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 ET 

ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et ELi toimimise lepingu artikli 208 kohaselt on ELi arengukoostöö 

põhieesmärgiks vaesuse vähendamine ja selle kaotamine ning arengukoostööd teostatakse 

kooskõlas liidu välistegevuse põhimõtete ja eesmärkidega; tunnistab, et vaesusel on palju 

ja omavahel seotud põhjuseid, sealhulgas majanduslikud, poliitilised, sotsiaalkultuurilised, 

keskkonnaalased või konflikti või julgeolekuga seotud põhjused; märgib, et ELi lepingu 

artikli 3 lõike 5 kohaselt on ELi eesmärk suhetes maailmaga toetada säästvat arengut, 

solidaarsust ja vastastikust austust, vaba ja ausat kaubandust, vaesuse kaotamist ja 

inimõiguste kaitset ning erasektor võib kaasa aidata säästvale, tõhusale ja pikaajalisele 

arengule; rõhutab lisaks, et ELi arengukoostöö eesmärk on edendada inimõigusi ning 

levitada ja tugevdada demokraatiat, head valitsemistava ja õigusriigi põhimõtteid; toonitab 

seetõttu, et arengukoostöös tuleb juhinduda nimetatud eesmärkidest; tuletab meelde, et 

arengukoostöö eesmärke tuleb arvesse võtta selliste ELi poliitikameetmete rakendamisel, 

mis tõenäoliselt mõjutavad arenguriike; on veendunud, et majandusareng on hädavajalik 

vaesuse kaotamiseks ning selles valdkonnas tuleb tingimata teha edusamme, et saavutada 

eesmärk kaotada 2030. aastaks äärmine vaesus; toetab ühtlasi aastatuhande 

arengueesmärke kui raamistikku vaesuse leevendamiseks ja muude püüdluste 

elluviimiseks, sealhulgas tervishoiu ja hariduse parandamiseks; 

2. tervitab nõukogu 12. detsembri 2014. aasta järeldusi erasektori suurema rolli kohta 

arengukoostöös; nõustub järeldustega, et erasektor on arengu valdkonnas muutumas aina 

aktiivsemaks osalejaks ning et edaspidiste säästva arengu eesmärkide rakendamisel on 

vaja erasektori rolli vastavalt abi tulemuslikkuse põhimõtetele tugevdada; 

3. rõhutab erasektori võimalikku panust pikaajalisse säästvasse arengusse ning toonitab 

võimalikku ELi lisaväärtust, mis tuleneb koostööst erasektoriga arengueesmärkide 

saavutamiseks; 

4. toetab Euroopa arenguabi rahastamise institutsioonide ühenduse (EDFI) tegevust, kuna 

selle liikmed varustavad arenguriikide ettevõtjaid kapitaliga nii ettevõtetesse otse 

investeerides kui ka kaudselt, andes kapitali kohalikele äripankadele ja tärkavate turgude 

börsivälistesse ettevõtetesse investeerivatele fondidele, mille raames keskendutakse 

mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele; nõuab tungivalt, et komisjon 

soosiks selliseid programme rahastamisel ja koostöö tegemisel, kuna erasektor on 

arenguriikides ülimalt oluline; 

5. nõuab tõhusamate läbipaistvus- ja aruandlusnormide väljatöötamist ELi 

tehnoloogiaettevõtete jaoks seoses sellise tehnoloogia eksportimisega, mida saab kasutada 

inimõiguste rikkumiseks, korruptsiooni soodustamiseks või ELi julgeolekuhuvide 

vastaseks tegevuseks; 

6. rõhutab, et arengupoliitika ei suuda nimetatud eesmärke saavutada eraldiseisva 

poliitikana, vaid see tuleb ühendada laiema lähenemisviisiga, mis hõlmab välis- ja 

julgeolekupoliitika, kaubanduspoliitika ja muid välistegevuse vahendeid; märgib, et ELi 
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välistegevuse erinevate harude vaheline sidusus on väga oluline; 

7. rõhutab vajadust uurida, kuidas kaasata erasektorit veelgi rohkem Euroopa 

naabruspoliitika raames, et aidata luua Euroopa Liidu naabruses majanduskasvu ja 

töökohti, näiteks oskusteabe jagamise kaudu kapitalile juurdepääsemiseks; 

