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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. tunnistab, et kogu maailmas elab 1,5 miljardit inimest ebakindlates ja konfliktidest 

mõjutatud piirkondades ja ebakindlates riikides ning et üha rohkem on valitsusvõimuta 

alasid, mis jätab palju inimesi vaesusse ja seadusetusse ning süvendab korruptsiooni ja 

vägivalda; 

2. rõhutab vajadust koordineeritud välistegevuseks, mille puhul kasutatakse diplomaatilisi, 

julgeoleku- ja arengualaseid vahendeid selleks, et taastada usaldus ning püüda lahendada 

sõdade, sisekonfliktide, turvatunde puudumise, ebakindluse ja üleminekuperioodiga 

seotud probleeme; 

3. väljendab heameelt seatud eesmärgi üle selgitada, millistes piirides osaleb Euroopa Liit 

ÜRO ja Aafrika Liidu rahutagamisoperatsioonidel; tuletab meelde, et ELi eelarvet ei saa 

otseselt kasutada sõjaväeliste või kaitseoperatsioonide finantseerimiseks (ELi lepingu 

artikli 41 lõige 2); kritiseerib asjaolu, et paljusid (sõjalisi) rahuvalvemissioone rahastab 

Aafrika rahutagamisrahastu, millel on selged turvalisuse ja sõjaliste jõudude kasutamise 

prioriteedid ja mida rahastatakse peamiselt Euroopa Arengufondist; rõhutab, et ELi 

arengupoliitika põhieesmärk (ELi toimimise lepingu artikkel 208) on vaesuse 

vähendamine ja pikemas perspektiivis selle kaotamine;  

4. taunib asjaolu, et 28. septembri 2015. aasta rahuvalveteemalisel juhtide tippkohtumisel 

andis ELi 28 liikmesriigist lubadusi ainult 11; 

5. märgib muret võimaliku läbipaistvuse puudumise üle ELi rahutagamisoperatsioonides; 

rõhutab, et kaebuste, sealhulgas finantsprobleemide tekkimisel tuleb läbi viia põhjalik 

uurimine; rõhutab, et inimõiguste rikkumisega seotud kuritegude, nagu seksuaalne 

ärakasutamine, seksuaalne vägivald ja inimkaubandus, eest tuleks vastutusele võtta ja 

karistada, kuna hiljutiste juhtumite puhul on ilmsiks tulnud ka ELi rahutagajate osalemine; 

tuletab meelde vajadust parandada praegust ELi rahutagamisoperatsioonide rahastamist, 

nii et see ei tuleks kahjuks teistele fondidele, eriti sellistele, mis on suunatud nende riikide 

arengu toetamisele, kus rahutagamisoperatsioonid aset leiavad; rõhutab, et Aafrika Liit 

peaks rahvusvahelise üldsuse toel kandma suuremat vastutust Aafrika julgeoleku eest; 

seda silmas pidades kiidab heaks Aafrika Liidu 15. juuni 2015. aasta otsuse eraldada 25 % 

oma vahenditest Aafrika Liidu rahutagamisoperatsioonide eelarvesse; rõhutab, et 

piirkondlikke mehhanisme tuleks tugevdada; on seisukohal, et ELi välistegevuse tõhususe 

tagamiseks tuleb ELi rahastamisvahendeid ja piirkondlikke programme kasutada sidusal 

viisil, süsteemsema ühise kavandamisega;  

6. peab kahetsusväärseks, et Aafrika rahutagamisrahastut rahastatakse endiselt peamiselt 

Euroopa Arengufondist, kuigi kui Aafrika rahutagamisrahastu 2003. aastal moodustati, 

nähti selgelt ette, et selle rahastamine Euroopa Arengufondi vahenditest on ajutine; palub 

komisjonil teha ELi mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise käigus ettepanek 

integreerida rahutagamisrahastu finantseerimine ELi eelarvesse, mida võiks teha 

julgeolekusektoris suutlikkuse suurendamiseks mõeldud uue vahendi abil; leiab, et see 

finantseerimisviis lahendaks rahutagamisrahastu teatavate kulude rahastamiskõlblikkusega 
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seotud jätkuvad probleemid; 

