
AD\1190275ET.docx PE639.818v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Arengukomisjon

2019/2028(BUD)

9.10.2019

ARVAMUS
Esitaja: arengukomisjon

Saaja: eelarvekomisjon

Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta
(2019/2028(BUD))

Arvamuse koostaja: Charles Goerens



PE639.818v02-00 2/7 AD\1190275ET.docx

ET

PA_NonLeg



AD\1190275ET.docx 3/7 PE639.818v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et Euroopa Liidu üldeelarvest tuleb eraldada piisavalt suur summa, et aidata 
täita kestliku arengu tegevuskava 2030, selles sisalduvaid kestliku arengu eesmärke ja 
vaesuse kaotamise eesmärki, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklites 3 ja 21 
ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärgid peavad olema strateegiline prioriteet ning nende täitmise poole tuleb püüelda 
kõigi Euroopa Liidu sise- ja välispoliitika meetmetega; tuletab meelde, et ÜRO 
andmetel on kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks vaja 5–7 triljonit USA dollarit 
aastas (neist arengumaades 2,5–3 triljonit dollarit); rõhutab, et Euroopa Liit on 
usaldusväärne üleilmne osaleja ainult siis, kui ta võtab kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisel juhtrolli ja suurendab poliitikavaldkondade arengusidusust; rõhutab, et 
tähtis on arutelu, kohalikul tasandil kaasav osalemine ja isevastutus ning ELi abi 
jõudmine inimesteni; rõhutab, et kestliku arengu eesmärgid on omavahel seotud ja 
jagamatud, kuid rõhutab, et Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarves tuleb selgemalt 
kajastada kestliku arengu eesmärki nr 3 (tervis), nr 4 (haridus), nr 5 (sooline 
võrdõiguslikkus, nr 13 (kliimameetmed) ja nr 16 (rahu, õiglus ja tugevad 
institutsioonid);

2. rõhutab, et nagu liit ja selle liikmesriigid 2015. aastal kinnitasid, tuleb neil täita ühine 
kohustus suurendada 2030. aastaks ametlikku arenguabi nii palju, et see moodustab 
kogurahvatulust 0,7 %; palub komisjonil ja liikmesriikidel esitada siduva ajakava, mille 
alusel selle määrani järk-järgult jõuda; tuletab meelde, et liidul on ühine kohustus näha 
ametlikule arenguabile eraldatavast kogurahvatulust 0,20 % ette vähim arenenud 
riikidele; tuletab meelde, et komisjon on võtnud kohustuse kulutada vähemalt 20 % oma 
ametliku arenguabi kogusummast inimarengule ja sotsiaalsele kaasatusele; rõhutab, et 
seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi tuleb edendada ja kaitsta;

3. kordab, et on mures arenguabi kasutamise pärast muuks kui arenguga seotud 
eesmärkideks, ning rõhutab, et rahastamisvajadus, mis ametliku arenguabi 
kriteeriumidele ei vasta, tuleb katta muudest vahenditest kui arengukoostöö 
rahastamisvahend; rõhutab, kogu arengukoostöö rahastamisvahendi raames tehtavas 
koostöös tuleb tagada inimõigusnormide järgimine, ning toonitab, et pikas perspektiivis 
vaesusega võitlemiseks peab EL otsima lahendusi vaesuse ja ebavõrdsuse algpõhjustele; 
kinnitab veel kord, et toetab Euroopa Arengufondi kandmist eelarvesse, ja nõuab 
Euroopa Liidu arengurahastuse üle piisavat parlamentaarset kontrolli;

4. nõuab tulemuspõhist tegutsemisviisi, aruandlusmehhanismide tugevdamist ning ELi 
arenguabile eraldatud vahendite tõhusust ja järelevalvet;

5. väljendab suurt muret selle pärast, kuidas kasutatakse Aafrika jaoks mõeldud 
hädaolukorra usaldusfondi (EUTF); märgib eelkõige, et kuigi rände ja piirihalduse 
rahastamine on esmatähtis, jäetakse see vaesuse vähendamise ja rände algpõhjustega 
tegelemise eesmärgist sageli välja, ning see võib olla kahjulik; peab näiteks sobimatuks 
rahastada sellest vahendist Liibüa rannikuvalvet, pööramata tähelepanu Liibüas aset 
leidnud väga ränkadele inimõiguste rikkumise juhtudele;
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6. rõhutab, et arenguvaldkonnas tegutsemine peab olema õigustepõhine ja austada tuleb 
põhimõtet, et kedagi ei jäeta kõrvale; rõhutab, et liidu meetmete ja programmidega tuleb 
tagada inimõiguste standardid ja aidata võidelda kogu maailmas püsiva ebavõrdsuse ja 
diskrimineerimise vastu, mis põhineb sellistel teguritel nagu sissetulek, etniline päritolu, 
sugu, vanus, puue, usutunnistus või veendumused, seksuaalne sättumus ja sooline 
identiteet; rõhutab, et tuleb toetada inimõiguste kaitsjate diskrimineerimise keeldu ja 
kaitset;

7. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamendil on EUTFi järelevalves ja juhtimises 
piiratud roll; peab eriti vajalikuks, et Euroopa Parlament saaks jälgida tegevjuhtkonna 
tegevust, ning kutsub komisjoni üles andma tegevjuhtkonna otsuste kohta 
üksikasjalikku teavet ning tagama, et Euroopa Parlament oleks selle koosolekutel 
esindatud;

