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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et kuigi majanduses on toimunud märkimisväärne areng, millega on kaasnenud 

vaesuse ja ebavõrdsuse vähenemine, on ebavõrdsus endiselt oluline piirkonna arengut 

takistav tegur, kuna 175 miljonit inimest, sealhulgas eelkõige naised ja alaealised, elab 

vaesuses; rõhutab, et selle probleemi lahendamiseks on otsustava tähtsusega kaasav 

sotsiaalne areng, rikkuse õiglane jaotamine ja põhiliste avalike teenuste üldine 

võimaldamine; 

2. on seisukohal, et kestliku arengu eesmärkide saavutamine peab olema Ladina-Ameerika ja 

Kariibi piirkonna ning ELi koostöö peamine eesmärk; palub komisjonil ja Euroopa 

välisteenistusel Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikidega kokku leppida tõhusad 

strateegiad nende eesmärkide saavutamiseks; nõuab, et liit tõhustaks eelarvetoetuse 

programme;  

3. on seisukohal, et kuna liit on Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnale suurim abiandja, 

oleks abi lõpetamine samm tagasi ja pärsiks selle piirkonna edasist arengut, pidades muu 

hulgas silmas abi keskmise sissetulekuga riikidele, kus püsib ebavõrdsus geograafiliste 

piirkondade ning linna- ja maapiirkondade vahel ning kus abi lõpetamine mõjutaks 

eelkõige naisi ja vähemusi; nõuab seetõttu, et nõukogu ja komisjon annaksid Ladina-

Ameerika ja Kariibi piirkonna ning eelkõige Kesk-Ameerika riikidele selge ja siduva 

lubaduse – võttes asjakohaselt arvesse ka ELi ja AKV riikide edasist partnerlust –, et 

ühelgi riigil ei lasta maha jääda ja leevendatakse negatiivset mõju nendele riikidele, kes on 

hiljuti saavutanud keskmise sissetulekuga riigi staatuse; 

4. on seisukohal, et praegust piirkondlikku ja üleilmset olukorda arvesse võttes peaks EL 

oma sidemeid Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikidega tihendama ning panema 

rõhku suuremale koostööle kõigis valdkondades, eesmärgiga tagada bilateraalsed suhted 

kõrgeimal tasandil; 

5. palub komisjonil välja selgitada olemasolevad instrumendid ja eraldada nende jaoks 

piisavalt ressursse ning rakendada kohaseid meetmeid, et ühitada neid tulemuslikkuse, 

otstarbekuse, ühtlustamise, vastastikkuse vastutuse ja aruandekohustuse põhimõtetega 

ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikide arengustrateegiatega, eesmärgiga aidata 

Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnal tulla toime oma probleemidega ja valmistuda 

ametliku arenguabi edaspidiseks võimalikuks vähenemiseks; nõuab, et nende 

instrumentidega hõlmataks oskusteabe ja koolituse vahendamist ning abi andmist 

maksuvaldkonna ja riigi rahanduse juhtimise reformimisel, mis aitab hoogustada 

majanduskasvu ja võimaldada kvaliteetseid avalikke teenuseid; 

6. toetab Ladina-Ameerika riikide algatust, mille eesmärk on saavutada raamkokkulepe 

valitsemissektori võlgade restruktureerimiseks, mida toetaks ÜRO;  

7. peab kahetsusväärseks humanitaarabi vähendamist ja peab vastuvõetamatuks, et kärpeid 

tehakse jätkuvalt kõige enam abi vajavates piirkondades (Kesk-Ameerika põhjakolmnurga 

kolm riiki, Haiti ja Colombia), samuti piirkondades, kus kliimamuutuste ja 
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loodusõnnetuste mõju on eriti tugev; 

8. peab taunitavaks mõnede riikide valitsuste samme, millega nad keelduvad rahvusvahelist 

humanitaarabi vastu võtmast, tehes sellega võimatuks oma riigi esmaste vajaduste 

rahuldamise; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrgel esindajal asjaomastelt ametivõimudelt nõuda, et nad lubaksid humanitaarabi sisse 

tuua, ja palub esitada abikava iga riigi jaoks; 

