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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste 
väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et paljudes maailma piirkondades on inimeste halva olukorra peamiseks 
põhjuseks kahjustunud keskkond; arvestades, et mittearvestamine asjaoluga, et areng 
rajaneb keskkonnal, võib oluliselt vähendada või isegi ohustada abi tõhusust, samal ajal 
kui keskkonnaküsimustega tegelemine võib selle väärtust suurendada;

B. arvestades, et arengu uuendusliku rahastamise juhtgrupi hinnangul on ajavahemikus 
2012–2017 rahastamise puudujääk 2015. aastaks aastatuhande arengueesmärkide, 
ametliku arenguabi eesmärgi (0,7% kogurahvatulust) ja keskkonnakriisi eesmärkide 
saavutamisel 324–336 miljardit dollarit aastas;

C. arvestades, et maailmamajanduse kasvuga ei ole kaasnenud tõhusaid vahendeid maksude 
kogumiseks üleilmselt majandustegevuselt, et maksta ülemaailmse tähtsusega avalike 
hüvede eest;

D. arvestades, et aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks ning kliimamuutuse 
leevendamiseks ja sellega kohanemiseks võetud kohustuste täitmiseks on vaja 
uuenduslikku rahastamist,

1. tuletab meelde, et 2015. aastaks seatud tähtaeg aastatuhande arengueesmärkide ning 
ametliku arenguabi eesmärgi (0,7% kogurahvatulust) saavutamiseks langeb järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusperioodi ning on reaalne oht, et EL ei täida 
arengu valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi; tuletab samuti meelde, et 
aastatuhande arengueesmärgid kujutavad endast minimaalseid püüdlusi ja isegi kui kõik 
eesmärgid saavutatakse, on siiski vaja jätkuvalt täiendavaid märkimisväärseid vahendeid 
vaesuse vastu võitlemiseks ning maailma vaeste tervishoiu- ja haridusstandardite 
parandamiseks; seepärast nõuab, et 20% komisjoni abist arengukoostöövahendiga 
hõlmatud riikide programmidele eraldataks põhi- ja keskharidusele ning esmatasandi 
tervishoiule;

2. tuletab meelde, et alates ajast, mil lepiti kokku aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamises, on maailmas toimunud kiire globaliseerumine ja enneolematu finantskriis; 
toonitab, kui oluline on, et liikmesriigid jätkaksid jõupingutusi nende eesmärkide 
saavutamiseks;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks tuleb 
töötada välja üleilmne solidaarsusmehhanism; juhib samuti tähelepanu asjaolule, et 
maksuparadiisid, kaubavahetuse valesti hindamine ja kapitali ebaseaduslik väljavool 
takistavad oluliselt vaeste riikide arengut; seetõttu nõuab taas kord tungivalt, et EL teeks 
G20, OECD ja ELi enda raames algatusi, et kaotada maksuparadiisid ja kahjulikud 
maksusüsteemid;

4. rõhutab, et arengu valdkonnas tehtavate finantstehingute töörühma aruandes, mille tellis 
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arengu uuendusliku rahastamise juhtgrupp, jõuti järeldusele, et kõikidele 
finantstehingutele rahvusvahelise maksu kehtestamine on tehniliselt, majanduslikult ja 
juriidiliselt teostatav;

5. palub komisjonil teha ettepaneku Euroopa tasandil finantstehingumaksu kehtestamise 
kohta, võttes arvesse selle paljusid eeliseid: see võib kaasa aidata turgude 
stabiliseerimisele, vahendite kogumisele riigieelarvete konsolideerimiseks ning vaesuse 
kaotamise ja kliimamuutuse vastase võitluse meetmete rahastamiseks;

