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Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning 

ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi 

koostöö rahastamine 

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2013. aasta resolutsioon Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 

ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–

2020 tehtava ELi koostöö rahastamist (11. Euroopa Arengufond) käsitleva mitmeaastase 

finantsraamistiku ettevalmistamise kohta (2012/2222(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse ühelt poolt AKV riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle 

liikmesriikide vahel 23. juunil 2000. aastal alla kirjutatud Cotonou lepingut1,  

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa ja 27. novembri 2001. 

aasta ülemereterritooriumide assotsieerimise otsust2, millega assotsieeriti EL (enne EÜ) 

teatavate ülemeremaade ja -territooriumidega, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus ülemeremaade ja -territooriumide 

Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus) (COM 

(2012)0362), mille komisjon võttis vastu 16. juulil 2012. aastal ja mille üle peetakse 

praegu läbirääkimisi nõukogus, 

– võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 2011. aasta teatist „Aafrika, Kariibi mere ja 

Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega 

ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamist (11. Euroopa Arengufond) 

käsitleva mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamine” (COM(2011)0837), 

– võttes arvesse komisjoni 13. oktoobri 2011. aasta teatist „Muutuste kava ELi 

arengupoliitika mõju suurendamiseks” (COM(2011)0637),  

– võttes arvesse komisjoni 21. juuni 2001. aasta teatist „Tegevusprogramm soolise 

võrdõiguslikkuse suurendamiseks ühenduse arengukoostöös” (COM(2001)0295), 

– võttes arvesse komisjoni 12. septembri 2012. aasta teatist „Demokraatia ja säästva 

arengu juured: Euroopa koostöö kodanikuühiskonnaga välissuhete valdkonnas” 

(COM(2012)0492), 

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2011. aasta teatist „Euroopa 2020. aasta strateegia 

aluseks olev eelarve” (COM(2011)0500), 

– võttes arvesse 20. detsembril 2005. aastal vastu võetud Euroopa konsensust arengu 

                                                 
1 EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3. Muudetud leping allkirjastati 25. juunil 2005 

Luxembourgis (ELT L 287, 28.10.2005, lk 4) ja 22. juunil 2010 Ouagadougous (ELT L 
287, 4.11.2010, lk 3). 

2 ELT L 314, 30.11.2001, lk 1. Otsust on muudetud otsusega 2007/249/EÜ (ELT L 109, 
26.4.2007, lk 33). 



küsimustes, samuti Euroopa arengualast tegevuskava ja selle alusel vastu võetud 

suuniseid, 

– võttes arvesse 18. detsembri 2007. aasta Euroopa konsensust humanitaarabi valdkonnas, 

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2012. aasta ja 15. oktoobri 2012. aasta järeldusi,  

– võttes arvesse Euroopa Liidu poolt 23. detsembril 2010 ratifitseeritud ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni artiklit 32, 

– võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee resolutsiooni puuetega inimeste 

kaasatuse kohta arenguriikides (AKV-EL/100.954/11), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks ja naiste 

mõjuvõimu suurendamiseks arengukoostöös (2010–2015), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid, mis käsitlevad naiste ja tütarlaste vastu 

suunatud vägivalda ja võitlust nende diskrimineerimise kõigi vormide vastu, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48, 

– võttes arvesse arengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ning naiste õiguste ja 

soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0049/2013), 

A. arvestades, et sisekokkulepe, millega luuakse 10. Euroopa Arengufond, aegub 31. 

detsembril 2013. aastal, ning arvestades, et komisjon esitas oma teatises 

(COM(2011)0837) sisekokkuleppe eelnõu, mis peaks eelmist kokkulepet asendama 

alates 1. jaanuarist 2014; 

B. arvestades, et ajavahemikku 2014–2020 käsitlevat eelnõu arutatakse nõukogus ilma 

parlamendi osaluseta; arvestades siiski, et miski ei takista parlamenti koostamast 

algatusraportit 11. Euroopa Arengufondi kohta komisjoni teatise alusel, mis sisaldab 

sisekokkuleppe eelnõud;  