7. rõhutab, et Euroopa välisteenistusel tuleb ÜRO asutuste suhtes töötada välja oluliselt 

tõhusam ja strateegilisem käsitlusviis, eriti seoses välisrahastamisvahendeid käsitleva 

programmitööga; palub kõrgel esindajal ja ELi asjaomastel delegatsioonidel tagada 

ebastabiilsetes piirkondades ELi kohapealse abi suurem nähtavus; 

8. usub, et rahu ja julgeolek on arengu jaoks vajalikud eeltingimused; rõhutab, kui oluline on 

käsitleda konfliktide algpõhjuseid ja nõuab jätkusuutliku arengupoliitika tugevdamiseks 

laiaulatusliku kava koostamist, et tagada pikaajaline areng; tuletab meelde vajadust näha 

ette vahendeid, mille abil astuda selgeid samme demokraatia ja demokraatlike väärtuste 

suunas, nagu hea valitsemistava, õigusriigi põhimõte, põhiõiguste austamine ning 

mistahes alustel diskrimineerimise keeld, aga samuti jätkusuutliku majanduse ja stabiilse 

ühiskonna suunas; märgib, et tsiviilkonfliktide ennetamist ja rahutagavaid tegevusi ei tohi 

jätta tähelepanuta rahu ja julgeolekuga seotud sõjaväeliste lühiajalise kriisiohjamise 

aspektide arvelt; rõhutab, et uute konfliktide tekkimise vältimiseks on vaja 

konfliktitsoonide ja nende vahetu ümbrusega seotud laiaulatuslikku kava; nõuab sellega 

seoses varajase hoiatamise süsteemi täies ulatuses ära kasutamist; 

9. peab kahetsusväärseks, et tihtipeale on „rahuvalveoperatsioonid“ üksnes suunatud 

pinnapealse julgeoleku ebakindlale säilitamisele; nõuab operatsioonide kontseptsiooni, 

struktuuri ja isegi nende nimetuste põhjalikku ümbermõtestamist; kinnitab ja rõhutab 

vajadust operatsioonide järele, mis tõepoolest tegelevad sõja, ebastabiilsuse ja madala 

arengutaseme sügavate põhjustega konkreetses piirkonnas ja millel on kõrge 

vastupidavuse tase; 

10. nõuab sellega seoses, et ELi toetus kodanikuühiskonna organisatsioonidele peaks 

paigutuma kõigis partnerlussuhetes senisest väljapaistvamale kohale ning kõigis 

välistegevuse instrumentides ja programmides tuleks püüelda strateegilisemate sidemete 

poole kodanikuühiskonna organisatsioonidega kõigis koostöövaldkondades, eriti rahu ja 

julgeoleku tegevuskavas; tuletab meelde, et nõukogu on tunnistanud kodanikuühiskonna 

organisatsioonide üliolulist rolli;  

11. juhib tähelepanu terrorismist tulenevale ohule Aafrikas ja üha suuremale hulgale 

terrorirühmitustele nagu Boko Haram; rõhutab mõjusate terrorismivastaste 

poliitikameetmete toetamise olulisust arenguriikides ja noortele töökohtade loomise 

toetamise olulisust, sest töötus muudab nad terrorirühmitustele kergeks sihtmärgiks; 

12. tuletab meelde, et mitmetes konfliktipiirkondades kasutatakse seksuaalset vägivalda 

sõjalise relvana; rõhutab, et naised ja tütarlapsed on konfliktide ajal eriti kaitsetud; rõhutab 

nende kaitsmise vajadust väljaõppe saanud ja inimõigusi austavate relvajõudude toel; 

