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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et arengut ei saa toimuda ilma julgeolekuta ja julgeolek ei ole võimalik ilma 

arenguta; juhib tähelepanu sellele, et ELi arengupoliitika peab seetõttu moodustama ELi 

üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias olulise osa; 

2. väljendab heameelt selle üle, et uus ELi üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia on 

terviklik, parandab sise- ja välispoliitika vahelist sidusust ning aitab kooskõlastada 

institutsioonide ja liikmesriikide vahelist tegevust; tuletab meelde aluslepingu järgset 

kohustust järgida poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet ning vältida arengumaid 

mõjutava arengupoliitika ja arenguga mitteseotud poliitika vahelisi mistahes vastuolusid; 

kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja komisjoni üles looma ja tugevdama oma vastavate 

ministeeriumite ja kogu volinike kolleegiumi vahelisi koostöösüsteeme ning kaasama 

riikide parlamente poliitikavaldkondade arengusidususe kavva, ja kutsub ELi üles 

tugevdama koordineerimismehhanismi, et tuvastada poliitikate võimalikku mõju 

arengueesmärkidele, integreerides arenguaspekte poliitilistesse algatustesse kohe algusest 

peale ja juurutades poliitikavaldkondade arengusidusust puudutavate mõjude ja arengu 

süsteemsemat mõõtmist; kutsub sellega seoses looma tulemuslikke õiguskaitsevahendeid 

ohvritele juhtudeks, kui riigi kohtusüsteem ei ole ilmselgelt võimeline tegelema ükskõik 

millise välismaise üksuse poolt rakendatud poliitikaga; 

3. väljendab heameelt selle üle, et rahu ja arengu vahelist seost on 2030. aasta tegevuskavas 

nõuetekohaselt kajastatud ning seetõttu loodi säästva arengu 16. eesmärk rahu ja õigluse 

kohta; kutsub ELi ja liikmesriike üles käsitlema prioriteetsena muuhulgas säästva arengu 

16. eesmärgiga (inimõigused, hea valitsemistava, rahu ja demokraatia tugevdamine) 

seotud tegevusi ja tagama, et need kuuluvad arengukoostöö programmitöös riiklike 

soovitusprogrammide sihtvaldkondade hulka; 

4. rõhutab, et arengukoostöö eesmärkide elluviimine – eriti nende, mis aitavad edendada 

head valitsemistava, inimõigusi, demokraatiat ja õiglust, võidelda vaesusega, vähendada 

ebavõrdsust ja sotsiaalset tõrjutust, võidelda tööpuudusega ning jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu takistustega nii, et see tooks kasu kogu elanikkonnale, ning edendada 

tervishoidu ja haridust, soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist – aitab 

tegeleda hiljutiste rändega seotud probleemide algpõhjustega; rõhutab sellega seoses 

vajadust tugevdada arengukoostööd ja rahu tagamise vahendeid ning arendada 

innovaatilisi ja paindlikke rahastamismehhanisme, näiteks uut sihtotstarbelist 

rahastamismehhanismi väljaspool olemasolevaid arengukoostöö instrumente; kutsub ELi 

üles parandama oma juhtrolli arenguriikide huvide kaitsmisel; 

5. nõuab, et vaadataks läbi Euroopa konsensus arengu küsimustes, sest sel on oluline osa 

ajakohastatud, ühtse ELi üldises strateegias; rõhutab, et selline läbivaatamine peaks 

arvesse võtma uusi ülemaailmseid probleeme, tegelema ELi säästva arengu eesmärkide 

täitmisega ja kinnitama alusväärtusi, nagu inimõiguste austamine, pöörates erilist 

tähelepanu ohustatud rühmade, näiteks tüdrukute, naiste ja puuetega inimeste õigustele, 

demokraatia ja õigusriigi põhimõtetele, aga ka peamistele tõhusa arengu põhimõtetele, 

nagu partnerriikide arengustrateegiate omavastutus, suurenenud aruandekohustus seoses 
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partnerriikide siseriiklike õigussüsteemidega ja vajadustel põhinev eristamine, aga ka 

säästva arengu eesmärkidest tulenevatele tulemuskriteeriumitele; rõhutab, et Euroopa Liit 

peaks tegema kõik võimaliku selleks, et tugevdada kõigi arenguvaldkonna esindajate 

vastastikust täiendavust, et kasutada ära Euroopa arengupoliitika kogu potentsiaali ja nii 

kiirendada 2030. aasta arengukava rakendamist; 

6. märgib murelikult võla jätkusuutmatuse suurenemist nii arenenud kui ka arenguriikides; 

kutsub komisjoni üles edendama laenuandjate ja laenuvõtjate ühise vastutuse põhimõtet, 

ning tulemuslikult järgima ja edendama ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi 

(UNCTAD) vastutustundliku laenuandmise ja -võtmise põhimõtteid kõigis oma 

poliitikavaldkondades; nõuab sellega seoses, et EL ja tema liikmesriigid osaleksid 

konstruktiivselt ÜRO poolt tehtavas töös rahvusvahelise võlgade restruktureerimise 

mehhanismi loomiseks;  

7. peab kahetsusväärseks asjaolu, et puudub endiselt regulatiivne raamistik selle kohta, 

kuidas äriühingute tegevus peaks olema kooskõlas inimõigustega ning vastama 

sotsiaalsete ja keskkonnastandarditega seotud kohustustele, mistõttu on teatavatel riikidel 

ja ettevõtetel võimalik neid karistamatult eirata; kutsub ELi ja liikmesriike üles osalema 

aktiivselt ÜRO Inimõiguste Nõukogu ja ÜRO Keskkonnaprogrammi töös rahvusvahelise 

lepingu nimel, millega saaks riikidevahelised korporatsioonid võtta vastutusele 

inimõiguste rikkumiste ning keskkonnastandardite rikkumiste eest; 

8. toetab ideed vaadata üle ELi ning Aafrika, Kariibi ja Vaikse ookeani riikide vahelised 

suhted, tõhustades võrdsete partnerite poliitikat, austades suveräänsete riikide valitsuste 

demokraatlikku poliitilist vabadust võtta vastu oma rahvale kasulikke poliitilisi otsuseid ja 

kindlustada, et heal valitsemistaval ja inimõiguste põhimõtetel on oluline osa Cotonou 

lepingu järgses lepingus, ning suurendades tulemuslikult sidemeid kaubanduse, 

turvalisuse, kliimamuutuste ja migratsioonipoliitikaga seotud arengueesmärkide vahel; 

nõuab, et Euroopa Arengufondiga seoses kehtestataks ametlikud kontrollivolitused, mida 

võiks teha Lissaboni lepingu artiklis 295 sätestatud institutsioonidevahelise siduva 

kokkuleppe kaudu; nõuab 2020. aasta järgset õiglast ja tulemuslikku ELi ja AKV 

partnerlust, mis põhineb omavastutuse põhimõtetel ning võrdsete õiguste ja kohustustega 

partnerite vastastikusel lugupidamisel, mis keskenduks enam ühistele probleemidele ja 

huvidele ning mis oleks paremini kohandatud selleks, et saavutada reaalseid muutusi 

mõlema osapoole soovides ja nende ees seisvates probleemides; palub Euroopa Liidul 

edendada kaubandusinstrumente AKV riikidega, eriti majanduspartnerluslepinguid, 

selleks et teha mõlema osapoole julgeolekus ja heaolus reaalseid muudatusi; 

9. on veendunud, et on oluline suurendada arenguriikide osalust rahvusvahelistel foorumitel 

nagu ÜRO, selleks et tagada huvide õiglasem esindatus. 
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