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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. märgib, et 2021. aasta on mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 esimene aasta; 
märgib peale selle, et suurem osa välistegevuse kuludest on mõeldud naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendile (NDICI), mille üle käivad 
endiselt institutsioonidevahelised seadusandlikud läbirääkimised; rõhutab, et 
läbirääkimistel tuleks võimalikult kiiresti kokkuleppele jõuda;

2. peab kahetsusväärseks, et uues liigenduses, mille komisjon on välistegevuse jaoks 
kavandanud, on võrreldes eelmise liigendusega palju vähem üksikasju, mis vähendab 
läbipaistvust, prognoositavust, vastutust ja kontrolli ning piirab eelarvepädevate 
institutsioonide suutlikkust teha poliitilisi prioriteete kajastavaid eelarveotsuseid; 
rõhutab seetõttu, et eelarvet tuleb rohkem liigendada, et kõige olulisematele 
toetusesaajatele ja allpiirkondadele oleks ette nähtud spetsiaalsed eelarveread, sest nii 
on eelarve selgem ja loetavam; märgib, et väliskomisjon ja arengukomisjon on 
soovitanud liigendust muuta, et kohandada seda uutele vahenditele, kuid soovib muuta 
liigenduse veel üksikasjalikumaks ning luua selleks äärmiselt laiaulatuslike 
geograafiliste ja temaatiliste eelarveridade raames, mille Euroopa Komisjon on 
kavandanud, uued eelarveread; rõhutab, et mõlemad parlamendikomisjonid on 
muudetud liigendust igati toetanud;

3. lükkab tagasi suured kärped, mida rubriigis 6 soovitakse teha mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlevas Euroopa Ülemkogu 21. juuli 2020. aasta kokkuleppes, sest 
nende tagajärjel oleksid NDICI assigneeringud ajal, mil ELi juhirolli vajatakse 
tingimata rohkem kui kunagi varem, väiksemad kui sellele eelnenud vahendite omad 
praeguse finantsplaneerimise perioodi ajal; peab kahetsusväärseks, et Euroopa 
Ülemkogu otsustas loobuda taasterahastu „NextGenerationEU“ välissambast, mille 
raames oleks komisjoni ettepaneku kohaselt tulnud NDICI-le eraldada 10,5 miljardi 
euro suurune lisasumma; rõhutab, et ajal, mil välispoliitikaprobleemid ja rahvusvahelise 
poliitika küsimused muutuvad üha olulisemaks ja on rahvusvahelises poliitikas 
tähtsaimal kohal, tuleb tagada, et liidu eelarve välismõõdet rahastataks asjakohaselt ning 
valmistataks ette selleks, et praeguste ja esilekerkivate probleemide ning tulevaste 
katsumuste korral saab viivitamata tegutseda; nõuab, et kuna NDICI on üks ELi 
juhtprogramme, eraldataks sellele palju suuremad assigneeringud;

4. nõuab, et kooskõlas oma esimese lugemise seisukohaga, mis NDICI suhtes võeti, 
eraldataks kõigile NDICI geograafilistele ja temaatilistele programmidele suuremad 
assigneeringud; kordab oma seisukohta, et NDICI temaatilisi programme tuleks 
tugevdada, et liit saaks neis prioriteetsetes valdkondades säilitada mõjusa rolli; rõhutab, 
et tema seisukoht NDICI jaoks eraldatud vahendite kohta on täielikult vastavuses 
summadega, mis on kindlaks määratud NDICId puudutavas parlamendi esimese 
lugemise seisukohas;

5. nõuab, et eelkõige selle vahendi inimõigustega seotud valdkondlikule programmile 
nähtaks ette suurem eelarve, et lahendada maailmas üha suurenevaid 
inimõigusteprobleeme, mis on COVID-19 kriisi tagajärjel veel rohkem süvenenud; 
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tuletab meelde, et ELi välistegevuse tähtsaimaid ülesandeid on endiselt kaitsta ja 
edendada inimõigusi kõikjal maailmas; kordab, et toetab igati inimõiguste kaitsjaid, 
sealhulgas keskkonnakaitsjaid, eelkõige neid, kes on kõige suuremas ohus, ning nõuab, 
et projekti Protect Defenders EU toetuseks eraldataks piisav summa, et kaitset laiendada 
ja tugevdada; rõhutab, et tagakiusatud vähemuste kaitsmiseks tuleb tagada piisavad 
rahalised vahendid; rõhutab, et toetab – sh piisava rahasumma eraldamise mõttes – 
väljaspool ELi usu- ja veendumusvabaduse edendamisega tegelevat ELi erisaadikut 
ning antisemitismi ja muud liiki diskrimineerimise vastast võitlust;

6. kordab, et ajal, mil demokraatia on kogu maailmas üha enam ohus, toetab ta raha 
eraldamist valimisvaatlusmissioonidele, sealhulgas kohalikele vaatlejatele; nõuab, et 
valimisvaatlusmissioone rahastataks rohkem, ning rõhutab, et need aitavad väga palju 
ära hoida valimispettusi ja vägivalda ning parandada edaspidiseid valimisi, edendada 
rahu ja arengut ning demokraatiat;