C. arvestades, et komisjon ei kavatse Euroopa Arengufondi kanda eelarvesse 2014. aastal, 

vaid alles alates 2021. aastast, mis on äärmiselt kahetsusväärne; arvestades, et on 

asjakohane juba praegu teha selleks ettevalmistusi, et ei väheneks AKV-ELi koostööle 

ja üldiselt arenguabile eraldatavad vahendid; 

D. arvestades vajadust näha 11. Euroopa Arengufondile ette piisav rahastamine, et liit 

saaks pidada kinni arengukoostöö valdkonnas rahvusvahelisel tasandil võetud 

kohustustest ja eraldada 0,7% oma SKPst arenguabile ning aidata seeläbi kaasa 

aastatuhande arengueesmärkide täitmisele; 

E. arvestades, et aastatuhande arengueesmärke käsitlevad eduaruanded näitavad ebaühtlast 

edenemist, ning eelkõige seda, et aastatuhande arengueesmärgid emade ja laste tervise 

küsimustes jäävad enamikus AKV riikides 2015. aastaks saavutamata;  

F. arvestades, et rahastamisettepanekud ajavahemikuks 2014–2020, mida praegu nõukogus 

arutatakse, on nii Euroopa arengupoliitika tuleviku seisukohast kui ka ÜMTsid ELiga 

siduva ühenduse seisukohast murettekitavad; 



G. arvestades, et kuigi on vaja veel teha suuri jõupingutusi, on ELi abi üha tõhusam ja 

ühenduse meetmeid rahvusvahelise solidaarsuse edendamiseks toetab rohkem kui kolm 

neljandikku Euroopa kodanikest; 

H. arvestades, et uuenduslik rahastamine on tingimata vajalik, et suurendada ametlikku 

arenguabi, tagades, et äri- ja finantssektor annavad õiglasema panuse; 

I. arvestades, et abiandjad ei tohiks nõuda partnerriikidelt omavastutuse põhimõtte 

kohaldamist ning samal ajal jätta neid ilma rahalistest vahenditest, mida nad vajavad 

oma institutsioonide ja avalike teenuste konsolideerimiseks; 

J. arvestades, et arenguriigid peavad kiiresti looma maksusüsteemid, mis võtavad arvesse 

nende kodanike maksevõimet; 

K. arvestades, et oma teatises muutuste kava kohta soovis komisjon, et Euroopa 

arengupoliitika vahendite (mille hulka kuulub ka 11. Euroopa Arengufond) jagamisel 

kohaldataks eristamise põhimõtet, ning viis sisse temaatilise suunitluse põhimõtte ning 

toetuste ja laenude kombineerimise ning erasektori toetamise;  

L. arvestades, et Euroopa konsensuses arengu küsimuses ja Cotonou lepingus 

tunnustatakse kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste keskset rolli vaesusevastases võitluses ja hea juhtimistava edendamisel;  

M. arvestades, et ülemereterritooriumide assotsieerimise otsuse ettepanekus tunnistatakse 

ÜMTde eripära, mistõttu nad seisavad silmitsi AKV riikidest erinevate probleemidega; 

arvestades, et ÜMTd ei tohiks seetõttu enam saada abi Euroopa Arengufondist, vaid ELi 

eelarvesse selleks otstarbeks kirjendatud rahastamisvahendist; 

N. arvestades, et ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide 

rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel 23. juunil 2000. 

aastal Cotonous sõlmitud partnerluslepingus (2000/483/EÜ) on kehtestatud, et naiste 

olukorda ja soolise võrdõiguslikkuse küsimusi võetakse süstemaatiliselt arvesse 

kõikides valdkondades – poliitilises, majanduslikus ja ühiskondlikus elus; 

O. arvestades, et Euroopa Liidu tegevuskavas tunnistatakse naiste kaasamise ja soolise 

võrdõiguslikkuse perspektiivi olulisust partnerriikide arengu ja aastatuhande 

arengueesmärkide täitmise seisukohast ning et sooline võrdõiguslikkus on üks ELi 

tegevuse prioriteetseid suundi muutuste kava raames; 

