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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. toonitab, et ambitsioonikas säästva arengu tegevuskava 2030 ja 17 säästva arengu 

eesmärki, milles EL ja liikmesriigid 2015. aasta septembris kokku leppisid, eelkõige 3. 

eesmärk tervishoiu kohta, 4. eesmärk hariduse kohta ja 5. eesmärk soolise 

võrdõiguslikkuse kohta tähendavad, et ELi eelarvest eraldatav arenguabi tuleb hoida 

vähemalt mitmeaastases finantsraamistikus ette nähtud tasemel, samas kui pikas 

perspektiivis tuleb jätkuvalt keskenduda vaesuse kaotamisele, nagu on ette nähtud ELi 

toimimise lepingu artiklis 208; 

2. nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt selle tagamist, et rahastamismehhanismid ja 

eelarveread kajastaksid kõiki tegevuskava 2030 kokkulepitud kohustusi; kutsub ELi ja 

liikmesriike üles koheselt taas võtma kohustust eraldada 0,7 % kogurahvatulust 

ametlikuks arenguabiks ning esitama ajakava ametliku arenguabi järkjärguliseks 

suurendamiseks, et aastaks 2030 eesmärgiks seatud 0,7 %ni jõuda; 

3. nõuab, et komisjon võtaks oma eelarvet puudutavates ettepanekutes vajaduse korral 

täielikult arvesse liidu kohustust teha arengukoostöö küsimuses koostööd erasektori ja 

finantseerimisasutustega; rõhutab seetõttu võimalust võimendada avaliku ja erasektori 

sotsiaalselt vastutustundlike partnerluste, segarahastamise ja muude innovaatiliste 

viiside abil uusi arengut edendavaid vahendeid kooskõlas arengu tulemuslikkusele, 

inimõiguste põhimõtetele ja võrdsusele orienteeritud soovitud tulemustega; ootab 

üksikasjalikke ettepanekuid Aafrika investeerimiskava koostamise kohta, mis peaks 

olema inimestekeskne ja pöörama tähelepanu suutlikkuse suurendamisele ja tehnilisele 

abile, industrialiseerimisele, kaubandus- ja investeerimisvõimalustele, energia 

kättesaadavusele ja infrastruktuuriga seotud nõuetele; rõhutab, et parlament peab 

etendama sellise investeerimiskava toetamises ja järelevalves olulist rolli; 

4. nõuab investeerimist projektidesse, millega edendatakse spetsialistidele kohandatud 

koolitust soopõhise vägivalla ja kahjulike tavade teemal, ning projektidesse, millega 

edendatakse kogukonna kaasamist, arvestades et 2017. aasta on naistevastase vägivalla 

vastu võitlemise Euroopa aasta; 

5. nõuab, et prioriteedid ja rahastamine peegeldaksid soopõhise vägivalla ja 

arenguküsimuste kontinentideülest iseloomu; projektide rahastamisel tuleks seetõttu 

investeerida ELi sidusasse kaasamisse töösse kõigil kontinentidel, et täita soolist 

võrdõiguslikkust käsitlevas komisjoni talituste töödokumendis nimetatud kohustused 

tegelikkuses; 

6. rõhutab, et Süüria kriisist ja muudest enneolematutest konfliktidest tingitud 

humanitaarabi alaste vajaduste murettekitav kasv tähendab, et hädaabireservi 

(väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid) ja paindlikkusinstrumenti 

tuleb kasutada võimalikult suurel määral ning lisaks tuleb humanitaarkriisiga 

tegelemiseks kasutusele võtta ka IV rubriigi varu; on mures, et arenguabi fonde 

mõjutavatel uutel rahastamismehhanismidel on ebakindel eesmärk, ja väljendab 

kahetsust Euroopa Parlamendi hõlmatuse puudulikkuse tõttu; tuletab meelde, et on igati 
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vastu arenguabi kasutamisele muuks kui arenguga seotud eesmärkidel; palub liidul 

tugevdada oma suutlikkust siduda julgeolek ja areng liidu arengupoliitika 

rakendamisega; rõhutab ka vajadust tagada humanitaarabi eelarveridade nõuetekohane 

rahastamine; 

7. on seisukohal, et erifondide loomine peab tagama paindliku reageerimise 

eriolukordadele ning andma tõelise lisaväärtuse, täiendades olemasolevaid 

rahastamisallikaid, ning et nendele fondidele tuleb seetõttu tagada uued rahalised 

vahendid; nõuab tungivalt, et liikmesriigid täidaksid oma lubadused ning teostaksid 

maksed lubatud ulatuses; 

