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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud ELi arengukoostöö 

poliitika põhieesmärgiks on vaesuse vähendamine ja pikemas perspektiivis selle 

kaotamine; 

1. on seisukohal, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel tuleb 

juhinduda ELi võetud kohustusest rakendada kestliku arengu eesmärke, Addis Abeba 

arengu rahastamist käsitlevat tegevuskava ja Pariisi kliimakokkulepet; on lisaks 

seisukohal, et ELi toetust nende eesmärkide elluviimiseks arenguriikides tuleb suurendada 

ning seejuures tuleb täielikult rakendada poliitikavaldkondade arengusidusust ning 

kasutada ELi arenguabi, mille puhul järgitakse täielikult abi tõhususe põhimõtteid ja 

keskendutakse pikaajalistele eesmärkidele, nagu vaesuse kaotamine, ebavõrdsuse ja 

tõrjutuse kõrvaldamine, demokraatliku valitsemistava ja inimõiguste edendamine ning 

säästva ja kaasava arengu soodustamine, eelkõige vähim arenenud riikides, kus esinevad 

kõige suuremad finantsprobleemid;  

2. märgib, et 2017. aastal nõudsid loodusõnnetused – eelkõige metsatulekahjud — Euroopas 

üle 200 inimelu ja nende tulemusel põles maha üle miljoni hektari metsa, mida on 

Euroopa viimase viie aasta keskmisest üle kolme korra rohkem; juhib tähelepanu 

asjaolule, et sellised tulekahjud kujutavad endast nii inim-, majandus- kui ka 

keskkonnakatastroofi ning neile tuleb reageerida Euroopa ja Euroopa – Vahemere 

piirkonna tasandil; on seisukohal, et EL peaks tulekahjude ennetamisele ja nende 

kustutamisele ning eelkõige metsatulekahjudega seotud katastroofide järgsele taastustööle 

kaasa aitama; on arvamusel, et tulekahjude vastu võitlemiseks olemasolevad vahendid on 

riigi tasandil piiratud; märgib sellega seoses, et tuletõrjelennukid – eelkõige Canadair 

lennukid –saabuvad mõnda riiklikusse lennuparki kasuliku tööea lõpus ning neid tuleb 

seetõttu võimalikult kiiresti uuendada; kutsub liikmesriike ja ELi muutma järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavatel aruteludel ühise suutlikkuse suurendamise 

prioriteetseks küsimuseks; 

3. on seisukohal, et kvaliteetset arengupoliitikat saab arenguriikide, eelkõige vähim arenenud 

riikide huvides kõige paremini rakendada sihtotstarbelise arengu rahastamisvahendi 

kaudu, mille esmane eesmärk on kaotada vaesus, järgides seejuures rahvusvaheliselt 

kokkulepitud arengu ja abi tõhususe põhimõtteid; 

4. nõuab Euroopa–Aafrika Erasmuse loomist ja Euroopa ülikoolide harude asutamist 

Aafrikas, et tagada tihe partnerlus, suurendada noorte tööellu lõimumise suutlikkust ja 

võidelda ajude äravoolu vastu; 

5. on seisukohal, et arengukoostööd tuleb rakendada nii, et seejuures järgitakse igati 

rahvusvaheliselt kokkulepitud abi tõhususe põhimõtteid ning toetatakse seega 

partnerriikide kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks koostatud riiklike kavu ja 

strateegiaid; 

6. rõhutab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik peab säilitama Euroopa abi praeguse 

kvaliteedi ja mõju ning andma vajalikud tagatised projektide rakendamiseks ja 
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järelevalveks; 

7. märgib ELi üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia ning Euroopa uue 

arengukonsensuse raames võetud kohustusi; 

8. toonitab vajadust täita Euroopa arengukonsensuses kinnitatud kohustust eraldada 20 % 

ELi ametlikust arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja inimarengule; rõhutab vajadust 

keskenduda kestliku arengu eesmärkidele, mis on seotud tervishoiuga, eelkõige AIDSi, 

tuberkuloosi ja malaaria vastase võitlusega, ning julgeoleku, toidu, hariduse, tööhõive, vee 

ja kanalisatsiooni, energia, tööstuse, innovatsiooni, taristu, hea valitsemistava, 

demokraatia, õigusriigi, soolise võrdõiguslikkuse, keskkonna- ja kliimameetmetega; 