11. Euroopa Arengufondi eesmärgid 

1. tuletab meelde, et nii Euroopa arengupoliitika (ELi toimimise lepingu artikkel 208) kui 

ka Cotonou lepingu ja Euroopa konsensuse arengu küsimuses peamised eesmärgid on 

vaesuse vähendamine ja lõpuks selle kaotamine; rõhutab seetõttu, et 11. Euroopa 

Arengufondist AKV riikidele antud vahenditest vähemalt 90% peab vastama OECD 

arenguabi komitee kehtestatud ametliku arenguabi kriteeriumidele; 

2. on seisukohal, et selle eesmärgi saavutamiseks tuleb kahekordistada jõupingutusi kõige 

vähem edenenud aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks, mis on eelkõige seotud 

põhiliste sotsiaalsektorite ja soolise võrdõiguslikkusega, nagu on ette nähtud Cotonou 

lepingu artiklites 22, 25 ja 31; kinnitab oma toetust aastatuhande arengueesmärkidega 



seotud algatustele ja kokkulepetele ning nõuab, et komisjon ja liikmesriigid eraldaksid 

kokkuleppel AKV riikidega 11. Euroopa Arengufondist 20% põhilistele 

sotsiaalteenustele, eelkõige tervishoiule ja algharidusele, et kindlustada aastatuhande 

arengueesmärkide 2, 3, 4, 5 ja 6 ning muude rahvusvahelisel tasandil arengu valdkonnas 

võetud kohustuste täitmine; palub sellega seoses, et 11. Euroopa Arengufondi ja selle 

kavandamise suhtes kohaldataks soolisi tulemusnäitajaid, mis on kavandatud soolise 

võrdõiguslikkuse suurendamist ühenduse arengukoostöös käsitlevas tegevusprogrammis 

ning mis tagaks, et erimeetmete võtmine ja sooküsimuste edendamine toimub kõikides 

programmides nõuetekohaselt ja kontrollitult; 

3. kutsub komisjoni ja partnerriike tungivalt üles pidama prioriteetseks toetust, mille 

eesmärk on tõhustada tervishoiusüsteeme, et tagada emade, reproduktiiv- ja laste tervise 

valdkonnas juurdepääs põhilistele tervishoiuteenustele, pöörates eelkõige tähelepanu 

kõige vaesemale elanikkonnale ja HIV/AIDSi vastu võitlemisele, tuletades meelde, et 

need on aastatuhande arengueesmärgid, mille puhul on mitmetes AKV riikides vähe 

edusamme tehtud; 

4. on seisukohal, et eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks on tähtis kaasata ühiskonna 

kõige haavatavamad rühmad, teiste seas (kuid mitte ainult) naised, lapsed ja puuetega 

inimesed, kõikidesse vaesuse kaotamise projektidesse nii programmitöö kui ka 

rakendamise ja hindamise etappides; 

5. tunneb heameelt selle üle, et komisjon soovib arenguriikides käsitleda sotsiaalkaitse 

küsimusi strateegilisemalt ja koordineeritumalt, ning palub, et partnerluses AKV 

riikidega töötataks välja integreeritud sotsiaalkaitsepoliitika, milles võetakse arvesse ka 

alusmehhanismide toetamist, nagu sotsiaalkaitse alammäärade loomine 11. Euroopa 

Arengufondi raames; 

ÜMTde majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine 

6. tuletab meelde, et Euroopa Arengufondist rahastatakse mitte ainult AKV ja ELi 

partnerlust, vaid ka ÜMTde ja ELi assotsiatsiooni, mis hõlmab 26 ÜMTd,  

7. väljendab heameelt asjaolu üle, et kavandatavas ÜMTde assotsieerimise otsuses 

tunnistatakse vajadust luua ÜMTdega uus jätkusuutlik partnerlus, mis juhindub neljast 

uuest eesmärgist: 

