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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et ÜROs võetakse peagi vastu ülemaailmsete arengumeetmete 

raamistik aastani 2030, milles keskendutakse säästva arengu eesmärkidele, ning 

ülemaailmsete kliimameetmete raamistik sama aastani; märgib, et seetõttu on 2015. aasta 

inimkonna ja meie planeedi tuleviku seisukohast väga oluline; rõhutab, et EL peab aitama 

teha ettevalmistusi hea tulemuse saavutamiseks Addis Abeba arengu rahastamise 

konverentsil, mis toimub 13.–16. juulil 2015, ning säästva arengu eesmärkide edukaks 

vastuvõtmiseks ja rakendamiseks, muu hulgas läbi eelarveotsuste, mis kasutavad täielikult 

ära olemasolevaid võimalusi mobiliseerida vahendeid arenguabiks; toonitab kohustust 

järgida poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet; 

2. tuletab meelde ELi liikmesriikide ühist ja individuaalset kohustust suurendada 2015. 

aastaks ametliku arenguabi taset 0,7 %ni kogurahvatulust, sh vähim arenenud riikidele 

antava abi puhul vähemalt 0,2 %ni kogurahvatulust, ning 2004. aastal või hiljem ELiga 

liitunud riikide kohustust püüda suurendada ametlikku arenguabi 0,33 %ni 

kogurahvatulust; märgib, et ELi arenguabi võetakse nende eesmärkide puhul arvesse ning 

seetõttu aitab see vähendada enamiku liikmesriikide ametliku arenguabi suurt puudujääki; 

juhib tähelepanu asjaolule, et vähemalt 50 % ELi ametlikust arenguabist tuleb eraldada 

vähim arenenud riikidele; 

3. tuletab meelde arenenud riikide kohustust eraldada eri allikatest uusi ja täiendavaid 

vahendeid arenguriikide kliimameetmete rahastamiseks, nii et need moodustaksid 2020. 

aastaks 100 miljardit USA dollarit aastas; rõhutab, et täiendavuse nõudest tuleb kinni 

pidada, ning toonitab, et ELi arenguabi suurem kasutamine tihedalt kliimaga seotud 

eesmärkide saavutamiseks tähendab, et arenguabi kogumaht peab suurenema vähemalt 

sama palju; toonitab, et ELi arenguabi tuleks kasutada tõhusamalt ja ELi ametlikku 

arenguabi tuleks suunata valdkondadesse, kus seda kõige rohkem vajatakse, näiteks 

suutlikkuse suurendamisse, hea valitsustava edendamisse, tervishoidu, haridusse, 

põllumajandusse, veevarustuse tagamisse ja energeetikasse; 

4. rõhutab, et täiendavuse põhimõtet kohaldatakse ka sihtotstarbeliste vahendite puhul, mis 

on eraldatud pagulaste päästeoperatsioonideks ning vastuvõturajatiste loomiseks, et tulla 

toime suurte sisserändajate vooluga Vahemere piirkonnas;  

5. juhib tähelepanu humanitaarkriisidele Süürias, Iraagis, Lõuna-Sudaanis, Keks-Aafrika 

Vabariigis, Jeemenis ja Ukrainas ning olukorrale riikides, mida on kõige enam mõjutanud 

looduskatastroofid (Haiti ja Nepal) ja Ebola viirus; toonitab, et kriiside keerukus on 

muutnud tõsisemaks ka probleemid, millega EL ülemaailmse toimijana tegelema peab; 

hoiatab ulatuslike eelarvekärbete poliitiliste tagajärgede eest ning toonitab, et praeguste 

ülemaailmsete humanitaarvajaduste erakordne ulatus peab kajastuma humanitaarabi ja 

kodanikukaitse peadirektoraadi rahastamises; 