9. tuletab meelde, et EL on kohustunud arvestama järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus soolist aspekti ning lubanud, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik 

võimaldab jätkusuutlikult tagada poliitikavaldkondade arengusidususe kõigi ELi 

poliitikavaldkondade ulatuses, tuletab lisaks meelde vajadust investeerida kestlikule 

inimarengule võimsalt kaasa aitavatesse teguritesse, nagu seksuaal- ja reproduktiivtervis 

ning seonduvad õigused; 

10. tuletab meelde ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Pariisi kokkuleppe raames 

võetud – eelkõige rahalisi – kohustusi ning Euroopa uue arengukonsensuse raames võetud 

kohustusi; rõhutab eelkõige vajadust suurendada jõupingutusi ja rahastamist, et aidata 

kohaneda kliimamuutustega ja piirata globaalset soojenemist, samuti vajadust lõpetada 

toetused fossiilkütustele, mis kahjustavad keskkonda; 

11. julgustab sellega seoses kõiki järgmise mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide alla 

kuuluvaid programme näiteks uurimisprogrammide abil paremini kasutama, et täiendada 

ELi arengukoostöö eesmärke ja toetada üleilmsete probleemide lahendamiseks tehtavaid 

jõupingutusi ning tagada lisaks, et tänu tõelisele poliitikavaldkondade arengusidususele ei 

lähe ükski ELi poliitikasuund ega programm vastuollu vaesuse kaotamise, partnerriikides 

ebavõrdsuse vähendamise ning inimõiguste ja ühiskonna, majandusliku ja keskkonnaalase 

kestliku arengu edendamise eesmärkidega; 

12. toonitab Euroopa arengukonsensuse rolli sellise ühise lähenemisviisi raamistikuna, mida 

järgitakse ELi institutsioonide ja liikmesriikide kohaldatava arengupoliitika puhul ning 

kestliku arengu eesmärkide rakendamisel; märgib, et mitmeaastane finantsraamistik peaks 

kajastama arengukulutustes peamisi prioriteete kooskõlas nimetatud konsensusega, 

süvalaiendades abi tõhusust ja poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtteid; 

13. kordab vajadust luua noortele tingimused, mille puhul nende tulevik oleks pikaajaliselt 

kindlustatud, nii et neist saaksid oma riigis aktiivsed kodanikud, ning nõuab vajalike 

meetmete võtmist, et tagada naiste mõjuvõimu suurendamine majanduslikus, poliitilises ja 

sotsiaalses kontekstis; 

14. peab vajalikuks suurendada seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele 

juurdepääsu edendamiseks tehtavaid investeeringuid, et aidata toime tulla nn üldise 

vaikimisseaduse taaskehtestamise negatiivse mõjuga; 

15. nõuab, et nii meeste kui naiste juurdepääsul otsustusstruktuuridele ning majanduslikele, 

sotsiaalsetele, poliitilistele, tehnoloogilistele ja kultuurilistele vahenditele ja teenustele 
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oleks tagatud võrdsed võimalused; nõuab kõikide selliste meetmete arvesse võtmist, mille 

eesmärk on võidelda naistevastase vägivallaga; 

16. nõuab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik oleks läbinisti jätkusuutlik ja pakuks 

ELi rahastamisotsuste puhul praktilist lahendust poliitikavaldkondade arengusidususe 

tagamiseks; on seisukohal, et selline lähenemisviis peaks tagama, et ELi sise- ja 

välisrahastamine on kooskõlas arengukoostöö eesmärkidega, ning et kogu ELi eelarve 

tõhusus on võimalikult suur, kuna välditakse ebajärjekindlat ja raiskavat kulutamist; 