6. tuletab meelde, et arengu uuenduslik rahastamine ei peaks asendama, vaid täiendama 
ametlikku arenguabi; on seisukohal, et finantstehingumaksu kehtestamine tuleks seetõttu 
siduda kõigi liikmesriikide kohustusega saavutada ametliku arenguabi 0,7% eesmärk ning 
rahastada täiendavalt kliimamuutusega kohanemist;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et üks põhjus, miks aastatuhande arengueesmärke ei ole 
saavutatud, on see, et ei tunnistata, kui palju aitavad inimühiskonna arengule ja vaesuse 
kaotamisele kaasa keskkond, loodusvarad ja ökosüsteemid; taunib sellega seoses asjaolu, 
et ainult 3% praegusest Euroopa ametlikust arenguabist eraldatakse 
keskkonnaküsimustele; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks keskkonnaküsimustega 
arvestamise kõikides välispoliitika valdkondades ja rahastamisvahendites, eelkõige 
pidades silmas praegusi probleeme seoses kliimamuutusega ja bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemisega;

8. toonitab, et mitmeaastases finantsraamistikus tuleks tegeleda muu hulgas järgmiste 
küsimustega: aastatuhande arengueesmärkide saavutamine, kliimamuutus, bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise ja loodusvarade ületarbimise peatamine; toonitab eelkõige, et 
järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks toetama poliitika sidusust, näiteks tagades, 
et mõned ELi põllumajanduse, kalanduse, kaubanduse ja energiaga seotud kulutused ei 
lähe otsesesse vastuollu arengupoliitika eesmärkidega;

9. nõuab rubriigi 4 ülemmäära olulist suurendamist eelkõige arengukoostöö 
rahastamisvahendi jaoks, pidades silmas asjaolu, et ehkki viimase seitsme aasta jooksul 
on tehtud mõningaid edusamme seoses abi ebapiisavast tulemuslikkusest ja 
koordineerimisest, samuti mitmesugustest loodusõnnetustest ning energia-, toidu-, 
finants- ja majanduskriisidest tingitud vaesuse vähendamisel, eelkõige Sahara-taguses 
Aafrikas ja Kagu-Aasias, tuleb teha palju rohkem; juhib tähelepanu asjaolule, et 
arengukoostöö rahastamisvahendi mõningaid vahendeid on ümber paigutatud ametliku 
arenguabiga mitteseotud tegevuste jaoks;

10. rõhutab, et arenguabimehhanismid tuleks samuti suunata jõukuse loomise edendamisele, 
sest jõukuse loomine on oluline vaesuse leevendamise vahend; tuletab meelde, et 
arenguriikides kaob igal aastal hinnanguliselt 800 miljardit eurot ebaseaduslike 
kapitalivoogude kaudu ning selle ärahoidmine võib osutuda vaesuse leevendamisel ja 
aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel otsustavaks;

11. märgib, et viimastel aastatel on loodus- ja humanitaarkatastroofidele kiireks 
reageerimiseks ette nähtud vahendid olnud ebapiisavad, ja juhib tähelepanu asjaolule, et 
kliimamuutus muudab looduskatastroofid üha sagedasemaks; nõuab seetõttu 
humanitaarabi rahastamisvahendi ja hädaabireservi rahastamise suurendamist;
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12. nõuab piisava rahastamisega paindlikkusmehhanismi loomist rubriigis 4, et reageerida 
tulevikus tõhusalt ja kiiresti sellistele ettenägematutele olukordadele nagu toidukriis ja 
ülemaailmne majanduskriis;

13. toonitab, et kogu täiendavat rahastamist arengupoliitika valdkonnas tuleks koordineerida 
koos liikmesriikide arengukavadega ja laiema rahvusvahelise üldsuse jõupingutustega 
ning luua tulemuslikku sünergiat, et tagada tõeline lisandväärtus Euroopa tasandil;

14. nõuab, et kliimamuutuse vastu võitlemiseks või selle mõjuga kohanemiseks juba lubatud 
ja tulevased vahendid arengumaade abistamiseks peavad täiendama olemasolevaid 
arengu jaoks ette nähtud assigneeringuid ning samal ajal tuleb säilitada piisav sidusus 
kahe poliitikavaldkonna vahel; nõuab kliimamuutuse vastu võitlemise meetmete 
rahastamiseks eraldi eelarverubriiki;

