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Ühenduse erakorraline finantsabi Kosovole * 

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu 

nõukogu otsus erakorralise finantsabi andmise kohta Kosovole (KOM(2006)0207 – C6-

0171/2006 – 2006/0068(CNS)) 

 

(Nõuandemenetlus)     

 

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0207)1; 

 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308, mille alusel nõukogu konsulteeris 

Euroopa Parlamendiga (C6-0171/2006); 

 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51; 

 

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni ja 

eelarvekomisjoni arvamusi (A6-0291/2006), 

 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

 

2. palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 

artikli 250 lõiget 2; 

 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

 

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile. 

                                                 
1  ELTs seni avaldamata. 



 

Komisjoni ettepanek 
 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 

Põhjendus 7 a (uus) 

 (7 a) Käesolev erakorraline finantsabi 

täiendab teisi Lääne-Balkani riikidele 

suunatud ühenduse abiprogramme.  

Muudatusettepanek 2 

Põhjendus 9 

(9) Kuigi majandustegevus taaselustus 

konflikti järel, on Kosovo majandusareng 

aeglane. Kosovo ei suuda võtta laenu ei 

riigi ega rahvusvahelistel finantsturgudel 

ega astuda praeguse staatusega 

rahvusvaheliste finantsasutuste liikmeks. 

Seepärast ei saa Kosovo laenuabi nende 

asutuste programmidest. 

(9) Kuigi majandustegevus taaselustus 

konflikti järel, on Kosovo majandusareng 

aeglane. Kosovo ei suuda võtta laenu ei 

riigi ega rahvusvahelistel finantsturgudel 

ega astuda praeguse staatusega 

rahvusvaheliste finantsasutuste liikmeks. 

Seepärast ei saa Kosovo laenuabi nende 

asutuste programmidest ning see on 

peamine põhjus, et anda erakorralist 

finantsabi toetusena.  

Muudatusettepanek 3 

Põhjendus 12 

(12) Toetuse andmine ei piira 

eelarvepädeva institutsiooni volitusi. 

(12) Ühenduse finantsabi makstakse otse 

Kosovo 2006. ja 2007. aasta 

konsolideeritud eelarvesse ja 

kirjendatakse rubriiki "Euroopa 

Ühenduse erakorraline finantsabi". 
Toetuse andmine ei piira eelarvepädeva 

institutsiooni volitusi. 

Muudatusettepanek 4 

Põhjendus 13 

(13) Rahalist toetust tuleks anda pärast 

seda, kui on tehtud kindlaks, et käesoleva 

nõukogu otsuse kinnitamisel Kosovo 

ametiasutustega kokkulepitavaid finants- 

ja majandustingimusi on võimalik 
rahuldavalt täita. 

(13) Rahalist toetust antakse pärast seda, 

kui on tehtud kindlaks, et Kosovo 

ametiasutustega kokkulepitavad 

tingimused on rahuldavalt täidetud. 

Erakorralise abi osamaksete vabastamise 

tingimused hõlmavad konkreetseid 

eesmärke järgmistes valdkondades: riigi 

rahanduse läbipaistvuse parandamine ja 

jätkusuutlikkuse suurendamine, eelkõige 



Kosovo konsolideeritud eelarve vastavus 

keskpikale kuluraamistikule ning Kosovo 

arengustrateegiale ja -kavale; 

makromajanduslike ja eelarvealaste 

eesmärkide rakendamine vastavalt 

Rahvusvahelise Valuutafondiga 2. 

novembril 2005. aastal kokku lepitud 

majandus- ja rahapoliitikat käsitlevale 

memorandumile; tõhustatud 

eelarvedistsipliin ja kontroll riiklike 

kulutuste üle, pidades eriti silmas riiklike 

ja rahvusvaheliste fondidega seotud 

võimalike pettusjuhtumite ja muu 

eeskirjade eiramise tuvastamist, 

menetlemist ja edasist uurimist; ning 

rahvusvaheliste demokraatlike nõuete ja 

inimõiguste standardite täielik järgimine, 

sealhulgas vähemuste austamine ja 

õigusriigi aluspõhimõtete järgimine. 

Kõnesoleva abi osamaksete 

väljamaksmise aluseks peaksid olema 

reaalsed edusammud eeltoodud 

eesmärkide saavutamisel. 

Muudatusettepanek 5 

Artikli 1 lõige 1 

1. Komisjon eraldab Kosovole toetusena 

kuni 50 miljonit eurot erakorralist 

finantsabi, et leevendada Kosovo 

finantsolukorda, toetada usaldusväärse 

majanduskeskkonna ja eelarveraamistiku 

arendamist, soodustada oluliste 

haldustoimingute jätkumist ja tugevdamist 

ning lahendada riiklikke 

investeerimisvajadusi. 

