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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 

233/2014, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend aastateks 2014–20201 

(edaspidi „arengukoostöö rahastamisvahendi määrus“), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 

236/2014, milles sätestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise 

ühised eeskirjad ja menetlused2, 

– võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2017. aasta järeldusi ELi koostöö kohta 

kodanikuühiskonnaga välissuhete valdkonnas, 

– võttes arvesse oma 22. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni kohalike asutuste ja 

kodanikuühiskonna rolli kohta Euroopa tegevuses jätkusuutliku arengu toetamisel3, 

– võttes arvesse komisjoni 15. detsembri 2017. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule pealkirjaga „Välistegevuse rahastamisvahendi vahearuanne“ 

(COM(2017)0720), 

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 18/2014 EuropeAidi hindamisele ja 

tulemustele suunatud järelevalve süsteemide kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrust (EL) 

nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes4, 

– võttes arvesse arengukoostöö rahastamisvahendi komitee töökorda, 

A. arvestades, et arengukoostöö rahastamisvahendi määruses on sätestatud, et komisjonile 

antakse rakendamisvolitused kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011, ning arvestades, 

et samas määruses on samuti ette nähtud, et komisjoni abistab seejuures arengukoostöö 

rahastamisvahendi komitee;  

B. arvestades, et rakendusaktide koostamisega kaasneb küllaltki pikk komisjonisisene 

ettevalmistusetapp, mille raames toimub ka talitustevaheline konsulteerimine ja mis 

kestab tavaliselt mitu kuud; 

C. arvestades, et rakendusaktide eelnõud tuleb saata nõukogule ja parlamendile samal ajal, 

kui need saadetakse arengukoostöö rahastamisvahendi komitee liikmetele, ning 

arvestades, et arengukoostöö rahastamisvahendi komitee töökorra artiklis 3 on 

sätestatud, et rakendusaktide eelnõud tuleb saata arengukoostöö rahastamisvahendi 

                                                 
1 ELT L 77, 15.3.2014, lk 44. 
2 ELT L 77, 15.3.2014, lk 95. 
3 ELT C 208, 10.6.2016, lk 25. 
4 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 
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komitee liikmetele vähemalt 20 kalendripäeva enne asjaomase komitee koosolekut;  

D. arvestades, et rakendusaktide eelnõud tuleks seetõttu saata parlamendile vähemalt 20 

kalendripäeva enne arengukoostöö rahastamisvahendi komitee koosolekut ning et 

rakendusaktide eelnõude vastuvõtmiseks võidakse sellest reeglist erandit tehes kasutada 

kirjalikke menetlusi nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel; 

E. arvestades, et komisjon leiab oma vahearuandes, et olemasolevate välistegevuse 

rahastamisvahendite struktuur on üldiselt eesmärgipärane; 

F. arvestades, et komisjon märgib oma vahekokkuvõttes, et rahastamisvahendite üldist 

tulemuslikkust nende eesmärkide täitmisel on keeruline mõõta, osaliselt seetõttu, et 

rahastamisvahendi tasandil on asjaomase jälgimis- ja hindamissüsteemi 

kindlaksmääramine keerukas (lk 10); tuletab meelde, et kontrollikoda juhtis oma 

eriaruandes nr 18/2014 tähelepanu tõsistele puudujääkidele EuropeAidi 

hindamissüsteemis; 

G. arvestades, et ühine rakendusmäärus sisaldab olulisi sätteid arengu ja abi tõhususe 

põhimõtete kohta, nagu loobumine abi tingimuslikkusest ning partnerriikide endi 

institutsioonide, süsteemide ja menetluste kasutamine; 

H. arvestades, et EL on tunnustanud kodanikuühiskonna organisatsioonidega loodud 

partnerluste olulisust välissuhete valdkonnas; arvestades, et see hõlmab 

kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamist välisrahastamisvahendite 

kavandamisse ja rakendamisse; arvestades, et sellist strateegilisema kaasamise vormi ei 

ole veel ellu viidud; 

1. tuletab meelde, et ELi välisrahastamisvahendid moodustavad keeruka vahendite 

kogumi, mille abil EL toetab ja tõhustab oma tegevust rahvusvahelisel areenil, ning et 

nende keerukust koordineeritakse ühiste rakenduseeskirjade määrusega, mis tagab 

sujuva ja täiendava lähenemisviisi kõikide vahendite rakendamisele; 

2. võtab teadmiseks, et komisjonil on keeruline mõõta tulemuslikkust eesmärkide 

täitmisel; tuletab seoses sellega meelde Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 18/2014 

esitatud tähelepanekuid EuropeAidi hindamisele ja tulemustele suunatud järelevalve 

süsteemide kohta; kutsub komisjoni üles kasutama võimalust parandada oma hindamis- 

ja järelevalvesüsteemi kooskõlas kontrollikoja soovitustega; juhib tähelepanu asjaolule, 

et kontrollikoja ELi arenguprogramme käsitlevates eriaruannetes on enamjaolt jõutud 

positiivsetele järeldustele; 

3. tuletab meelde arengu ja abi tõhususe põhimõtete olulisust välistegevuses, nagu on 

rõhutatud ühises rakendusmääruses, ja kutsub komisjoni üles jälgima neid põhimõtteid 

kõigi meetmete puhul, mida ta vahearuande tulemusena võtab; 

