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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et uue mitmeaastase finantsraamistiku esimestel aastatel tekkis eelarves 

suur maksete puudujääk, mis avaldas kahjulikku mõju välistegevusprogrammide 

elluviimisele; nõuab, et selle probleemi kordumise vältimiseks nähtaks rubriigis 4 ette 

piisav maksete summa; 

2. nendib väga ulatuslikku ülemaailmset vajadust humanitaarabi, katastroofiohu 

vähendamise, katastroofideks ja epideemiateks valmisoleku ja vastupanuvõime 

suurendamise järele arengumaades; nendib peale selle sellele vajadusele avalduvat survet, 

mille põhjuseks on konfliktide ja sõdade tagajärjed, inimõiguste rikkumine, halb 

valitsemine ja korruptsioon, põhiliste sotsiaalteenuste kehv osutamine, k.a nõrgad 

tervishoiusüsteemid, üldise tervisekindlustuse puudumine ning vähesed investeeringud 

tervishoiu uuendusse, üha kasvav majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus, samuti 

kliimamuutused ja konkurents nappide ressursside pärast; peab vajalikuks parandada 

arengu- ja humanitaarabi ressursside ja abi rahaliste vahendite läbipaistvust, nendega 

seotud vastustust ja aruandlust ning nende kiiret heakskiitmist eelarvepädevate 

institutsioonide poolt, kui see on vajalik, pidades eelkõige silmas hiljuti kehtestatud 

säästva arengu tegevuskava 2030 ning poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtete 

järgimist; on veendunud, et see teenib ka ELi huve, sest aitab tulevikus ära hoida 

rändesurvet; 

3. märgib, et kulutused, mida riigid teevad pagulastega seoses oma territooriumil, on küll 

osaliselt kaetud OECD arenguabi komitee ametliku arenguabi määratlusega, kuid need ei 

aita tagada arengumaades säästvat arengut ega võidelda rände algpõhjustega; märgib, et 

teatavad liikmesriigid on hakanud oma territooriumil pagulastega seoses tehtud kulutusi 

aruannetes sagedamini ametliku arenguabina kajastama; kordab, et tõhusate 

humanitaarabimeetmete ja arenguprogrammide eesmärk peaks olema võidelda 

arengumaades rände algpõhjustega ning meetmeid ega programme ei tohiks rakendada 

ELi arenguabivahendite ega muude valdkondade meetmete arvelt; 

4. tuletab meelde, et rände- ja pagulaskriis on ELi eelarvele suurt mõju avaldanud ja see 

nõuab kiiret tegutsemist ka järgmistel aastatel; toetab ELi eelarves aastatel 2014–2016 

rubriikide 3 ja 4 vahendite täielikku ärakasutamist; nõuab sellega seoses ülemmäärade 

asjakohast tõstmist, et rände- ja pagulaskriisiga nõuetekohaselt võidelda; 

5. tunnistab, et säästva arengu 16. eesmärgi kõikide aspektide saavutamiseks tuleb teha 

kulutusi; on veendunud, et rahu, õigusriigi põhimõtte, inimõiguste, hea valitsemistava ja 

hariduse edendamine arengumaades on oluline selleks, et saavutada rahu ja julgeolek ning 

vähendada vaesust ja ebavõrdsust ning et pikemas perspektiivis vaesus kaotada; on vastu 

arenguabi kasutamisele muuks kui arenguga seotud eesmärkidel, mis on selgelt sätestatud 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208; rõhutab, et asjakohane rahastus, mis ei ole 

ametlik arenguabi, peab tulema muudest vahenditest kui arengukoostöö rahastamisvahend 

või Euroopa Arengufond või muud mehhanismid, mida rahastatakse ainult nendest 

vahenditest, nagu Aafrika jaoks mõeldud ELi hädaolukordade usaldusfond; 
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6. rõhutab seoses puhkevate epideemiatega vajadust piisavate tervishoiukulutuste järele; 

tuletab meelde, et säästva arengu 3. eesmärgi täitmiseks on vaja tõhusaid ja ulatuslikke, 

taskukohase hinnaga ravimitega tervishoiusüsteeme; innustab üleilmsete 

terviseprobleemidega – mis võivad kergesti tabada ka Euroopat ennast – võitlemiseks 

paremini kasutama kõiki mitmeaastase finantsraamistiku programme, nagu „Horisont 

2020“, arengukoostöö rahastamisvahend, Euroopa Arengufond või liidu kolmas 

mitmeaastane tervisevaldkonna tegevusprogramm; 

7. rõhutab, et usaldusfondid loodi seetõttu, et ELi eelarves napib vahendeid ja paindlikkust, 

mida on vaja suurte kriiside korral kiireks ja terviklikuks tegutsemiseks; nõuab, et leitaks 

toimiv lahendus, kuidas eelarvepädevad institutsioonid saaksid teha täielikku kontrolli, et 

parandada eelarve ühtsust ja järgida demokraatliku omavastutuse põhimõtet; 

