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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) eriaruande ELi abi 
kohta Myanmarile/Birmale ja komisjoni vastuse; tunneb sellega seoses heameelt asjaolu 
üle, et EL täitis juhtivat rolli arenguprioriteetide toetamisel keerulises olukorras ja 
piiratud inimressurssidega, ning märgib samas, et ELi abi leiti olevat ainult osaliselt 
mõjus; rõhutab sarnaselt kontrollikojaga vajadust pöörata suuremat tähelepanu 
siseriiklike tulude kasutuselevõtmisele, eelkõige tärkava turumajandusega riikides; 
väljendab suurt muret ELi eelarvest Myanmarile jätkuvalt antava valdkondliku 
eelarvetoetuse pärast, pidades silmas Myanmari sõjaväe poolt toime pandud jõhkraid 
kuritegusid, mis on dokumenteeritud; 

2. on väga mures komisjoni ettepanekutes esineva jätkuva suundumuse pärast eirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 233/20141 õiguslikult siduvaid sätteid 
selles osas, mis puudutab ametliku arenguabi saamiseks kõlblikke kulusid ja riike, kes 
on kõlblikud saama liidu rahastamist arengukoostöö rahastamisvahendi kaudu; tuletab 
meelde, et ELi 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;

3. tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon vastas Euroopa Parlamendi poolt välisabi 
haldamise aruannete ja võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate kohta esitatud 
märkustele, mis sisaldusid parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonis 2016. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta2, ning tegi muudatusi, et neid parandada; 
märgib, et komisjon edastas parlamendile 2017. aasta välisabi haldamise aruande ilma 
konfidentsiaalsuspiiranguteta, kuid peab kahetsusväärseks asjaolu, et de facto 
juurdepääs neile aruannetele on muutunud keerulisemaks; ootab, et Euroopa Parlamendi 
juurdepääs nendele aruannetele oleks tulevikus lihtsam; 

4. taunib asjaolu, et komisjoni iga-aastased aruanded Euroopa Liidu välistegevuse 
rahastamisvahendite rakendamise kohta avaldatakse järjest hiljem, mis praktiliselt 
takistab parlamendi järelevalvet ja avalikku aruandekohustust, kuivõrd 2016. aastat 
puudutav aruanne avaldati alles märtsis 2018 ja aruanne 2017. aasta kohta on veel 
avaldamata; kutsub komisjoni üles avaldama aruande 2018. aasta kohta hiljemalt 2019. 
aasta septembri lõpuks ja pidama sellest ajakavast kinni ka järgnevatel aastatel;

5. peab kahetsusväärseks, et kõigis iga-aastastes tegevusaruannetes, mille rahvusvahelise 
koostöö ja arengu peadirektoraat on 2012. aastast saadik avaldanud, on aluseks olevate 
tehingute korrektsuse kohta esitatud reservatsioon, mis tähendab, et sisemises juhtimises 
esineb suuri puudusi; 

                                               
1 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).
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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6. rõhutab, et Euroopa Kontrollikoda tuvastas avaliku ja erasektori partnerluste1 (AEP) 
puhul väga kahetsusväärsed asjaolud ja soovitas ELis „mitte edendada AEP 
intensiivsemat ja laiaulatuslikumat kasutamist“; palub komisjonil seda soovitust 
täielikult arvesse võtta, kui ta tegeleb AEPdega arengumaades, kus AEP tulemusliku 
teostamise tingimused on veel keerulisemad kui ELis;

7. märgib, et 2017. aastal sõlmis komisjon ÜRO asutustega lepinguid, mille väärtus oli ligi 
253,5 miljonit eurot ELi eelarvest antava toetusena, ja suurimad toetusesaajad olid ÜRO 
Arenguprogramm (119,21 miljonit eurot), UNICEF (29,34 miljonit eurot) ja ÜRO 
projektiteenuste büroo (20,05 miljonit eurot) ning Maailmapangaga sõlmiti lepinguid 
174,11 miljoni euro väärtuses;

8. on veendunud, et vaesuse algpõhjuste käsitlemiseks on liidu jaoks esmatähtis edendada 
arenguriikides rahu, julgeolekut ja õiglust; tunnistab, et julgeolekualased kulutused on 
eriti vajalikud käimasolevates püüdlustes käsitleda põhjalikult julgeoleku- ja 
arenguküsimuste läbipõimumist ning täita kestliku arengu tegevuskava 2030 16. 
eesmärk;