17. rõhutab, et ELi tasandi arengukoostöö poliitika lisaväärtust on selgelt tõendatud; osutab 

ametliku arenguabi esmatähtsale rollile vähim arenenud riikides ja ebakindlates riikides 

ning rõhutab, et EL peab täitma oma kohustust saavutada vähim arenenud riikidele antava 

ametliku arenguabi 0,20 % osakaalu kogurahvatulust; 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 

uusi pingutusi, mida EL teeb erainvesteeringute soodustamiseks, ühendades toetused ja 

laenud ning andes tagatisi, kaasa arvatud riikides, kus on suured vajadused, aga ka suured 

riskid; märgib, et selle tulemusel tekib olulisi rahastamisvajadusi; rõhutab, et arenguabi 

programmide kavandamine peaks olema mitmeaastane ja tagama prognoositavuse, jättes 

samal ajal ruumi paindlikkusele, ning et selle puhul tuleks kasutada erinevaid ja 

täiendavaid abi andmise viise, mis põhinevad riikide suutlikkusel, vajadustel ja 

tulemuslikkusel; on seisukohal, et segarahastamine peaks täiendama, kuid mitte asendama 

traditsioonilist arengu rahastamist; rõhutab sellega seoses, et erasektori kaasamisel tuleb 

järgida rangeid läbipaistvus- ja vastutusstandardeid; 

18. nõuab rahvusvahelise koostöö edendamist kooskõlas tunnustatud rahvusvaheliste 

standarditega, et võidelda ebaseaduslike rahavoogude ja maksudest kõrvalehoidumisega; 

19. kordab, et kodanikuühiskonna organisatsioonidel on haavatavate ja ühiskonnas enim 

puudust kannatavate isikuteni jõudmisel oluline roll; märgib, et kui kodanikuühiskonna 

organisatsioonidel tuleb ELi ja liikmesriikide poliitika rakendamist toetada, jälgida ja selle 

kohta aru anda ning rahastamismehhanismide parandamisele kaasa aidata, vajavad nad 

selleks piisavat suutlikkust ja tuge; on seisukohal, et ELi rahalised vahendid on 

kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkuse suurendamiseks väga olulised ning et 

rohujuuretasandi organisatsioonidel peab olema kõnealustele vahenditele juurdepääs; 

20. tuletab meelde, et suure hulga keskmiste tuludega riikide puhul püsib suur ebavõrdsus, ja 

kutsub seetõttu komisjoni üles säilitama nende riikide jaoks sihtotstarbelisi rahalisi 

eraldisi; on seisukohal, et riikide eristamine rahaeraldiste ja koostöökorra osas peaks 

põhinema mitmesugustel kriteeriumidel, mille puhul võetakse arvesse kaasavat 

inimarengut, inimõigusi ja ebavõrdsuse taset ning iga riigi kestliku arengu prioriteete; 

21. usub, et abi kasutamise hõlbustamine on põhjendatud, ning rõhutab, et arenguabi puhul on 

tähtis isevastutuse põhimõte, mis nõuab partnerriikide pühendumist, kuna nemad 

kannavad arengustrateegiate väljatöötamise eest peamist vastutust; soovitab seetõttu 

kaaluda ELi rahastatud koolituse pakkumist, et parandada juurdepääsu olemasolevatele 

ELi rahastamisvahenditele; 

22. soovitab enne investeeringuteks mõeldud tagatiste ja sarnaste abiandmisviiside jaoks 

täiendavate ametliku arenguabi vahendite eraldamist põhjalikult hinnata Euroopa Kestliku 
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Arengu Fondi rahalist ja arengualast täiendavust ning selle inimõigustega seotud, 

sotsiaalset ja keskkonnaalast mõju; 

23. tuletab meelde, et kuna arengufondist toetust saavaid usaldusfonde, mis on osutunud 

vajalikuks vahendite ja paindlikkuse puudumise tõttu, nagu näiteks ELi hädaolukorra 

usaldusfond Aafrika jaoks, on väga palju, õõnestab see eelarve ühtsust ning võib ohustada 

demokraatliku isevastutuse põhimõtet, läbipaistvust, aruandekohustust ja abi tõhusust; on 

seisukohal, et nende vahendite kasutamine peaks olema selgelt põhjendatud, täiendav, 

piiratud kestusega ja suunatud konkreetsete eesmärkide saavutamisele, mitte pikaajaliste 

arengueesmärkide täitmisele;  

24. palub komisjonil oma kahe- ja mitmepoolsete arengukoostöö programmide ühtlustamist ja 

sidusust veelgi parandada, eriti kui tegemist on sama riigiga, et suurendada ELi abi 

tõhusust;  