1. Ühendus eraldab Kosovole toetusena 

kuni 50 miljonit eurot erakorralist 

finantsabi, et täita kooskõlas Kosovo 

keskpika kuluraamistikuga 2006–2008 

Kosovo eeldatavad välisfinantseerimise 

vajadused aastateks 2006 ja 2007, toetada 

usaldusväärse majanduskeskkonna ja 

eelarveraamistiku arendamist, soodustada 

oluliste haldustoimingute jätkumist ja 

tugevdamist ning lahendada riiklikke 

investeerimisvajadusi. 

Muudatusettepanek 6 

Artikli 1 lõige 2 a (uus) 

 2 a. Et hõlbustada dialoogi Euroopa 

Parlamendiga, teavitab komisjon 

parlamenti korrapäraselt selle komitee 

tegevusest ning esitab parlamendile 

asjakohased dokumendid; 



Muudatusettepanek 7 

Artikli 1 lõige 3 

3. Ühenduse finantsabi antakse kaheks 

aastaks alates esimesest päevast pärast 

artikli 2 lõikes 1 osutatud vastastikuse 

mõistmise memorandumi jõustumist. Kui 

olukord seda nõuab, võib komisjon pärast 

majandus- ja rahanduskomiteega 

konsulteerimist siiski otsustada abiperioodi 

pikendada maksimaalselt ühe aasta võrra. 

3. Ühenduse finantsabi antakse kaheks 

aastaks alates esimesest päevast pärast 

artikli 2 lõikes 1 osutatud vastastikuse 

mõistmise memorandumi jõustumist. Kui 

olukord seda nõuab, võib komisjon pärast 

majandus- ja rahanduskomiteega ning 

Euroopa Parlamendiga konsulteerimist 

siiski otsustada abiperioodi pikendada 

maksimaalselt ühe aasta võrra. 

Muudatusettepanek 8 

Artikli 2 lõige 1 

1. Komisjonil on volitused leppida Kosovo 

ametiasutustega kokku pärast majandus- ja 

rahanduskomiteega konsulteerimist abiga 

seotud majanduspoliitikas ja 

finantstingimustes, mis sätestatakse 

vastastikuse mõistmise memorandumis. 

Nimetatud tingimused on vastavuses artikli 

1 lõikes 2 sätestatud kokkulepetega. 

1. Komisjonil on volitused leppida Kosovo 

ametiasutustega kokku pärast majandus- ja 

rahanduskomiteega ning Euroopa 

Parlamendiga konsulteerimist abiga 

seotud tingimustes, mis sätestatakse 

vastastikuse mõistmise memorandumis, 

mis edastatakse nõukogule ja Euroopa 

Parlamendile. Tingimused hõlmavad 

konkreetseid eesmärke järgmistes 

valdkondades: riigi rahanduse 

läbipaistvuse parandamine ja 

jätkusuutlikkuse suurendamine, eelkõige 

Kosovo konsolideeritud eelarve vastavus 

keskpikale kuluraamistikule ning Kosovo 

arengustrateegiale ja -kavale; 

makromajanduslike ja eelarvealaste 

eesmärkide rakendamine vastavalt 

Rahvusvahelise Valuutafondiga 2. 

novembril 2005. aastal kokku lepitud 

majandus- ja rahapoliitikat käsitlevale 

memorandumile; tõhustatud 

eelarvedistsipliin ja kontroll riiklike 

kulutuste üle, pidades eriti silmas riiklike 

ja rahvusvaheliste fondidega seotud 

võimalike pettusjuhtumite ja muu 

eeskirjade eiramise tuvastamist, 

menetlemist ja edasist uurimist; ning 

rahvusvaheliste demokraatlike nõuete ja 

inimõiguste standardite täielik järgimine, 

sealhulgas vähemuste austamine ja 

õigusriigi aluspõhimõtete järgimine. 

Nimetatud tingimused on vastavuses artikli 

1 lõikes 2 sätestatud kokkulepetega. 



Muudatusettepanek 10 

Artikli 2 lõige 2 

2. Enne ühenduse abi tegelikku andmist 

kontrollib komisjon selliste ühenduse 

makromajandusliku abi seisukohast oluliste 

tegurite nagu raharingluse, 

haldusmenetluste, sise- ja 

väliskontrollimehhanismide 

usaldusväärsust Kosovos. 