7. nõuab, et välispoliitika vajaduste ja prioriteetide, kriisile reageerimise ning ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviiltegevuse kiireloomuliste meetmetega seotud 
eelarveridadele eraldataks suuremad assigneeringud, et tulla toime COVID-19 
pandeemia ränkade tagajärgedega;

8. lükkab tagasi eelarverea „Uute probleemide ja prioriteetide jaoks ette nähtud reserv“ 
loomise, sest komisjon ei ole esitanud piisavat teavet, kuidas on selle eelarverea 
vahendeid kavas kasutada; rõhutab, et piiramata kasutusvabadus ei ole kooskõlas 
läbipaistvuse ja demokraatliku vastutuse põhimõtetega ning õõnestab eelarvepädevate 
institutsioonide õigusi;

9. rõhutab, et ida- ja lõunanaabruse riikidele tuleb eraldada rohkem raha, et toetada 
poliitilisi ja majandusreforme ning demokraatiale üleminekut, ning toetust tuleks anda 
eelkõige kõige pühendunumatele partnerriikidele, järgides põhimõtet „rohkema eest 
rohkem ja vähema eest vähem“; nõuab, et lähinaabritele antav ELi toetus oleks 
nähtavam ja läbipaistvam; kutsub komisjoni üles jälgima, et rahasummasid ei 
kuritarvitataks;

10. väljendab heameelt, et COVID-19 pandeemia tõttu eraldab EL idapartnerluse riikidele 
üle 980 miljoni euro suuruse toetuse, et aidata täita tervishoiusektori kiireloomulisi 
vajadusi;

11. nõuab, et kuna Valgevenes hiljuti toimunu tekitab muret, loodaks uue eriesindaja, s.o 
Valgevene eriesindaja ametikoht, et toetada võimu rahumeelse ülemineku protsessi, mis 
vastab Valgevene rahva tahtele; rõhutab, et Valgevene kodanikuühiskonnale, 
inimõiguste kaitsjatele, sõltumatutele ametiühingutele, sõltumatule meediale ja 
valitsusvälistele organisatsioonidele tuleb tingimata eraldada suurem rahaline toetus, 
kuid kõik Valgevene praegusele valitsusele mõeldud ELi rahaeraldised tuleb külmutada;

12. usub, et idapartnerluse riikides ja eelkõige assotsieerunud riikides tuleb jätkata usalduse 
suurendamist; rõhutab põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi edendamise tähtsust; 
nõuab seetõttu, et Aserbaidžaanile ja Valgevenele antavate toetuste korral piirdutaks 
ainult kodanikuühiskonna ja valitsusväliste osalejate ning inimestevaheliste kontaktide 
toetamisega;
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13. tuletab meelde lõunapoolsete naaberriikide ees seisvaid katsumusi, mis tulenevad 
eelkõige piirkonna tormilistest suundumustest, sealhulgas COVID-19ga seotud 
hädaolukorrast ja ebastabiilsest julgeolekuolukorrast; on arvamusel, et eelkõige pärast 
Liibanoni murettekitavaid sündmusi tuleks toetust suurendada; peab kahetsusväärseks, 
et 25 aasta jooksul pärast Euroopa – Vahemere piirkonna partnerluse käivitamist ei ole 
Vahemere piirkonna Põhja-Aafrika riikidega suudetud ühise heaolu, stabiilsuse ja 
vabaduse ala loomist ikka veel lõpule viia;

14. nõuab, et ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas eraldataks 
suurem rahaline toetus, sest see on ainulaadne organisatsioon, kes osutab miljonitele 
Palestiina pagulastele elutähtsaid teenuseid, ning see on investeering piirkonna 
julgeolekusse, stabiilsusesse ja arengusse;

15. teeb ettepaneku luua Liibüa konflikti rahumeelse lahendamise toetamiseks spetsiaalne 
eelarverida „Toetus Liibüa poliitilisele protsessile“;

16. rõhutab Lääne-Balkani riikide ELiga ühinemise protsessi tähtsust; nõuab, et rahaeraldist 
suurendataks, et toetada ELi tegevust selles piirkonnas, eelkõige COVID-19 pandeemiat 
ja selle majanduslikku mõju silmas pidades; toetab seda, et ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA III) kaudu antava toetuse puhul keskendutaks rohkem nn 
põhialustele, eelkõige demokraatiale, õigusriigile, inimõiguste ja põhiõiguste 
austamisele, heale valitsemistavale ja kodanikuühiskonnale, samuti inimestevahelistele 
kontaktidele;

17. juhib tähelepanu sellele, et väliskomisjoni poolt muudetud liigenduses nähakse Lääne-
Balkani riikidele ja Türgile ette eraldi eelarveread; rõhutab, et Türgi jaoks on vaja 
sihtotstarbelisi eelarveridu, sest Türgile antav ELi toetus on väga delikaatne teema;

