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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et kestliku arengu tegevuskava 2030 eesmärgid, eelkõige 3. eesmärk tervishoiu 

kohta, 4. eesmärk hariduse kohta, 5. eesmärk soolise võrdõiguslikkuse kohta ning 13. 

eesmärk kliimameetmete kohta, nõuavad asjakohast liidu abi ning peavad kajastuma 

liidu 2019. aasta eelarves, et näidata Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 

sätestatud vaesuse kaotamise pikaajaliste jõupingutuste prioriteetsust; 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; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles muutma 

kestliku arengu tegevuskava 2030 eesmärgid strateegiliseks prioriteediks ning 

kajastama seda liidu eelarves; 

2. tuletab meelde, et liit on võtnud kohustuse kaitsta ja edendada oma välispoliitikas 

igakülgselt lapse õigusi kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooni sätetega; rõhutab, 

kui oluline on rakendada lapse õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid 

liidu välissuhetes; palub komisjonil jälgida lapse õiguste alaseid edusamme liidu 

välisprogrammides ning selle kohta aru anda; 

3. kinnitab veel kord, et arenguvahendeid ei tohi mingil juhul kasutada muudeks kui 

arenguga seotud eesmärkideks, näiteks piirihalduseks või sõjalise suutlikkuse 

suurendamiseks, ning rõhutab, et rahastamine, mis ei vasta ametliku arenguabi 

kriteeriumidele, tuleb võtta täielikult muudest vahenditest kui arengukoostöö 

rahastamisvahend ja/või Euroopa Arengufond (EAF); kordab, et tõhusaks võitlemiseks 

vaesuse vastu pikas perspektiivis ja kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 208 

tuleks meetmeid, millega võideldakse vaesuse sügavalt juurdunud põhjuste vastu, 

eelistada muudele meetmetele, mis vastavad ametliku arenguabi kriteeriumidele; 

kinnitab taas, et toetab EAFi eelarvesse kandmist, ning rõhutab, et Aafrika, Kariibi mere 

ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonnale eraldatud eelarveid tuleb vastavalt piirata; 

4. rõhutab, et kuigi paindlikkus ja kiirus, millega asjaomaseid summasid saab kasutada, on 

vahendite hea haldamise seisukohast eelis, ei saa see kuidagi õigustada arenguvahendite 

mujale suunamist, parlamendi kui ainsa demokraatlikult valitud organi kontrollivolituste 

piiramist ega pika perspektiivi meetmete süsteemset kavandamist; nõuab seetõttu, et 

erakorraliste vahendite, nagu usaldusfondide loomist piirataks nii palju kui võimalik ja 

et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku struktureerimisel arvestataks nende 

põhimõtetega; 

5. rõhutab, et liit ja liikmesriigid peavad täitma 2015. aastal kinnitatud ühiselt võetud 

kohustust suurendada 2030. aastaks ametlikku arenguabi suurust 0,7%ni 

kogurahvatulust; tuletab meelde liidu ühist kohustust anda vähimarenenud riikidele 

lühiajaliselt 0,15–0,2 % kogurahvatulust, mis on eraldatud ametlikuks arenguabiks; 

rõhutab, et liidu ühine ametlik arenguabi vähenes 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes 

2,4 % võrra; on mures selle pärast, et kui 2016. aastal jääb kogurahvatulu 0,11 % 

tasemele, ei ole liidul võimalik täita vähimarenenud riikide suhtes võetud kohustusi; 

palub komisjonil ja liikmesriikidel koostada ja esitada usutav ajakava selle taseme 
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järkjärguliseks saavutamiseks; palub liikmesriikidel jätta doonorriigis pagulastele 

tehtavad kulutused ametliku arenguabi arvutusest välja; tuletab meelde komisjoni 

võetud kohustust kulutada vähemalt 20 % ametliku arenguabi summast inimarengule ja 

sotsiaalsele kaasatusele; nõuab 2019. aasta ametliku arenguabi suurendamist 

tervishoiule, haridusele ja sotsiaalkaitsele, et täita võetud kohustus praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku lõpuks; rõhutab eriti vajadust edendada ja kaitsta 

seksuaal- ja reproduktiivtervist ning -õigusi, võideldes seeläbi USA valitsuse taastatud 