8. märgib, et areng kuulub peamiselt riigi vastutusalasse, valitsused peavad kehtestama 

arenguabi raamistiku ning see on eelkõige avaliku sektori ülesanne, kuid rõhutab, et 

vaesuse vähendamine ei nõua üksnes avalikku poliitikat, vaid ka erasektori osalemist; 

märgib, et kuigi turumajanduse põhimõtete kohaselt ei ole erasektori esmaeesmärk 

vaesuse vähendamine ja võrdsus, vaid kasumi teenimine, avaldab erasektor siiski 

ühiskonnale olulist mõju ja erasektori osalemist arengueesmärkide saavutamises tuleb 

seega hoolikalt kavandada, pöörates erilist tähelepanu ettevõtja sotsiaalsele vastutusele; 

nõuab sellega seoses, et kõik ELi ettevõtjad täidaksid ettevõtja sotsiaalsest vastutusest 

tulenevaid kohustusi, mille kohaselt tuleb vastavalt ÜRO juhtpõhimõtetele inimõigusi 

austada; nõuab tungivalt, et EL otsiks võimalusi ettevõtja sotsiaalse vastutuse 

tugevdamiseks; 

9. rõhutab, et erasektor tuleks kaasata ELi arengupoliitikasse ja -projektidesse tingimusel, et 

kõik asjaomased pooled mõistavad täielikult erasektori ja avaliku sektori osalejate 

erinevat rolli ja tunnustavad seda; rõhutab, et avaliku ja erasektori partnerlused peavad 

2015. aasta järgses arengukavas keskenduma eriti vaesuse vähendamisele; toonitab, et 

õigusriigil põhinev täielikult toimiv turumajandus on jätkuvalt oluline majandus- ja 

sotsiaalarengut soodustav tegur ning see asjaolu peaks kajastuma ELi arengupoliitikas; 

märgib, et avaliku ja erasektori partnerlused, segarahastamine ja mikrolaenud võivad olla 

tähtsad vahendid vaesuse vähendamiseks ning majanduskasvu, innovatsiooni ja 

töökohtade loomise edendamiseks, kuid neid tuleb põhjalikult analüüsida arengule 

avaldatava mõju, aruandekohustuse ja läbipaistvuse aspektist; rõhutab siiski, et 

endogeense erasektori rajamine koos kohalike mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjatega ning kohalike väärtusahelatega on arenguriikides oluline töökohtade 

loomiseks ja maksutulu saamiseks, kuna riiklikud mikro- ja väikeettevõtjad tagavad 

arenguriikides suurema osa tööhõivest; väljendab heameelt nõukogu soovituse üle asetada 

rohkem rõhku mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamisele; 

10. väljendab heameelt ÜRO ettevõtete kaasamise raamistiku üle, kus rõhutatakse asjaolu, et 

tugev majanduskasvu edendav erasektor on hädavajalik aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamiseks ning et erasektor aitab olulisel määral kaasa ühistele edusammudele 

majandus-, sotsiaal- ja keskkonna valdkonnas; 

11. on veendunud, et erasektor ja avalik sektor on kõige tulemuslikumad, kui nad teevad 

koostööd heas seisundis investeerimiskeskkonna, äritegevuse ja majanduskasvu aluste 

loomisel; 

12. märgib, et majanduskasvuta ei ole ühelgi riigil õnnestunud vaesust kaotada ja selleta ei 

lõpe ka ühegi riigi abisõltuvus; on lisaks veendunud, et erasektor on majanduskasvu 

asendamatu tõukejõud ning see võib olulisel määral aidata vähendada vaesust ja tõsta 

elatustaset, luues rohkem ja paremaid töökohti, makstes kõrgemat palka ning pakkudes 

paremaid ja taskukohasemaid kaupu ja teenuseid; 
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13. väljendab heameelt erasektori osalemise üle OECD kõrgetasemelisel foorumil abi 

tõhususe teemal; tervitab sellega seoses eelkõige algatusi uuenduslike viiside kohta, 

millega võimendada erasektori vahendeid arengu rahastamiseks, ning 2011. aastal Busanis 

tehtud ühisavaldust, mis käsitleb avaliku ja erasektori koostöö laiendamist ja tõhustamist 

laiapõhjalise, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu heaks; 

14. rõhutab, et struktuursed ja institutsioonilised reformid, mida toetavad põhjendatud 

poliitika elluviimine ning õiglased seadused, õigused ja eeskirjad, võivad soodustada 

erasektori investeeringuid ja ekspordi suurenemist, mis omakorda aitab saavutada 

arengueesmärke ja leevendada vaesust; 