– ÜMTde konkurentsivõime suurendamine, 

– ÜMTde kohanemisvõime parandamine,  

– ÜMTde haavatavuse vähendamine, 

– ÜMTde ja teiste partnerite vahelise koostöö edendamine; 

8. peab kahetsusväärseks, et liidu eelarves puudub ÜMTde jaoks ette nähtud 

rahastamisvahend, mis võimaldaks selleks eraldatud vahendite demokraatlikku ja 

läbipaistvat kontrolli; 

9. kutsub üles tegema paremat koostööd äärepoolseimate piirkondade, AKV riikide ja 

ÜMTde naabruses asuvate kolmandate riikide vahel, kombineerima omavahel nende 



piirkondade, riikide ja maade suhtes kohaldatavaid eri rahastamisvahendeid ning 

parandama ÜMTde ja äärepoolseimate piirkondade juurdepääsu vaatlejatena AKV-ELi 

parlamentaarse ühisassamblee täiskogu istungitele kooskõlas assamblee kodukorraga;  

Eelarvesse kandmine ja rahastamispakett 

10. nõuab taas kord Euroopa Arengufondi viimist eelarvesse järgmisel programmiperioodil 

ja vaikimisi aastast 2021, lisades Euroopa Arengufondi täielikult mitmeaastase 

finantsraamistiku 4. rubriiki („Euroopa roll maailmas”), sest see aitaks tõhusamalt 

edendada liidu prioriteete ja temaatilisi toetusi ning parandaks ELi kui maailma suurima 

arenguabi andja tegevuse demokraatlikku kontrolli, nähtavust, prognoositavust ja 

järjepidevust; 

11. palub komisjonil valmistada Euroopa Arengufondi eelarvesse kandmine ette nii sujuvalt 

kui võimalik, andes Euroopa Parlamendile regulaarselt teavet ning tehes tihedat 

koostööd AKV riikidega, et tagada nende kaasatus Euroopa Arengufondi tulevasse 

rakendamisse; 

12. väljendab heameelt selle üle, et 11. Euroopa Arengufondi liikmesriikide panustamise 

põhimõtted on sarnased liidu eelarve omadega, ning väljendab heameelt selle üle, et 11. 

Euroopa Arengufondi programmiperiood viidi vastavusse liidu mitmeaastase 

finantsraamistiku kehtivusajaga; 

13. toetab komisjoni ettepanekut eraldada 11. Euroopa Arengufondile kokku 30 319 000 

000 eurot (2011. aasta hindades) ja nõuab, et 11. Euroopa Arengufondile ja muudele 

koostöövahenditele, sealhulgas arengukoostöö rahastamisvahendile ettenähtud summade 

abil saab hoitaks ametlikku arenguabi praegusel tasemel või seda isegi suurendataks, et 

aidata liikmesriikidel saavutada eesmärk eraldada oma SKPst 0,7% ametlikuks 

arenguabiks; 

14. rõhutab, et võttes arvesse teatavate AKV riikide suurt haavatavust seoses 

katastroofiohuga, on Euroopa Arengufondist rahastatavates arenguprogrammides vaja 

palju investeerida katastroofiohu vähendamisse; rõhutab, et selline investeerimine on 

äärmiselt tähtis selleks, et vähendada hädaolukorrast tingitud vajadusi ja suurendada 

AKV riikide vastupanuvõimet; 

15. peab äärmiselt kahetsusväärseks liikmesriikide poolt 8. veebruari 2013. aastal sõlmitud 

kokkulepet, mis näeb ette komisjoni 2012. aasta juulis tehtud ettepanekus soovitatud 11. 