25. nõuab, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus kajastuksid arenguriikide 

enneolematult suured vajadused humanitaarabi järele ning katastroofiohu vähendamise, 

katastroofideks ja epideemiateks valmisoleku ja vastupanuvõime suurendamise järele ning 

et sellest annaksid tunnistust praegusel kujul säilitatud humanitaarabi rahastamisvahendile 

juba algusest peale suurema eraldise ettenägemine ja kaalukas hädaabireserv; märgib, et 

nendele vajadustele avalduv suurenev surve on tingitud konfliktide, sõdade ja sundrände 

mõjust, inimõiguste rikkumisest, halvast valitsemistavast ja korruptsioonist, põhiliste 

sotsiaalteenuste puudulikust või olematust pakkumisest, suurenevast ebavõrdsusest, 

kliimamuutustest ja konkurentsist nappide ressursside pärast; palub, et komisjon koostaks 

ettepaneku, mille kohaselt peaksid humanitaarabimeetmetega seotud maksed olema alati 

sama suured kui kulukohustused, et tagada maksete tegemiseks piisavate vahendite 

olemasolu; nõuab, et kaalutaks täiendavate vahendite eraldamist ja suurema paindlikkuse 

pakkumist kodanikukaitse rahastamisvahendile, et EL saaks kohapeal anda abi neile, kes 

seda vajavad; 

26. peab liidu kodanikukaitse mehhanismi küll tulemuslikuks vahendiks metsatulekahjude 

vastu võitlemisel, kuid on seisukohal, et see on siiski mittetäielik ja seda tuleb veelgi 

parandada; tunneb seetõttu heameelt komisjoni 23. novembri 2017. aasta teatise üles, 

milles ta tegi ettepaneku luua autonoomne suutlikkuse reserv, mida tuntakse 

nimetuse „rescEU“ all, ning selle üle, et liidu kodanikukaitse mehhanismile eraldatakse 

veel 280 miljonit eurot tõelise ELi suutlikkuse reservi loomise rahastamiseks, et see 

hõlmaks eelkõige ka ELi enda tuletõrjelennukeid; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 

tunnistama, et olemasoleval riiklikul taristul on Euroopa mõõde, ning sellega seoses 

avaldama toetust kodanikukaitse ja riskijuhtimise keskuste Euroopa võrgustiku loomisele; 

palub liikmesriikidel lisada komisjoni ettepanek uude mitmeaastasesse finantsraamistikku, 

et võimaldada ELi tuletõrjelennukite rahastamist ja nende arendamise võimalikult kiiret 

alustamist; 

27. tunneb heameelt komisjoni ettepanekute üle tugevdada ELi tasandil katastroofidele 

reageerimist ning teha seda eelkõige autonoomse suutlikkuse reservi rescEU eelseisva 

rakendamisega; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tunnistama, et olemasoleval riiklikul 

taristul on Euroopa mõõde, ning sellega seoses avaldama toetust ettevalmistavale 

meetmele, mis käsitleb kodanikukaitse ja riskijuhtimise keskuste Euroopa võrgustiku 

loomist; 
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28. nõuab rände ohjamise eesmärgil väga suurte investeeringute tegemist, et aidata kaasa 

industrialiseerimisele, elektrifitseerimisele ja taristu arendamisele, mis võivad luua 

kaasavat majanduskasvu ja inimväärseid töökohti; nõuab niisuguste meetmete võtmist, 

mille eesmärk on teha lõpp inimkaubandusele ja orjapidamisele ning kõigile inimõiguste 

rikkumistele, eelkõige Liibüas; 

29. peab vajalikuks parandada arengu- ja humanitaarabi ressursside läbipaistvust, nendega 

seotud vastutust ja aruandlust ning suurendada kõnealuse abi rahalisi vahendeid ning 

parandada nende kiiret heakskiitmist eelarvepädevate institutsioonide poolt, kui see on 

vajalik, pidades eelkõige silmas hiljuti kehtestatud kestliku arengu tegevuskava 2030 ning 

poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtete järgimist; 

