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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

vaesuse vähendamise ja töökohtade loomise kohta arengumaades: edasised meetmed
(2009/2171(INI))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse 8. septembri 2000. aasta ÜRO aastatuhande deklaratsiooni, mis sätestab nii 
aastatuhande arengueesmärgid kui ka kriteeriumid, mille rahvusvaheline üldsus on 
kollektiivselt vaesuse likvideerimiseks välja töötanud;

 võttes arvesse kohustusi seoses abi suuruse, Saharast lõuna poole jäävale Aafrikale 
antava abi ja 2005. aastal Gleneagles’is toimunud G8 tippkohtumisel kindlaksmääratud 
abi kvaliteediga;

 võttes arvesse 2. märtsi 2005. aasta Pariisi deklaratsiooni abi tõhususe kohta ning Accras 
2.–4. septembril 2008 kohtunud kõrgetasemelise foorumi järeldusi kõnealuse 
deklaratsiooni järelmeetmete kohta;

 võttes arvesse komisoni teatist „ELi abi: rohkem, paremini ja kiiremini” 
(KOM(2006)0087);

 võttes arvesse ÜRO peasekretäri aastaaruandeid aastatuhande deklaratsiooni rakendamise 
kohta;

 võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni Euroopa Liidu arengupoliitika küsimusi käsitlevat 
ühisavaldust „Euroopa konsensus”1, mis allkirjastati 20. detsembril 2005;

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend2;

 võttes arvesse Aafrika riigipeade ja valitsusjuhtide 27. aprilli 2001. aasta Abuja 
deklaratsiooni HIV/AIDSi, tuberkuloosi ja teiste nendega seotud nakkushaiguste kohta;

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks 
kogu maailmas3;

 võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa Liidu roll inimõiguste ja demokratiseerimise 
edendamisel kolmandates riikides” (KOM(2001)0252);

 võttes arvesse komisjoni teatist „Hariduse ja koolituse roll vaesuse vähendamisel 
kolmandates riikides” (KOM(2002)0116);

                                               
1 ELT C 46, 24.2.2006, lk 1.
2 ELT L 378, 27.12.2006, lk 41.
3 ELT L 386, 29.12.2006, lk 1.
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 võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 3. detsembri 2009. aasta 
resolutsiooni ülemaailmse juhtimise ja rahvusvaheliste institutsioonide reformi kohta;

 võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) inimväärse töö tegevuskava ja 
ILO ülemaailmset töökohtade pakti, mis võeti ühehäälselt vastu 19. juunil 2009 
rahvusvahelisel töökonverentsil;

 võttes arvesse ILO aruannet „Töömaailma aruanne 2009: ülemaailmne töökriis ja 
edasised meetmed”, mis avaldati 2009. aasta detsembris;

 võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni aastatuhande arengueesmärkide 
kokkulepete kohta1;

 võttes arvesse oma 6. aprilli 2006. aasta resolutsiooni abi tõhususe ja korruptsiooni kohta 
arengumaades2;

 võttes arvesse oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni inimväärse töö tagamise kohta kõigi 
jaoks3;

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2009. aasta resolutsiooni EÜ arenguabi tervishoiuteenustele 
Saharast lõunasse jäävates Aafrika riikides käsitleva lähenemisviisi kohta4;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse arengukomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust
(A7-0000/2010),

A. arvestades, et tugev majanduskasv stabiilses, ettevõtlussõbralikus keskkonnas aitab luua 
rikkust ja töökohti ning on seetõttu kõige kindlam ja jätkusuutlikum viis vaesusest välja 
tulemiseks;

B. arvestades, et turvaline ja korruptsioonivaba õiguskeskkond on eduka ettevõtluse alus;

C. arvestades, et EL15 riigid on kohustatud kulutama 2015. aastaks 0,7% kogurahvatulust 
kohustuslikule arenguabile ning et praegune kohustusliku arenguabi tase on ligikaudu
0,4%;

D. arvestades, et vaesuse vähendamine ja arengupoliitika sidusus on nüüd ELi lepingus 
sätestatud kohustused;

E. arvestades, et kliimamuutustes võib osaliselt süüdistada industrialiseerimist ning 
tööstusriigid on peamised majandus- ja finantskriisi eest vastutajad ja kriisist tingitud 
probleemide lahendamine arengumaades nõuab sadu miljardeid dollareid aastas;