18. rõhutab, et IPA kaudu toetuse andmine peaks sõltuma sellest, kas järgitakse õigusriigi, 
demokraatia, inimõiguste, Euroopa ja rahvusvahelise õiguse, liikmesriikide 
suveräänsete õiguste ja heanaaberlike suhete põhimõtet; rõhutab, et kuna kõigis nendes 
valdkondades on toimunud tagasiminek, peaksid Türgile mõeldud eraldised jääma 
oluliselt väiksemaks ja piirduma nn põhivajadustega; Türgile eraldatavat toetust peaks 
otseselt haldama EL ning selle puhul peaks keskenduma üksnes kodanikuühiskonna ja 
inimestevaheliste kontaktide toetamisele, et kaitsta ja edendada demokraatlikke väärtusi 
ja põhimõtteid, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet; rõhutab, et on aeg hakata Türgit 
teisiti kohtlema;

19. rõhutab, et EL on kohustatud toetama Arktika kaitset; rõhutab, et tuleb investeerida 
sidusama ELi Arktika-poliitika arendamisse;

20. tuletab meelde, et mitu Euroopa poliitilist liidrit on rõhutanud, kui tähtis on ELi suhteid 
Aafrikaga oluliselt parandada, ning rõhutab seetõttu, et sõnad tuleb viia tegudega 
kooskõlla ja tuleb eraldada piisav rahasumma, et tegeleda paljude ühiste lühiajaliste, 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste probleemide ja võimalustega, millega Euroopa ja 
Aafrika saavad tegeleda koos; rõhutab, et Saheli piirkonna riikide arengut ja julgeolekut 
tuleb toetada suurema summaga;

21. tuletab meelde, et rahastamisvahendite, projektide ja programmide hindamisel tuleb 
lähtuda üldiselt rohelisest kokkuleppest ja eelkõige liidu kliimaeesmärkidest ning neid 
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täielikult arvesse võtta;

22. nõuab, et Euroopa Investeerimispank esitaks kõigi oma väliskulutuste kohta 
asjaomastele parlamendikomisjonidele aruanded õigel ajal ja ammendavalt;

23. peab kahetsusväärseks, et rubriigile 5, eelkõige Euroopa Kaitsefondile ja sõjaväelisele 
liikuvusele ette nähtud summad on väikesed; nõuab, et Euroopa Kaitsefondile 
eraldataks rohkem raha, et igati edendada innovaatilise ja konkurentsivõimelise 
kaitsetööstuse baasi, mis aitab kaasa ELi hädavajalikule strateegilisele autonoomiale;

24. nõuab sõjaväelisele liikuvusele suurema summa eraldamist, et aidata liikmesriikidel 
tegutseda kiiremini ja tõhusamini; märgib, et ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
missioonide ja operatsioonide toetamiseks on vaja piisavalt rahalisi vahendeid, 
sealhulgas selliste meetmete abil nagu kahesuguse kasutusega transporditaristu 
rahastamine ning diplomaatilise kontrolli ja tollieeskirjade lihtsustamine;

25. rõhutab ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika järkjärgulise kujundamise tähtsust; 
rõhutab, et kaitseküsimustes tuleb Euroopa tasandi koostööd tihendada, sest selle 
tulemusel ei suurene mitte ainult Euroopa ja selle kodanike julgeolek, vaid vähenevad 
ka kulud, mille tulemusel jääb muude pakiliste probleemide lahendamiseks rohkem 
raha; kutsub komisjoni üles esitama alalise struktureeritud koostöö tugevdamise kohta 
strateegilisi suuniseid;

26. kordab oma varasemaid avaldusi küberjulgeoleku ohtude ja võltsuudiste levitamise 
kohta; rõhutab sellega seoses, et neid küsimusi tuleb liidu eelarves rohkem arvesse võtta 
ja neile lahendusi otsida horisontaalsel tasandil, st nii ELi peakorteris kui ka kogu 
maailmas asuvates ELi delegatsioonides; nõuab strateegilise kommunikatsiooni lisa- ja 
alalist rahastamist, et võidelda valeinformatsiooni kampaaniate, propaganda ja 
välismõju vastu, eriti Euroopa välisteenistuse juhtprogrammi – idanaabruse strateegilise 
kommunikatsiooni töörühma (EL vs. Disinfo) – kaudu;

27. kordab, et on veendunud, et riikides, mille suhtes on ELil strateegiline huvi, eelkõige 
läbirääkijariikides ja idapartnerluse assotsieerunud riikides, tuleks luua Euroopa 
Parlamendi ja riigi parlamendi vahel tihedamad suhted, ning nõuab seetõttu piisavat 
rahastamist, et tagada parlamentaarse koostöö jaoks olulise valdkonna tugevdamiseks 
lisapersonal;

28. lükkab tagasi kärped, mille nõukogu on teinud Euroopa välisteenistuse halduseelarves; 
palub, et eelarvekomisjoni raportöör taastaks kõikidel X jao eelarveridadel, mida 
nõukogu kärpis, eelarveprojektis olnud summa.
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