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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) eriaruande nr 

33/2016 (Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta) üle; juhib tähelepanu 

kontrollikoja järeldusele, et komisjoni koordineerimistegevus on olnud üldjoontes 

mõjus, nagu oli näha üleujutuste ajal Bosnia ja Hertsegoviinas (2014), Ebola viiruse 

puhangu ajal Lääne-Aafrikas (2014–2016) ja Nepali maavärina ajal (2015); kutsub 

komisjoni üles järgima kontrollikoja soovitusi, et ELi kodanikukaitse mehhanismi 

toimimist veelgi parandada; 

2. tõstab esile positiivsed leiud kontrollikoja eriaruannetes nr 30/2016 Hondurase 

prioriteetsetele valdkondadele eraldatud ELi toetuse tõhususe kohta ja 3/2017 ELi abi 

kohta Tuneesiale; rõhutab, et kontrollikoja hinnangul, mis on kooskõlas ELi 

arengukulutusi käsitlevate varasemate eriaruannetega, on liidu raha üldiselt hästi 

kulutatud, mis näitab liidu arenguga seotud kulutuste head kvaliteeti; märgib, et see 

eristub selgelt muude poliitikavaldkondade, nt välisrändepoliitika kulutustest, mille 

näitajad on palju halvemad1; 

3. märgib, et vastavalt kontrollikoja eriaruandele nr 9/2017 ELi toetuse kohta 

inimkaubandusvastasele võitlusele Lõuna- ja Kagu-Aasias oli inimkaubanduse 

kaotamist käsitlev liidu strateegia osaliselt mõjus inimkaubanduse vastase võitluse 

toetamisel selles piirkonnas, kuigi ei ole ilmne, mil määral oli edasiminek tingitud liidu 

meetmetest; juhib tähelepanu asjaolule, et EL ei ole sõlminud ühegi selle piirkonna 

riigiga partnerluskokkulepet inimkaubanduse kaotamiseks; märgib, et kuigi enamik 

projektidest annab positiivseid tulemusi, on need harva jätkusuutlikud; peab 

kahetsusväärseks, et puudub riiklik isevastutus ja pühendumus; on mures saavutatud 

tulemuste ebakindla kestuse üle; 

4. on rahul positiivsete leidudega, mis esitati kontrollikoja eriaruandes nr 11/2017 Kesk-

Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud ELi Bêkou usaldusfondi kohta, mis annab hädaabi 

ja taastamisabi ja seostab sellise reageerimise arenguga; märgib, et seda laadi 

usaldusfondide ja Aafrika usaldusfondi vahel on põhimõttelised erinevused; toetab 

soovitust koostada suunised rahastamisvahendi valimiseks ja toonitab, et need suunised 

peavad kajastama usaldusfondidega seonduvaid võimalikke riske ja puudusi ning seni 

nende kasutamisel saadud vastuolulisi kogemusi; kutsub komisjoni üles tagama 

üksikasjaliku ja korrapärase aruandluse kaudu tõhusad mehhanismid parlamentaarse 

kontrolli tegemiseks fondi kasutamise üle; 

5. on väga mures hiljutistes komisjoni ettepanekutes esineva märgatava suundumuse 

pärast eirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 233/20142 õiguslikult 

siduvaid sätteid selles osas, mis puudutab ametliku arenguabi saamiseks kõlblikke 

                                                 
1 Eriaruanne nr 9/2016 „ELi kulutused välisrändepoliitikale Vahemere lõunaosa ja idanaabruse riikides kuni 

aastani 2014“. 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 233/2014, millega luuakse 

arengukoostöö rahastamisvahend aastateks 2014–2020 (ELT L 77, 15.3.2014, lk 44). 
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kulusid ja riike, kes on kõlblikud saama liidu rahastamist arengukoostöö 

rahastamisvahendi kaudu; tuletab meelde, et liidu kulutuste seaduslikkus on 

usaldusväärse finantsjuhtimise peamine põhimõte ning poliitilised kaalutlused ei tohiks 

muutuda olulisemaks kui selge sõnaga kehtestatud õigussätted; tuletab meelde, et 

arengukoostöö rahastamisvahend on esimene ja kõige olulisem vahend vaesuse vastu 

võitlemiseks; 

6. pooldab eelarvetoetuse kasutamist, kuid nõuab tungivalt, et komisjon määraks paremini 

kindlaks arenguvaldkonnas igal konkreetsel juhul saavutada soovitavad tulemused ja 

hindaks neid selgelt ning eelkõige tugevdaks kontrollimehhanisme, mille abil jälgitakse 

toetust saavate riikide tegevust korruptsiooni, inimõiguste austamise, õigusriigi ja 

demokraatia valdkonnas; väljendab sügavat muret eelarvetoetuse võimaliku kasutamise 

pärast riikides, kus puudub demokraatlik järelevalve, kuna seal ei ole kas toimivat 

parlamentaarset demokraatiat, kodanikuühiskonna vabadusi ja meediavabadust või on 

järelevalveasutuste suutlikkus liiga väike; võtab teadmiseks kontrollikoja eriaruande nr 

