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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et ELi eelarve peab andma piisava panuse tegevuskava 2030 ja selle kestliku 
arengu eesmärkide täitmisse; rõhutab, et kestliku arengu eesmärgid peavad olema 
strateegiline prioriteet ning nende rakendamine peab toimuma ELi sise- ja välispoliitika 
raames;

2. rõhutab, et liit ja selle liikmesriigid peavad täitma 2015. aastal veelkord kinnitatud 
ühiselt võetud kohustust suurendada 2030. aastaks ametlikku arenguabi suurust 0,7%ni 
kogurahvatulust; palub komisjonil ja liikmesriikidel esitada siduv ajakava selle taseme 
järkjärguliseks saavutamiseks; tuletab meelde liidu ühist kohustust tagada vähim 
arenenud riikidele 0,20% kogurahvatulust, mis eraldatakse ametlikule arenguabile; 
tuletab meelde komisjoni võetud kohustust kulutada vähemalt 20% ametliku arenguabi 
kogusummast inimarengule ja sotsiaalsele kaasatusele;

3. kordab oma muret seoses arenguabi kasutamisega muuks kui arenguga seotud 
eesmärkidel ning rõhutab, et rahalised vahendid, mis ei vasta ametliku arenguabi 
kriteeriumidele, tuleb hankida muudest vahenditest kui arengukoostöö 
rahastamisvahend; väljendab muret hiljutiste eraldiste pärast arengukoostöö 
rahastamisvahendi raames (21 02 04 koostöö Lähis-Idaga), et arendada dialoogi ja 
koostööd Iraaniga; tuletab meelde, et Iraan on suurema keskmise sissetulekuga riik ja 
peaks seetõttu saama rahastust partnerluse rahastamisvahendist;

4. juhib tähelepanu jätkuvale valdkondliku eelarvetoetuse andmisele Myanmarile 
(21 02 02 Aasia); tuletab meelde ÜRO aruannet, milles märgitakse, et üle 10 000 
rohingja tapmine ning rohkem kui 700 000 rohingja massiline väljaränne Myanmarist 
on „õpikunäide etnilisest puhastusest“; on seisukohal, et sellises olukorras tuleks 
peatada valitsuse eelarvetoetus ja raha tuleks kulutada muude kanalite (näiteks 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide) kaudu, et jõuda 
kõige vaesemateni;

5. nõuab humanitaarabi eelarveridade märkimisväärset suurendamist, et olla valmis uuteks 
õnnetuste ja katastroofide tekkeks ja mitte katta vaid käimasolevaid kriise; tuletab 
meelde, et erakorraline seisukord võib vahel kesta mitu aastat;

6. rõhutab, kui tähtis on säilitada humanitaarabi peatükis maksete assigneeringud vähemalt 
kulukohustuste assigneeringutega samal tasemel.