F. arvestades, et ELi doonorriigid ja arengumaade valitsused ei suuda eraldada piisavalt 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0152.
2 ELT C 293 E, 2.12.2006, lk 316.
3 ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 321.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2009)0138.
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vahendeid tervishoiule ja haridusele;

G. arvestades, et arengumaades on erakorraline puudus kvalifitseeritud tervishoiutöötajatest 
ning paljud tervishoiu ja muude valdkondade spetsialistid ei tule kodumaale tagasi, et oma 
kogukondadele kasu tuua;

H. arvestades, et hiljutine toiduainete hinnakriis rõhutas, et põllumajandus ja toiduga 
kindlustatus on vaeste riikide jaoks jätkuvalt olulised;

I.  arvestades, et 90% ELi kodanikest pooldavad ja toetavad arengukoostööd, kuigi 
majanduslangus ähvardab toetust vähendada;

J. arvestades, et G20 lubas võidelda maksuparadiiside vastu;

K. arvestades, et rahaülekanded kujutavad endast arengumaadele suuremat kapitali 
sissevoolu kui ametlik arenguabi;

L. arvestades, et 2,7 miljardil inimesel puudub juurdepääs laenudele;

M. arvestades, et vaesuse vähendamiseks on oluline mitte üksnes luua töökohti, vaid ka 
tagada, et need töökohad oleksid kvaliteetsed;

N. arvestades, et kõige vaesemad riigid on rahvusvahelistes institutsioonides ja 
ülemaailmsetel foorumitel liiga vähe esindatud,

I   Arengumaade ülesanded

Majandus
1. nõuab tungivalt, et arengumaade valitsused väldiksid ettevõtetele, eriti VKEdele liigse 

halduskoorma tekitamist;

2. kutsub kõiki arengumaid üles allkirjastama ILO inimväärse töö tegevuskava ning tagama 
vastuvõetavad töönormid, kõrgetasemelise sotsiaalkaitse ja toimiva sotsiaalse dialoogi;

3. õhutab arengumaid edendama hoiustamist ja juurdepääsu laenudele mikrokrediidi, 
mikrokindlustuse ja innovaatiliste laenuvõimaluste kaudu, nagu maapiirkondade 
postkontorid või mobiilipangandus;

4. kutsub arengumaid üles laiendama maaomandit vaeste ja omandiõiguseta inimeste hulgas, 
andes näiteks slummides ebaseaduslikult elavatele kodututele õigused maale, millel nad 
elavad;

Kodakondsus ja valitsustava
5. kutsub tungivalt kõiki arengumaid üles allkirjastama ÜRO korruptsioonivastast 

konventsiooni ning rakendama tõhusalt selle sätteid; nõuab tungivalt ka ELi 
liikmesriikidelt ja ettevõtetelt ÜRO konventsioonist kinnipidamist;

6. usub, et korruptsioonivastased meetmed peaksid olema suunatud ka erasektorile ning 
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tugevdama rahvusvahelist koostööd, näiteks teabevahetuse ja kriminaaltulu jälitamise 
programmide abil;

7. nõuab tungivalt, et kõik arengumaad edendaksid sõltumatuid parlamente, mis tegelevad 
vabalt õigusloome, eelarve ja kontrolliga seotud ülesannetega ning saavad niimoodi aidata
tõhusalt kaasa demokraatia süvendamisele;

8. õhutab arengumaade valitsusi maksimeerima kodanikuühiskonna organisatsioonide 
kaasatust avaliku poliitika kujundamisse ja järelevalvesse;

9. kutsub kõiki riike, kes on võtnud kasutusele kodanikuühiskonna organisatsioonide 
vabadust piiravad seadused, üles niisuguseid õigusakte tühistama;

10. toetab arengumaid nende püüdlustes tugevdada ja süvendada piirkondlikku integratsiooni 
vabakaubanduspiirkondade, piirkondlike majandusühenduste, piirkondlike arengupankade 
jms kaudu;

II   Ühised ülesanded

11. kordab oma nõudmist, et arengumaade eelarvest ja ELi arenguabist eraldataks vähemalt 
20% tervishoiule ja põhiharidusele;

12. toetab meetmeid, näiteks palgatoetusi, mis ergutavad kohalikke arste jääma oma 
kogukondadesse tööle;

13. nõuab suurema tähelepanu pööramist praktilisele tervishoiule, näiteks jaotama 
vereanalüsaatoreid ja koolitama kohalikke inimesi neid kasutama;

14. usub, et kõigis arengustrateegiates tuleks pöörata erilist tähelepanu kõige 
haavatavamatele, eriti naistele, lastele ja puuetega inimestele;