30. juhib tähelepanu vajadusele suurendada demokraatia ja inimõiguste Euroopa 

rahastamisvahendi olulist rolli Euroopa väärtuste ülemaailmsel edendamisel ning 

inimõiguste ja demokraatia tugevdamisel ELi välistegevuses; 

31. nõuab päritolu- ja transiidiriikide ametasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide 

suutlikkuse suurendamist asjakohastes valdkondades, et hallata vabatahtlikke 

tagasipöördumisi võimalikult tulemuslikult ja toetada kõikide kodumaale tagasipöördujate 

taasintegreerimist; 

32. rõhutab, et välisrahastamisvahendid peaksid uues mitmeaastases finantsraamistikus olema 

kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega ja uue Euroopa arengukonsensusega, milles 

tunnustatakse inimväärset tööd kaasava ja kestliku arengu saavutamise peamise 

tõukejõuna; 

33. on seisukohal, et ELi välisrahastamisvahendid peaksid soodustama inimväärsete 

töövõimaluste loomist, samuti vajalike eeltingimuste ja niisuguse keskkonna loomist, mis 

võimaldab töötajatel ja ametiühingutel esindada oma huvisid ja vabalt tegutseda; on 

eeltoodut arvesse võttes seisukohal, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks 

sisaldama konkreetset rahastamisvahendit, mis on ette nähtud arenguriikides 

sotsiaaldialoogi ja sotsiaalpartnerite toetamiseks; 

34. nõuab, et järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga nähtaks Euroopa välisteenistusele ja 

ELi delegatsioonidele ette piisavad vahendid, et võimaldada neil täita oma arengukoostöö 

ja humanitaarabi valdkonna alased eesmärgid ja kohustused; 

35. nõuab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik oleks kooskõlas Pariisi kokkuleppe 

eesmärkidega; rõhutab vajadust suurendada arenguriikides kliimameetmete rahastamist, et 

toetada kliimamuutuste leevendamist ja nendega kohanemist ning bioloogilise 

mitmekesisuse kaitset; nõuab kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide tulemuslikku 

integreerimist ELi välisrahastamisvahenditesse; 

36. märgib, et 12 % liidu arengueelarvest on saadud Ühendkuningriigilt; rõhutab, et ELi 

arengukoostööks mõeldud rahaliste vahendite vähenemine Brexiti tõttu tuleb hüvitada; 

kordab oma pikaajalist seisukohta, et Euroopa Arengufond (EAF) tuleks koos teiste 

väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku loodud rahastamisvahenditega integreerida 

ELi eelarvesse; rõhutab, et niisugune integreerimine peaks hõlmama kehtivale 

mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärale lisaks täiendava rahastamispaketi lisamist, et 

mitte seada ohtu muude ELi poliitikameetmete ja programmide rahastamist;  
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37. nõuab kindlalt, et ELi arengupoliitika rahastamise kogutase tuleks säilitada kindla 

eraldatusega ja et leitaks alaline lahendus nii arengukoostööga seotud kui ka sellega 

kooskõlas olevate julgeolekukulude ELi-poolsele rahastamisele;  

38. peab julgustavaks eelarvesse kandmise võimalikke eeliseid, näiteks EAFi suurem 

demokraatlik legitiimsus ning ELi arenguabi suurem tõhusus ja tulemuslikkus; 

39. nõuab kindlalt, et EAFi integreerimisega ELi eelarvesse ei tohiks kaasneda ELi arenguabi 

kogukulude vähenemine; 

40. rõhutab, et komisjoni rolli ELi vahendite üle tehtavas järelevalves tuleb suurendada ja see 

tuleb järelevalvekomiteedes formaliseerida ning eeltingimuste üle tuleks järelevalvet teha 

nii planeerimise kui ka reguleerimise tasandil; on veendunud, et projektide 

väljatöötamisse, rakendamisse ja järelevalvesse tuleks täielikult kaasata ka 

kodanikuühiskond ja teenuse kasutajad; 

41. kordab oma seisukohta, et EAF tuleks integreerida ELi eelarvesse; rõhutab siiski, et 

niisuguse integreerimise tingimuseks peaks olema riikide vajadustest lähtuv vahendite 

geograafiline eraldamine ja ülemmäärade oluline suurendamine, et vältida praeguse EAFi 

vahendite vähendamist; 