15. tervitab välismaise erasektori rolli arenguriikidesse investeerimise kaudu riikide arengu 

kiirendamisel; rõhutab samuti vajadust soodustada vastutustundlikku investeerimist, mis 

toetab kohalikke turge ja aitab leevendada vaesust; 

16. tunneb heameelt asjaolu üle, et kahepoolse sidumata abi osakaal on pidevalt suurenenud, 

kuid väljendab muret jätkuvate seotud abi ametlike ja mitteametlike vormide pärast1; 

kutsub ELi ja liikmesriike üles täitma Euroopa arengukonsensuse raames võetud 

kohustust edendada abi täiendavat lahtisidumist, mis läheks kaugemale olemasolevatest 

OECD soovitustest; rõhutab täiendavalt lahtiseotud abi majanduskasvu edendamise 

potentsiaali, millest saaks kasu arenguriikide kohalik tööstus; nõuab tegeliku abi („real 

aid”) suurendamist ja piirkondlike/kohalike väärtusahelate kestlikku ülesehitamist; nõuab 

kohalike osalejate edasist võimestamist ja keskendumist kestlike piirkondlike/kohalike 

väärtusahelate ülesehitamisele; rõhutab kohaliku ja piirkondliku omandi, partnerriikide 

riiklike strateegiate ja reformikavade ning arenguprojektide kaasatuse ja kohalike 

tarneahelate kindlustamisega kaasneva lisaväärtuse olulisust; on veendunud, et 

arengupoliitikal on oluline roll praeguste ELi-suunaliste rändevoogude algpõhjustega 

tegelemisel; 

17. rõhutab, et omandiõiguste valdkonnas on vaja kehtestada tugevad õigusaktid, et lõpetada 

maa hõivamine, näiteks olukord, kus suuremahuline maa omandamine arenguriigis toob 

kaasa tõsise inimõiguste rikkumise (eelkõige põlisrahvaste puhul) ja/või kahjustab tõsiselt 

looduskeskkonda; väljendab heameelt asjaolu üle, et 2014. aastal käivitati ELi programm 

maa valdamise tugevdamiseks Aafrika riikides; rõhutab ELi ettevõtete ja finantsasutuste 

toimingute täieliku läbipaistvuse ja aruandekohustuse tähtsust suuremahuliste 

põllumajandustööstuse investeeringute ja maa omandamise korral arenguriikides; 
toonitab, et arengutegevuse keskmes peab jätkuvalt olema inimõiguste, soolise 

võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse sidususe kaitsmine ning ebavõrdsuse vastu võitlemine; 

tuletab meelde vajadust pidada kinni rahvusvahelistest kokkulepitud standarditest, nagu 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) standardid ja ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtted, ning nõuab tungivalt, et komisjoni näitaks eeskuju ja töötaks välja selgelt 

määratletud raamlepingu, mis reguleerib kõiki erasektoriga sõlmitud partnerluslepinguid 

kooskõlas ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtete ja standarditega; rõhutab, et 

inimõiguste austamine peaks ettevõtete jaoks muutuma ülimuslikuks; nõuab, et 

ettevõtjatele kehtestataks viivitamata siduvad rahvusvahelised eeskirjad, mis käsitlevad 

inimõigustest ja tööõigusest, töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ning 

keskkonnanormidest kinnipidamist; 

                                                 
1 ActionAid (2005): aruanne „Real Aid: An Agenda for Making Aid Work”, lk 4. 
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18. pooldab G8 maksude, läbipaistvuse ja kaubanduse alaseid lubadusi, mis toetavad 

majandusarengut, sealhulgas rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud suuniste rakendamist 

heade äritavade edendamiseks ning maaomandi ja omandiõiguste kaitsmiseks; nõuab, et 

EL suunaks arengualased jõupingutused ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete 

rakendamisele ning sealhulgas koostööle Euroopa ettevõtete ja investoritega, et tagada 

nende äritegevuses ja arenguriikide tarneahelates nimetatud juhtpõhimõtete ja OECD 

rahvusvahelistele ettevõtetele mõeldud suuniste täielik järgimine; kutsub komisjoni üles 

kaitsma investorite ja teiste sidusrühmade ettepanekut toetada vastavalt muud kui 

finantsaruandlust käsitlevale ELi direktiivile ettevõtete sotsiaalse, keskkonnaalase ja 

inimõiguste alase aruandluse siduvaid eeskirju, mis on üks kavandatavatest uutest ÜRO 

säästva arengu eesmärkidest; 

