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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 võib osutuda murranguliseks ning 

sellega seatakse üldised, ambitsioonikad, terviklikud, jagamatud ja omavahel seotud 

eesmärgid, et kaotada vaesus, võidelda diskrimineerimise vastu, edendada jõukust, 

keskkonnaalast vastutust, sotsiaalset kaasatust ja inimõiguste austamist, ning tugevdada 

rahu ja julgeolekut; arvestades, et need eesmärgid nõuavad kohest tegevust, et neid 

täielikult ja tõhusalt rakendada; 

B. arvestades, et komisjon ei ole veel koostanud 2030. aastani ulatuva tegevuskava 

rakendamise põhjalikku strateegiat, mis hõlmab sise- ja välispoliitika valdkondi ja 

üksikasjalikku ajakava, nagu Euroopa Parlament nõudis oma resolutsioonis tegevuskava 

2030 järelmeetmete ja läbivaatamise kohta1, samuti ei ole komisjon täielikult ära 

kasutanud oma riiklikul tasandil võetud meetmete üldise koordineerija rolli; arvestades, et 

tõhus rakendamisstrateegia ning järelevalve- ja läbivaatamismehhanism on kestliku 

arengu eesmärkide saavutamiseks otsustavalt tähtis;  

C. arvestades, et kliimamuutused ei ole eraldiseisev keskkonnaprobleem, vaid ÜRO andmetel 

üks meie aja raskemaid probleeme2, kujutades kestlikule arengule tõsist ohtu, ning 

kliimamuutuste ulatuslik enneolematu mõju seab vaeseimad ja kõige kaitsetumad 

elanikkonnarühmad ebaproportsionaalselt suure surve alla ja suurendab ebavõrdsust 

riikide vahel ja riikide sees; arvestades, et kiireloomuliste meetmete võtmine 

kliimamuutustega võitlemiseks on lahutamatult seotud kestliku arengu eesmärkide eduka 

rakendamisega;  

D. arvestades, et kestliku arengu eesmärkide rahastamine on suur väljakutse, mis eeldab 

tugevat ja ülemaailmset partnerlust ning kõigi erinevate rahastamisviiside (riigisisestest ja 

rahvusvahelistest vahenditest, avaliku ja erasektori vahenditest ning innovaatilistest 

rahastamisallikatest), samuti mitterahaliste vahendite kasutamist; arvestades, et erasektori 

vahenditest rahastamine võib avaliku sektori vahenditest rahastamist täiendada, kuid mitte 

asendada; 

E. arvestades, et kodumaiste ressursside tõhus kasutuselevõtt on asendamatu tegur selleks, et 

saavutada 2030. aasta tegevuskava eesmärgid; arvestades, et ettevõtete maksudest 

kõrvalehoidumine ja maksustamise vältimine mõjutab eriti arengumaid; 

F. arvestades, et kestliku arengu edendamine nõuab paindlikkust, mille abil tuleks edendada 

mitmekülgset lähenemisviisiga ELi välistegevuses ja poliitikavaldkondade arengusidususe 

põhimõtte säilitamisega; arvestades, et liikmesriikide ja ELi poliitikal on arengumaadele 

nii kavatsetud kui ka ettekavatsemata mõju, ning kestliku arengu eesmärgid kujutavad 

endast ainulaadset võimalust sidusama ja õiglasema poliitika kujundamiseks arengumaade 

suhtes; 

G. arvestades, et rahvusvaheline kaubandus võib olla võimas majanduskasvu ja arengut 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi 12. mai 2016. aasta resolutsioon Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0224.  
2 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
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tagant tõukav jõud ning suur osa ELi impordist on pärit arengumaadest; arvestades, et 

tegevuskavas aastani 2030 tunnustatakse kaubandust kestliku arengu eesmärkide 

saavutamise vahendina; 

H. arvestades, et rändeprobleemi ja maailma suureneva rahvastiku vajadustega tegelemine on 

kestliku arengu saavutamiseks otsustavalt tähtis; arvestades, et tegevuskavas aastani 2030 

rõhutatakse rände potentsiaali arengu hoogustajana; arvestades, et Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 208 on vaesuse kaotamine seatud ELi arengupoliitika esmaseks 

eesmärgiks; 

