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ET 

B8-0088/2018 

Euroopa Parlamendi resolutsioon UNRWA olukorra kohta 

(2018/2553(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida rahuprotsessi kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu ning ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni 

Lähis-Idas (UNRWA) 7. juuni 2017. aasta ühisdeklaratsiooni UNRWA-le aastateks 

2017–2020 antava Euroopa Liidu toetuse kohta, 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 8. detsembri 1949. aasta resolutsiooni 302 (IV) ja 

ÜRO muid asjaomaseid resolutsioone, sealhulgas ÜRO Peaassamblee 7. detsembri 

2017. aasta resolutsioone 72/80, 72/81 ja 72/82, 

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 30. märtsi 2017. aasta aruannet UNRWA 

operatsioonide kohta, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioon Lähis-Idas 

(UNRWA) on alates 1950. aastast pakkunud elutähtsat kaitset, toitu ja arstiabi, haridust, 

abi ja sotsiaalteenuseid, peavarju ja põhitaristut, mikrorahastamist ja hädaabi miljonitele 

Jordaanias, Liibanonis, Süürias, Jordani Läänekaldal, sealhulgas Ida-Jeruusalemmas, ja 

Gaza sektoris elavatele Palestiina pagulastele; 

B. arvestades, et UNRWA-le anti volitused ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga 302 (IV); 

arvestades, et kuna Palestiina pagulaste olukorrale ei ole seni lahendust leitud, on ÜRO 

Peaassamblee korduvalt rõhutanud, kui vajalik on UNRWA tööd jätkata, ja selle 

volitusi korrapäraselt uuendanud; 

C. arvestades, et UNRWA on viimastel aastatel seisnud silmitsi üha suureneva nõudlusega 

oma teenuste järele Lähis-Ida vägivaldsete konfliktide, Palestiina territooriumi 

okupeerimise, Gaza sektori blokaadi ja korduvate konfliktide, paljude registreeritud 

Palestiina pagulaste rahvastikukasvu ja nende halvenevate tingimuste tõttu, eriti Gaza 

sektoris ja Süürias; 

D. arvestades, et Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi administratsioon andis 

16. jaanuaril 2018 teada, et nad kannavad eeldatud varajasest panusest UNRWA 2018. 

aasta programmi eelarvesse, mis pidi moodustama 125 miljonit USA dollarit, üle vaid 

60 miljonit USA dollarit ning peatavad 65 miljoni dollari maksmise, teatades, et kõik 

edaspidised maksed sõltuvad sellest, kas UNRWA toimimist muudetakse olulisel 

määral; arvestades, et Ameerika Ühendriigid tegid 2017. aastal UNRWA eelarvesse 364 

miljoni USA dollari suuruse makse, võib kõnealune otsus tähendada peaaegu 300 

miljoni USA dollari suurust kärbet, välja arvatud juhul, kui tehakse edasisi ülekandeid; 

E. arvestades, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on UNRWA suurimad abiandjad; 

arvestades, et Euroopa Liit on pakkunud mitmeaastaste ühisdeklaratsioonide alusel 
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 ET 

UNRWA-le prognoositavat ja usaldusväärset poliitilist ja rahalist toetust; arvestades, et 

Euroopa Liit eraldas 2017. aastal UNRWA-le 143 miljonit eurot; 

F. arvestades, et UNRWA on viimastel aastatel võtnud tõsiseid ja tulemuslikke meetmeid, 

et kulutusi piirata ja tugevdada nende üle kontrolli, mida rahvusvaheline üldsus – 

sealhulgas ÜRO Peaassamblee ja Euroopa Liit – on korduvalt kiitnud; 

G. arvestades, et UNRWA avaldas 30. jaanuaril 2018 palve oma eriolukorra programmide 

rahastamiseks, mille eelarve on rohkem kui 800 miljonit USA dollarit (ligikaudu 400 

miljonit USA dollarit okupeeritud Palestiina alade ja sama palju Süüria jaoks) ning 22. 