13. tuletab meelde, et uues säästva arengu tegevuskavas aastani 2030 on rahu tunnistatud 

arengu jaoks väga oluliseks ning sisse on viidud säästva arengu 16. eesmärk rahu ja 

õigluse kohta; 

14. rõhutab, et rahu, stabiilsuse ja arengu tagamiseks on vaja ühtset ja terviklikku 

lähenemisviisi; rõhutab tungivalt vajadust tegelda arenguküsimustega pikas perspektiivis, 

võttes arvesse probleemi algpõhjuseid, kuid mõistab karmilt hukka katse kasutada 

arengule eraldatud vahendeid selleks, et tegutseda hoopis teistes – isegi kui need on 
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omavahel seotud – valdkondades nagu rahu ja julgeolek;  

15. tuletab meelde, kui suure tähtsusega on stabiilsuse ja arengu eesmärkide saavutamise 

jaoks desarmeerimine, pöörates eriti tähelepanu mittesõjaväelistele võitlejatele ja 

ebakorrapärastele üksustele; 

16. rõhutab vajadust vaadelda rahutagamisoperatsioone konfliktide ennetamise, konfliktide 

lahendamise, rahu kindlustamise ja konfliktijärgse arengu järjepidevuse seisukohalt; on 

seisukohal, et ELi välistegevus ebakindlates ja konfliktidest mõjutatud riikides peaks 

keskenduma julgeoleku ja arengu toetamisele konfliktide ennetamise ja suutlikkuse 

suurendamise kaudu, tegeldes nii ebastabiilsuse algpõhjustega; kinnitab taas vajadust 

toetada reforme julgeolekusektoris selleks, et tagada rahvaste kaitse ja muuta 

investeeringud arengumaades turvaliseks; rõhutab vajadust ÜRO, Aafrika Liidu, ELi ja 

muude kaasatud osaliste tervikliku lähenemise järele rahuvalveoperatsioonides; 

17. rõhutab, et ELi ja ALi vahel peab olema pidev poliitiline dialoog rahu ja julgeolekuga 

seotud probleemide üle ja selle üle, kuidas kindlustada rahutagamisrahastu saavutused 

pikemas perspektiivis; 

18. rõhutab, et tähelepanu tuleb pöörata poliitilistele, humanitaaralastele ja arengupoliitilistele 

jõupingutustele, mida toetavad tsiviilotstarbelised rahuvalveoperatsioonid, ja et 

sõjaväeliste osapoolte ja sõjalise võimekuse toetust peaks kasutama viimase abinõuna; 

soovitab, et sõjalised rahuvalveoperatsioonid peaksid olema osa laiemast ulatuslikust 

lähenemisviisist, mis võtab arvesse julgeoleku ja arengu vahelisi seoseid, ja et neid tuleks 

koordineerida humanitaar- ja arengupoliitikaga nii operatsioonide käigus, et aidata kaasa 

konfliktide rahumeelsele lahendamisele, kui ka hiljem, et muuta lahendus jätkusuutlikuks; 

tuletab meelde, et inimõigused ja õigusriik peaksid alati moodustama vägede väljaõppes 

olemusliku osa; rõhutab, et humanitaarvajadusi tuleks rahuldada põhjaliku vajaduste 

hindamise alusel; 

19. märgib sügava murega ja taunib suurt hulka naiste seksuaalse ärakasutamise ja 

sundprostitutsiooni, laste prostitutsiooni ja lastega kaubitsemise juhtumeid, mis tihti 

levivad rahutagamisoperatsioonide käigus ja kohe pärast neid; palub kõigil asjaomastel 

ametiasutustel – eriti kui EL nendes operatsioonides osaleb – teha viivitamata kõik endast 

oleneva, et neid õigusrikkumisi peatada, ohvreid kaitsta, süüdlased kohtu ette tuua ja 

asetada inimõigused kõigi mainitud operatsioonide raames võetud initsiatiivide 

keskmesse.  
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