1. kutsub komisjoni üles töötama välja ambitsioonika üldise strateegia, mis koondab 

olemasolevad algatused, seab uued prioriteedid olemasolevate poliitikavaldkondade ja 

nende rakendamise vahel valitsevate ulatuslike lõhede analüüsimise alusel ning 

poliitikavaldkondade vahelisi koostoimeid ja vastuolusid arvesse võttes, ning milles 

antakse nii ELi institutsioonidele kui ka liikmesriikidele suuniseid kestliku arengu 

tegevuskava rakendamise, järelevalve ja läbivaatamise kohta; arvestades, et seda tuleks 

teha, tagades samal ajal, et ELi sise- ja välispoliitika on tegevuskavaga kooskõlas, 

ootamata enne selle protsessi alustamist ära, kuni strateegia „Euroopa 2020“ lõpeb; 

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles määrama kindlaks selge, konkreetse, ambitsioonika 

ja üksikasjaliku 2030. aastani ulatuva tegevuskava rakenduskava koos konkreetsete 

eesmärkide, kindlaksmääratud ajakava ja kooskõlastamise meetoditega ELi ja selle 

liikmesriikide vahel; rõhutab, et see rakenduskava peaks tuginema läbipaistvale ja 

tõhusale järelevalvele, aruandlusele ja läbivaatamise raamistikule, millesse on tihedalt 

kaasatud Euroopa Parlament ja kodanikuühiskond; rõhutab, et lisaks peaks rakenduskava 

põhinema põhjalikul mõõdetavate kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate kogumil, mis 

hõlmab inimõigusi ning sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnategureid, ning ei peaks 

tuginema ainult traditsioonilistele näitajatele, nagu SKP, kuna see ei kajasta ebavõrdsust 

ega keskkonnaseisundi halvenemist;  

3. tuletab meelde, kui oluline on 2030. aastani ulatuva kestliku arengu tegevuskava 

aluspõhimõte, et kedagi ei tohi kõrvale jätta; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma 

jõulisi meetmeid, et tegeleda ebavõrdsusega riikide sees ja nende vahel, kuna ebavõrdsus 

võimendab muid üleilmseid probleeme ja takistab kestlikku arengut; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles edendama oma poliitikas teadusuuringuid ja andmete lahtikirjutatust, 

tagamaks et kõige kaitsetumad ja tõrjutumad on kaasatud ja esmatähtsal kohal; 

4. rõhutab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik tuleks kavandada selliselt, et see 

võimaldaks rakendada ELi strateegiat ja 2030. aastani ulatuva kestliku arengu 

tegevuskava rakenduskava ning tagaks ELi olulise panuse 2030. aastani ulatuva kestliku 

arengu tegevuskava eesmärkide täitmisse kogu maailmas; kutsub komisjoni üles tagama, 

et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on kestliku arengu prioriteedid 

integreeritud ELi eelarvesse ja et kõikide finantsinstrumentide eelarvest eraldatakse 

piisavalt rahalisi vahendeid, et EL saaks täita oma 2030. aastaks võetud kohustused; 

5. selleks, et aidata saavutada kestliku arengu eesmärk 3 – kõigi tervis ja heaolu – väljendab 

heameelt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri kõrgetasemelise ravimite 

kättesaadavusega tegeleva rühma aruande üle, ja palub, et komisjon teeks ettepaneku selle 

soovituste rakendamiseks asjaomastes poliitikavaldkondades; 
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6. rõhutab, kui tähtis on ametlik arenguabi 2030. aastani ulatuva tegevuskava eesmärkide 

saavutamiseks, et kaotada vaesus selle kõikides vormides ja võidelda ebavõrdsuse vastu, 

kuid kordab samas, et arenguabist üksi ei piisa arengumaade vaesusest väljatoomiseks; 

rõhutab vajadust edendada selliste vahendite kasutamist, mis soodustavad suuremat 

vastutuse võtmist, nagu eelarvetoetus; kutsub ELi ja liikmesriike üles viivitamata võtma 

taas eesmärgiks anda 0,7 % kogurahvatulust arenguabi vajadusteks ning palub selle 

saavutamiseks esitada ametliku arenguabi järkjärgulise suurendamise ajakava 

ettepanekud; tuletab meelde ELi kohustust eraldada vähemalt 20 % ametlikust arenguabist 

inimarengule ja sotsiaalsele kaasatusele ning nõuab selle kohustuse uuendamist; kutsub 