nn üldise suutropiseaduse vastu; toonitab, et liidu arenguabi tuleks kasutada tõhusamalt 

ja ELi ametlikku arenguabi tuleks suunata valdkondadesse, kus seda kõige rohkem 

vajatakse, näiteks suutlikkuse suurendamisse, hea valitsemistava edendamisse, 

tervishoidu, haridusse, põllumajandusse, veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamisse ning 

energeetikasse; rõhutab vajadust toetada seadmete ja tehnosüsteemide hooldamist, 

tagades varuosade ja kohapeal väljaõpetatud tehnikaspetsialistide piisava 

kättesaadavuse; 

6. arvestades Ühendkuningriigi olulist rolli arengus, nõuab kindlalt, et liidu ja 

Ühendkuningriigi vahelised tihedad suhted püsiksid ka pärast Ühendkuningriigi 

lahkumist, et sellega kaasnev kahju oleks minimaalne; 

7. 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 siinkohal digitaalse 

ühenduvuse kasvavat tähtsust, et saavutada globaliseerumise eeliste tasakaalustatum 

jaotamine, mis tuleks kasuks arenguriikidele; 

8. rõhutab mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamise suurt tähtsust ning 

nõuab eelkõige kohalike lahenduste leidmist, et tagada parem juurdepääs rahastamisele 

ning tugevdada mikrokrediidi- ja tagatissüsteeme; 

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

eelkõige arengumaadesse, pakkudes samal ajal vajalikke rahalisi vahendeid; 

10. ergutab duaalse kutseõppe asutuste rajamist, kus noored, kes läbivad ühe kutseala 

praktilistele aspektidele põhitähelepanu pööravat kutsealast õpipoisiõppe programmi, 

saavad ka erialastes kutseõppeasutustes teoreetilist õpet; 

11. arvestades dramaatilist olukorda humanitaarabi valdkonnas, nõuab kindlalt, et 

praeguseid ülemaailmseid humanitaarabivajadusi peegeldaks humanitaarabi 

eelarveridade märkimisväärne suurendamine ja et neid vahendeid oleks lihtne 

kasutusele võtta; kordab, et nii poiste kui ka tütarlaste haridus mängib inimtegevusest 

tingitud humanitaarkriiside ennetamisel tähtsat rolli, aidates konflikte vältida, kaitstes 

lapsi ja pakkudes neile võimalusi; väljendab heameelt asjaolu üle, et suur osa 

humanitaarabist kulutatakse hariduse andmiseks hädaolukorras; nõuab aga selle osa 

asjakohast suurendamist ning programmi Erasmus+ arengukoostöö rahastamisvahendi 

eelarverea suuremat toetamist, kuna hädaolukordades on haridus väga oluline 

elanikkonna arenguks pärast hädaolukorra möödumist, unustamata seejuures, et 

hädaolukord võib mõnikord kesta aastaid; 

12. võtab teadmiseks selliste varude ja paindlikkusmehhanismide ammendumise liidu 
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eelarves ja liidu välistegevuses, mida sageli kasutatakse ettenägematute vajaduste (sh 

humanitaarkriisid) katmiseks täiendavate vahendite kasutusele võtmiseks; on vastu 

komisjoni ettepanekule, mis käsitleb Türgi pagulasrahastu (FRT) teise osamakse 

rahastamist ning ei jäta rubriigi 4 ja mitmeaastase finantsraamistiku ettenägematute 

humanitaarkriiside erivahendite raames piisavat varu, kuna liikmesriigid ei ole täitnud 

oma kohustust toetada FRTd kahepoolselt 2 miljardi euroga; on mures EAFi reservi 

jätkuva kasutamise pärast, et täiendada Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra 

usaldusfondi vahendeid, viimati 500 miljoni euroga; rõhutab, et vahendite sellise 

ümberpaigutamisega mitte ainult ei suunata raha EAFi vaesuse kaotamise ja kestliku 

arengu edendamise eesmärkide asemel rände haldamisele, vaid see piirab ka tõsiselt 

võimalust kasutada järgmistel aastatel lisavahendeid tulevaste humanitaarkriiside jaoks 