Euroopa Arengufondi vahendite vähendamine 11% võrra; juhib tähelepanu asjaolule, et 

nõukogu korduvalt võetud kohustus saavutada 2015. aastaks arenguabi valdkonna 

eesmärgid ning rahvusvahelise solidaarsuse edendamiseks ettenähtud riiklike ja liidu 

eelarvevahendite märkimisväärne kärpimine on omavahel teravas vastuolus; 

16. on seisukohal, et kui eelarvekärpeid jätkatakse, on liit ja selle liikmesriigid peamiste 

ametliku arenguabi andjatena suures osas vastutavad, kui 2015. aastaks ei suudeta täita 

eesmärki vähendada vaesust maailmas poole võrra;  

17. rõhutab, et eelkõige kriisi ajal on tähtis, et liidu eelarve suudaks vastata tekkivatele 

raskustele, kuna see võimaldab rahastamist, mis riiklikul tasandil ei oleks võimalik, 

eelkõige arengu rahastamist; nõuab sellega seoses omavahendite, nt finantstehingute 

maksu loomist, et liidu eelarve ei sõltuks enam ainult maksete assigneeringute tasemest; 



18. nõuab, et sõltumata 11. Euroopa Arengufondile eraldatavate summade ja 

jaotuspõhimõtete erinevustest, peab Euroopa Arengufondi kaudu ÜMTdele antud 

vahendite üldjaotus vastama komisjoni soovitatule; 

19. soovib, et AKV riikide vahelisele programmile ja piirkondlikele programmidele 

ettenähtud vahendite osakaal oleks 11. Euroopa Arengufondi raames sama nagu 10. 

Euroopa Arengufondis ja Euroopa Arengufondis nähtaks ette eraldamata ja paindlik 

rahastamispakett ning et seejuures oleks tagatud maksimaalne täiendavus tulevase 

üleaafrikalise programmiga, mis on ette nähtud tulevase arengukoostöö 

rahastamisvahendi raames, kuna nende vahenditega rahastatakse osaliselt uut 

kriisileevenduskava, mis hõlmab AKV riike tabada võivaid rahvusvahelise mõõtmega 

väliseid vapustusi (eelkõige finants-, toidu- või humanitaarkriisi), ning ka kiireloomulist 

humanitaarabi; rõhutab, et need programmid on tähtsad, kuna nad aitavad tõhustada 

AKV riikide valmisolekut kriisideks, nende vastupanuvõimet ning koordineerimist 

hädaabi, taastustööde ja arengu vahel; 

20. on arvamusel, et 11. Euroopa Arengufondi vahenditest tuleks umbes 5% eraldada 

komisjoni toetuskuludeks, et tagada selle vahendi tõhus haldamine; 

Euroopa arengupoliitika reform ja 11. Euroopa Arengufond 

21. tuletab meelde, et Cotonou leping peaks jääma 11. Euroopa Arengufondi 

põhiraamistikuks; 

22. on seisukohal, et eristamise põhimõtte konkreetne rakendamine 11. Euroopa 

Arengufondi vahenditele juurdepääsu puhul saab olla kasulik ainult juhul, kui seda 

tasakaalustab haavatavuse indeks, mis täiendab SKP kriteeriumi, hõlmab riigi vaesuse ja 

ebavõrdsuse indeksit ning milles arvestatakse arengumaade hulka kuuluvate väikeste 

saareriikide erilist olukorda vastavalt Cotonou lepingu artikli 2 viimasele taandele; 

tuletab meelde, et AKV riikidest partnerid võivad selle põhimõtte omaks võtta ainult 

tiheda poliitilise dialoogi tulemusel; 

23. tunnistab siiski, et poliitilise dialoogi raames on eristamise põhimõtte rakendamine 

vältimatu, kuna see võimaldab keskmise ja keskmisest kõrgema sissetulekuga AKV 

riikidel muutuda heaoluriikideks, kujundada välja riiklik poliitika jõukuse 

ümberjaotamiseks ning võidelda tulemuslikult vaesuse ja ebavõrdsuse vastu; 

24. rõhutab siiski, kui oluline on säilitada 11. Euroopa Arengufondi raames riiklikud 

assigneeringud, kuna Euroopa arenguabil võib olla jätkuvalt otsustav mõju teatavates 

keskmise või keskmisest kõrgema sissetulekuga AKV riikides ebavõrdsuse 

vähendamiseks tehtavate reformide toetamisel; 

