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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. lükkab otsustavalt tagasi nõukogu poolt arengukoostöö ja humanitaarabi rahastamises 

tehtud kärped; 

2. peab arengukoostöö rahastamisvahendi eelarveridadel tehtud kärpeid eriti kohatuteks, 

pidades silmas uute säästva arengu eesmärkidega seotud suuri rahastamisvajadusi ja 

liidu poolt käesoleva aasta juulis toimunud ÜRO arengu rahastamise konverentsil 

võetud kohustust suurendada ühist ametlikku arenguabi 0,7 %-ni kogurahvatulust; 

3. tuletab meelde arenenud riikide võetud kohustust suurendada arenevate riikide 

kliimameetmete rahastamist ning tagada, et selle puhul oleks tegemist muu kui kliimaga 

seotud ametliku arenguabi kõrval uute ja täiendavate rahaliste vahenditega; rõhutab, et 

see kohustus eeldab ametliku arenguabi kogusumma suurendamist vähemalt sama suure 

summa võrra; märgib selle kohustuse olulisust seoses uue ülemaailmse 

kliimakokkuleppe saavutamise väljavaatega hiljem käesoleval aastal; 

4. märgib, et pagulaste ja riigisiseste põgenike arv on maailmas kasvanud enneolematu 

suuruseni – 60 miljonini – ning et sellest tulenevalt on suurenenud vajadus 

humanitaarabi järele; tunneb heameelt asjaolu üle, et nõukogu on säilitanud komisjoni 

eelarveprojektis humanitaarabiks ette nähtud summad; on siiski seisukohal, et artiklisse 

23 02 01 tuleks lisada 26 miljonit eurot, mida tuleks kasutada hariduse andmiseks 

põgenikelaagrites ning häda- ja kriisiolukordades, kuna sellega on võimalik anda 

inimelusid päästvaid oskusi, anda lastele tulevikuväljavaateid ja kaitsta neid 

radikaliseerumise eest; 

5. on seisukohal, et praegust pagulaskriisi silmas pidades ei tohi eelarveprojektis 

eelarvereale 21 02 07 05 rände ja varjupaiga jaoks ette nähtud summasid vähendada, 

vaid neid tuleks pigem suurendada; rõhutab, et asjaomast eelarverida tuleks kasutada 

selliste meetmete jaoks, millega käsitletakse rände algpõhjuseid ja toetatakse 

rändevoogude nõuetekohast juhtimist arenguriikides; 

6. juhib tähelepanu ka vajadusele suurendada vahendeid eelarvereal 21 02 08 02, kuna 

kohalikel asutustel on suur roll põhiliste sotsiaalteenuste osutamisel ja linnastumisega 

seotud probleemide lahendamisel 2015. aasta järgses arenguraamistikus. 
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