jaanuaril 2018 oma ülemaailmse rahakogumiskampaania „Inimväärikus on hindamatu“ 

jaoks; 

H. arvestades, et ÜRO peasekretär esitas oma 30. märtsi 2017. aasta aruandes mitu 

soovitust, mille eesmärk on tagada UNRWA piisav, prognoositav ja kestlik 

rahastamine; 

1. tunnustab UNRWA ja selle töötajate – kellest enamik on ise Palestiina pagulased – 

märkimisväärset tööd hädavajaliku abi ja kaitse pakkumisel miljonitele registreeritud 

Palestiina pagulastele terves Lähis-Idas; 

2. tunnustab UNRWAd erakordsete pingutuste eest, mida tehakse selleks, et kaitsta ja 

toetada rohkem kui 400 000 Palestiina põgenikku ja paljusid teisi sõjast räsitud Süürias; 

3. kinnitab oma solidaarsust miljonite palestiinlastega, kes on aastakümneid elanud 

pagulastena, oodates Iisraeli ja Palestiina konflikti lahenemist; 

4. taunib USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni hiljutist otsust üle poole 

kavandatud toetusest UNRWA-le külmutada, ja väljendab sügavat muret selle otsuse 

tagajärgede pärast, eelkõige seoses 1,7 miljoni Palestiina pagulase juurdepääsuga 

erakorralisele toiduabile ning esmatasandi arstiabi kättesaadavusega kolme miljoni 

põgeniku jaoks, eelkõige Gaza sektoris ja Süürias; kutsub Ameerika Ühendriike üles 

vaatama kõnealuse otsuse läbi ning jätkama UNRWA-le toetuse andmist; 

5. väljendab eriti suurt muret mõju pärast, mida see otsus avaldab kvaliteetse hariduse 

kättesaadavusele rohkem kui 500 000 Palestiina lapse jaoks, kes käivad 702 UNRWA 

koolis, sh peaaegu 50 000 last Süürias; 

6. hoiatab, et sel otsusel võib olla lühemas ja pikemas perspektiivis negatiivne mõju 

piirkondlikule stabiilsusele ja julgeolekule ning radikaliseerumisele Lähis-Idas;  

7. väljendab heameelt Euroopa Liidu ja selle mitme liikmesriigi – näiteks Belgia, Taani, 

Soome, Saksamaa, Iirimaa, Madalmaade ja Rootsi – otsuse üle kiirendada UNRWA 

rahastamist selle praeguse olukorra pärast, ning nõuab tungivalt, et teised doonorid seda 

eeskuju järgiksid; tuletab meelde kohustust, mille kohaselt Araabia Riikide Liiga katab 

7,8 % UNRWA programmi eelarvest; 

8. soovitab Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel mobiliseerida UNRWA jaoks 

lisarahastamist, et rahuldada selle organisatsiooni lühiajalisi rahalisi vajadusi; rõhutab 

siiski, et mis tahes pikaajalise lahenduse leidmine UNRWA korduvale rahaliste 
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ET 

vahendite nappusele on võimalik ainult kestliku rahastamiskorra abil ja ülemaailmses 

mitmepoolses raamistikus; nõuab tungivalt, et Euroopa Liit etendaks sellise mehhanismi 

kehtestamiseks rahvusvahelises kogukonnas juhtivat rolli; rõhutab, kui tähtsad on 

soovitused, mille ÜRO peasekretär esitas sellega seoses oma 30. märtsi 2017. aasta 

aruandes; 

9. rõhutab, et UNRWA-le antav toetus ei asenda usaldusväärseid poliitilisi jõupingutusi, 

mille eesmärk on saavutada iisraellaste ja palestiinlaste vahel läbiräägitud rahulepingu 

raames püsiv rahu, mis viib kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduseni, mis on 

ühtlasi ka ainus kestlik viis, kuidas lahendada Palestiina pagulaste olukord; 

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 

esindajale, Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks nimetatud ELi eriesindajale, liikmesriikide 

valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning UNRWA ülemvolinikule. 