6. toonitab vajadust pöörata suuremat tähelepanu arengu küsimusele ja täpsustada uue 

ebaseadusliku rände vastu võitlemise tegevuskava rahastamisallikaid; nõuab piisavate 
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rahaliste vahendite tagamist meetmetele, mille abil tegeleda ebaseadusliku rände 

algpõhjustega, ning toonitab, et kõigepealt tuleb keskenduda humanitaarabi andmisele ja 

arengupoliitika sidususe kontrollimisele; 

7. tuletab meelde vajadust järgida kogu Euroopa Liidu välistegevuses poliitikavaldkondade 

arengusidususe põhimõtet, et tagada arenguprogrammide maksimaalne mõju; 

8. nõuab tungivalt, et nõukogu lisaks kõikidele ettepanekutele finantskalkulatsiooni, et 

näidata täpselt, kuidas humanitaarabi eraldatakse; 

9. rõhutab, kui tähtis on säilitada maksete assigneeringud humanitaarabi peatükis vähemalt 

kulukohustuste assigneeringutega samal tasemel, et vältida tagasipöördumist hiljutiste 

aastate olukorra juurde, kus maksete tegemiseks vajalike vahendite suur ja püsiv 

puudujääk takistas kiireloomulist sekkumist ning tõi kaasa maksmata arvete kuhjumise, 

mis avaldas negatiivset mõju ka rakenduspartneritele; juhib tähelepanu vajadusele 

säilitada ka hädaabireservi assigneeringute vastav tase; 

10. toonitab, et õigusriigi taastamine ja inimarengu edendamine läbikukkunud riikides on 

palju pikem ja kulukam protsess, ning rõhutab seetõttu, et 2016. aasta eelarves tuleks 

pöörata erilist tähelepanu Saheli piirkonnale, Aafrika Sarvele ja Kesk-Ameerikale, aga ka 

vähim arenenud riikidele; 

11. peab murettekitavaks hinnanguid humanitaarabi valdkonna tasumata maksete kohta, 

kusjuures kohustused aina kasvavad; toonitab, et vaja on sobivat eelarvet, mis võimaldaks 

ELil humanitaarabimeetmeid ellu viia; nõuab seetõttu tungivalt, et humanitaarabile ja 

katastroofiohu vähendamisele eraldataks rohkem vahendeid; on kindlalt vastu arengu- ja 

humanitaarabi jaoks eraldatud raha ümberjagamisele; 

12. toonitab, kui oluline on, et nõukogu peaks kinni oma kohustusest eraldada ja suunata raha 

igale võetavale meetmele; rõhutab, et 2014. ja 2015. aasta eelarve kasutamata vahendid 

tuleks automaatselt üle kanda 2016. aasta eelarvesse; 

13. kutsub ELi ja liikmesriike üles edendama abi tõhususe tegevuskava, suurendades 

partnerriikide isevastutust, nende arengustrateegiate ühtlustamist, ühist vastutust ning eri 

abimehhanismide ja rahastajate vahelise suurema koordineerimise abil ka abi killustatuse 

vähendamist; 

14. nõuab jätkuvat keskendumist arengule ja ELi ametliku arenguabi olemuse mittemuutmist, 

muu hulgas läbipaistva ja usaldusväärse aruandlussüsteemi abil;  

15. nõuab seetõttu tungivalt, et Euroopa Komisjon, kes on teatanud, et soovib edaspidi 

segarahastamisvahendite kasutamist märkimisväärselt laiendada, viiks ellu Euroopa 

Kontrollikoja segarahastamisvahendite kasutamist käsitlevas eriaruandes antud soovitused 

ning hindaks laenude ja toetuste ühendamise mehhanismi, eriti seoses arengu ning 

finantsilise täiendavuse, läbipaistvuse ja vastutusega;  

16. kutsub komisjoni üles jätkama oma jõupingutusi selle nimel, et muuta teave ja andmed 

ELi antava arenguabi kohta kasutajasõbralikul ja piisavalt üksikasjalikul viisil 

kättesaadavaks. 
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