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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. hoiatab komisjoni ja liikmesriike, et kui arenguabile vahendeid juurde ei anta, ei suuda 
nad tõenäoliselt aastatuhande arengueesmärkidega seotud rahvusvahelisi kohustusi täita 
ning tekib oht, et ELi ühise kohustuse − eraldada 2015. aastaks ametlikule arenguabile 
kogurahvatulust 0,7% − täitmisest jääb palju puudu, ning et ka enamik liikmesriike ei 
suuda kogurahvatulust arenguabi eraldamise kohustust selleks aastaks täita;

2. peab kahetsusväärseks, et komisjoni koostatud 2013. aasta eelarve projektis on 
arengukoostöö rahastamisvahendile ette nähtud kulukohustuste summa suurenenud vähem 
kui prognoositav inflatsioon ning arengukoostöö rahastamisvahendile ette nähtud maksete 
summa on väiksem kui 2012. aastal; 

3. rõhutab, et EL ja liikmesriigid peavad arengukoostöö rahastamisvahendist abi saavate 
arengumaadega sõlmitud partnerlussuhetesse tõsiselt suhtuma ning et partnerluse puhul on 
väga oluline, et abi eraldamine oleks pikalt ette teada; rõhutab, et arengukoostöö 
rahastamisvahendist abi saavate riikide vaeseimad ja kaitsetuimad elanikud ei tohiks 
seetõttu, et araabia kevade tõttu suurendati oluliselt Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi summasid, kannatada;

4. peab eriti kahetsusväärseks, et arengukoostöö rahastamisvahendi geograafilisi programme, 
mida viiakse ellu Aasias, sh Kesk-Aasias, Iraagis, Iraani ja Jeemenis, on oluliselt kärbitud; 
on seisukohal, et kuna nende programmide eesmärk on aidata vähendada vaesust, tagada 
demokraatia ja inimõiguste austamine, väärivad nad vähendamise asemel tähelepanu ja 
rahalise toetuse suurendamist; 

5. on üldiselt selle poolt, et arengukoostöö rahastamisvahendi temaatilistele programmidele, 
mis on seotud keskkonna ja loodusvarade säästva majandamisega, ette nähtud summasid 
oluliselt suurendada; mõistab, et 2012. aastal toimuva ÜRO Rio+20 konverentsi eel püüab 
komisjon arengumaades säästva energia edendamiseks ning hiljuti väljakuulutatud ELi 
algatuse „Energia arengu soodustamiseks” (mille eesmärk on vähendada arengumaade 
vahelist energiaalast ebavõrdsust) rahastamiseks lisavahendeid leida; rõhutab, et 
kliimamuutuse vastase võitluse rahastamine peab toimuma praegu kavandatud arenguabile 
lisaks ning aastatuhande arengueesmärkide peamiste valdkondade, sh hariduse ja 
tervishoiu vahendeid ei tohiks kliimameetmetele eraldada; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon hakkaks arengumaades kindlustuse, eelkõige 
tervisekindlustuse ja pensionide paremat kättesaadavust rahastama; palub komisjonil 
partnerriike muu hulgas kõige vaesemaid ja kaitsetumaid inimesi hõlmavate laiaulatuslike 
kindlustussüsteemide kehtestamisel toetada; on veendunud, et kui süsteemid on hästi läbi 
mõeldud, võivad need mitte ainult aidata inimestel vaesusest pääseda ja kõige 
kaitsetumate vara kaitsmise kaudu nende toimetulekuvõimet suurendada, vaid suurendada 
ka sotsiaalset ühtekuuluvust ja kaasavat majanduskasvu.