2. Enne ühenduse abi tegelikku andmist 

kontrollib komisjon selliste ühenduse 

makromajandusliku abi seisukohast oluliste 

tegurite nagu raharingluse, 

haldusmenetluste, sise- ja 

väliskontrollimehhanismide 

usaldusväärsust Kosovos, toetudes oma 

Kosovos asuvate esindajate teadmistele ja 

järelevalvealasele suutlikkusele. 

Muudatusettepanek 11 

Artikli 2 lõige 3 

3. Komisjon kontrollib regulaarselt 

koostöös majandus- ja rahanduskomitee 

ning kooskõlas Rahvusvahelise 

Valuutafondiga, et Kosovo 

majanduspoliitika oleks kooskõlas 

käesoleva abi eesmärkidega ja et 

kokkulepitud majanduspoliitikast ja 

finantstingimustest peetaks kinni. 

3. Komisjon kontrollib regulaarselt 

koostöös majandus- ja rahanduskomitee 

ning kooskõlas Rahvusvahelise 

Valuutafondiga ning toetudes oma 

Kosovos asuvate esindajate teadmistele ja 

järelevalvealasele suutlikkusele, et 

Kosovo majanduspoliitika oleks kooskõlas 

käesoleva abi eesmärkidega ning 

tingimustega, mis on sätestatud artikli 1 

lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 1, ja et 

kokkulepitud majanduspoliitikast ja 

finantstingimustest peetaks kinni. 

Muudatusettepanek 12 

Artikli 3 lõige 2 

2. Teine makse ja edasised maksed tehakse 

artikli 2 lõikes 1 osutatud 

majanduspoliitika ja finantstingimuste 
rahuldaval täitmisel ning mitte enne kolme 

kuu möödumist eelmise makse tegemisest. 

2. Teine makse ja edasised maksed tehakse 

artikli 2 lõikes 1 osutatud tingimuste 

rahuldaval täitmisel, eelkõige piisavate 

edusammude korral eesmärkide 

saavutamisel, mis artikli 2 lõike 1 kohaselt 

on sätestatud vastastikuse mõistmise 

memorandumis, ning mitte enne kolme 

kuu möödumist eelmise makse tegemisest.  

Muudatusettepanekud 13 ja 14 

Artikkel 4 

Käesoleva abi rakendamine toimub 

vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta 

määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 

mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve 

Käesoleva abi rakendamine toimub 

vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta 

määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 

mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve 



suhtes kohaldatavat finantsmäärust, ja selle 

rakenduseeskirjadele. Artikli 2 lõikes 1 

osutatud vastastikuse mõistmise 

memorandumis sätestatakse Kosovo 

võetavad asjakohased meetmed käesoleva 

abiga seotud pettuse, korruptsiooni ja muu 

eeskirjade eiramise ärahoidmiseks ja selle 

vastu võitlemiseks. Samuti sätestatakse 

memorandumis komisjoni, kaasa arvatud 

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 

poolne kontrollitegevus koos õigusega läbi 

viia kohapealseid kontrolle ja 

inspekteerimisi, ning auditeerimine 

Euroopa Kontrollikoja poolt, mida võib 

vajadusel teha kohapeal. 

suhtes kohaldatavat finantsmäärust, ja selle 

rakenduseeskirjadele. Artikli 2 lõikes 1 

osutatud vastastikuse mõistmise 

memorandumis sätestatakse Kosovo 

võetavad asjakohased meetmed käesoleva 

abiga seotud pettuse, korruptsiooni ja muu 

eeskirjade eiramise ärahoidmiseks ja selle 

vastu võitlemiseks. Samuti sätestatakse 

memorandumis komisjoni, kaasa arvatud 

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 

poolne kontrollitegevus koos õigusega läbi 

viia kohapealseid kontrolle ja 

inspekteerimisi, ning auditeerimine 

Euroopa Kontrollikoja ja sõltumatute 

audiitorite poolt, mida võib vajadusel teha 

kohapeal, et tagada suurem läbipaistvus 

vahendite haldamisel ja väljamaksmisel.  

Muudatusettepanekud 15 ja 16 

Artikkel 5 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule vähemalt kord aastas aruande, 

milles sisaldub hinnang käesoleva otsuse 

rakendamise kohta eelnenud aastal. 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendi 

asjaomastele komisjonidele ja nõukogule 

vähemalt kord aastas enne 15. septembrit 

aruande, milles sisaldub hinnang käesoleva 

otsuse rakendamise kohta eelnenud aastal. 

Aruandes selgitatakse seost artikli 2 lõikes 

1 sätestatud eesmärkide, Kosovo 

majanduse ja eelarve olukorra ning 

komisjoni otsuse vahel vabastada 

kõnealuse abi osamaksed. 

 