komisjoni üles täitma OECD arenguabi komitee (DAC) soovitust (iga-aastane keskmine 

toetuste andmine kokku 86 % ulatuses ametliku arenguabi kohustustest); nõuab ametliku 

arenguabi kaitsmist kõrvalesuunamise eest ja rahvusvaheliselt kokku lepitud arengu 

tõhususe põhimõtete järgimist säilitades ametliku arenguabi põhieesmärgi, milleks on 

vaesuse kaotamine, ning pöörates erilist tähelepanu vähim arenenud ja ebakindla 

olukorraga riikidele; tuletab meelde vajadust minna laiemas arengukavas kaugemale 

abiandja ja abisaaja suhtest;  

7. rõhutab, et teadus, tehnoloogia ja innovatsioon on olulised vahendid kestliku arengu 

eesmärkide rakendamiseks, kuna need edendavad sotsiaalset ja majanduslikku arengut 

ning saavad anda elupäästvaid lahendusi vaesusega seotud ja unarusse jäetud haiguste 

ülemaailmse probleemiga tegelemisel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama 

nii finants- kui poliitilist keskkonda, et edendada teadust, tehnoloogiat ja innovatsiooni 

oma arengukoostöö kaudu; 

8.  palub komisjonil ja liikmesriikidel kinnitada oma pühendumust poliitikavaldkondade 

arengusidususele, kuna see aitab tugevalt kaasa laiema poliitikavaldkondade kestliku 

arengu sidususe saavutamisele, ning see on kestliku arengu eesmärkide edukaks 

rakendamiseks määravalt tähtis; rõhutab, kui oluline on, et ELi poliitikavaldkonnad, 

eelkõige kaubandus-, fiskaal-, rände-, põllumajandus- ja energiapoliitika, oleksid 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 208 ning ei kahjustaks inimõigusi või 

kolmandate riikide võimet saavutada kestlik areng; rõhutab vajadust tõhustada 

poliitikavaldkondade arengusidususe ja poliitikavaldkondade kestliku arengu sidususe 

mehhanisme kõigis ELi institutsioonides ja poliitika kujundamises, ning tagada, et 

poliitikavaldkondade sidususe põhimõtet järgitakse piisavalt korrapärastes avalikes 

mõjuhinnangutes ning kehtestades asjakohased aruandekohusluse, leevendamise ja 

kaebuste lahendamise mehhanismid;  

9. kutsub ELi ja liikmesriike üles tõhusalt süvalaiendama kliimamuutuste leevendamist ja 

nendega kohanemist arengupoliitikasse; rõhutab vajadust soodustada tehnosiiret 

energiatõhususe ja puhaste tehnoloogiate valdkonnas, ning toetada investeeringuid 

väikesemahulistesse, võrguvälistesse ja detsentraliseeritud taastuvenergia projektidesse; 

kutsub ELi üles suurendama oma abi säästva põllumajanduse valdkonnas, et tulla toime 

kliimamuutustega, kasutades selleks sihtotstarbelist toetust 

väikepõllumajandusettevõtjatele, põllumajanduskultuuride mitmekesistamisele, 

agrometsandusele ja agroökoloogilistele tavadele; 

10. rõhutab, et kestliku arengu eesmärkide läbivaatamisel ja järelmeetmete võtmisel on 

oluline roll kõrgetasemelisel poliitilisel foorumil ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles 

järgima ELi juhtivat rolli kestliku arengu tegevuskava 2030 väljatöötamisel ja 
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rakendamisel selle abil, et enne ÜRO Peaassamblee egiidi all toimuvat kõrgetasemelist 

poliitilist foorumit lepitaks liikmesriikide ja ELi institutsioonide kooskõlastatud aruannete 

põhjal kokku ELi ühistes seisukohtades ja ühtses aruandluses; kutsub komisjoni üles 

arutama eelseisval kõrgetasemelisel poliitilisel foorumil olemasolevaid meetmeid ja 

konkreetseid kestliku arengu eesmärke, mida läbi vaatama hakatakse; 