9. rõhutab tungivat vajadust tõhustada võitlust korruptsiooni, maksupettuse ja karistamatuse 

vastu, kuna need on ühed peamised arengut takistavad tegurid, tagada õigusriigi 

põhimõtete järgimine, vabade ja läbipaistvate valimiste korraldamine, võimude lahusus 

ning ühetaoline juurdepääs sõltumatule, erapooletule ja professionaalsele kohtusüsteemile, 

ning rõhutab vajadust toetada head valitsemistava, tegeleda intitutsiooniliste puudustega ja 

tugevdada haldust; tunnustab tööd, mida selles vallas on tehtud programmi EUROsociAL 

raames; 

10. peab murettekitavaks, et viimase kümne aasta jooksul Ladina-Ameerika ja Kariibi 

piirkonnas aset leidnud maa hõivamised on seotud põllumajandusliku toidu-, sööda- ja 

kütusetootmise kompleksiga ning kliimamuutuste leevendamise strateegiatega (st metsade 

võtmine süsinikdioksiidi kompensatsiooni süsteemi, nagu REDD+ puhul); märgib veel, et 

kasvav piirkondlik ja rahvusvaheline nõudlus mineraalide ja fossiilkütuste järele on 

tinginud laialdase kaevandamislubade andmise, mis võib mõjutada kogukondade 

maaõigusi; kutsub Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riike üles tunnustama kõiki 

seaduslikke õigusi maale, sealhulgas mitteametlikku, pärismaist ja taval põhinevat 

maavaldusõigust, järgides ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni suuniseid maa 

valdusõiguse kohta, ning rakendama kohalike elanike suhtes, keda maatehingud 

puudutavad, vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku küsimise põhimõtet; 

11. rõhutab, et Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkond on mõrvatud inimõiguslaste suhtarvult 

maailmas esikohal; nõuab, et arenguprogrammides võetaks arvesse inimõiguslaste 

äärmiselt suurt ohustatust ja aidataks jõuliselt parandada nende kaitset; palub Euroopa 

välisteenistusel tõhustada järelevalvet inimõiguslaste kaitseks määratud vahendite 

haldamise üle; 

12. nõuab, et kahepoolsete sidemete arendamisel võetaks arvesse inimõigusi käsitlevate 

rahvusvaheliste lepingute järgimist, eri valitsuste osalemist piirkondlikes kogudes ja 

koostööd Ameerika Inimõiguste Komisjoniga; 

13. on seisukohal, et avaliku sektori meetmed, eelkõige tervishoiu, hariduse ja koolituse 

vallas, ning ka eraalgatused on erakordselt tähtsad võimaluste avamiseks peaaegu 30 

miljonile noorele, kes ei õpi ega tööta; rõhutab, et arenguprogrammid peavad aitama 

võidelda laialt levinud konfliktide, vägivalla, organiseeritud kuritegevuse ja tapmiste 

vastu, mille all kannatavad eelkõige noored ja alaealised ning mis on Ladina-Ameerika ja 

Kariibi piirkonna riikide jaoks üks suuremaid probleeme; 

14. rõhutab, et oluline on uurida välisinvesteeringute suurendamise ja erasektori kaasamise 

võimalusi ja neid tegelikult rakendada ning teha seda nii, et järgitakse inimõigusi, 

keskkonna- ja tööõigust ning investorid kohustuvad rakendama ja rakendavad ÜRO 

vastutustundlike investeeringute põhimõtteid, samal ajal aga tagada investeeringute 

õiguskindlus ja ettevõtja sotsiaalne vastutus;  
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15. võttes arvesse segarahastamisvahendite kasutamist käsitlevas Euroopa Kontrollikoja 

eriaruandes esitatud soovitusi, palub komisjonil oma segarahastamisprogrammide puhul 

rakendada arengu tulemuslikkuse põhimõtete täitmist kinnitavaid kriteeriume, eelkõige 

omavastutuse, partnerriikidega kooskõlastamise ning arengualase ja rahandusliku 

täiendavuse, läbipaistvuse ja vastutuse osas; 

16. palub Euroopa Investeerimispangal ja ELi liikmesriikide muudel arenguabi andvatel 

finantsasutustel efektiivselt tagada, et neilt toetust saavad ettevõtted ei osaleks offshore-

rahanduskeskuste ja maksuparadiiside kaudu maksudest kõrvalehoidumises, ning 

efektiivselt jälgida ja kontrollida oma kestliku arengu projektide rahavooge, võla 

jätkusuutlikkust ja lisaväärtust; 