25. on arvamusel, et eristava lähenemise puhul tuleb arvesse võtta ka ebakindlate riikide 

erilist olukorda lähtuvalt põhimõttest, et riigi ebaõnnestumisel on tagajärjed 

elanikkonnale äärmiselt negatiivsed ning need teevad olematuks kõik arengu 

valdkonnas saavutatud edusammud; rõhutab, et läbikukkunud riigis õigusriigi 

taastamine on oluliselt vaevalisem ja aeganõudvam kui ebakindlate riikide suurem 

toetamine, ning rõhutab, et seetõttu tuleks pöörata 11. Euroopa Arengufondi 

programmiperioodil erilist tähelepanu Saheli ja Somaali poolsaare piirkonnale; 

26. märgib, et muutuste kava sisaldab uusi ettepanekuid, sealhulgas eri toetuste ja laenude 



kombineerimise ja erasektori toetamise kohta; kinnitab, et nimetatud uute mehhanismide 

kasutamise eesmärk peaks olema esiteks tuua arengumaade kodanikud välja vaesusest ja 

abist sõltuvusest ning aidata kaasa erasektori tugevdamisele AKV riikides, vastasel 

korral edendatakse ebajätkusuutlikku arengut ja kasvu; palub, et komisjon teataks 

Euroopa Parlamendile, milliseid tulemusi annab uuring, mille komisjon hiljuti tellis 

erasektori osalemise kohta liidu toetuste ja laenude kombineerimisega seotud tegevuste 

arendamises ja laiendamises; 

27. tunnistab, et uutel rahastamisviisidel, nagu toetuste ja laenude kombineerimine, on 

riiklike vahendite vähenemise taustal teatavaid eeliseid; palub sellegipoolest, et 

komisjon ja Euroopa Investeerimispank (EIP) viiksid läbi põhjalikud ja sõltumatud 

mõju-uuringud, mis mõõdaksid uute rahastamisviiside mõju vaesuse vähendamisele, 

keskkonnale jne; avaldab sellega seoses heameelt selle üle, et hiljuti võeti kasutusele 

tulemuste mõõtmise raamistik („Results Measurement Framework”), mille indeks 

võimaldab EIP-l mõõta kõigi oma ELi-väliste operatsioonide arengualast mõju; palub, 

et komisjon avaldaks täpsed suunised ja kriteeriumid, et selgitada põhimõtteid, millest 

tuleb juhinduda projektide valikul nende uut tüüpi vahendite rakendamise raames; 

kutsub üles suurendama koostoimet ja täiendavust komisjoni, EIP ja teiste Euroopa 

kahepoolsete finantsasutuste, nt arengupankade tegevuse vahel; 

28. tunnistab, kui tähtis on toetada AKV riikides erasektorit, eelkõige mikroettevõtjaid ning 

väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid, et soodustada jõukuse loomist ja ettevõtetele 

soodsa keskkonna tekitamist, mis võimaldab kaasavamat ja jätkusuutlikumat 

majanduskasvu, et vähendada vaesust; 

29. võtab teadmiseks, et on loodud ELi väliskoostöö- ja arenguplatvorm, kus parlament 

osaleb vaatlejana ning mille eesmärk on anda suuniseid olemasolevate toetuste ja 

laenude kombineerimise ühendmehhanismide kohta; on arvamusel, et 

kodanikuühiskond ja EIP ei ole sellesse uude struktuuri piisaval määral kaasatud; kutsub 

seega komisjoni üles kaasama kodanikuühiskonna otseselt platvormi töösse ja 

tunnistama, et EIP-l on platvormi juhtimisel ELi finantsasutusena ainulaadne roll; 

