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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
ettepanekud:

1. tuletab meelde, et 2015. aastaks seatud tähtajad aastatuhande arengueesmärkide ja ühise 
eesmärgi – ametliku arenguabi osakaalu suurendamine 0,7 protsendini kogurahvatulust –
täitmine jäävad mõlemad aastaid 2014–2020 hõlmavasse mitmeaastasesse 
finantsraamistikku; toonitab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik annab ELi 
abiandjatele olulise võimaluse kahekordistada jõupingutusi ning täita jälle oma 
rahvusvahelisi kohustusi pärast seda, kui ametliku arenguabi maht vähenes 14-s ELi 
liikmesriigis 2011. aastal märkimisväärselt 2010. aastaga võrreldes, kahanedes 0,44%-lt 
kogurahvatulust 0,42%-ni; rõhutab, et ELi arengueelarve täiendab liikmesriikide püüdlusi 
ja aitab neil nimetatud eesmärke saavutada, kusjuures võimendav mõju on eriti 
märkimisväärne mõningate liikmesriikide abieelarvete osas ega sõltu nende riikide 
suurusest; 

2. on eriti uhke selle üle, et ELi antava abi kvaliteet on viimase kümne aasta jooksul 
oluliselt paranenud ja ELi institutsioonid on nüüd abi mõjususe ja läbipaistvuse osas1

maailmas juhtival kohal ning ELi abi on andnud mõõdetavaid ja märkimisväärseid 
tulemusi ja parandanud konkreetselt miljonite inimeste elu arengumaades; tuletab samuti 
meelde ELi institutsioonide väga olulist rolli Euroopa arengupoliitika ja -abi 
kooskõlastamisel ning ELi abi suhtelisi eeliseid mitmes valdkonnas, mis võimaldab ELil 
anda abi sageli tõhusamalt, tulemuslikumalt ja prognoositavalt kui üksikud liikmesriigid 
kahepoolsete programmide kaudu seda teevad;

3. toonitab, et ELi eelarvel on otsustav roll liikmesriikidele selliste riikidega koostöö 
võimaluse andmisel, kus neil puuduvad sidemed, ja nende riikide toetamise jätkamiseks, 
kus koostööprogrammid on peatatud, eelkõige nõrkades riikides ja konfliktijärgsetes 
olukordades; tuletab meelde, et tänu ELi arenguabile on praeguseks 31 miljonil inimesel 
ligipääs joogiveele ja üheksal miljonil inimesel kanalisatsioonisüsteemidele; viis miljonit 
last on vaktsineeritud leetrite vastu; algharidust saab üheksa miljonit uut õpilast, 700 000 
õpetajat said koolitust ning enam kui 80 000 naissoost õpilast alustas keskhariduse 
omandamist; nõuab seepärast tungivalt, et nõukogu jätkaks vastavat toetust piisavate 
vahenditega, et tagada lisandväärtus inimarengu vallas ja kaotada vaesus;

4. väljendab heameelt komisjoni kavandatud rubriigi 4 assigneeringute suurendamise üle 
võrreldes mitmeaastase finantsraamistikuga aastateks 2007–2013; toonitab siiski, et 
komisjoni 2004. aastal esitatud ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 
2007–2013 oli reaalselt suurema mahuga kui ettepanek aastateks 2014–2020; rõhutab, et 
rubriik 4, mille eelarve on olnud aastaid 2000–2006 ja 2007–2013 hõlmava mitmeaastase 
finantsraamistiku ajal pidevalt alarahastatud, ei tohiks sattuda paljudes liikmesriikides 
valitsevast kokkuhoiukliimast tingitud kärbete ohvriks; on arvamusel, et väga oluline on 
viia välisvahendite rahastamine ambitsioonika tasemeni, nagu komisjon soovitas oma 

                                               
1 Vt muu hulgas: „European Union Peer Review 2012”, OECD arenguabikomitee, 24.4.2012, ja: „The Quality of 
Official Development Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality Improving?”, Brookings Institution and 
Center for Global Development, 4.2.2012.
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teatises Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks oleva eelarve kohta1, eelkõige 
arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi ja Euroopa Arengufondi puhul, milleks 
eraldatakse vaid vastavalt 2%, 0,62% ja 2,96% kavandatavast kogu ELi eelarvest, et 
Euroopa Liit ja selle liikmesriigid saaksid täita oma rahvusvahelisi kohustusi;

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid kehtestaksid võimalikult 
kiiresti Euroopa finantstehingute maksu; rõhutab, et märkimisväärne osa mis tahes 
Euroopas rakendatavast finantstehingute maksust peaks minema arengu rahastamisele 
ning võitlusele kliimamuutuse vastu; toonitab, et kui finantstehingute maksust saab uus 
ELi omavahend, peaks see aitama kaasa rubriigi 4 märkimisväärsele suurenemisele;

6. toonitab, et poliitikavaldkondade arengusidusus, mis on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 208, peab saama ja jääma mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavate 
läbirääkimiste peamiseks horisontaalseks põhimõtteks;

7. märgib, et viimastel aastatel, muu hulgas järjest sagenevate ja laastavate looduõnnetuste 
tingimustes, on loodus- ja humanitaarkatastroofidele reageerimiseks olemasolevate 
vahendite maht olnud aastast aastasse ebapiisav; on tänulik ELi kodanikele ELi 
humanitaarabi jätkuvalt tugeva ja kasvava toetamise eest mitmeid ELi liikmesriike 
mõjutavast finants- ja majanduskriisist hoolimata, et abistada neid, kes seda üle kogu 
maailma kõige rohkem vajavad2; rõhutab seetõttu vajadust tagada asjakohased 
assigneeringud rubriigi 4 humanitaar- ja toiduabi eelarveridadel, samuti hädaabireservi 
realistlik rahastamine;