19. kutsub ELi ja liikmesriike üles toetama arenguriike vahendite kogumisel, näiteks riikliku 

maksusüsteemi kaudu, ning võitluses ebaseaduslike rahavoogude ja korruptsiooni vastu, 

mille tagajärjel arenguriigid kaotavad aastas mitusada miljardit eurot1, mis on ametliku 

arenguabi kogusummast mitu korda rohkem; palub ELil, liikmesriikidel ning 2011. aasta 

Busani tulemusliku arengukoostöö partnerluslepingule alla kirjutanud organisatsioonidel, 

arenenud riikidel ja arenguriikidel austada oma lubadust suurendada korruptsiooni ja 

ebaseadusliku rahavoogude vastases võitluses tehtavaid jõupingutusi; kutsub komisjoni 

üles järgima selle strateegia raames sidusat lähenemisviisi, mis hõlmab peamisi kehtivad 

eeskirju läbipaistvuse ning maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise 

vastase võitluse, raamatupidamisarvestuse ja suurte kaevandustööstuste järelevalve vallas; 

nõuab sellega seoses täiendavate meetmete võtmist, et tagada ettevõtete aruandekohustus 

nende riikide ees, kus nad tegutsevad; nõuab maksustamise vältimise ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastu tulemuslike rahvusvaheliste eeskirjade kehtestamist, näiteks 

maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuste vastase võitluse tegevuskavas; 

20. nõuab, et rahastamine muudetaks läbipaistvamaks, et aidata võidelda korruptsiooni ja 

ebaseaduslike rahavoogude vastu, sealhulgas õiglaste ja tõhusate maksusüsteemide 

arendamise kaudu; 

21. rõhutab, et arengu rahastamine peab tugevdama olemasolevaid vahendeid soolise 

võrdõiguslikkuse, naiste õiguste ja naiste võimestamise edendamiseks ning lapstööjõu 

kasutamise kõrvaldamiseks; juhib tähelepanu asjaolule, et erasektor võib selles osas täita 

tähtsat rolli; 

22. nõuab kindlalt, et EL ja liikmesriigid säilitaksid oma positsiooni arenguabi 

suurrahastajana ning võtaksid juhtrolli rahvusvaheliste säästva arenguga seotud kohustuste 

toetamisel; kutsub liikmesriike üles täitma lubadust eraldada 0,7 % SKPst ametlikuks 

arenguabiks; rõhutab, et liikmesriigid ei tohi oma panust erasektori vahendite abil 

kunstlikult suurendada; rõhutab, et uuenduslikke rahastamismehhanisme on vaja veelgi 

arendada, et võimendada arengu edasist rahastamist erasektori poolt, mis täiendab 

ametlikku arenguabi, järgides täielikult täiendavuse, läbipaistvuse, aruandekohustuse, 

tõhusa aruandluse, isevastutuse ja partnerriikide prioriteetidega kooskõlastamise 

põhimõtteid; 

                                                 
1 Eurodad: aruanne „Giving with one hand and taking with the other: Europe’s role in tax-related capital flight 

from developing countries”, lk 6. 
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23. väljendab heameelt komisjoni diferentseeritud lähenemisviisi üle väga mitmekesisele 

erasektorile, mis hõlmab nii mikro- kui ka suurettevõtjaid; nõuab diferentseeritud 

lähenemisviisi rakendamist vähim arenenud ja ebakindlate riikide suhtes; 

24. kutsub ELi üles jätkama aktiivset osalemist 2015. aasta järgse tegevuskava aruteludes 

ning kaaluma ühtlasi võimalusi ja probleeme, mida tihedam partnerlus erasektori 

osalejatega kaasa toob. 

 



 

PE552.030v02-00 8/8 AD\1066375ET.doc 

ET 

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 23.6.2015    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

34 

30 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario 

Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo 

Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Mark 

Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen 

Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Manolis Kefalogiannis, Tunne 

Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard 

Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine 

Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán 

Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, 

Vincent Peillon, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo 

Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László 

Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, 

Hilde Vautmans, Boris Zala 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Luis de Grandes Pascual, Tanja Fajon, Neena Gill, Takis 

Hadjigeorgiou, Antonio López-Istúriz White, Fernando Maura 

Barandiarán, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Marietje Schaake, 

Traian Ungureanu, Bodil Valero 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2) 

Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, 

Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin 

 
 