30. võtab teadmiseks komisjoni muutuste kavas soovitatud temaatilise suunitluse; rõhutab, 

et selline suunitlus ei tohi jätta tähelepanuta teatavate riikide erivajadusi, ning tuletab 

meelde, et kuna demokraatlik heakskiitmine on abi tõhususe alus, peavad olema dialoog 

arengukoostöö kõigi osalistega, eelkõige kodanikuühiskonna esindajate ja kohalike 

omavalitsustega, aga ka paindlikkus kesksel kohal nende sektorite kindlaksmääramisel, 

kuhu rahalised vahendid koondatakse ja mis on märgitud riiklikes sihtprogrammides; 

31. nõuab, et viivitamata rakendataks AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee resolutsiooni 

puuetega inimeste kaasatuse kohta arenguriikides, eriti selle artikleid 19, 20, 21 ja 22, et 

11. Euroopa Arengufond oleks kaasav ja kõigile kättesaadav; 

32. tunneb heameelt selle üle, et ÜRO algatus „Säästev energia kõigi jaoks” saab 10. 

Euroopa Arengufondi raames liidult suurt toetust, mis ulatub 500 miljoni euroni, ning 

nõuab, et see jätkuks 11. Euroopa Arengufondi raames; 

33. tunneb heameelt selle üle, et põllumajandus, eelkõige põllumajanduslike pereettevõtete 

toetamine, kuulub Euroopa edasise arengupoliitika prioriteetsete teemavaldkondade 

hulka; tuletab meelde, et AKV riigid võtsid endale Maputo deklaratsioonis kohustuse 

eraldada 10% riigi eelarve tuludest põllumajandusele ja maaelu arengule, ning et seda 



on vähe järgitud; 

34. rõhutab asjaolu, et temaatiline koondumine ei tohi seada ohtu üldist eelarvetoetust, mis 

peaks võimaldama suurendada abi saavate riikide rahanduse usaldusväärset juhtimist; 

soovib, et see vahend säilitaks 11. Euroopa Arengufondis tähtsa koha, mis tõhustab 

komisjoni ja AKV riikide vahel inimõiguste üle peetavat dialoogi; 

Demokraatlik kontroll  

35. võtab teadmiseks, et komisjon lubas vabatahtlikult anda Euroopa Parlamendile teavet 

11. Euroopa Arengufondi strateegiadokumentide kohta, kuid peab kahetsusväärseks, et 

Euroopa Parlamendil puudub komisjoni poolt selliselt võetud meetmete suhtes 

konkreetne pädevus; tuletab siiski meelde, et AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee 

võib mängida keskset rolli kõigi Euroopa Arengufondi strateegiadokumentide 

demokraatlikul kontrollimisel ning seda vastavalt Cotonou lepingu artiklile 17 ja eriti 

selle lõike 2 kolmandale taandele; 

36. tuletab meelde, et on oluline järgida demokraatliku omavastutuse põhimõtet, mis on 

määratletud abi tõhususe tegevuskavas; palub seepärast komisjonil toetada edasi AKV 

riikide parlamentide ja kontrollikodade võimekuse suurendamist ja kodanikuühiskonna 

teavitamist ning kutsub AKV riike üles tegema tihedamat koostööd oma riiklike 

parlamentidega, et riigistrateegia dokumentides ette nähtud vahendite ülekandmise üle 

teostataks parlamentaarset järelkontrolli; väljendab sellega seoses heameelt 

parlamentaarse demokraatia edendamise ameti hindamatu töö üle; soovitab, et kõik 

ministeeriumid peaksid osalema riikliku eelarvevahendite käsutaja ja liidu vastava 

delegatsiooni vahelises arutelus, et strateegiadokumendid kajastaksid täielikult riigi 

arenguvajadusi; 

37. on veendunud, et Euroopa Arengufondi vahendite jaotamisel ja järelevalve teostamisel 

finantseeritavate projektide, sh riigi eelarve otsetoetuste üle on otsustava tähtsusega 

läbipaistvus ja aruandekohustus; 

38. rõhutab, et kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste panus põhiteenuste osutamisel, demokraatlikus kontrollis, tõrjutud 

rühmade toetamisel ning inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisel on 

äärmiselt oluline, ning kutsub komisjoni, ÜMTsid ja AKV riike konsulteerima 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega 11. 