15. on veendunud, et rahaliste vahendite suunamine Aafrikasse kolme erineva 
rahastamisvahendi kaudu ei ole tõhus ega vasta Aafrika soovile areneda ühtse mandrina;
soovitab seetõttu luua Aafrika jaoks ühe rahastamisvahendi, võttes arvesse Aafrika ja ELi 
ühist strateegilist partnerlust; nõuab lisaks Aafrika Liidu institutsioonide suuremat 
abistamist suutlikkuse arendamisel;

16. nõuab, et EL suurendaks jõupingutusi kõikide konfliktipiirkondade, sealhulgas Palestiina 
humanitaarolukorra leevendamiseks eelkõige UNRWA toetamise ja Palestiina rahva 
omariikluseks ettevalmistamise kaudu;

17. nõuab, et EL täidaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 208  
poliitikavaldkondade arengusidususega seotud kohustusi, sealhulgas reformiks ja 
vähendaks oluliselt põllumajandustoetusi ning ennekõike lõpetaks Euroopa turu 
ülejääkide ekspordi hinnainnovatsiooni mehhanismide ja eksporditoetuste tagajärjel, 
pidades silmas selle negatiivset mõju arengumaade põllumajandustootjatele;

18. märgib murelikult, et ELi abist on proportsionaalselt rohkem kasu keskmise sissetulekuga 
riikidel kui madala sissetulekuga riikidel; juhib eelkõige tähelepanu asjaolule, et ELi abi 
kavandamine, mille eesmärk on võimaldada arengumaadel kohaneda rahvusvahelise 
konkurentsi nõuetega, aitab eriti keskmise sissetulekuga riike, mitte madala sissetulekuga 
riike, mis ei tõmba välisinvesteeringuid ligi;

19. teeb ettepaneku, et EL hindaks uuesti keskmise sissetulekuga riikide rahastamist, kuna 
paljud areneva majandusega riigid on traditsioonilisest arengukoostööst välja kasvanud;
kutsub ELi selle asemel üles keskenduma rahastamisel nende riikide kõige rohkem abi 
vajavatele elanike rühmadele ning kõige vaesematele riikidele, eriti kõige vähem 
arenenud riikidele;

20. rõhutab, et komisjon peab välja arendama ja toetama uuenduslikke 
rahastamismehhanisme tunduvalt suuremas ulatuses kui praegu, et luua kaasavat 
rahastamist ja toetada tõhusalt arengumaade väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
ning mikroettevõtjaid; on veendunud, et seda saab teha mitmesuguste vahendite, näiteks 
laenugarantiide ja käibefondide abil, koostöös kohalike pankade ja organisatsioonidega, 
kes omavad oskusteavet mikrofinantseerimise valdkonnas, suurendades seeläbi 
märkimisväärselt ELi arengueelarve finantsvõimendust, ning see eeldab tihedat koostööd 
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rahvusvaheliste ja kahepoolsete finantsinstitutsioonidega;

21. palub nõukogul ja komisjonil edendada järgmiste uuenduslike arengu 
rahastamisvahendite rakendamist: finantstehingumaks, transpordimaksud, meetmed 
ebaseaduslike kapitalivoogude vastu, rahaülekannete kulude vähendamine ning võlgade 
moratoorium või tühistamine;

22. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi abi võib arengumaade puhul toimida võimendavalt, ei 
piisa sellest jätkusuutliku ja pideva arengu tagamiseks; seepärast kutsub arenguriike üles 
tugevdama ja mobiliseerima siseriiklikke vahendeid, kaasama aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisse tõhusalt erasektori ja kohaliku omavalitsuse ning 
suhtuma aastatuhande arengueesmärkida projektidesse suurema omanikutundega;