4. peab kahetsusväärseks, et komisjoni vahearuandes ei ole tähelepanu pööratud asjaolule, 

et kodanikuühiskonna organisatsioonid ei osale välisrahastamisvahendite kavandamisel 

ja rakendamisel; palub komisjonil integreerida kodanikuühiskonna organisatsioonide 

strateegilisem osalus kõigisse välisrahastamisvahenditesse ja -programmidesse, nagu on 

nõudnud nii nõukogu kui ka parlament; 
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5. nõuab olemasolevate arenguabi rahastamisvahendite suurendamist, kuna ELi võetud 

kohustust anda 0,7 % kogurahvatulust ametlikuks arenguabiks ei ole kunagi täidetud ja 

ette nähtud rahalistest vahenditest ei piisa 2030. aasta tegevuskava rakendamiseks; 

6. nõuab, et viidaks läbi saadud kogemuste hindamine, et teha kindlaks puudused, mis 

esinevad ELi välistegevuse rahastamisvahendite kooskõlastamisel muude 

rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu Maailmapanga, Rahvusvahelise Valuutafondi 

ja teiste arenguabi rahastamise institutsioonide rahastamisvahenditega, et parandada 

koostoimet ja maksimeerida rahastamisvahendite mõju arenguriikidele; 

7. on seisukohal, et parlamendil on rakendusaktide eelnõude puhul võimalik oma 

kontrollivolitusi nõuetekohaselt ja õigeaegselt kasutada vaid juhul, kui talle antakse 

selleks piisavalt aega; 

8. on seisukohal, et võttes arvesse, kui palju aega kulub rakendusaktide eelnõude 

ettevalmistamisele enne seda, kui need arengukoostöö rahastamisvahendi komiteeni 

jõuavad, ei ole rakendusakti vastuvõtmise lõppjärgus dokumentide parlamendile ja 

nõukogule esitamiseks seatud 20 päevase tähtaja täitmata jätmine põhjendatud; 

9. peab seetõttu kahetsusväärseks, et 20 kalendripäeva pikkust tähtaega alati ei järgita, 

ning on seisukohal, et see piirab tema kontrolliõigust;  

10. juhib seoses Cotonou lepingu eelseisva läbivaatamisega tähelepanu asjaolule, kuivõrd 

tähtis on rangelt järgida nende kogu kontinenti hõlmavate projektide ajalisi piire, mis on 

ette nähtud üleaafrikalises programmis, eesmärgiga toetada ELi ja Aafrika vahelist 

strateegilist partnerlust; 

11. nõuab kõikide rakendusmeetmete eelnõude esitamist vähemalt 20 päeva ette ning 

kutsub komisjoni üles muutma arengukoostöö rahastamisvahendi komitee töökorda, et 

esitamiseks ette nähtud 20 päeva pikkust tähtaega pikendada, mis hõlbustaks 

parlamendi kontrolliõiguse teostamist;  

12. nõuab ühtlasi tõhustatud parlamentaarse kontrolli mehhanisme kõigi 

välisrahastamisvahendite jaoks, samuti nende rakendamiseks mõeldud vahendite jaoks, 

nagu usaldusfondid, et parlament saaks vahendite kavandamisest ja nende rakendamise 

kontrollimisest täielikult osa võtta; 

13. nõuab arenguabi kasutamisel erasektori investeeringute võimendamiseks läbipaistvust, 

aruandekohustust, kontrolli, arengualast täiendavust, arengu ja abi tõhususe põhimõtete 

järgimist ning rangeid keskkonna-, inimõiguste ja sotsiaalseid tagatisi; 

14. nõuab, et usaldusfondid, mis jäävad väljapoole parlamendi kontrolli, lisataks ELi 

eelarvesse; 

15. rõhutab, et läbipaistvus ja aruandekohustus peaksid olema ELi lähenemisviisi 

nurgakivideks, kui tegu on erasektori kaasamisega arengutegevusse, ning et äärmiselt 

oluline on tagada, et erasektori üksused, kes saavad kasu ELi ametlikust arenguabist 

segarahastamise või tagatiste kaudu, austaksid inimõigusi, sotsiaalseid ja töönorme ning 

keskkonda; 
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16. rõhutab, et riigile eraldatav abi ei tohiks sõltuda rändealastest kokkulepetest ELiga ning 

et rahastamist ei tohiks ümber suunata vaestelt riikidelt ja piirkondadelt Euroopasse 

rändajate päritoluriikidele või transiidiriikidele üksnes seetõttu, et need asuvad 

rändeteedel. 
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SELETUSKIRI 

Väliskomisjoni rakendamisaruanne ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 

vahekokkuvõte 2017. aastal ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur hõlmab viit 

väliskomisjoni pädevusse kuuluvat ELi välisrahastamisvahendit1 ning samuti ühiste 

rakenduseeskirjade määrust, milles on sätestatud nende viie vahendi ja kuuenda, 

arengukomisjoni pädevusse kuuluva arengukoostöö rahastamisvahendi horisontaalsed 

rakendussätted.  

 

Arengukoostöö rahastamisvahendi vahekokkuvõtet ja selle 2020. aasta järgset struktuuri 

käsitletakse eraldiseisvalt arengukomisjoni koostatud rakendamisaruandes2 ja see jääb 

käesoleva arvamuse projekti ulatusest välja.  

 

Kõiki kuut välisrahastamisvahendit või konkreetselt arengukoostöö rahastamisvahendit 

käsitlevate ühiste rakenduseeskirjade sätete kohta koostab artikli 54 kohaselt arvamuse 

arengukomisjon. Käesolevas arvamuse projektis esitatud seisukoht käsitleb eranditult ühiste 

rakenduseeskirjade määrusest tulenevaid küsimusi.  

  

                                                 
1 Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend; Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend; 

ühinemiseelse abi rahastamisvahend; stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend ning partnerluse 

rahastamisvahend. 
2 Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine 
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