35/2016 eelarvetoetuse kasutamise kohta siseriiklike tulude kasutuselevõtu 

soodustamiseks Sahara-taguses Aafrikas, milles leitakse, et komisjoni eelhindamised 

siseriiklike tulude kasutuselevõtu kohta ei ole piisavalt üksikasjalikud ega järgi 

komisjon enda suuniseid, et komisjon ei hinda sageli maksuvabastusi ja kapitali 

ebaseaduslikku väljavoolu ega võta nõuetekohaselt arvesse kaevandamisdividende ega 

seda, kas looduvaradele juurdepääsu litsentsitasud on makstud; on mures, et komisjon 

kasutab siseriiklike tulude kasutuselevõtu tingimusi eelarvetoetuse lepingutes vähe ja 

mõnikord asjakohatult; 

7. on mures, kuna kontrollikoja avalduses1 leiti, et on olemas tõsine oht, et liit ei suuda 

täita oma eesmärki võtta kliimamuutusi arvesse kogu liidu eelarve ulatuses ega 

saavutada eesmärki kulutada 20 % oma kulutustest kliimaga seotud meetmetele; 

8. peab muret tekitavaks kontrollikoja leidu, mille kohaselt liidu säästvate biokütuste 

sertifitseerimissüsteem ei ole täiesti usaldusväärne2; rõhutab võimalikke ebasoodsaid 

tagajärgi arengumaadele, mille kohta on kontrollikoda märkinud järgmist: „Komisjon ei 

nõudnud vabatahtlikelt kavadelt kontrollimist, et sertifitseeritavate biokütuste tootmine 

ei põhjusta olulist negatiivse sotsiaal-majandusliku mõju riski, nagu maa valdamisega 

seotud konfliktid, sunniviisiline töö või laste tööjõu kasutamine, 

põllumajandusettevõtjate kehvad töötingimused, oht tervisele ja turvalisusele“, ning 

palub komisjonil selle probleemiga tegelda; 

9. tõstab esile ELi kalanduskontrolli käsitlevas kontrollikoja eriaruandes nr 8/2017 esitatud 

leiud ja peab kahetsusväärseks selles tuvastatud puudusi; rõhutab, et deklareeritud saak 

võib olla tegelikust püügist oluliselt väiksem, millel võivad olla tõsised tagajärjed 

kalavarudele arengumaade vetes; nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid täielikult 

nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/20093; 

                                                 
1 Eriaruanne nr 31/2016 „Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on kõrgelennulised, 

kuid ebaõnnestumise oht suur“. 
2 Eriaruanne nr 18/2016 „Säästvate biokütuste sertifitseerimise süsteem Euroopa Liidus“. 
3 Nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem 

ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) 

nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, 

(EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning 
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10. ootab, et Euroopa Parlamenti hoitaks täielikult kursis arengukoostöö rahastamisvahendi 

vahearuandega ja temaga konsulteeritaks sel teemal, milles tuleks arvesse võtta 

tegevuskava 2030 ja uut Euroopa konsensust arengu küsimuses; 

11. tuletab meelde ELi ühist lubadust suurendada liidu ja selle liikmesriikide ametlikku 

arenguabi 0,7 %ni kogurahvatulust. 

12. palub komisjonil kasutada arengu valdkonnas stiimulipõhist lähenemisviisi, rakendades 

põhimõtet „rohkema eest rohkem“ ja võttes eeskujuks Euroopa naabruspoliitika; on 

seisukohal, et mida rohkem ja kiiremini teeb riik oma sisereformidega edusamme 

demokraatlike institutsioonide rajamisel ja tugevdamisel, korruptsiooni väljajuurimisel 

ning inimõiguste austamisel ja õigusriigi valdkonnas, seda enam toetust peaks ta liidult 

saama; rõhutab, et selline positiivsel tingimuslikkusel põhinev käsitlus ning suur 

rõhuasetus maakogukondade väikesemahuliste projektide rahastamisele võib tuua kaasa 

tõelise muutuse ning tagada, et liidu maksumaksjate raha kulutatakse säästvamal viisil; 

teisalt mõistab kindlalt hukka kõik katsed viia toetus sõltuvusse piirikontrollist. 

                                                                                                                                                         
tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 

22.12.2009, lk 1). 
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