42. nõuab ettevaatlikkust abi struktuuri mis tahes muutmise suhtes, et mitte õõnestada 

geograafilisi prioriteete, abi prognoositavust ja piirkonnapõhise välistegevuse poliitilist 

selgust; 

43. rõhutab, et diasporaal on arengus keskne roll, mis väljendub rahasaadetistes, oskuste 

edasiandmistes ja mitterahalistes väärtustes ning mis aitab edendada rahu, demokraatiat, 

head valitsemistava ja sotsiaalset stabiilsust; 

44. tuletab meelde, et erivahenditel, eelkõige hädaabireservil on kehtivas mitmeaastases 

finantsraamistikus keskne roll ettenägematutele sündmustele, sealhulgas kõige 

sügavamatele ELi-välistele humanitaarkriisidele reageerimisel; 

45. rõhutab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks samuti võimaldama ELil eri 

poliitikavaldkondades rakendada 2016. aastal ülemaailmsel humanitaarabiteemalisel 

tippkohtumisel võetud kohustusi, et leevendada humanitaarabi vajadusi ja parandada selle 

andmist; 

46. rõhutab, et kohustust anda 2015. aastal ametlikuks arenguabiks 0,7 % kogurahvatulust, ei 

suudetud täita, ning juhib tähelepanu ELi ja tema liikmesriikide võetud praegusele 

kohustusele saavutada see tase 2030. aastaks; nõuab, et järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus võetaks seda arvesse ning tagataks ELi ja tema liikmesriikide 

rahvusvaheliste kohustuste täitmine; palub liikmesriikidel, kes ei ole veel saavutanud 

selles kohustuses ette nähtud taset, koostada tegevuskava, milles esitatakse üksikasjalikult, 

kuidas nad kavatsevad selle õigeaegselt saavutada; tuletab meelde, et ELi hallatav ametlik 

arenguabi aitab liikmeriikidel kohustusi täita ning võib oluliselt suurendada ametliku 

arenguabi kulutuste arengualast tulemuslikkust, sh vähesema killustatuse ja 

partnerriikidega võetava stiimulipõhise lähenemisviisi hõlbustamise kaudu; tuletab 

meelde, et arengut ei ole võimalik saavutada julgeolekuta; rõhutab, et arengu 

tulemuslikkuse põhimõtteid ja poliitikavaldkondade arengusidusust tuleb kohaldada 
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kõikide rahastamisvahendite ja rahastamisviiside suhtes;  

47. nõuab, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus loodaks ülemeremaade ja  

-territooriumide (ÜMT) eristruktuur, et neil oleks võimalik saada finantsabi, mis on 

kohandatud ÜMT-ELi partnerluse eesmärkidele ja mille aluseks on Euroopa Liiduga 

ühised huvid ja probleemid, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 

neljandas osas, kuna tegemist on ELi pereliikmetega ja niisuguste piirkondade liikmetega, 

millel on ELi jaoks strateegiline tähtsus, ning et samal ajal edendataks nende 

piirkondlikku integratsiooni; 

48. on veendunud, et ELi välisrahastamisvahendite tõeline lihtsustamine suurendaks sidusust 

ning hõlbustaks demokraatlikku kontrolli ja järelevalvet; rõhutab siiski, et niisuguse 

lihtsustamise puhul tuleks austada Euroopa Parlamendi kontrolliõigust ja arengu 

tulemuslikkuse põhimõtteid ning et säilitada tuleks ELi arengurahastamise põhieesmärk, 

milleks on vaesuse kaotamine, ning et seejuurest tuleks eelkõige keskenduda vähim 

arenenud riikidele ja ebakindlatele olukordadele; 

49. toonitab, et rubriigi 4 vahendid on praeguse mitmeaastase finantsraamistiku kehtivuse ajal 

olnud suure pinge all ning arenguvahendeid on üha rohkem kasutatud muude 

poliitikavaldkondade esilekerkivate prioriteetide reservina; toonitab paindlikkuse 

vajalikkust, et võimaldada rahaliste vahendite kiiremat kasutuselevõttu ettenägematutele 

sündmustele ja kriisidele reageerimisel; rõhutab siiski, et suuremat paindlikkust ei tohiks 

pakkuda abi tõhususe põhimõtete ja abi prognoositavuse arvelt, sest see oleks kahjulik 

pikaajaliste arengueesmärkide toetamiseks ette nähtud rahastamisvahenditele, ning sellega 

ei tohiks kaasneda parlamentaarse kontrolli ning partnerriikide ja kodanikuühiskonnaga 

peetavate konsultatsioonide piiramine; nõuab mitmeaastase finantsraamistiku 

arenguprogrammide vahehindamist; 

