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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et ELi eelarvest tulev arenguabi tuleb hoida vähemalt mitmeaastases 

finantsraamistikus ette nähtud tasemel ja see peaks jätkuvalt olema suunatud 

pikaajalistele jõupingutustele vaesuse kaotamiseks; nõuab, et erilist tähelepanu 

pöörataks vähim arenenud riikidele; 

2. tunnistab, et ükski riik ei ole arenenud nii, et ei oleks samaaegselt süvendanud 

kaubandussuhteid naabermaade ja ülejäänud maailmaga; ergutab jätkama 

kaubandusabiga seotud tegevuse rahastamist, et arenguriigid võiksid tulevikus palju 

ulatuslikumalt ülemaailmsetes väärtusahelates osaleda; rõhutab siinjuures, et selline 

rahastamine peaks soodustama kaasavat ja kestlikku majanduskasvu ning edendama 

kõrgeid töö- ja keskkonnastandardeid; ühtlasi rõhutab digitaalse ühenduvuse kasvavat 

tähtsust, et saavutada globaliseerumise eeliste tasakaalustatum jaotamine, mis tuleks 

kasuks arenguriikidele; 

3. rõhutab, et tõsise humanitaarabivajaduse tõttu, mis on tekkinud enneolematute 

konfliktide ja kliimamuutustega seotud katastroofide tagajärjel, tuleb rubriigi 4 varu 

täielikult kasutusele võtta, et seda probleemi lahendada ja uusi kriise vältida; rõhutab 

vajadust suurendada Euroopa humanitaarabi, seda ka väljaspool Euroopa naabruskonda; 

4. rõhutab, et ELi eelarve peab andma piisava panuse tegevuskava 2030 ja selle 17 

kestliku arengu eesmärgi täitmisse; tuletab meelde, et tegevuskava rakendamine peab 

hõlmama nii liidu sise- kui ka välispoliitikat, samuti lõimima tasakaalustatult ja sidusalt 

kestliku arengu kolm mõõdet, pöörates tähelepanu kestliku arengu eri eesmärkide 

seostele; 

5. märgib, et nõuet, et 20% arengukoostöö rahastamisvahendi raames antavast abist 

eraldataks põhilistele sotsiaalteenustele, eelkõige tervishoiule ja haridusele, ei ole 2014–

2017. aasta ajavahemikul1 täidetud; on seisukohal, et inimarengusse, eelkõige seksuaal- 

ja reproduktiivtervishoiule ning -õigustele juurdepääsuks tehtavate investeeringute 

suurendamine on vajalik, et aidata võidelda nn üldise vaikimisseaduse taastamise 

kahjuliku mõju vastu; 

6. tuletab meelde, et 2017. aasta eelarves vähendati arengukoostöö rahastamisvahendi 

inimarengu eelarverida, võrreldes algse mitmeaastase kavaga; märgib, et komisjoni 

väitel oli tegu lihtsalt kulutuste koondamisega eelarveperioodi lõppu, mitte programmi 

kärpimisega; peab seetõttu tähtsaks säilitada inimarengu eelarverea märgatav 

suurendamine eelmise aasta eelarvega võrreldes; 

7. rõhutab, kui tähtis on toetada mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, ning 

nõuab eelkõige mikrorahastamise laenude ja tagatisskeemide jätkuvat tugevdamist; 

8. ergutab rajama arenguriikides duaalse kutseõppe asutusi, kus noored, kes läbivad ühe 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf 
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kutseala praktilistele aspektidele keskenduvat õpipoisiõppe programmi, saavad ühtlasi 

erialastes kutseõppeasutustes teoreetilist õpet; 

9. nõuab programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele“ laiendamist väljapoole Euroopat, 

eelkõige arengumaadesse, pakkudes samas vajalikke rahalisi vahendeid; 

10. leiab, et ELi eelarve kasutuselevõtmine rändeprobleemile reageerimiseks peaks 

toimuma ühise valdkonnapoliitika raames; rõhutab, et arenguabi ei tohi seada sõltuvusse 

koostööst rändeküsimustes, näiteks piirihalduses või tagasivõtulepingute sõlmimisel; 

tuletab meelde, et rände- ja pagulaskriis on ELi eelarvele suurt mõju avaldanud ja 

eeldab kiiret tegutsemist ka järgmistel aastatel; 

11. tunnistab täielikult paljude probleemide keerukust ja vajadust lahendada neid 

mitmekülgsete ja üksteist täiendavate meetmetega, kuid rõhutab, et rahastamist tuleb 

korraldada selgelt ning tuleb täita rahvusvahelisi kohustusi; kordab oma vastuseisu 

arenguabi kasutamisele muudel kui arenguga seotud eesmärkidel ning rõhutab, et 

rahastamine, mis ei vasta ametliku arenguabi kriteeriumidele, tuleb hankida muudest 

vahenditest kui arengukoostöö rahastamisvahend; peab kahetsusväärseks 

parlamentaarse kontrolli puudumist uute usaldusfondide üle; rõhutab, et mehhanismid, 

mida rahastatakse arengukoostöö rahastamisvahendist, eelkõige ELi Aafrika jaoks 

mõeldud hädaolukorra usaldusfondist, peaksid täitma tõelisi pikaajalisi arengueesmärke 

ja vastama partnerriikide arenguvajadustele, mitte abiandjatel poliitilistele 

eesmärkidele; juhib tähelepanu sellele, et parlamendi 5. juuli 2017. aasta arvamuses 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) 

nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend, välistati 

arengukoostöö rahastamisvahendi mis tahes panus stabiilsuse ja rahu edendamise 

rahastamisvahendisse; 

12. rõhutab, et EL ja selle liikmesriigid peavad täitma ühiselt võetud kohustust (mida 2015. 

aastal kinnitati) suurendada 2030. aastaks oma ametlikku arenguabi 0,7%ni 

kogurahvatulust; palub komisjonil ja liikmesriikidel esitada kohustuslik ajakava selle 

taseme järkjärguliseks saavutamiseks; 

13. rõhutab, kui oluline on suurendada rahaliste vahendite eraldamist, mille eesmärk on 

toetada arenguriikides head valitsemistava, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, et 

edendada vastutustundlikke ja läbipaistvaid institutsioone, toetada suutlikkuse 

suurendamist ja osalusel põhinevat otsustamist ning üldsuse juurdepääsu teabele; 

14. kordab, et Ühendkuningriigi panus moodustab 15% ELi arenguabieelarvest; kutsub 

komisjoni ja nõukogu üles alustama arutelu ELi arenguabi Brexiti-järgsete eesmärkide 

ja prioriteetide üle; 

15. on seisukohal, et vahendite nappuse tõttu kasutusele võetud usaldusfondide levik 

kahjustab eelarve ühtsust ning on vastuolus läbipaistvuse ja demokraatliku vastutuse 

nõuetega; kordab, et ELi meetmete tõhusust tugevdaks ühest küljest Euroopa 

Arengufondi lisamine eelarvesse ja teisest küljest spetsiaalse rahastamisvahendi 

loomine arengukoostööga seotud julgeolekukulutuste rahastamiseks. 
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