Euroopa Arengufondi kavandamisel ning tegema nendega tihedat koostööd selle 

rakendamisel ja hindamisel vastavalt Cotonou lepingu artiklitele 2, 6 ja 70; palub 

komisjonil lisada 11. Euroopa Arengufondi järelevalve eesmärgil koostatud 

vahearuannetesse osa, milles käsitletakse üksikasjalikult liidu delegatsioonide poolt 

riiklikul tasandil kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike 

omavalitsustega peetud konsultatsioonide seisu; 

Arengu tõhusus 

39. rõhutab, kui väärtuslik on ELi ja selle liikmesriikide vaheline koostöö abi kavandamisel, 

mis võimaldab suurendada ELi arengupoliitika nähtavust, mõju ja tõhusust ning vältida 

samas kattumist ja raiskamist; rõhutab siiski vajadust süvendada ja täpsustada eeskirju, 

mis sisalduvad mitmeaastase programmitöö ühises raamistikus; rõhutab, et juhtivat rolli 

võivad täita ELi delegatsioonid, kes peavad sellesse protsessi lisama veelgi rohkem 



läbipaistvust, eelkõige kaasates mitte ainult asjaomaste abi saavate riikide 

administratsioone, aga ka valitsusväliseid osalejaid; 

40. palub komisjonil rangelt järgida Cotonou lepingu IV lisa artikli 19 C esimest lõiku, 

mille kohaselt tuleb 11. Euroopa Arengufondi raames rahastatava riigihankelepingu 

saamiseks AKV riikides järgida sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid standardeid, et 

edendada säästva arengu ja ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtet;  

41. rõhutab, et vaesusevastane võitlus ja arengu tõhususe suurendamine sõltuvad eelkõige 

riiklikul tasandil tulu kogumise suutlikkusest ning et AKV-ELi partnerlus peab pidama 

esmatähtsaks tõhusate ja õiglaste maksukogumissüsteemide kasutuselevõttu, et 

tõhustada maksukogumist ning tõkestada maksudest kõrvalehoidumist ja 

maksuparadiiside kasutamist; 

42. väljendab heameelt komisjoni teatise „Tulevane lähenemisviis kolmandatele 

riikidele antavale ELi eelarvetoetusele” üle; rõhutab Cotonou lepingu artikli 96 tähtsust, 

sest see võimaldab peatada abi andmise, kui riik rikub lepingu põhimõtteid;  

43. tuletab meelde, et eelarvetoetusel on palju eeliseid, nt vastutus, täpsem tulemuste 

analüüs, sidusam poliitika, parem prognoositavus ning inimestele otseselt kasu toovate 

vahendite maksimaalne kasutamine; 

44. rõhutab, kui tähtis on näha naistes mitte ainult haavatavat ühiskonnaosa, vaid ka 

arengupoliitika aktiivset edasiviijat; juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et naised 

täidavad üliolulist rolli toitumise ja toiduga kindlustatuse alal, võttes arvesse tõsiasja, et 

nad vastutavad 80% ulatuses põllumajanduse eest Aafrikas, kuigi neil ei ole jätkuvalt 

õigust saada selle maa omanikuks, mida nad harivad; rõhutab ühtlasi, et naised on 

tõestanud oma oskusi probleemide ja konfliktide lahendamisel, mistõttu nõuab 

tungivalt, et komisjon ja AKV riigid suurendaksid naiste osalust rakkerühmades ja 

töörühmades; 

45. palub komisjonil kohaldada tulemusnäitajaid, mis on kehtestatud ELi tegevuskavas, mis 

käsitleb soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös: 

46. palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile eduaruanne selle kohta, kuidas 

rakendatakse ELi tegevuskava, mis käsitleb soolist võrdõiguslikkust ja naiste 

mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös. 

o 

o   o 

47. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 

Euroopa välisteenistusele ning ELi liikmesriikide ja vajaduse korral AKV riikide ja 

ÜMTde valitsustele ja parlamentidele. 