AKV piirkonnas; kutsub liikmesriike taas üles suurendama oma osalust FRTs ning 

Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondis, kuhu on praegu lubatud eraldada 3 

miljardit eurot (enne täiendavat 500 miljonit eurot) liidu eelarvest ja EAFist ning ainult 

430 miljonit eurot ELi liikmesriikidelt ja teistelt rahastajatelt; 

13. on veendunud, et vaesuse algpõhjuste käsitlemiseks on liidu jaoks esmatähtis edendada 

arenguriikides rahu, julgeolekut ja õiglust; tunnistab, et julgeolekualased kulutused on 

eriti vajalikud käimasolevates püüdlustes käsitleda põhjalikult julgeoleku- ja 

arenguküsimuste läbipõimumist ning täita kestliku arengu tegevuskava 2030 16. 

eesmärk; 

14. 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; 

15. tuletab meelde, kui tähtis on toetada kulutusi, mis on otseselt seotud 

humanitaarabipoliitika eesmärkide saavutamisega, muu hulgas kulutusi tehnilisele ja 

haldusabile; 

16. rõhutab, kui tähtis on säilitada maksete assigneeringud humanitaarabi peatükis vähemalt 

kulukohustuste assigneeringutega samal tasemel, et vältida maksete tegemiseks vajalike 

vahendite suurt ja püsivat puudujääki, kiireloomulise sekkumise keerukust ning 

maksmata arvete kuhjumist, mis avaldab negatiivset mõju ka rakenduspartneritele; 

17. rõhutab puhta vee pakkumise ja täiendavate reoveekäitlusrajatiste ehitamise tähtsust; 

18. juhib tähelepanu kütteostuvõimetuse ulatusele ja mõjule arenguriikides ning liidu 

laialdasele osalemisele sedalaadi vaesuse vähendamise püüdlustes; rõhutab, et 

mõjutatud riikides peavad valitsused ja sidusrühmad eelkõige võrkudest kaugel olevates 

äärepoolsetes maapiirkondades tegema energiaostuvõimetuse vähendamiseks ja 7. 

kestliku arengu eesmärgi saavutamiseks suuri kooskõlastatud pingutusi; 

19. nõuab piisavaid rahalisi vahendeid ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja 

Tööorganisatsioonile Lähis-Idas, et tagada piirkonnas jätkuv toetus Palestiina 

põgenikele; 

20. tunneb heameelt selle üle, et on suurendatud assigneeringuid arenguriikides selliste 

arengualgatuste toetamiseks, mida viivad ellu või mille sihtrühmaks on 
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kodanikuühiskonna organisatsioonid ja kohalikud ametiasutused; humanitaarabi 

valdkonnas tuletab komisjonile ja nõukogule meelde ulatusliku kokkuleppega (Grand 

Bargain) võetud kohustust, mille kohaselt tuleb vähemalt neljandik humanitaarabist 

maksta võimalikult otse kohalikele ja riiklikele reageerijatele; nõuab seetõttu kehtiva, 

1996. aastast pärit nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/961 läbivaatamist, et tagada, et 

humanitaarabi tulevane rahastamine põhineb jätkuvalt vajadustel ja on kooskõlas 

Euroopa konsensusega humanitaarabi valdkonnas, kuid seda kohandatakse ka 

muutuvate oludega ja see muutub tõhusamaks, eelkõige seoses humanitaarabi ja 

arengukoostöö ühendamise ning 2016. aasta ülemaailmsel humanitaarabi 

tippkohtumisel võetud kohustuste täitmisega ning osana ulatuslikust kokkuleppest; 

21. kordab, kui tähtis on keskenduda peamistele humanitaarkriisidele, sealhulgas unustatud 

humanitaarkriisidele; nõuab, et tagataks humanitaarabi rahastamine järgmiste kriiside 

puhul: Jeemen (22 miljonit inimest vajab humanitaarabi), Süüria ja selle naaberriigid 

(Süürias vajab üle 13 miljoni inimese humanitaarabi), samuti unustatud 

humanitaarkriisid, nagu Saheli piirkond (1,6 miljonit last ähvardab raske akuutne 

alatoitlus ja 6,8 miljonit inimest on toiduga kindlustamata) ning Kongo Demokraatlik 

Vabariik (13 miljonit inimest vajab abi ja enam kui 2 miljonit last kannatab raske 

akuutse alatoitluse all); 

