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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
ettepanekud:

1. tuletab meelde ELi toimimise lepingu artiklit 208, mille kohaselt liidu poliitikat 
arengukoostöö valdkonnas teostatakse kooskõlas liidu välistegevuse põhimõtete ja 
eesmärkidega, mille põhieesmärk on vaesuse vähendamine ja pikemas perspektiivis 
selle kaotamine; rõhutab, et liidu ja liikmesriikide arengukoostöö poliitikad täiendavad 
ja tugevdavad üksteist; tuletab meelde, et ELi lepingu artikli 21 lõikes 2 on sätestatud, 
et arengukoostöö poliitika aitab kaasa ELi välistegevuse eesmärkide saavutamisele; 
nõuab ELi toimimise lepingu ja ELi lepinguga seotud kohustuste täielikku austamist 
ning arengule suunatud välisrahastamisvahendit 2021.–2027. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus;

2. tuletab meelde vajadust suurendada ELi ametliku arenguabi praegust taset mitmeaastase 
finantsraamistiku tulevases välistegevusrubriigis ning peab kiiduväärseks komisjoni 
kavandatavat mõõdukat kasvu (2018. aasta hindades);

3. märgib, et ettepanek naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi (NDICI) kohta kajastab välispoliitika ja arengupoliitika uut käsitust, 
mis ei ole ELi toimimise lepingu artikliga 208 kooskõlas; rõhutab, et vaesuse kaotamine 
peab olema ELi arengupoliitika lõppeesmärk ning et vaesuse kaotamine, aga ka kestlik 
inim-, keskkonna- ja majandusareng, võitlus ebavõrdsuse, ebaõigluse ja tõrjutuse vastu, 
hea valitsemistava ning rahu ja julgeolek peavad olema järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus lisaks ELi toimimise lepingu artikli 208 lõike 2 kohastele kestliku 
arengu eesmärkidega seotud kohustustele ELi välisrahastamisvahendite peamised 
eesmärgid;

4. tuletab meelde ELi kohustust rakendada kestliku arengu eesmärke, Addis Abeba arengu 
rahastamise tegevuskava ja Pariisi kliimakokkulepet, mis peavad suunama tema 
arengupoliitikat; on seisukohal, et ELi toetuses sellisele rakendamisele arengumaades 
peab säilima õigustepõhine lähenemisviis ja selles tuleb keskenduda pikaajalistele 
eesmärkidele, nagu vaesuse kaotamine, ebavõrdsuse, ebaõigluse ja tõrjutuse vastane 
võitlus, demokraatliku valitsemistava, inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
edendamine, sealhulgas kodanikuühiskonna ruumi edendamine ning kestliku ja kaasava 
arengu edendamine, eelkõige vähim arenenud riikides;

5. rõhutab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik peab tagama, et 
välisrahastamisvahendid on poliitikast ajendatud ja toimivad aluslepingutes sätestatud 
asjakohase poliitika eesmärkide saavutamisel kõige tulemuslikumal viisil; tuletab 
meelde, et ELi sisehuvid ei tohiks mõjutada tema naabrus-, arengu-, humanitaar- ja 
rahvusvahelist koostööd; toonitab oma vastuseisu abi tööriistana kasutamisele;

6. märgib, et uued rahastamisvajadused, mis on tingitud julgeolekuolukorra halvenemisest 
Euroopa Liidu naabruses ning liidusuunaliste rändevoogude suurenemisest, nõuavad 
uuest mitmeaastasest finantsraamistikust suuremaid summasid; märgib, et uute 
probleemidega tuleb tegeleda koos kestliku arengu eesmärkidega; on seisukohal, et 
NDICI loomine võib suurendada ohtusid, mida on rõhutatud välisrahastamisvahendite 
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vahekokkuvõttes, nimelt et muude poliitikavaldkondade suurenenud vajadused on 
viinud ELi arengupoliitika vaesuse leevendamisest eemale; juhib tähelepanu asjaolule, 
et kuigi Euroopa Arengufondi kandmine eelarvesse on väga soovitav, ei saa seda 
tõlgendada arenguabi rahastamise suurendamisena;