50. kordab, kui tähtis on edendada tihedamat koostööd niisuguste probleemide lahendamisel, 

mis on seotud uimastikaubanduse, uimastite tootmise ja ebaseadusliku tarbimise, 

lapssõdurite, loodusvarade ebaseadusliku kasutamise ja jätkusuutmatu majandamise, 

merel toimuva kuritegevuse ja terrorismiga; 

51. rõhutab, et arenguriigid on kliimamuutuste suhtes kõige haavatavamad ja kliimamuutused 

mõjutavad just neid kõige rohkem; kutsub sellega seoses komisjoni üles integreerima 

kliimamuutusi käsitlevad kaalutlused kõikidesse rahastamisvahenditesse ja suurendama 

kehtivat eesmärki, mille kohaselt tuleks 20 % ELi kõikidest rahalistest vahenditest 

kulutada kliimamuutustega seotud meetmetele; 

52. nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid lõpetaksid abisumma näitamise tegelikust 

suuremana ning jätaksid ametliku arenguabi aruannetest välja seda põhjustavad abikirjed 

(nt pagulastega seotud kulud, üliõpilastega seotud imputeeritud kulud, seotud abi, 

laenuintressid ja võlakergendus); 

53. on veendunud, et arenguriikides rahu, julgeoleku ja õigluse edendamine on ülimalt tähtis, 

ning tunnistab, et kestliku arengu eesmärgi nr 16 saavutamiseks tuleb teha julgeolekuga 

seotud kulutusi; kordab, et niisuguse konkreetse ja eraldiseisva rahastamisvahendi 

loomisel, mille eesmärk on toetada suutlikkuse suurendamist julgeoleku- ja 

arenguvaldkonnas, tuleks vältida arengu rahastamisvahendite ja rahastamise 

väärtpaberistamist; 
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54. nõuab, et EL suurendaks säästva põllumajanduse valdkonnas antavat abi, et tulla toime 

kliimamuutustega, ning toetaks sihipäraselt väikepõllumajandustootjaid, 

põllumajanduskultuuride mitmekesistamist, agrometsandust ja agroökoloogilisi tavasid; 

55. märgib, et arenguabi võib rände valdkonnas aidata oluliselt tegeleda elanikkonna 

sundümberasustamise põhjustega ning suurendada rände ja liikuvuse kasulikkust arengu 

jaoks; on siiski seisukohal, et ametlikku arenguabi ei tohiks kasutada doonorriigis 

pagulastele tehtavate kulutuste, rändepoliitika Euroopa Liidust väljapoole suunamise või 

päritoluriikidesse tagasipöördumise ja tagasivõtmise kulude katmiseks; on vastu 

kolmandate riikidega sõlmitavate partnerluste ja tehtava koostöö rajamisele ideele, mille 

kohaselt seatakse abi saamise tingimuseks piirikontroll, rändevoogude haldamine ja 

tagasivõtulepingud; 

56. kordab oma selget nõudmist, et EL pakuks jätkuvalt ja suuremas ulatuses toetust ja 

rahastamist kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes on arenguvaldkonnas 

täieõiguslikud kaasarääkijad, ning et kodanikuühiskonna organisatsioonid kaasataks 

täielikult ja takistamatult poliitilisse dialoogi ning ELi koostöö rahastamisvahendite 

programmitöösse ja rakendamisse; 

57. on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks uurima võimalusi luua struktuur niisuguse 

tervikliku ja horisontaalse mehhanismi jaoks, mille eesmärk on võtta üldise kestliku 

arengu tegevuskava 2030 ja selle 17 kestliku arengu eesmärgi suhtes järelmeetmeid viisil, 

millega austatakse selle integreeritud ja jagamatut olemust. 
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