15. rõhutab, et doonorid ja partnerriigid peaksid tagama põllumajanduse, eriti 
väiketalupidamise arengukavas tähtsamale kohale seadmise;

16. toetab investeerimist keskkonnahoidlikesse töökohtadesse, näiteks arendades vaestes 
riikides päikeseenergiat kasutavaid energiaallikaid, mis aitavad samal ajal luua ka töökohti 
ja kaitsta keskkonda;

17. ootab Euroopa Parlamendi ja tema arengumaade piirkondlike kolleegide vahelise koostöö 
suurendamist;

III  Doonorriikide ülesanded

Abi
18. nõuab tungivalt, et kõik rikkad riigid, eriti ELi riigid täidaksid oma kulutustega seotud 

lubadusi, st eraldaksid 2015. aastaks arenguabina vähemalt 0,7% oma kogurahvatulust;
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19. nõuab lisaraha eraldamist, et tegeleda kliimamuutuste ja ülemaailmse majanduskriisi 
mõjudega arengumaades, kuid nõuab tungivalt, et see raha täiendaks praegust arenguabi;

20. kutsub ELi üles pidama kinni oma kaubandusabiga seotud kohustustest;

21. palub veel kord kõigil doonorriikidel pidada paremini kinni abi tõhususe tegevuskavast, 
eriti seoses rahastamise koordineerimise ja vastutusega;

22. nõuab tungivalt, et EL lihtsustaks oma abi ülesehitust ja sellega seotud menetlusi;

23. loodab, et kuna arengupoliitika sidusus on nüüd aluslepingus sätestatud nõue, ei kahjusta 
ELi poliitika mingil moel arendustegevust sellistes valdkondades nagu 
põllumajandustootmine, kaubandus, ränne ja kalandus, ning kavatseb hoolikalt jälgida, 
kuidas EL oma kohustust täidab;

24. kutsub doonorriike üles arukalt investeerima oma kodanikele mõeldud arenguharidusse;

Uued rahastamisallikad

25. nõuab tungivalt, et G20 riigid täidaksid oma lubadused kaotada maksuparadiisid, 
tugevdada finantsturgude järelevalvet ning võtta kasutusele maksualase teabe vahetus ja 
aruandlus riikide kaupa;

26. kutsub G20 ja ELi riike üles astuma samme rahaülekannete odavamaks ja lihtsamaks 
muutmise suunas;

Suutlikkuse suurendamine ja ülemaailmne valitsemine
27. nõuab tungivalt, et EL suunaks oma abi suutlikkuse suurendamisele valdkondades, millest 

saavad otse kasu partnerriikide majandusringkonnad ning mis aitaksid luua töökohti, st 
tõhusate maksusüsteemide loomisele, korruptsioonivastasele võitlusele, institutsioonide ja 
kodanikuühiskonna tugevdamisele, mikrokrediidile ja teistele rahastamisallikatele 
juurdepääsu lihtsustamisele jms;

28. kutsub ELi üles pakkuma haridusvõimalusi arengumaade tudengitele, kuid tagama pärast 
õpinguid nende kodumaale tagasipöördumise, et nad saaksid tuua kasu oma 
kogukondadele;

29. usub, et EL peaks võtma arengumaadega sõlmitavate kaubanduslepingute koostamisel 
arvesse inimõigusi ja valitsemiskriteeriume ning ei tohiks kõhelda karistuste 
kohaldamisel, kui riigid ei suuda oma valitsemisalastest kohustustest kinni pidada;

30. toetab eelarvetoetuste kasutamist üksnes juhul, kui on olemas kindlad tagatised, et toetus 
jõuab sihtkohta ja täidab esialgset eesmärki, ning kui abi saajad täidavad inimõiguste ja 
valitsemisalaseid kriteeriumeid; samuti ootab eelarvetoetuste tõhusamat kontrollimist;

31. õhutab ELi jätkama põhjalikku valimiste vaatlemise programmi ja pöörama tulevikus 
rohkem tähelepanu valimisjärgse olukorra kontrollimisele;

32. toetab arengumaade demokraatlikumat esindatust ülemaailmsetes institutsioonides;
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33. kutsub rahvusvahelisi finantsinstitutsioone kohaldama oma laenude ja kokkulepete suhtes
tingimusi, kui see on tõhus viis, et edendada usaldusväärset riigi rahandust, dünaamilist ja 
töökohtade loomist soodustavat majandust või inimõigusi;

34. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile.