8. rõhutab vajadust käsitleda põhjalikult julgeoleku ja arengu vahelist seost ning täita 

2030. aasta arengukava 16. eesmärk; tuletab siiski meelde, et rahastamine, mis ei vasta 

OECD arenguabi komitee kehtestatud tingimustele, peab pärinema muudest allikatest 

kui arengukoostöö rahastamisvahend või Euroopa Arengufond; 

9. peab arengukoostöö rahastamisvahendi inimarengu eelarverea kärpeid võrreldes 2016. 

aasta eelarvega, selleks et rahastada ELi poliitilisi prioriteete, kahetsusväärseks; leiab, et 

see on vastuolus peamiste arengu tulemuslikkuse põhimõtetega, ja nõuab seepärast 

eelarve taastamist 2016. aasta tasemel; 

10. peab pikalevenivate humanitaarkriisidega tegelemist ülitähtsaks, nagu ka ennetustööle 

ja vastupanuvõime tugevdamisele keskendumist ning koostööd paljude huvirühmadega, 

et aidata katta humanitaarabi meetmete ülemaailmne rahastamispuudujääk; on 

seisukohal, et valmisoleku, ennetuse ja vastupanuvõime seisukohast võiks uurida 

võimalikku sünergilist toimet valitsuste, kodanikuühiskonna ja erasektori vahel, vältides 

samas negatiivset vastastikust mõju; 

11. peab kiiduväärseks komisjoni ettepanekut suurendada partnerriikides erasektori arengu 

toetamist kohalikul tasandil ning nõuab, et vastavad eelarvevahendid kantaks järgmise 

aasta eelarvesse võimalikult vara, kuid mitte muude arenguabis osalejate (nt 

kodanikuühiskonna organisatsioonid) toetamise arvelt; toonitab, kui tähtis on ergutada 

õhkkonda, kus väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad saaksid vastavalt ÜRO 

äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetele soodsalt tegutseda, soodustades selleks 

õigusloomeprotsessi suutlikkuse arendamist, rangeid õigusriigi põhimõtteid, 

usaldusväärseid pangandussüsteeme ja eeskirju, toimivaid maksusüsteeme, suuremat 

läbipaistvust ja vastutust; 

12. nõuab, et 2017. aasta arengueelarve kajastaks järjepidevamalt liidu keskendumist 

ebakindlatele ja vähim arenenud riikidele, noorte töötusele ning soopõhise vägivalla ja 

kahjulike tavade all kannatavatele ning konfliktiolukorda sattunud naistele ja 

tütarlastele; on seisukohal, et arengukoostöö rahastamisvahendi inimarengule suunatud 

eelarveridade kärped on neid vajadusi ning ELi kohustust eraldada vähemalt 20 % 

ametlikust arenguabist põhilistele sotsiaalteenustele, nimelt haridusele ja tervishoiule, 

arvestades kohatud; 

13. peab murettekitavaks, et arengukoostöö rahastamisvahendi Aasiat ja Lähis-Ida 

puudutavatele eelarveridadele on kantud liiga vähe vahendeid, võttes eelkõige arvesse 

väliseid ja sisemisi probleeme ja ebastabiilsust, millega sellised riigid nagu Bangladesh, 

Pakistan, Iraak, Jeemen, Etioopia ja Somaalia peavad toime tulema; 
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14. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid arenguriike tugevate ja 

vastupidavate ning kvaliteetsete avaliku sektori julgeoleku ja rahvatervise süsteemide 

loomisel; palub komisjonil jätkata ravimitele parema juurdepääsu hõlbustamist vaestes 

riikides; kordab vajadust investeerida unarusse jäänud haigustesse; palub komisjonil 

sellega seoses võtta Ebola viirushaiguse suhtes järelmeetmeid; 

15. nõuab, et komisjon tagaks, et kliimamuutuste mõjuga kohanemise ja muude 

kliimameetmete rahastamine ohustatud kolmandates riikides täiendab meetmete 

rahastamist arengukoostöö rahastamisvahendite kaudu; kõnealune kliimameetmete 

rahastamine läheb arvesse liidu kliimameetmete rahastamise kohustuste täitmise 

raames, kuid lisandub arengu rahastamisele ega loeta selle hulka kuuluvaks. 
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