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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. avaldab ELile tunnustust Euroopa investeerimiskava ja Euroopa Kestliku Arengu Fondi 
eduka käivitamise eest, mille kinnituseks oli 2018. aasta novembriks heaks kiidetud 28 
tagatisvahendit, mille tagatiste kogusumma oli 1,54 miljardit eurot ja mille tulemusel 
tehakse loodetavasti kokku 17,5 miljardi euro eest investeeringuid; rõhutab, et 
praeguseks ei ole rakendamistulemustele veel hinnangut antud ning veel ei saa teha 
järeldusi, kas kasutusala tuleks laiendada ja vahendeid suurendada; rõhutab, et 11. EAFi 
vahehindamisel selgus, et segarahastamine aitab lisavahendeid kaasata ainult 50 % 
juhtudest; peab seetõttu kahetsusväärseks, et komisjon on teinud ettepaneku eraldada 
järgmisel, 2021.–2027. aasta rahastamisperioodil segarahastamiseks rohkem vahendeid;

2. peab kiiduväärseks EAFi kandmist eelarvesse, mille komisjon on ette näinud ELi 
tulevase naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi (NDICI) 
ettepanekus;

3. rõhutab, et Euroopa Kontrollikoda tuvastas avaliku ja erasektori partnerluste (AEP)1

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 liidus;

4. on mures leidude pärast 11. EAFi vahehindamisaruandes, milles on märgitud, et „on 
tõsine oht, et EAFi kasutatakse selliste probleemide lahendamiseks, mis kaugendavad 
seda selle peamisest, vaesuse leevendamise eesmärgist ning mida on keeruline ühitada 
EAFi kesksete väärtustega ja mis ohustavad seda, mida EAF teeb hästi“ ning et 
„hoolimata konsultatsioonidest on valitsuse ja kodanikuühiskonna organisatsioonide 
seisukohti (mõningate märkimisväärsete eranditega, näiteks Vaikse ookeani piirkonnas) 
programmitöö valikutes harva arvesse võetud“ ning et „seega kasutati 11. EAFi 
programmitöös kontsentreerumise põhimõtte kohaldamisel ülevalt-alla lähenemisviisi, 
kuid seda Cotonou lepingu keskse partnerluspõhimõtte arvelt“; peab kahetsusväärseks, 
et seni on komisjon neid leide täielikult ignoreerinud;

5. tuletab meelde kontrollikoja eriaruande peamisi järeldusi Bekou usaldusfondi kohta, 
sealhulgas seda, et fondi loomine vastas Kesk-Aafrika Vabariigi oludele ja selle mõju 
oli soodne; rõhutab, et seda hinnangut kajastati suures osas 2018. aasta veebruaris Kesk-
Aafrika Vabariiki lähetatud arengukomisjoni ajutise delegatsiooni järeldustes ja 
delegatsioon leidis kokkuvõttes, et fond suudab asjakohaselt käsitleda vajadusi, mis 
ulatuvad taastamisest ja elatusvahendite pakkumisest pikaajalisema arenguni; tuletab 
meelde, et fond loodi ELi hädaolukorra usaldusfondina, mille kestus on 60 kuud ja mis 
lõpeb juulis 2019, ja et selle pikendamine näib mõistlik, kuid selleks on vaja Euroopa 
Parlamendi nõusolekut;

6. võtab teadmiseks ELi Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi (EUTF) 

                                               
1 Eriaruanne nr 9/2018 „Avaliku ja erasektori partnerlus ELis: palju puudusi ja vähe kasu“.
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tulemused; tuletab aga meelde, et EUTFi kaudu eraldatavaid rahasummasid, mis on 
pärit arenguga seotud eelarveridadelt, ei tohi kasutada julgeolekumeetmeteks, millega 
seatakse ohtu rändajate õigused; tuletab meelde, et ELi arengukoostöö peamised 
eesmärgid peavad olema vaesuse kaotamine ja kestlik areng; rõhutab, et EUTFi 
projektide kavandamise keskmes peavad olema inimõigused ja nende projektidega tuleb 
toetada asjaomastes riikides inimõiguste tagamist; soovitab tungivalt soodustada EUTFi 
programmides soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist ning kõige 
vähem kaitstute (sh lapsed ja puudega inimesed) kaitsmist;

7. võtab teadmiseks, et nii Euroopa Kontrollikoda1 kui ka 11. EAFi vahehindamisaruande 
autorid on EUTFi rakendamisega seoses esile tõstnud arvukaid probleeme: 

 seoses projektide rakendamisega oli EUTFi mõju tegevuse kiirendamisele 
võrreldes tavapärase arenguabiga küllaltki piiratud;

 probleemid, mis puudutavad EUTFi projektide tõenäolist tulemuslikkust ja 
jätkusuutlikkust ning liidu suutlikkust nende rakendamist hoolikalt seirata;

 Põhja-Aafrika ja Aafrika Sarve piirkonna projektiettepanekute valikukriteeriumid 
ei ole dokumenteeritud;

 tulemuslikkuse mõõtmisel on suured puudused;

 riskihindamisraamistikku ei ole;

on seisukohal, et nende leidude tõttu on EUTFi lisaväärtus väga küsitav;