22. rõhutab vajadust tagada Saheli piirkonnale humanitaar- ja arenguabi; rõhutab, et 

kroonilise vaesuse, kliimamuutuste, ägenevate konfliktide ning põllumajanduse 

madalperioodi tõttu vajab 6,8 miljonit inimest humanitaarabi piirkonnas, kus põhilised 

sotsiaalteenused on struktuursete puuduste tõttu raskesti kättesaadavad; kutsub seepärast 

üles suurendama piirkonna humanitaar- ja arenguabi rahastamist nii, et see kataks nii 

päästemeetmed kui ka pikemaajalised jõupingutused, et võidelda toiduga 

kindlustamatuse algpõhjustega ja tugevdada põhilisi sotsiaalteenuseid; 

23. rõhutab, et humanitaarabi ja arengukoostöö vahelise seose rakendamise vajadus peaks 

kajastuma liidu 2019. aasta eelarves, keskendudes olulistele sektoritele, näiteks 

toitumisele; kutsub seetõttu komisjoni, eelkõige Euroopa kodanikukaitse ja 

humanitaarabioperatsioonide peadirektoraati ning rahvusvahelise koostöö ja arengu 

peadirektoraati kaotama humanitaar- ja arengualast puudujääki, eraldades liidu 2019. 

aasta eelarves nii humanitaarabi kui ka pikemaajalisemaid vahendeid toitumisele, et 

raske akuutse alatoitluse all kannatavad lapsed saaksid abi igas olukorras, nii 

hädaolukorras kui ka arengutegevuses; 

24. tuletab meelde, et kliimamuutustel on käegakatsutav mõju inimelu paljudele aspektidele 

ja need annavad üha enam tunda arenguriikides; nõuab muudest vahenditest kui 

arengukoostöö rahastamisvahendist ja/või EAFist täiendavaid vahendeid 

kliimameetmeteks, mis peegeldavad kindlat pühendumist kliimadiplomaatiale, 

edendades eelkõige taastuvenergia sektorit, et võidelda kliimamuutuste vastu; tuletab 

meelde, et juurdepääs joogiveele on sotsiaalse ja majandusarengu võtmetegur, mis 

võimaldab võidelda vaesusega ning tagada juurdepääs haridusele ja tervishoiule; kutsub 

liikmesriike ja muid riike üles täitma kohustusi, mis nad on võtnud ülemaailmse 

soojenemise ja kliimamuutuste vastu võitlemiseks; rõhutab, et eraldis peab tulema 

muudest vahenditest kui arenguvahendid; 

                                                 
1 Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta (EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1).  
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25. tuletab meelde, et kliimamuutuste ja kliimamuutustega kohanemise vajaduse kontekstis 

on arenguprogrammides äärmiselt olulised investeeringud katastroofiohu vähendamisse 

ja valmisolekusse, et vältida inimkannatusi ja -ohvreid, aidata säilitada arengukoostööga 

partnerriikides saavutatud tulemusi ja vähendada vajadust reageerida hädaolukordadele; 

26. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole täitnud eesmärki eraldada 20 % oma 

ametlikust arenguabist inimarengule ja sotsiaalsele kaasatusele ning isegi vähendab 

asjaomast eelarverida; nõuab seetõttu kõnealuste assigneeringute olulist suurendamist; 

27. rõhutab katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete tähtsust; palub jätkata 

pooleliolevate ja uute katseprojektide ning ettevalmistavate meetmete toetamist; 

28. rõhutab vajadust jätkata Ühendkuningriigiga arengukoostöö valdkonnas pärast Brexitit 

võimalikult tihedat koostööd; 

29. märgib, et Lähis-Idaga tehtava koostöö eelarverida kavatsetakse suurendada 134 % 

võrra ning rände ja varjupaiga eelarverida 6 % võrra; peab kahetsusväärseks, et 

komisjon ei ole andnud selgitusi nende kahe eelarverea suurendamise kohta olukorras, 

kus Euroopasse saabuvad rändevood on järsult vähenenud; teeb seetõttu ettepaneku 

vähendada vastavaid assigneeringuid, et rahastada inimarengu eelarverea vajalikku 

suurendamist. 
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