7. tuletab meelde, et ELi rahvusvaheliste koostööprogrammide raames eraldatavad 
riigipõhised toetused peaksid välispoliitikat täiendama, tagades samal ajal, et arengu 
rahastamist kasutatakse üksnes arenguga seotud eesmärkide puhul, mitte aga selliste 
kulude katmiseks, mis on seotud mitmesuguste eri eesmärkide saavutamisega, näiteks 
piirikontroll või rändevastane poliitika;

8. märgib, et koostöövahendi ülesehitus peaks jätma piisava paindlikkuse programmide 
kohandamiseks kolmandate riikide erivajadustele; kordab, et märkimisväärne osa ELi 
abist tuleks eraldada vähim arenenud riikidele, mis ongi ametliku arenguabi peamine 
eesmärk; rõhutab, et tõhususe, tulemuslikkuse, nähtavuse ja poliitikavaldkondade 
arengusidususe tagamine rakendamises, tagades kodanikuühiskonna organisatsioonide 
osalemise ning arengukoostöö õigustepõhise käsituse rakendamise ning kehtestades 20 
% vahendite eraldamise põhilistele sotsiaalteenustele, on arengu peamised aspektid, 
mida järgmise mitmeaastase finantsraamistiku tsükli jooksul tuleb säilitada ja 
parandada;

9. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus ning naiste ja tütarlaste õiguste ja mõjuvõimu 
suurendamine peab olema kõikide geograafiliste ja temaatiliste programmide oluline 
eesmärk; on seisukohal, et ELi eelarve peaks olema sootundlik ja konfliktitundlik;

10. märgib, et kavandatav NDICI sisaldab mitut paindlikkusmehhanismi, nagu reservid, 
puhvrid ja kiirreageerimisraamistikud; rõhutab, et suurema paindlikkuse mõju ametliku 
arenguabi prognoositavusele tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta; nõuab, et selle 
haldamise ja struktuuride üle tugevdataks parlamentaarset kontrolli ning et haldamine ja 
struktuurid oleksid selgemad; märgib murega, et eesmärkides puudub selgesõnaline 
viide vaesuse kaotamisele, kestlikule arengule, kestliku arengu eesmärkidele ja 
ebavõrdsuse vastu võitlemisele; rõhutab, et need prioriteedid peavad kavandatava 
õigusakti eesmärkides selgelt väljenduma, et saavutada arengu küsimuses konsensus;

11. juhib tähelepanu sellele, et EL on jätnud täitmata oma rahvusvahelise kohustuse 
suurendada ametlikku arenguabi kogurahvatulust 0,7 %ni, millest 20 % läheks 
inimarengule ja sotsiaalsele kaasatusele, ning eraldada 2030. aastaks 0,2 % 
kogurahvatulust vähim arenenud riikidele, aga ka pakkuda arengumaade 
kliimameetmete jaoks uut ja täiendavat rahastamist; rõhutab, et neid kohustusi tuleb 
2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus nõuetekohaselt arvesse võtta;

12. väljendab heameelt kavatsuse üle, et 92 % sellest rahastamisvahendist oleks võimalik 
kulutada ametlikule arenguabile, ja nõuab selle määra säilitamist; nõuab, et kõikide 
geograafiliste ja temaatiliste programmide raames eraldataks igal aastal NDICI kestuse 
jooksul vähemalt 20 % ametlikust arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja inimarengule, 
et toetada ja tugevdada esmaste sotsiaalteenuste, nt tervishoid (sealhulgas toitumine), 
haridus ja sotsiaalkaitse, pakkumist, eelkõige kõige enam tõrjutud rühmadele, sealhugas 
naised ja lapsed; nõuab, et vähemalt 85 % ametlikust arenguabist suunataks kõikide 
geograafiliste ja temaatiliste programmide raames igal aastal ja meetmete kestuse 
jooksul meetmetele, mille peamine või oluline eesmärk on sooline võrdõiguslikkus ning 
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naiste ja tütarlaste õigused ja nende mõjuvõimu suurendamine; kinnitab, et lisaks sellele 
peaks 20 % meetmete puhul olema põhieesmärk sooline võrdõiguslikkus ning naiste ja 
tütarlaste õigused ja mõjuvõimu suurendamine; nõuab, et 50 % kogu vahendist 
eraldataks kliima- ja keskkonnaeesmärkidele ja -meetmetele;

