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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt ELi lubaduse üle Iraaki pikema aja jooksul toetada ning asjaolu üle, 

et EL on katseliselt valinud Iraagi riigiks, kus paremini käsitleda ja muuta toimivaks 

humanitaar- ja arenguvaldkonna lõimumist, et kiirendada üleminekut humanitaarabilt 

pikemaajalisele stabiliseerimisele ja taastamistöödele; tuletab meelde, et Iraagi kriis on 

ÜRO skaalal 3. astme hädaolukord ning et praegu on seal 11 miljonit abivajajat; nõuab 

seetõttu tungivalt, et EL ja liikmesriigid kõigepealt rohkem teeksid peamiste 

humanitaarprobleemide kiireks lahendamiseks ja inimeste ning eeskätt enam kui kolme 

miljoni riigisisese põgeniku vajaduste rahuldamiseks; 

2. nõuab, et EL jätkaks Iraagile hädaabi andmist, arvestades et seal on enam kui kolm 

miljonit riigisisest põgenikku, kellest enam kui 1,6 miljonit elab kohutavates hügieeni- 

ja sanitaartingimustes; rõhutab lisaks, et umbes pooled riigisisesed põgenikud on 

alaealised ja et 600 000 neist ei ole mingisugust haridust saanud; 

3. rõhutab, et vaesus on riigis levinud ning ehkki Iraak kuulub jõukamate keskmise 

sissetulekuga riikide hulka, on seal aastaid kestnud vägivald, kokkupõrked ja sektantlus 

arengut tunduvalt pidurdanud; nõuab, et ELi arenguabis keskendutaks sihtotstarbeliste 

projektide kaudu kõige ohustatumatele rahvastikurühmadele ja enim abi vajavatele 

inimestele, täpsemalt naistele, lastele, noortele, sisepõgenikele ja pagulastele; 

4. rõhutab, et õigusriigi põhimõtted, inimõigused ja kohtusüsteemi kättesaadavus on 

endiselt suured probleemid ning et Iraagi läbipaistvuse indeks on maailmas üks 

madalamaid; nõuab, et EL seaks esmatähtsaks institutsioonilise suutlikkuse loomisele ja 

demokraatia tugevdamisele suunatud poliitiliste ja majanduslike reformide elluviimise; 

5. nõuab kestliku ja kaasava majanduskasvu toetamist vastavalt Iraagi riikliku arengu 

prioriteetidele; 

6. märgib, et Iraagi sotsiaalsetes ja poliitilistes protsessides ja dünaamikas valitseb suur 

meeste võim ja ülemäärane usujuhtide mõju; taunib asjaolu, et selle tõttu jäävad naised 

ja ilmalikud rühmitused tihtipeale ühiskonnasisesest suhtlusest kõrvale; 

7. on veendunud, et hädaabilt arenguabile üleminekul on esmatähtis pikaajaline käsitlus, 

stabiliseerimine ning reformid ja edasiminek hea valitsemistava ja aruandluskohustuse, 

hariduse ja oskuste arendamise, elatise teenimise võimaluste ning peamiste tervishoiu- 

ja sotsiaalteenuste valdkonnas; rõhutab ka soolist tasakaalu parandavate ja riigi 

poliitikaelus naiste esindatust suurendavate reformide tähtsust; ootab konkreetseid 

ettepanekuid nimetatud vajaduste katmiseks kavandatud meetmete kohta ning nõuab, et 

komisjon näitaks, millist mõju ja tulemusi on saavutatud aastate 2014–2017 

mitmeaastase sihtprogrammi raames; 

8. rõhutab vajadust toetada Iraagi majanduse kestlikku mitmekesistamist, et vähendada 

tema sõltuvust toorainete, näiteks toornafta ammutamisest ja ekspordist, mis andis 2016. 

aastal 46,8 % riigi eksporditulust; 
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9. rõhutab, et keskkonna ja taristute seisundi halvenemine, järjestikused põuad ja 

kõrbestumine on tugevalt mõjutanud maaelanikke ning suurendanud, eriti sisepõgenike 

puhul, toiduga kindlustamatust ja veepuudust; nõuab ELilt tihedat koostööd Iraagi 

ametivõimudega, selleks et liikuda loodusvarade tõhusama ja õiglasema kasutamise ja 

majandamise suunas; 

10. väljendab muret mõlemast soost õpilaste suure väljalangevuse pärast Iraagi koolidest 

(mida on tauninud vabaühendused, kelle andmetel on 2015. aastal algkooli läinud 

õpilastest 60 % nüüdseks koolist lahkunud); märgib, et kõrgel kirjaoskuse tasemel on 

konfliktide rahumeelsel lahendamisel keskne tähtsus; 

11. kutsub ELi üles pakkuma rahu ja vägivaldse äärmusluse tõkestamise teemalisi 

haridusprogramme ning desarmeerimiskampaaniaid väike- ja kergrelvade leviku 

peatamiseks Iraagis; 

12. rõhutab, kui tähtis on tõsta üksikisikute teadlikkust inimõigustest selleks, et soodustada 

kogukondadevahelist harmooniat ja mitte lasta relvarühmitustel värvata vägivallale või 

äärmuslusele kalduvaid noori; 

13. toonitab, et kohalike ajakirjandusvaldkonnas tegutsejate rahuajakirjanduse alal 

koolitamisel on vaja laialdasi eriteadmisi meedia ja sõnavabadusega seotud küsimustes; 