8. rõhutab, et kestliku arengu eesmärgi nr 5 (sooline võrdõiguslikkus) poole püüdlemisel 
tuleb edasi liikuda, ning nõuab liidu välispoliitikas konkreetsemaid meetmeid, 
sealhulgas just soolise võrdõiguslikkuse meetmeid; rõhutab, et tuleb võidelda naiste- ja 
tütarlastevastase vägivalla vastu ning parandada seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiuteenuste kättesaadavust ja seonduvate õiguste teostamist;

9. rõhutab kestliku arengu eesmärki nr 16 ning demokraatia, hea valitsemistava ja 
õigusriigi põhimõtte toetamist; juhib tähelepanu sellele, et tuleb toetada arutelu, 
kaasavat kohalikku isevastutust ja kodanike osalemist toetava keskkonna loomist; 
rõhutab, et muutustes on peamine osa noortel ja naistel; rõhutab, et naised tuleb kaasata 
rahu taastamisse ja konfliktide lahendamisse;

10. rõhutab, et toetada tuleb konfliktipiirkondades viibivaid tsiviilisikuid ja 
konfliktiolukordadest väljuvate ühiskondade taasülesehitamist; juhib tähelepanu 
kurdide, jeziidide, kristlaste ja teiste Lähis-Ida etniliste ja usuliste vähemuste olukorrale; 
rõhutab, et ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioon Lähis-Idas peab olema 
töövõimeline ja seda tuleb piisavalt toetada, kui teised üleilmsed osalejad oma toetust 
vähendavad;

11. toetab komisjoni kavatsust selgitada tegutsemisviisi, mida ta kohaldab arengukoostöös 
nende riikide suhtes, kes rikuvad Euroopa Liidu välispoliitika põhimõtteid;

12. on seisukohal, et 2020. aastal arenguvaldkonnale ette nähtud eelarvest peaks paremini 
näha olema, et EL keskendub riikidele, kes on vähim arenenud hariduse ja noorte 
tööhõive poolest, kus naised ja tütarlapsed kannatavad soopõhise vägivalla all kõige 
rohkem ning kus puhta vee üldise kättesaadavusega on suurimad probleemid;

13. nõuab, et komisjon tagaks, et meetmete rahastamist arengukoostöö vahenditest 
täiendatakse rahaga, mis eraldatakse kolmandates riikides kliimamuutustega 
kohanemisele ja muudele kliimameetmetele; juhib tähelepanu sellele, et 
kliimamuutused võivad suuremat kahju tuua neile, kes on juba niigi kaitsetumad, ning 
see võib vaesuse ja nälja vastu võitlemisel tehtud edusammud nullistada; on mures selle 
pärast, et kliimamuutustel võib olla palju tagajärgi, mis võivad kaasa tuua rohkem 
humanitaarkriise, sest need võivad näiteks suurendada konflikte ja sõja puhkemise 
võimalust;
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14. rõhutab, et kooskõlas kestliku arengu eesmärgiga nr 8 tuleb soodustada rohkemate 
inimväärsete ja keskkonnahoidlike töökohtade loomist; juhib tähelepanu kaubanduse ja 
arengu vahelisele seosele ning nõuab, et liit toetaks riike rohkem, et nad osaleksid 
rahvusvahelises kaubanduses ja saaksid sellest täit kasu; rõhutab, et tööturu osapoolte 
vahel tuleb soodustada arutelu, ning tõstab sellega seoses esile selliseid algatusi nagu 
üleilmne inimväärse töö ja kaasava majanduskasvu kokkulepe; rõhutab, et üleilmsetes 
väärtusahelates tuleb tagada töötajate õigused ning edendada Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni tööstandardite alusel inimväärset tööd;

15. on seisukohal, et humanitaarkriiside lahendamiseks tuleb võtta meetmeid, mille 
keskmes on ennetus, vastupanuvõime suurendamine ja sidusrühmadega koostöö, et 
leida lahendus olukorrale, kus humanitaarmeetmete üleilmne rahastus ei ole piisav; 
juhib tähelepanu sellele, et valitsuste, kodanikuühiskonna ja erasektori koostööd tuleks 
tihendada; rõhutab, et humanitaarabi eelarveridade eraldisi tuleb märkimisväärselt 
suurendada, et olla lisaks praeguste kriiside lahendamisele valmis uuteks 
katastroofideks ning tagada samal ajal piisavad rahasummad pikaajalisema 
arengukoostöö jaoks, mida tehakse tugevate, vastupanuvõimeliste ja kaasavate 
ühiskondade loomiseks; juhib tähelepanu sellele, et kriiside arv tõenäoliselt ei vähene ja 
need kestavad kauem; rõhutab, kui olulised on head seosed humanitaarabi ja 
arengukoostöö vahel;

16. rõhutab, et humanitaarabi peatükis tuleb maksete assigneeringud jätta vähemalt 
kulukohustuste assigneeringutega samale tasemele, et vältida hilinevaid makseid, millel 
võib inimestele ja rakenduspartneritele olla väga halb mõju;

17. rõhutab, et liit ei saa loobuda mitmepoolsuse ja üleilmse koostöö eestvõtja rollist, ning 
nõuab, et uues mitmeaastases finantsraamistikus nähtaks arengukoostööle ja 
humanitaarabile ette piisavad rahaeraldised.
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