8. peab kahetsusväärseks, et 8., 9., 10. ja 11 EAFi 2017. aasta kulutustes oli olulisel määral 
vigu ja erinevalt ELi üldeelarve kulutustest on see veamäär tõusuteel; rõhutab, et vead 
esinevad peamiselt tehingutes, mis on seotud projektidega, mida viivad ellu 
rahvusvahelised organisatsioonid ja liikmesriikide koostööasutused, ning et sedalaadi 
analüüsitud tehingutest oli kvantifitseeritavaid vigu 36 % tehingutest, mida on tohutult 
palju; nõuab tungivalt, et komisjon koostaks nende leidude kohta üksikasjalikud 
selgitused ja esitaks Euroopa Parlamendile selge kava, milles on toodud meetmed, mida 
on selle väga murettekitava olukorra parandamiseks vaja võtta;

9. 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;

10. märgib, et kontrollikoda leidis Aafrika julgeolekule antavas ELi toetuses (mida sageli 
rahastatakse EAFi kaudu) kahetsusväärseid asjaolusid:

 Nigeri ja Mali sisejulgeolekujõudude tugevdamine on olnud aeglane ning 
isevastutus ja jätkusuutlikkus on suur probleem2;

                                               
1 Eriaruanne nr 32/2018.
2 Eriaruanne nr 15/2018 „Nigeri ja Mali sisejulgeolekujõudude tugevdamine: edusammud on napid ja 
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 Aafrika rahu ja julgeoleku struktuurile antud ELi toetuse mõju on olnud väike1;

rõhutab, et on suur oht, et toetusest, mida EL annab Aafrika rahutagamisrahastu kaudu 
AMISOMi missioonil osalevatele Burundi sõduritele, rahastatakse kaudselt Burundi 
režiimi, mille suhtes on EL kehtestanud sanktsioonid; tuletab meelde, et rahvusvahelise 
koostöö ja arengu peadirektoraat on kulutuste kohta, mis ta on teinud Aafrika 
rahutagamisrahastu toetamiseks, aastaid reservatsiooni esitanud;

11. on sellega seoses seisukohal, et järjest suurem tähelepanu, mida EL pöörab julgeoleku-
ja arenguküsimuste seosele, tekitab usaldusväärses finantsjuhtimises suuri probleeme, 
ning palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel olla Aafrika julgeolekule ELi toetuse 
andmisel palju ettevaatlikum;

12. väljendab suurt muret selle pärast, et aastatel 2016, 2017 ja 2018 nälg maailmas 
suurenes ja praegu kannatab kroonilise alatoitumuse all üle 820 miljoni inimese, kuid 
ELi ja selle liikmesriikide ametliku arenguabi osakaal toidu ja toitumisalase 
kindlustatuse tagamisel vähenes samal ajal umbes 8 %-lt 2014. aastal 6 %-le 2016. 
aastal ning toiduga kindlustatuse eelarvelised kulukohustused olid komisjoni hallatavate 
vahendite raames 2017. aastal märkimisväärselt vähenenud;

13. märgib, et 2017. aastal sõlmis komisjon ÜRO asutustega lepinguid, mille väärtus oli 
EAFist antava toetusena üle 411 miljoni euro, ja suurimad toetusesaajad olid ÜRO 
Arenguprogramm (166,33 miljonit eurot), FAO (152,86 miljonit eurot) ja UNICEF 
(98,44 miljonit eurot) ning Maailmapangaga sõlmiti lepinguid 92 miljoni euro 
väärtuses;

14. arvestades Ühendkuningriigi olulist rolli arengus, nõuab kindlalt, et liidu ja 
Ühendkuningriigi vahelised tihedad suhted püsiksid ka pärast Ühendkuningriigi 
lahkumist, et sellega kaasnev kahju oleks minimaalne;

15. kordab oma kindlat reservatsiooni selle suhtes, et komisjon esitas ja EAFi komitee 
võttis 2017. aastal vastu Eritrea riikliku soovituskava ja iga-aastase tegevusprogrammi, 
kuigi reformide või inimõiguste olukorra parandamise kohta Eritreas puudusid veenvad 
tõendid; tuletab meelde komisjoni ja kõrge esindaja kohustust Euroopa Parlamenti 
sellega seonduvast korrapäraselt teavitada;

16. nõuab tungivalt, et komisjon määraks paremini kindlaks, millised tulemused tuleb 
arenguvaldkonnas igal konkreetsel juhul saavutada, ja hindaks neid selgelt ning 
eelkõige tugevdaks kontrollimehhanismi, mille abil jälgitakse toetust saava riigi 
tegevust korruptsioonivastase võitluse, 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;

17. kuna abi andmisel liigutakse otsetoetustelt usaldusfondidele ja segarahastamisele (sh 
Euroopa Kestliku Arengu Fondi kaudu), kutsub nõukogu, komisjoni ja Euroopa 

                                                                                                                                                  
aeglased“.
1 Eriaruanne nr 20/2018 „Aafrika rahu ja julgeoleku struktuur: ELi toetus tuleb ümber suunata“.
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Investeerimispanka üles sõlmima Euroopa Parlamendiga institutsioonidevahelist 
kokkulepet, mis puudutab läbipaistvust, aruandekohustust ja parlamentaarset kontrolli ja 
põhineb poliitikapõhimõtetel, mis on sätestatud uues Euroopa arengukonsesuses;

18. tunneb heameelt selle üle, et peetakse Cotonou lepingu järgseid läbirääkimisi, et AKV-
ELi raamistikku säilitada;

19. 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;

20. nõuab programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele“ laiendamist väljapoole Euroopat, 
eelkõige arengumaadesse, ja selleks vajalike rahaliste vahendite eraldamist;

21. peab kiiduväärseks soovitusi, mille Euroopa 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;

22. 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;

23. 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;

24. 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;

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

26. juhib tähelepanu energiaostuvõimetuse 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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