14. rõhutab, et tulemusliku stabiliseerimis- ja ülesehitamisprotsessi toetamiseks ja muu 

hulgas selleks, et usuvähemused ja rahvusrühmad saaksid ohutult koju tagasi pöörduda, 

peab arenguabi ja humanitaarabi olema erapooletu ja vajadustepõhine; rõhutab, et 

välised osapooled, sealhulgas EL, peavad aktiivselt püüdma vähendada ohtu, et 

riigisisesed poliitilised jõud kasutavad abi oma huvides või et abi jagamisel mingeid 

inimrühmi eelistatakse või diskrimineeritakse; 

15. nõuab, et liit tagaks ELi rahaliste vahendite investeerimise projektidesse, mis aitavad 

Iraagi elanikke, ning asjakohase toe omavalitsustele põhiteenuste osutamisel ja kohaliku 

valitsemistasandi ülesehitamisel, et kindlustada inimestele elementaarne elatustase; 

nõuab lisaks, et EL tagaks keskvõimude ja kohalike omavalitsuste tegevuse 

kooskõlastamise, et välja selgitada prioriteedid, millesse investeerida, ning suurendada 

toetust kodanikuühiskonnale ja eeskätt inimõiguslastele; nõuab, et eelkõige tuleb 

tähtsustada selliste projektide rahastamist, millega toetatakse aruandekohustust ja 

demokraatlikke muutusi edendavaid osalejaid ning mis soodustavad kohaliku tasandi 

dialoogi ja konfliktilahendamismehhanisme ja kaasavad eeskätt noori; 

16. väljendab tõsist muret Iraagis laialdaselt ja paljudel tasanditel levinud korruptsiooni 

pärast ning asjaolu pärast, et puudub selge strateegia selle tõkestamiseks; 

17. rõhutab, et Iraagi kohtusüsteemi iseloomustab õiguskaitse puudumine ja 

topeltstandardid; märgib, et Iraagi kohtuasutused ei näi võtvat vajalikke meetmeid 

inimõiguste rikkujate ja teiste kurjategijate vastutusele võtmiseks; 

18. märgib, et Iraagi julgeolekusektori reform on oluline eesmärk, mida ÜRO ja EL peaksid 

toetama; rõhutab, et julgeolekusektori reformi raames tuleb teha jõupingutusi 

relvarühmituste laialisaatmiseks ja nende võitlejate taasintegreerimiseks; 
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19. kutsub ELi üles andma Iraagi ametivõimudele tõhusamat tehnilist abi loodusvarade 

mõistlikuks majandamiseks, maksukogumise parandamiseks ning ebaseaduslike 

rahavoogude piiramiseks, seades eesmärgiks tagada, et Iraak suudaks keskpikas 

perspektiivis ise oma arengut rahastada ning vähendada oma elanike ja piirkondade 

vahelist ebavõrdsust; rõhutab vajadust erasektorit ja investoreid aktiivselt nõustada, et 

suurendada nii nende konfliktiteadlikkust kui ka nende panust rahu tagamisse ja 

kestlikku arengusse; 

20. nõuab, et EL investeeriks kohaliku majanduse taastamisse ja arendamisse, eelkõige 

suurendaks toetust ettevõtlusele, VKEdele ja kutseõppele, edendaks investeeringuid 

sellistesse esmatähtsatesse valdkondadesse nagu energeetika ja põllumajandus, ning 

soodustaks avaliku ja erasektori partnerlusi; on veendunud, et kui luua erasektori 

arengut stimuleeriv positiivne keskkond, aitaks see lisaks riigis noorte tööpuuduse 

vähendamisele luua ka võimalusi sisepõgenike ja pagulaste konfliktijärgseks koju tagasi 

pöördumiseks; 

21. tuletab meelde, et konflikt ja äärmuslus mõjutavad ebaproportsionaalsel määral naisi ja 

tütarlapsi, kes on vägivalla ja väärkohtlemise, sealhulgas seksuaalse vägivalla, 

piinamise, inimkaubanduse, orjastamise ja varajaste abielude suhtes kaitsetumad; 

rõhutab vajadust tegeleda naiste ja tütarlaste spetsiifiliste humanitaar- ja 

arenguvajadustega, eriti riigisiseste põgenike kogukondades; kutsub ELi rohkem 

edendama meeste ja naiste võrdõiguslikkust, suurendama oma arengutöö kaudu naiste 

mõjuvõimu ning rõhutama naiste rolli taastamistöödel ja rahu tagamisel; 

22. palub ELil tugevdada sidemeid Iraagi kodanikuühiskonna osapooltega; rõhutab, et 

naiste tulemuslikuks kaasamiseks on vaja stabiliseerimis- ja taastamisprotsessi 

sootundlikku käsitlust; 

23. toonitab, et terrorismivastane võitlus ei tohi piirduda repressioonidega, vaid et edasise 

või korduva radikaliseerumise vältimiseks peab see toimuma kooskõlas inimõiguste ja 

rahvusvahelise õiguse järgimisega; kutsub poliitika, arengu ja julgeoleku valdkonnas 

ning muudes ühiskonnaelu valdkondades tegutsejaid üles põhjalikult analüüsima ja 

järjepidevalt käsitlema radikaliseerumise, vägivaldse äärmusluse ja terroristide 

värbamise tõukejõude; 

24. õhutab vabaühendusi Iraagi desarmeerimis-, demobiliseerimis- ja 

reintegratsiooniprotsessides osalema; 

25. kutsub ELi üles viima ellu programme, mis võimaldavad inimestel kohalikes 

otsustusprotsessides osaleda ning institutsioonide läbipaistvust ja aruandekohustust 

suurendada; 

26. juhib tähelepanu vajadusele investeerida Iraagi põllumajandusse, arvestades selle suurt 

tööhõivepotentsiaali ning konfliktide mõjul järjepidevalt tühjenevate maapiirkondade 

taasasustamise tähtsust. 
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