8. tuletab meelde, et EL on andnud jõulisi lubadusi abi tõhususe kohta ja eelkõige 

arenguprogrammide demokraatliku omavastutuse põhimõtte järgimise kohta abisaajate 

poolt ning ELi abi kooskõlastamise kohta arengumaade prioriteetidega; märgib, et seda 

põhimõtet tuleb järgida meetmete puhul, mida EL võtab seoses rändega, nt ELi Aafrika 

usaldusfondi puhul, mis loodi selleks, et vältida Euroopa Arengufondi pikavõitu 

menetlusi, mille puhul järgitakse abi tõhususe põhimõtteid; palub komisjonil esitada 

ettepaneku selle kohta, kuidas rahastada Aafrika rahutagamisrahastut muudest 

vahenditest; 

9. märgib lisaks, et niisugused julgustavad arengusuunad nagu need, mis on esinenud 

Myanmaris/Birmas ja Colombias, nõuavad piisavat Euroopa Liidu poolset reageeringut ja 

rahastust; 

10. rõhutab, et säästva arengu eesmärkide saavutamiseks on vaja piisavaid vahendeid, ning 

märgib, et kogu ELi ametlik arenguabi moodustas 2015. aastal ELi kogurahvatulust 0,47 

%; peab kahetsusväärseks, et ELil ei õnnestunud 2015. aastal täita lubadust anda 

kogurahvatulust ametlikuks arenguabiks 0,7 %; tuletab meelde, et EL uuendas hiljuti 

ühiselt antud lubadust suurendada oma ametlikku arenguabi 0,7 %ni kogurahvatulust; 

juhib tähelepanu asjaolule, et see eeldab olulisi suurendusi, ning rõhutab, et seda tuleks 

arvesse võtta mitmeaastase finantsraamistiku muutmisel; kutsub liikmesriike üles võtma 

vastu selge kava, kuidas täita lubadus anda kogurahvatulust ametlikuks arenguabiks 0,7 

%; 

11. tuletab meelde, et õigeaegset ja prognoositavat humanitaarabi rahastamist on kõige parem 

tagada siis, kui maksete ja kulukohustuste vahel ei ole erinevust, ning nõuab, et komisjon 

esitaks ettepaneku, millega tagada, et humanitaarabimeetmetega seotud maksed on alati 

sama suured kui kulukohustused; 

12. nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid lõpetaksid abisumma näitamise tegelikust 

suuremana ning jätaksid ametliku arenguabi aruannetest sellised kulutused (nt pagulastega 

seoses tehtud kulutused, arvestuslikud üliõpilastega seotud kulud, seotud abi, 

laenuintressid ja võlakergendus) välja; 

13. toetab ELi-poolset kliimameetmete rahastamist arengumaades ning nõuab kindlalt, et 

arengumaad järgiksid kohustust mitte lasta niisugusel abil kahjustada kliimamuutustega 

mitteseotud ametlikku arenguabi; nõuab kindlalt lisavajaduste katmiseks lisavahendite 

kasutuselevõttu; 
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14. nõuab mitmeaastase finantsraamistiku arenguprogrammide vahehindamist, mille aluseks 

on nende tulemuste kõrvutamine seatud sihtide ja eesmärkidega, vahendite kasutamise 

suutlikkus ja ELi lisaväärtus, võttes arvesse praeguse raamistiku hilinenud rakendamist ja 

vahepeal võetud kohustusi, nagu säästva arengu eesmärgid; soovitab, et ebapiisavalt 

täidetud kulukohustuste täitmiseks nähakse vajaduse korral ette vajalikud vahendid;  

15. tuletab meelde ELi kohustust eraldada vähemalt 20 % ametlikust arenguabist põhilistele 

sotsiaalteenustele, keskendudes haridusele ja tervishoiule; on arvamusel, et kõrgeimal 

saavutataval tasemel tervis on põhiline inimõigus ning et üldine juurdepääs tervishoiule ja 

-kindlustusele, k.a seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused, on võimas 

vahend arengu soodustamiseks ning põhjapaneva tähtsusega soolise võrdõiguslikkuse, 

parema toitumise ja haridustulemuste edendamisel; toonitab seepärast vajadust 

tervishoiuga seotud kulutuste järele seoses kiiresti levivate epideemiatega ning pidades 

silmas vajadust laiaulatuslike investeeringute järele vastupidavate tervishoiusüsteemide 

loomiseks ning oluliste ravimite taskukohase kättesaadavuse tagamiseks paljudes madala 

ja keskmise sissetulekuga riikides, et saavutada 2030. aasta tegevuskava eesmärgid. 
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