipaistvat 
uurimist ning välist kontrollimist; on endiselt mures ELi rahastatava humanitaarabi 
jätkuva hävitamise ja konfiskeerimise pärast Jordani Läänekaldal;

9. nõuab, et taastataks Vahemere lõunapiirkonda nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja 
mandaat, mille kaudu juhitaks ELi koostööd piirkonnaga ja tagataks ELi suurem 
nähtavus;

10. palub demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendile (EIDHR) suuremat 
rahastamist; kordab oma tugevat toetust inimõiguste kaitsjatele, eriti neile, kes on kõige 
suuremas ohus, muu hulgas inimõiguste kaitsjate mehhanismi (ProtectDefenders.eu) 
kaudu;

11. rõhutab vajadust toetada ja kaitsta LGBTI+ kogukonda kogu maailmas; nõuab ELi 
vahendite eraldamist LGBTI+ kogukondade toetamiseks riikides, kus nende õigused on 
ohus;

12. rõhutab, et ELi valimisvaatlusmissioonidel on tähtis roll demokraatlike institutsioonide 
tugevdamisel ja avalikkuse usalduse suurendamisel valimisprotsesside vastu, edendades 
nii stabiilsust ja tugevdades muid välispoliitika eesmärke, sealhulgas rahu 
kindlustamist; juhib tähelepanu sellele, et oluline on vaatlusmissioone tugevdada ja 
suurendada nende rahastamist; märgib, et kavandatav suurendamine peaks olema 
eelkõige suunatud kohalike valimisvaatlusega tegelevate kodanikuühiskonna 
organisatsioonide toetamisele, kusjuures demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahendi kogueelarvest tuleks valimisvaatlusmissioonide rahastamiseks 
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eraldada kuni 25 %; ergutab komisjoni edendama teenuseosutajate vahel suuremat 
konkurentsi, et suurendada tõhusust ja tulemuslikkust;

13. rõhutab ELi ühise kaitsepoliitika järkjärgulise kujundamise tähtsust ning vajadust 
toetada lisarahastamist, mis tagaks selle rakendamise; kinnitab veel kord oma tugevat 
toetust Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmile ja väljendab 
heameelt selle jaoks eelarveprojektis eraldatud 255 miljoni euro üle; tuletab meelde, et 
Euroopa Kaitsefondil peab olema tulevastes eelarvetes, eelkõige järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus oluline koht; kutsub liikmesriike üles neid 
rahastamisvõimalusi rohkem kasutama;

14. kordab oma seisukohta, et aluslepingute kohaselt saab Euroopa Kaitseagentuuri ja 
alalise struktureeritud koostöö haldus- ja tegevuskulusid katta üksnes liidu eelarvest;

15. on arvamusel, et tsiviilkonfliktide ennetus-, vahendamis- ja lepitusmeetmetele tuleks 
eriti ELi lõuna- ja idanaabruses eraldada rohkem vahendeid;

16. rõhutab tagajärgi, mida toovad ELi välistegevusele kaasa kliimamuutused; rõhutab, et 
pakilisest kliimaolukorrast tulenevalt on vaja kliimaeesmärkidele ja kliimadiplomaatiale 
suunatud rahastamisvahendite arvu oluliselt suurendada;

17. rõhutab ELi kohustust toetada Arktika kaitset; rõhutab sidusamasse ELi Arktika-
poliitikasse investeerimise tähtsust;

18. rõhutab, et hädavajalik on teha lõpp seksuaalsele ja soolisele vägivallale, tegeledes 
probleemiga, et neid kasutatakse laialdaselt ja süstemaatiliselt sõjarelvana; nõuab ELi 
vahendite kasutamist, et toetada kõikjal maailmas soolise vägivalla ohvreid ning naiste 
õigusi ohutule ja seaduslikule abordile;

19. nõuab suuremat rahastamist projektidele, mille eesmärk on toetada naaberriikidesse, sh 
ELi liikmesriikide territooriumidele Kariibi piirkonnas põgenenud Venezuela pagulasi;

20. peab kahetsusväärseks naiste väikest osakaalu Euroopa välisteenistuse keskastme 
juhtide ja kõrgema juhtkonna ametikohtadel (vastavalt 25 % ja 13 %); palub komisjoni 
asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal võtta 
kirjaliku kohustuse seoses naiste osakaaluga juhtivatel ametikohtadel ja seada muu 
hulgas eesmärgiks, et 2024. aastaks oleks delegatsiooni juhtide seas naisi 50 %;

21. juhib tähelepanu asjaolule, et ettenägematute kriiside tõttu peab eelarve olema paindlik 
ja jätma manööverdamisruumi, ning tuletab seetõttu meelde, et vajaduse korral tuleb 
olla valmis ja võimeline kiiresti ja tõhusalt tegutsema;

22. tuletab meelde, et praegune eelarveettepanek põhineb eelarvel, mis hõlmab kõiki 
Ühendkuningriigi osamakseid kogu 2020. aasta jooksul.



PE639.811v02-00 6/7 AD\1189378ET.docx

ET

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev 1.10.2019

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

42
12
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Phil Bennion, Lars 
Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo 
Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Michael Gahler, 
Giorgos Georgiou, Nathan Gill, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, 
Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Stelios Kouloglou, David Lega, 
Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu 
Manda, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven 
Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, 
Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, 
Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von 
Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Isabel Wiseler-Lima, Željana 
Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Attila Ara-Kovács, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Neena Gill, 
Markéta Gregorová, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hannah 
Neumann, Bert-Jan Ruissen, Tineke Strik, Mick Wallace

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed (art 209 lg 7)

Michael Bloss, Liudas Mažylis, Philippe Olivier



AD\1189378ET.docx 7/7 PE639.811v02-00

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

42 +

ECR Hermann Tertsch

NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Sandra Kalniete, 
David Lega, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Liudas Mažylis, Vangelis 
Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, 
Javier Nart, Irina Von Wiese

S&D Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Neena Gill, 
Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino 
Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos

VERTS/ALE Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Hannah 
Neumann, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel

12 –

ECR Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

ID Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Roman Haider, Jaak Madison, Thierry Mariani, 
Philippe Olivier

NI Nathan Gill

1 0

S&D Sergei Stanishev

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