11. nõuab, et Euroopa Parlamendis loodaks komisjonidevaheline kooskõlastusmehhanism, 

kellel oleks volitus teostada järelevalvet ja järelmeetmeid ELi poolt 2030. aastani ulatuvas 

tegevuskavas võetud kohustuste rakendamise üle; rõhutab, et Euroopa Parlament peab 

võtma kohustuse luua sellised koordineerimisstruktuurid (nt iga-aastane kokkuvõte 

täiskogul eduaruannete põhjal, kontaktpunktid kõikides komisjonides või spetsiaalne 

töörühm) ja määrama võimalikult kõrgel tasandil ühe või mitu isikut, kelle ülesanne on 

neid koordineerimispüüdlusi suunata; 

12. rõhutab, et kestliku arengu kolm mõõdet – keskkondlik, majanduslik ja sotsiaalne – on 

lahutamatult seotud, ja rõhutab, et majanduslik jätkusuutlikkus on keskkonna jaoks väga 

oluline; rõhutab, et hea valitsemistava, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste edendamine on 

oluline mitte üksnes sotsiaalse jätkusuutlikkuse, vaid ka loodusvarade vastutustundliku 

kasutamise ja keskkonnakaitse jaoks; kutsub komisjoni üles juhtima laialdast 

rahvusvahelist koostööd, tegema koostööd kolmandate partneritega, et suurendada 

vastupanuvõimet ja võimet kohaneda kliimamuutuste negatiivsete tagajärgedega, 

arendada jätkusuutlikku, väheseCO2-heitega tulevikuvõimalusi ning kiirendada 

ülemaailmset kasvuhoonegaaside heite vähendamist kooskõlas kestliku arengu eesmärgiga 

13 ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooniga;  

13. on seisukohal, et rahu, julgeoleku ja õigluse toetamine arengumaades on otsustava 

tähtsusega; rõhutab, et julgeolekuga seotud kulude rahastamine, mis ei ole ametlik 

arenguabi, peab tulema muudest vahenditest kui arengukoostöö rahastamisvahend, 

Euroopa Arengufond või muud mehhanismid, mida rahastatakse ainult nendest 

vahenditest; 

14. võtab teadmiseks erasektori rolli kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendamisel, 

eelkõige erasektori vastutuse säästvale tarbimisele ja tootmistavadele ülemineku eest 

Euroopas ja kogu maailmas; Tuletab meelde, et erasektori vahenditest rahastamine võib 

avaliku sektori vahenditest rahastamist täiendada, kuid mitte asendada; kutsub komisjoni 

üles edendama siduvaid kohustusi ettevõtja sotsiaalse vastutuse ja läbipaistvuse 

valdkonnas, tagamaks et erasektori panus on täielikult kooskõlas 2030. aasta 

tegevuskavaga ning et erasektor järgib selgeid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja 

inimõiguste alaseid norme, vastutustundliku rahastamise põhimõtteid ning ÜRO 

ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid; tuletab sellega seoses meelde vajadust hinnata 

erasektori kaasamisel eel- ja järelhindamise teel arenguga seotud tulemusi;  

15. rõhutab, et õiglase ja läbipaistva maksustamise tagamine, võitlus maksustamise vältimise, 

ebaseaduslike rahavoogude ja maksuparadiiside vastu koos riigi rahanduse parema 

juhtimise, jätkusuutliku majanduskasvu ja kohalike ressursside suurema 

mobiliseerimisega on 2030. aastani ulatuva tegevuskava rahastamiseks ülioluline; nõuab, 

et EL looks rahastamisprogrammi (DEVETAX 2030), et anda abi konkreetselt tärkava 

turumajandusega riikides maksustruktuuride kehtestamisel ja aidata arenguriikidel luua 

2030. aastaks uued maksuhalduri piirkondlikud asutused; kordab oma üleskutset 
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ülemaailmse finantstehingute maksu kehtestamiseks, et tulla toime sellise ülemaailmse 

probleemiga nagu vaesus, ülekutset uurida riikide ja ELi tasandi maksupoliitika 

ülekanduvat mõju arenguriikidele ning nõuab poliitikavaldkondade arengusidususe 

põhimõtte järgimist kõnealuse valdkonna õigusloomes; 

16. rõhutab õiglaste ja eetiliste vabakaubanduslepingute olulisust ning nõuab tungivalt, et EL 

kujundaks oma kaubanduspoliitika kooskõlas 2030. aastani ulatuva tegevuskavaga, 

austades samal ajal kolmandate riikide poliitilist vabadust reguleerida, et edendada 

kestlikku arengut, inimõigusi, kõrgeid sotsiaalseid ja keskkonnanorme, säästvat tarbimist 

ja piirkondlikku integratsiooni ning võidelda vaesuse, korruptsiooni ja ebavõrdsuse vastu;  