9. tuletab meelde, et EL on võtnud ühiselt kohustuse eraldada 0,7 % kogurahvatulust 
ametlikuks arenguabiks; palub komisjonil ja liikmesriikidel koostada ja esitada usutav 
ajakava selle taseme järkjärguliseks saavutamiseks; peab kahetsusväärseks, et EL ja 
selle liikmesriigid ei ole 2017. aastal saavutanud edu selle eesmärgi saavutamisel, kuna 
ELi üldine ametlik arenguabi vähenes 0,51 %-lt 0,50 %-le ja mitu riiki vähendas oma 
ametlikku arenguabi; kinnitab, et liidu arenguabi tuleks kasutada tõhusamalt ning et 
ametlikku arenguabi tuleks suunata valdkondadesse, kus seda kõige rohkem vajatakse, 
eelkõige suutlikkuse suurendamisse, hea valitsemistava edendamisse, tervishoidu, 
haridusse, põllumajandusse, veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamisse ning 
energiasektorisse; rõhutab vajadust toetada hooldamist kohapeal väljaõpetatud 
tehnikaspetsialistide osalusel; tuletab meelde kohustust anda vähim arenenud riikidele 
ametlikuks arenguabiks 0,15–0,20 % kogurahvatulust lühikese aja jooksul ning 
saavutada 2030. aastaks 0,20 % eesmärk; 

10. kuna abi andmisel liigutakse otsetoetustelt usaldusfondidele ja segarahastamisele (sh 
Euroopa Kestliku Arengu Fondi kaudu), kutsub nõukogu, komisjoni ja Euroopa 
Investeerimispanka üles sõlmima Euroopa Parlamendiga institutsioonidevahelist 
kokkulepet, mis puudutab läbipaistvust, aruandekohustust ja parlamentaarset kontrolli ja 
põhineb poliitikapõhimõtetel, mis on sätestatud uues Euroopa arengukonsesuses;

11. nõuab programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele“ laiendamist väljapoole Euroopat, 
eelkõige arengumaadesse, pakkudes samal ajal vajalikke rahalisi vahendeid;

12. peab kiiduväärseks soovitusi, mille kontrollikoda on eriaruandes nr 2018/35 avaldanud 
selle kohta, kuidas suurendada valitsusväliste organisatsioonide rakendatavate ELi 
vahendite läbipaistvust, ja mille hulgas on komisjonil soovitatud suurendada oma 
raamatupidamissüsteemis valitsusväliseid organisatsioone puudutava teabe 
usaldusväärsust ning parandada valitsusväliste organisatsioonide rakendatavate 
vahendite kohta kogutud teavet; nõuab peale selle, et komisjon hakkaks neid 
ettepanekuid arvesse võtma enne praeguse ametiaja lõppu;

                                               
1 Eriaruanne nr 9/2018: avaliku ja erasektori partnerlus ELis. Palju puudusi ja vähe kasu.
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13. tunnistab täielikult paljude probleemide keerukust ja vajadust lahendada neid 
mitmekülgsete ja üksteist täiendavate meetmetega, kuid rõhutab, et rahastamist tuleb 
korraldada selgelt ning tuleb täita rahvusvahelisi kohustusi;

14. nõuab arenguvaldkonnas stiimulipõhist lähenemisviisi, rakendades põhimõtet „rohkema 
eest rohkem“ ja võttes eeskujuks Euroopa naabruspoliitika; on veendunud, et mida 
rohkem ja kiiremini teeb riik oma sisereformidega demokraatlike institutsioonide 
rajamise ja tugevdamise ning inimõiguste austamise ja õigusriigi valdkonnas 
edusamme, seda enam toetust peaks ta liidult saama;

15. tunnistab, et ükski riik ei ole arenenud nii, et ei oleks samaaegselt süvendanud 
kaubandussuhteid naabermaade ja ülejäänud maailmaga; ergutab jätkama 
kaubandusabiga seotud tegevuse rahastamist, et arenguriigid võiksid tulevikus palju 
ulatuslikumalt ülemaailmsetes väärtusahelates osaleda; rõhutab siinkohal digitaalse 
ühenduvuse kasvavat tähtsust, et saavutada globaliseerumise eeliste tasakaalustatum 
jaotamine, mis tuleks kasuks arenguriikidele;

16. rõhutab mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamise suurt tähtsust ning 
nõuab eelkõige kohalike lahenduste leidmist, et tagada parem juurdepääs rahastamisele 
ning tugevdada mikrokrediidi- ja tagatissüsteemi;

17. rõhutab, kui oluline on suurendada rahaliste vahendite eraldamist, mille eesmärk on 
toetada arenguriikides head valitsemistava, demokraatiat ja õigusriiki, et edendada 
vastutustundlikke ja läbipaistvaid institutsioone, toetada suutlikkuse suurendamist ja 
osalusel põhinevat otsustamist ning üldsuse juurdepääsu teabele;

18. rõhutab puhta veega varustamise ja uute reoveekäitlusrajatiste ehitamise tähtsust;

19. juhib tähelepanu kütteostuvõimetuse ulatusele ja mõjule arenguriikides ning liidu 
laialdasele osalemisele sedalaadi vaesuse vähendamise püüdlustes; rõhutab, et 
asjaomastes riikides peavad valitsus ja sidusrühmad tegema vaesuse vähendamiseks 
suuri kooskõlastatud pingutusi.
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