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3. juhib tähelepanu, et aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamine peab jääma 
Euroopa Liidu põhieesmärgiks; rõhutab, et 
vaesuse vähendamist aastatuhande 
arengueesmärkide täitmise kaudu tuleb 
üheselt pidada kogu ELi poliitika 
üldraamistikuks ning et see peab selgelt 
kajastuma kõigis asjaomastes 
poliitikavaldkondades, sealhulgas 
kaubanduspoliitikas, ning õigusaktide 
ettepanekutes; arvab, et aastatuhande 
arengueesmärke ei tohiks pidada 
tehniliseks küsimuseks, mis lahendatakse 
lihtsalt rohkem raha või 
kaubavahetusvõimalusi pakkudes, ilma 
vaesuse algpõhjuseid välja selgitamata ja 
kõrvaldamata; 

3. juhib tähelepanu, et aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamine peab jääma 
Euroopa Liidu põhieesmärgiks; rõhutab, et 
vaesuse vähendamist aastatuhande 
arengueesmärkide täitmise kaudu tuleb 
üheselt pidada kogu ELi arengupoliitika 
üldraamistikuks ning et see peab selgelt 
kajastuma kõigis asjaomastes 
poliitikavaldkondades, sealhulgas 
kaubanduspoliitikas, ning õigusaktide 
ettepanekutes; arvab, et aastatuhande 
arengueesmärke ei tohiks pidada 
tehniliseks küsimuseks, mis lahendatakse 
lihtsalt rohkem raha või 
kaubavahetusvõimalusi pakkudes, ilma 
vaesuse algpõhjuseid välja selgitamata ja 
kõrvaldamata; 
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 5 a. kutsub ELi ja liikmesriike üles võtma 
tugevamaid aruandemeetmeid seoses oma 
kohustusega anda 2015. aastaks 0,7% 
oma kogurahvatulust abile, sealhulgas 
algatama ametliku arenguabi 
eksperthindamise protsessi, mille käigus 
hinnataks välisasjade nõukogus 
edusamme 0,7% eesmärgi saavutamiseks 
2015. aastal ja mis lõpeks aruande 
esitamisega Euroopa Ülemkogule ja 
Euroopa Parlamendile; 
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13. kutsub liikmesriike, komisjoni ja 
rahvusvahelist üldsust üles tegema uusi 
jõupingutusi vähimarenenud riikide 
võlgade kustutamiseks ning tegutsema 
arengumaade võlakoorma kergendamise 
nimel, sh kehtestama arengumaadele 
intressivaba moratooriumi võlgade 
tagasimaksmisel kuni aastani 2015; 

13. kutsub kõiki liikmesriike ja 
rahvusvahelist üldsust üles tegema uusi 
jõupingutusi selliste vähim arenenud 
riikide võlakoorma kergendamiseks, kes 
on järginud vastutuse, läbipaistvuse ja 
hea juhtimistava põhimõtteid; 
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25. palub ELil mitte avaldada oma 
kaubanduspoliitika kaudu vaestele 
riikidele survet avada oma tundlikud 
turusektorid, kui nende areng ei võimalda 
konkureerida maailma mastaabis õiglastel 
alustel, ning samal ajal edendada 
Euroopa Liidu kaubandusabi vaesemaid 
soosivat suunitlust; 

25. kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust 
üles toetama õigusriigi ja 
korruptsioonivaba juhtimise põhimõtet, 
töötlevat tööstust ja tootmise 
mitmekesistamist ning tõhusat 
infrastruktuuri arengumaades, et 
tugevdada nende suutlikkust konkureerida 
maailma mastaabis õiglastel alustel; 
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