17. rõhutab, et oluline on koordineerida avaliku sektori mitmesuguseid poliitikavaldkondi, 

ning soovitab kõigil poliitilistel ja ühiskondlikel toimijatel, ametiühingutel ja teistel 

kodanikuühiskonna organisatsioonidel nii kesk- kui ka kohalikul tasandil osaleda kestliku 

arengu eesmärkide täitmises; on seisukohal, et avalik sektor peaks alati kõigile 

võimaldama arengu jaoks olulisi avalikke hüvesid ning et igale inimesele tuleks tagada ka 

õiguskaitse inimõiguste rikkumiste korral, kaasa arvatud juhtudel, kui neid rikkumisi 

panevad toime ettevõtted; 

18. rõhutab, et majanduskasv ja kaubandus on keskse tähtsusega tegurid kestliku arengu 

saavutamiseks, kuid ei ole piisavad vaesuse, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamiseks; 

nõuab, et rakendataks mõjusaid poliitilisi meetmeid, mis aitaksid neid probleeme 

vähendada mitmekesise, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu abil, kus tugevat rõhku 

pannakse sotsiaalküsimustele, institutsioonilisele toetusele ja inimõiguste austamisele;  

19. rõhutab, et Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikidel on ikka veel suuri probleeme 

seoses valitsemissektori võlaga; nõuab, et võla jätkusuutlikkust käsitletaks inimeste 

vajadustest lähtudes, ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi (UNCTAD) põhimõtete 

rakendamise kaudu; tunnustab sellega seoses ÜRO tegevust valitsemissektori võlgade 

restruktureerimise rahvusvahelise mehhanismi loomisel; 

20. juhib tähelepanu sellele, et Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkond on oma geograafiliste ja 

geoloogiliste omaduste tõttu ülimalt ohustatud loodusõnnetustest ning seda olukorda 

raskendavad veelgi kliimamuutused, millega peab tegelema ülemaailmselt, ühise, ent 

diferentseeritud vastutuse põhimõtet järgides; kutsub komisjoni ning Ladina-Ameerika ja 

Kariibi piirkonna riike üles võitlema algpõhjustega, rakendama meetmeid, mis toetavad 

vastupanuvõimet kliimamuutustele, ning vastu võtma riskiennetusstrateegiaid ja 

protokolle, mis võimaldavad hädaolukordades kiiresti humanitaarabi korraldada; 

21. nõuab, et Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna arenguprogrammides järgitaks läbivalt 

soopõhist käsitust, kaitstaks naiste põhivabadusi ja -õigusi, tagataks seksuaal- ja 

reproduktiivtervishoid ning parandataks töö saamise võimaluste kättesaadavust naiste 

jaoks; juhib tähelepanu sellele, et Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna 

majanduskomisjoni andmetel tapetakse selles piirkonnas iga päev keskmiselt 12 naist; 

toonitab seetõttu, et naiste tapmisele ja soolisele diskrimineerimisele lõpu tegemine peaks 

olema üks esmatähtsaid eesmärke arengu ja kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks; 

22. tuletab meelde kohustusi, milles EL leppis kokku ELi ja CELACi (Ladina-Ameerika ja 

Kariibi Riikide Ühendus) 2013. ja 2015. aasta tegevuskavades naistevastase vägivalla 
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kaotamise kohta, ning väljendab muret nende tegevuskavade 7. peatüki puuduliku 

rakendamise pärast, mis käsitleb soolise võrdõiguslikkuse edendamist; kutsub liikmesriike 

ja Euroopa välisteenistust üles tegema koostööd ning eraldama majanduslikke ja 

institutsionaalseid vahendeid, et tagada tegevuskavas kokku lepitud soolise 

võrdõiguslikkuse edendamise soovituste täitmine, eelkõige vägivalla kõigi vormide 

likvideerimine vastaval Belém do Pará konventsioonile, Istanbuli konventsioonile ja 

konventsioonile naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta; 

23. nõuab, et poliitilisi meetmeid ja programme Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna ning 

äärepoolseimate piirkondade ja ülemereriikide ja -territooriumide toetuseks 

koordineeritaks paremini; nõuab, et täidetaks kõiki ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi 

piirkonna riikide piirkondlikel tippkohtumistel võetud poliitilisi kohustusi ja eraldataks 

selleks vajalikud rahalised vahendid. 
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