17. võtab teadmiseks probleemid, mida tekitab megalinnade plahvatuslik kasv, ning 

katsumused, mida see nähtus sotsiaalsele ja keskkonnaalasele jätkusuutlikkusele 

põhjustab; nõuab tasakaalustatud piirkondlikku arengut ning tuletab meelde, et hoogne 

majandustegevus maapiirkondades ja väiksemates linnades vähendab survet rännata 

linnalistesse megakeskustesse, leevendades seega kontrollimatu linnastumise ja rände 

probleeme; rõhutab, et detsentraliseeritud piirkondlikud struktuurid edendavad piiratud 

toitainete, näiteks fosfori ringlust linnadest tagasi põllumajanduslikku tootmisse; 

18. kutsub komisjoni üles edendama jätkusuutlikke ülemaailmseid väärtusahelaid koos 

nõuetekohase hoolsuse süsteemide kehtestamisega äriühingutele, pöörates tähelepanu 

kogu tarneahelale, kuna see ergutaks ettevõtteid investeerima vastutustundlikumalt ja 

stimuleeriks kestlikkust käsitlevate peatükkide tõhusamat rakendamist 

vabakaubanduslepingutes, sh korruptsioonivastane võitlus, läbipaistvus, võitlus 

maksustamise vältimise vastu ja vastutustundlik äritegevus; 

19. palub komisjonil ja liikmesriikidel kohandada oma rändekäsitust, et töötada välja 

rändepoliitika kooskõlas säästva arengu eesmärgiga 10, faktidel põhineva suhtumisega 

rändajatesse ja varjupaigataotlejatesse ning võideldes rändajate vastu suunatud 

ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu, samuti eesmärgiga investeerida inimarengu 

peamisse edasiviivasse jõudu; väljendab uuesti muret selle pärast, et ebaseadusliku rände 

ja sundrände algpõhjustega tegelevat uut poliitikat ja rahalisi vahendeid võidakse 

rakendada arengupoliitika eesmärke kahjustavalt, ning nõuab, et Euroopa Parlamendile 

antaks selleha seoses tugevam järelevalveroll, tagamaks, et uued rahastamisvahendid on 

kooskõlas EL, eriti 2030. aastani ulatuva tegevuskava õigusliku aluse, põhimõtete ja 

kohustustega; lükkab tagasi idee, et arenguabi tuleks muuta tingimuslikuks piirikontrollist, 

rändevoogude juhtimisest või tagasivõtulepingutest, millel põhineksid partnerlussuhted ja 

arengukoostöö kolmandate riikidega; 

20. väljendab heameelt noortesse investeerimise tähtsustamise üle, kuna nemad on kestliku 

arengu eesmärkide peamised elluviijad; rõhutab vajadust kasutada ära arengumaade 

demograafilist dividendi, võttes selleks kasutusele asjakohase riikliku poliitika ja 

investeeringud noorte haridusse ja tervishoidu, sealhulgas seksuaal- ja 

reproduktiivtervishoidu ja -haridusse; rõhutab, et viimaks ometi on võimalus edendada 

soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist, mis on poliitikavaldkondade 

arengusidususe oluline tegur, ning nõuab tungivalt, et EL integreeriks need kõigisse 

välistegevuse valdkondadesse; rõhutab, et need inimarengu ja inimkapitali võtmetegurid 

tuleb prioriteediks seada, et tagada kestlik areng;  

21. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle luua ELi mitmeid sidusrühmi ühendav 
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platvorm, mille ülesanne on kestliku arengu eesmärkide rakendamise järelevalve ja 

parimate tavade vahetamine sektoriüleselt; rõhutab vajadust kaasava protsessi järele, et 

konsulteerida kõigi sidusrühmade ja kodanikuühiskonnaga kui aktiivse partnerina kogu 

2030. aastani ulatuva tegevuskava kavandamise, rakendamise, järelevalve ja läbivaatamise 

protsessi vältel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles investeerima sihtotstarbelistesse 

haridusprogrammidesse ja kampaaniatesse, et suurendada kodanike teadlikkust kestliku 

arengu tegevuskavast aastani 2030. 
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