8. toetab jõuliselt hädaabireservi säilitamist, mis on osutunud eriti hästi toimivaks selle 
praegusel kujul kõikide programmide välise reservina, mille suhtes ei kohaldata aastaid 
2014–2020 hõlmava mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid, ning peab vajalikuks 
eraldada selleks märkimisväärsed ja realistlikud rahalised vahendid, et Euroopa Liit saaks 
reageerida kiiresti ettenägematutele vajadustele ja ootamatutele kriisidele vahendite 
sihtotstarbelise kasutuselevõtmisega, kui see on vajalik; rõhutab, et hädaabireservi 
lõimimine rubriiki 4, nagu seda soovitavad mõningad liikmesriigid, toob kaasa ohu, et 
selle tagajärjel väheneb ELi välistegevuseks kasutatavate rahaliste vahendite kogusumma, 
eelkõige arengukoostöö rahastamise osas; peab eriti tervitatavaks komisjoni ettepanekut 
suurendada rahastamist kuni 350 miljoni euroni (2011. aasta hinnad) võrreldes aastaid 
2014–2020 hõlmava mitmeaastase finantsraamistikuga ning võimaldada selle kasutamist 
aastani n+1, mis on väga positiivne samm õiges suunas; rõhutab, et hädaabireserv peaks 
jääma mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäära kohaldamisalast välja, et tagada 
humanitaarabi tõhusaks kohaletoimetamiseks vajalik sõltumatus, paindlikkus ja kiirus;

9. rõhutab, et diferentseerimise põhimõtte järgimine peab viima selleni, et arenguabi 
rahastamine keskendub väiksemale arvule partnerriikidele, kes on abikõlblikud 
kahepoolseks koostööks geograafiliste programmide kaudu, aga mitte arengukoostöö 
rahastamisvahendi kogusumma vähenemiseni, kui võtta arvesse ka seda, et Euroopa Liit 
jätkab koostööd nn kaugelearenenud partnerriikidega arengukoostöö rahastamisvahendi 
piirkondlike ja temaatiliste programmide raames, mis eeldab samuti piisavat rahastamist;

                                               
1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve”, KOM(2011) 500 (lõplik), 29.6.2011, lk 20.
2 Vt. Eurobaromeetri eriuuring nr 384 „Humanitaarabi”, juuni 2012.
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10. rõhutab ELi ülemaailmset vastutust kliimamuutusega võitlemisel; tuletab meelde, et 
Kopenhaageni ja Cancúni kokkulepetest tulenevad lubadused aidata arengumaid 
kliimamuutusega võitlemisel peavad olema olemasoleva arenguabi suhtes uue ja 
täiendava iseloomuga ning samal ajal tuleb säilitada piisav sidusus nende kahe 
poliitikavaldkonna vahel; nõuab seetõttu, et EL oleks praegusest majanduskriisist 
hoolimata jätkuvalt ambitsioonikas ja et ELi kliimameetmete rahastamine lisanduks täies 
mahus ametliku arenguabi eesmärgile, mis on 0,7 %, ning oleks jälgitav kogu ELi eelarve 
ulatuses; ootab selles osas komisjonilt ja nõukogult kindlat poliitilist pühendumist; 

11. võtab teadmiseks, et komisjoni tegi arengukoostöö rahastamisvahendi raames ettepaneku 
täiesti uue üleaafrikalise programmi kohta, mida rahastatakse ligikaudu 4,3% ulatuses 
kogu arengukoostöö rahastamisvahendile ettenähtud eelarvest, täiendades muid 
geograafilisi ja temaatilisi programme; rõhutab, et see arengukoostöö rahastamisvahendi 
kohaldamisala laiendamine peab asjakohaselt kajastuma ka arengukoostöö 
rahastamisvahendi assigneeringutes;

12. toetab põhimõtteliselt Euroopa Arengufondi kaasamist eelarvesse; nõuab samas, et 
Euroopa Arengufondi liitmine ELi eelarvega tähendaks kogu Euroopa Arengufondi 
rahastamise ümberpaigutamist rubriigis 4 ning seda ei tohi mingil juhul kasutada 
ettekäändena ELi välistegevuse kulude, eriti arenguabi kulude üldiseks vähendamiseks, 
vaid selle tulemusena peab abi prognoositavus paranema; on arvamusel, et praegust 
eelarve- ja majanduskriisi silmas pidades on liiga suur oht, et Euroopa Arengufondi 
eelarvesse kandmine toob kaasa AKV riikidega tehtava koostöö rahastamise vähenemise; 
nõuab, et komisjon täidaks võetud kohustused ja esitaks viivitamatult ettepanekud 
Euroopa Arengufondi puudutavate Euroopa Parlamendi kontrolliõiguste ühtlustamiseks 
nende kontrolliõigustega, mis parlamendil on ELi üldeelarve ja eelkõige arengukoostöö 
rahastamisvahendi suhtes, samuti esitaks ettepanekuid Euroopa Arengufondi kandmiseks 
ELi eelarvesse alates 2020. aastale järgnevast mitmeaastasest finantsraamistikust.
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