13. on seisukohal, et ELi eelarve peaks olema sootundlik ja konfliktitundlik, ning palub 
komisjonil rakendada sootundlikku eelarvestamist;

14. tuletab meelde, et riikidele eraldatav abi ei tohiks sõltuda rändealastest kokkulepetest 
ELiga ning rahastamist ei tohiks ümber suunata vaestelt riikidelt ja piirkondadelt 
Euroopasse rändajate päritoluriikidele või transiidiriikidele üksnes seetõttu, et need 
asuvad rändeteedel;

15. kordab, et toetab Euroopa Arengufondi integreerimist ELi eelarvesse, sealhulgas üle 
kantud vahendite täielikku täiendavust;

16. tunneb heameelt selle üle, et on loodud rahastamisvahend koostööks ülemeremaade ja -
territooriumidega, et saavutada nende kestlik areng ning edendada liidu väärtusi ja 
standardeid kogu maailmas; rõhutab siiski, et sellele vahendile on vaja anda piisavad 
rahalised vahendid, mille liigendus on paremini kohandatud eri ülemeremaade ja -
territooriumide vajadustele ja on tasakaalustatum;

17. kiidab heaks komisjoni märkimisväärsed jõupingutused, mille eesmärk on suurendada 
assigneeringuid mitmeaastase finantsraamistiku humanitaarabi eelarvereale; märgib, et 
see kasv ei vasta veel siiski vajadustele, mis on alates 2011. aastast enam kui 
kahekordistunud;

18. rõhutab, et on äärmiselt oluline, et kogu järgmine mitmeaastane finantsraamistik täidaks 
täielikult arengupoliitika sidususe põhimõtet, nagu see on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 208, ning aitaks saavutada kestliku arengu eesmärke;

19. tuletab meelde, et sooline võrdõiguslikkus on sätestatud ELi aluslepingutes ning seda 
tuleks tegeliku võrdõiguslikkuse saavutamiseks kõikides ELi meetmetes arvesse võtta; 
rõhutab, et soolise võrdõiguslikkusega arvestav eelarvestamine peab muutuma 
mitmeaastase finantsraamistiku lahutamatuks osaks ning selleks tuleb finantsraamistiku 
määrusse lisada selge kohustus;

20. väljendab heameelt hädaabireservi laiendatud kohaldamisala ja suurendatud 
assigneeringute üle, et tulla toime ka sisekriisidega; tuletab meelde vajadust tagada 
väljaspool ELi tekkivate ootamatute humanitaarkriiside prioriteetsus;

21. rõhutab vajadust kasutada ära järgmise mitmeaastase finantsraamistiku pakutav 
võimalus toetada rahaliselt hädaabi, taastus- ja arenguabi ühendamise kontseptsiooni 
alusel elluviidavaid operatsioone; rõhutab, et humanitaarabi ja arengukoostöö vaheline 
seos nõuab arengu- ja humanitaarmeetmete vastastikuse täiendavuse tagamist ning 
arusaama muutmist, mille kohaselt rõhuasetus on ELil kui abiandjal – selle asemel tuleb 
saavutada suurem paindlikkus ja riskivalmidus, et toetada hädaabi, taastus- ja arenguabi 
ühendamist, suurendada üksikisikute ja kogukondade vastupanuvõimet ning varajast 
taastumist ja taastamist; nõuab, et ELi humanitaartegevuses oleks rohkem mitmeaastast 
planeerimist ja rahastamist ning ELi arendustegevuses võetaks süstemaatiliselt 
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kasutusele kriisiga seotud muutujad, et ELi partnerid saaksid tulemuslikult selle seose 
rakendamisele kaasa aidata; 

22. rõhutab, et 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus tuleb säilitada ja 
parandada Euroopa Parlamendi järelevalvet ja kontrolli vahendite kasutamise üle koos 
selge mehhanismi ja otsuste tegemise protsessiga veel eraldamata vahendite 
eraldamiseks, tagades Euroopa Parlamendi mõju välisrahastamisvahendite kavandamise 
ja rakendamise etapile; kordab, et mis tahes ettepanek suurema paindlikkuse kohta peab 
olema tasakaalustatud läbipaistvuse ja vastutuse suurendamisega.
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