23. tuletab meelde, et Lissaboni lepinguga kaotati formaalsed takistused Euroopa 
Arengufondi (EAF) ELi üldeelarvega integreerimiseks; seepärast nõuab veel kord EAFi 
eelarvesse kandmist, et suurendada parlamentaarset kontrolli arenguga seotud kulutuste 
üle AKV riikides ning muuta ELi arengupoliitika ühtsemaks ja tõhusamaks; rõhutab 
siiski, et EAFi ELi eelarvesse kandmine ei tohi viia arengu jaoks ette nähtud 
assigneeringute üldise vähendamiseni praeguse kahe eraldiseisva rahastamisvahendiga 
võrreldes ning et see peab tagama prognoositavuse; toonitab samuti vajadust kindlustada 
AKV riikide huvid, st hoida AKV riikide arengu rahastamisvahendeid ELi eelarves 
eraldi;

24. nõuab, et uue mitmeaastase finantsraamistiku koostamisel suurendataks märkimisväärselt 
Euroopa Investeerimispanga (EIP) ELi tagatud laene, et suurendada ELi tegevuse 
tulemuslikkust ja nähtavust väljaspool liidu piire eesmärgiga saavutada Lissaboni 
lepingus sätestatud ELi välispoliitika eesmärgid;

25. kutsub EIPd üles edastama komisjonile kogu vajaliku teabe, mille eesmärk on pühendada 
EIP finantstehingute aastaaruande konkreetne jagu nende EIP poolt kehtiva volituse 
sätete järgimiseks võetud meetmete üksikasjalikule hindamisele, millega jäetakse tagatise 
kohaldamisalast välja kõik tehingud, mis võimaldaksid maksudest kõrvalehoidmist mis 
tahes viisil või aitaksid otseselt või kaudselt sellele kaasa, ja pöörates erilist tähelepanu 
EIP tehingutele, milles kasutatakse offshore-finantskeskuste finantsvahendeid;

26. märgib murelikult, et ELi abi ei keskendu selgelt vaesuse kaotamisele; tuletab meelde, et 
arengu mõistet, mis hõlmab kvalitatiivseid kriteeriume, sealhulgas elukvaliteeti ja 
elutingimuste parandamist, ei tohiks ajada segi majanduskasvu mõistega, mida 
mõõdetakse SKPga; seepärast nõuab tungivalt, et komisjon hoiduks lihtsustatud, 
ekspordipõhisest või kasvule suunatud arengupoliitikast ning suunaks abi ennekõike 
kõige ebakindlamas olukorras olijatele, mis tähendab vaeseid kaitsva strateegia 
väljatöötamist pikaajaliste eesmärkide rahastamise abil, milleks on näiteks tervishoid, 
haridus, maapiirkondades energiale juurdepääs, väiketalunikud jne;

27. nõuab, et kõik arenguga seotud eelarveridadel olevad vahendid oleksid suunatud 
abisaajate majanduslikule ja sotsiaalsele arengule ning oleksid kavandatud nii, et need 
vastavad OECD arenguabikomitee poolt sätestatud ametliku arenguabi kriteeriumidele, 
ning nõuab kindlaid õiguslikke meetmeid tagamaks, et arengueelarve vahendeid ei ole 
võimalik kõrvaldada teistele eesmärkidele;
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28. nõuab Euroopa Parlamendile tõelisi kontrolliga seotud volitusi, et teostada järelevalvet 
kõigi ELi arenguprogrammide rakendamise üle Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt;

29. nõuab hankemenetluste ja väljamaksete mehhanismide lihtsustamist ja kiirendamist ning 
nende suuremat läbipaistvust;

30. nõuab, et abi eesmärke puudutavad kohustused täidetaks siduvate siseriiklike ja ELi 
õigusaktide kehtestamise abil;

31. nõuab, et senisest suurem osa abirahast eraldataks väikepõllumajandusele, 
maapiirkondade arengule, tervishoiule ja haridusele.
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