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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. peab kahetsusväärseks, et praeguse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist 4 on näha, 

et ELi vahendite hulk ning vähene paindlikkus ja sidusus annavad tunnistust ELi 

vähesest huvist üleilmsel tasandil tegutsemise vastu, seda eelkõige üleilmsete avalike 

hüvede pakkumisel, humanitaarabi ja arengukoostöö valdkonnas; tuletab meelde 

vajadust pikaajalise kavandamise ja prognoositavuse järele, mis on eriti oluline 

arenguabi jaoks; 

2. tuletab meelde, et ELi välistegevusele mõeldud eelarvet on pidevalt kasutatud ja 

tugevdatud ning et Euroopas humanitaar- ja muude hädaolukordade sagenemise tõttu on 

kasutatud ära kõik olemasolevad varud; rõhutab, et vaja on paindlikumaid menetlusi, 

mis võimaldaks ootamatutele sündmustele ja kriisidele reageerimiseks vahendeid 

kiiremini kasutada; rõhutab siiski, et suurem paindlikkus ei tohiks tulla ei abi tõhususe 

ja prognoositavuse ega pikaajaliste geograafiliste ja temaatiliste prioriteetide arvelt; 

3. tuletab meelde vajadust pikaajalise kavandamise ja prognoositavuse järele, mis on eriti 

oluline arenguabi jaoks; märgib siiski, et piisavalt ei keskenduta tulemustele ning 

arenguga seotud välisrahastamisvahendite järelevalve ja hindamise tase on ebapiisav; 

4. juhib tähelepanu vajadusele vältida lõhesid humanitaarabi kulukohustuste ja maksete 

assigneeringute vahel; 

5. tuletab meelde, et Euroopa Arengufondi (EAF), arengukoostöö rahastamisvahendi ja 

humanitaarabi rahastamisvahendi eelarvet on täidetud hästi ja et need on esmatähtsad 

selleks, et näidata rahvusvahelist solidaarsust ja aidata samal ajal kaasa ELi 

usaldusväärsuse suurendamisele ülemaailmsel tasandil; on seisukohal, et olenemata 

kõnealuste vahendite puhul ette tulla võivatest struktuurimuutustest või ühinemistest, 

pidades sealhulgas silmas ka Euroopa Arengufondi võimalikku eelarvesse kavandamist, 

tuleks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku koguassigneeringuid suurendada ning 

ametliku arenguabi kriteeriume ei tohiks samas alandada, ning on seisukohal, et 

välisrahastamisvahendite tulevasse struktuuri peaks kuuluma ka läbipaistvamalt esitatud 

usaldusfondid ja rahastamisvahendid, mida peaks juhtima demokraatliku isevastutuse ja 

arengu tõhususe põhimõtetest lähtuvalt ning, kui see on arengualast täiendavust ning 

inimõigustealast, sotsiaalset ja keskkondlikku mõju näitava hinnangu põhjal mõistlik, 

tuleks jätkata välisinvesteeringute kava ellu viimist; 

6. rõhutab, kui oluline on täiendada avaliku sektori vahenditest antavat abi paindlike ja 

kohandatavate vahenditega, mis käivitaksid arenguriikides erainvesteeringud; 

7. tuletab meelde vajadust säilitada tugev ja sõltumatu humanitaarabi vahend, nagu on 

nõutud humanitaarabi Euroopa konsensuses; 

8. rõhutab, kui tähtis on tagada arengu- ja humanitaarabi vahel sidusus ja sünergia; on 

seisukohal, et hästi juhitud ja hästi kasutatud arenguabil on oluline osa arenguriikide 

suutlikkuse suurendamisel humanitaarkriisidega paremini toime tulla; 
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9. tuletab meelde nende vahendite tähtsust selliste üleilmsete avalike hüvede pakkumisel 

ja probleemide lahendamisel, mis on seotud inimarengu, kliimamuutustega kohanemise 

ja nende leevendamise, konfliktide vältimise, rahu toetamise ja stabiilsuse, rände- ja 

varjupaigaküsimuste ning kestliku arengu eesmärkidega; rõhutab sellega seoses 

kohustust viia ELi eelarveraamistik vastavusse kestliku arengu eesmärkidega; 

10. märgib, et ametliku arenguabi kaudu on võimalik hõlbustada vahendite kaasamist 

arengu rahastamiseks muudest allikatest, nii era- kui ka avalikust sektorist ning 

riigisiseselt ja rahvusvaheliselt; toetab ELi pingutusi erainvesteeringute stimuleerimisel 

segarahastamise, toetuste ja laenude ning tagatiste pakkumise kaudu; 

11. on seisukohal, et keskkonnakaitse ja -poliitika pakutavad võimalused tuleb ilmtingimata 

integreerida horisontaalselt ja valdkonnaüleselt kõigisse arengupoliitika 

valdkondadesse;  

12. on seisukohal, et arengupoliitika peaks täiendama ELi välispoliitikat ja rände haldamist, 

tagades samal ajal, et arenguvahendeid kasutatakse ainult arenguga seotud eesmärkidel; 

märgib sellega seoses, et ametlikku arenguabi ei tohiks kasutada doonorriigis pagulaste 

kulude katmiseks, rändepoliitika väljapoole ELi piire hajutamiseks ega päritoluriiki 

tagasisaatmise ja tagasivõtmise kulude katmiseks; 

13. tuletab meelde vajadust tagada poliitikavaldkondade arengusidusus ja järgida Busani 

arengu tulemuslikkuse põhimõtteid ning edendada samal ajal rahastajate tegevuse 

koordineerimist ja ühist programmitööd liikmesriikidega; juhib tähelepanu, et 

arengukoostöö poliitika peab toimuma viisil, mis võtab arvesse nende riikide ja 

rahvastike soove, kes seda vajavad, tagades nende osalemise otsustusprotsessis ja 

vastutuse võtmise läbipaistva ja tõhusa kohaldamise eest; 

14. peab kahetsusväärseks, et demokraatia, inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamise valdkonnas on tehtud ebapiisavaid edusamme; nõuab lisaks tungivalt, 

et tulevastes dokumentides ja programmides kajastuksid täiel määral Pariisi 

kliimakokkuleppe kohustused ja nendega kaasnev piisav järelevalve; on seetõttu 

seisukohal, et kliimamuutuse vastane võitlus peaks arengukoostöös üha suuremat rolli 

etendama; 

15. väljendab heameelt parema kooskõla üle abi saavate riikide prioriteetidega ning nõuab 

temaatiliste programmide väiksemat killustatust; 

16. nõuab tungivalt piisava personali olemasolu peakorteris ja ELi delegatsioonides, seda 

nii töötajate arvu kui ka arengu ja humanitaarabi valdkonna eksperditeadmiste osas. 
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