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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. toetab eelarvetoetuse kasutamist, kuid nõuab tungivalt, et komisjon määratleks paremini 

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 või kodanikuühiskonna vabadusi ja meediavabadust või 

on järelevalveasutuste suutlikkus liiga väike; võtab teadmiseks Euroopa 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 komisjoni enda suuniseid, et komisjon ei hinda sageli maksuvabastusi ja 

kapitali ebaseaduslikku väljavoolu ning et ta ei võta nõuetekohaselt arvesse 

kaevandamisdividende ega seda, kas loodusvaradele juurdepääsu litsentsitasud on 

makstud; on mures, et komisjon kasutab siseriiklike tulude kasutuselevõtu tingimusi 

eelarvetoetuse lepingutes vähe ja mõnikord asjakohatult; 

2. peab kahetsusväärseks hanke-eeskirjade korduvat eiramist Euroopa Arengufondi (EAF) 

vahendite kasutamisel1; rõhutab, et see on pidev probleem, millele Euroopa 

Kontrollikoda on aastaid tähelepanu juhtinud; kutsub komisjoni üles leidma sellele 

probleemile lahenduse, mis võib muutuda veelgi olulisemaks, kuna ELi Aafrika jaoks 

mõeldud hädaolukorra usaldusfondi raames tehtavaid hankeid on kiirendatud; 

3. peab kiiduväärseks Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 11/2017 Kesk-Aafrika 

Vabariigi jaoks ette nähtud ELi Bêkou usaldusfondi kohta; tunnistab, et vaatamata 

mõnedele puudustele oli usaldusfond lootusrikas algus, ning märgib, et usaldusfond 

loodi kiire vastusena vajadusele ühendada hädaabi, taastus- ja arenguabi; kutsub 

komisjoni üles järgima kontrollikoja soovitusi, et valmistada ette suunised 

rahastamisvahendi valiku kohta (usaldusfond või muu); on arvamusel, et sellised 

suunised peavad kajastama usaldusfondidega seotud võimalikke riske ja puudusi ning 

neis tuleb arvesse võtta usaldusfondide kasutamisest seni saadud vastuolulisi kogemusi; 

peab kahetsusväärseks, et usaldusfond ei ole märkimisväärselt parandanud üldist 

rahastajate koordineerimist; 

4. ootab, et Euroopa Parlamenti hoitakse täielikult kursis 11. EAFi vahekokkuvõttega ja 

temaga konsulteeritakse sellel teemal, milles tuleks võtta arvesse kestliku arengu 

tegevuskava 2030 ja uut Euroopa konsensust arengu küsimuses, aga ka järgida täielikult 

arengu tõhususe põhimõtteid, mida kinnitati ülemaailmse partnerluse Nairobi 

kõrgetasemelisel foorumil, ja eelkõige toetust saavate riikide isevastutust prioriteetide 

eest; 

                                                 
1 Eelarveaasta 2016 aastaaruanne 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondist (EAF) rahastatud tegevuste kohta, 

Euroopa Kontrollikoda. 
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5. rõhutab, et pidades silmas puuduolevat rahastamist, mida on vaja kaugeleulatuvate 

arengueesmärkide saavutamiseks, võib otsustavat rolli täita erasektor; märgib, et 

lisaressursside kaasamisel võib olla kasulikuks vahendiks segarahastamine, tingimusel 

et selle kasutamine on nõuetekohaselt põhjendatud, selle lisaväärtus on tõendatud ja see 

vastab arengu tõhususe põhimõtetele; 

6. palub komisjonil kasutada arengu valdkonnas stiimulipõhist käsitlust, 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 ja õigusriigi põhimõtte austamisel, 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; 

mõistab teisalt kindlalt hukka kõik katsed viia toetus sõltuvusse piirikontrollist; 

7. väljendab muret selle pärast, et Euroopa Kontrollikoja avalduse1 kohaselt on tõsine oht, 

et liit ei suuda täita oma eesmärki võtta kliimamuutusi arvesse kogu liidu eelarve 

ulatuses ega saavutada eesmärki kasutada 20 % oma kulutustest kliimaga seotud 

meetmetes; 

8. väljendab muret Euroopa Kontrollikoja järelduse pärast, et ELi säästvate biokütuste 

sertifitseerimise süsteem ei ole täielikult usaldusväärne2; rõhutab võimalikke 

negatiivseid tagajärgi arenguriikidele, sest nagu kontrollikoda märkis, „ei nõudnud 

komisjon 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 seetõttu komisjonil seda probleemi käsitleda. 

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

kuid ebaõnnestumise oht suur“, Euroopa Kontrollikoda, 2016. 
2 Eriaruanne nr 18/2016 „Säästvate biokütuste sertifitseerimise süsteem Euroopa Liidus“. 



 

AD\1143526ET.docx 5/6 PE612.391v02-00 

 ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 24.1.2018    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

17 

0 

4 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Charles 

Goerens, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda 

McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, 

Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Bogdan Brunon Wenta, Joachim 

Zeller 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Ádám Kósa, Paul Rübig, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Jean Lambert, Miroslav Mikolášik 

 



 

PE612.391v02-00 6/6 AD\1143526ET.docx 

ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

17 + 

ALDE Charles Goerens 

NI Eleftherios Synadinos 

PPE György Hölvényi, Ádám Kósa, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, 

Bogdan Brunon Wenta 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein 

Verts/ALE Jean Lambert, Judith Sargentini 

 

0 – 

 

4 0 

EFDD Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano 

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey 

PPE Joachim Zeller 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


