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Sissejuhatus arengukomisjoni info kit’i

Minu nimi on Eva Joly. Ma kuulun Euroopa Parlamendi Roheliste / Euroopa 
Vabaliidu fraktsiooni. Olen pärit Norrast, kuid parlamendiliikmeks valiti mind 
Prantsusmaal. Olen Euroopa Parlamendi arengukomisjoni esimees.

Praegusel ajal peavad miljonid inimesed peamiselt vaestes riikides igapäevaselt toime 
tulema kriitiliste olukordadega. Meie planeeti on räsinud mitu järjestikust kriisi: 
finants-, majandus-, energia- ja toidukriis, rääkimata kliimamuutuste juba praegu 
avalduvast laastavast mõjust. 

Need löögid on muidugi põhjustanud raskeid tagajärgi jõukates riikides, kuid 
arengumaades on seetõttu lisandunud veelgi miljoneid inimesi, kes on sunnitud elama 
kõige suuremas vaesuses. Täna õhtul läheb 20% maailma rahvastikust magama 
näljasena. 

Kuid miks see peaks meile korda minema? Esiteks seepärast, et kõik need Aasia, 
Aafrika, Ladina-Ameerika ja muude maailmajagude jaoks dramaatilise mõjuga kriisid 
on saanud alguse põhjas asuvatest tööstusriikidest. Teiseks seetõttu, et meil on 
kohustus jätta oma lastelastele puhas ja rahujalale jõudnud planeet. Seega tuleb meil 
nüüd tingimata tasakaalustada nii silmanähtavat ja nördimapanevat ebavõrdsust 
rikaste ja vaeste vahel.

Kuigi alati saaks rohkem teha, püüab Euroopa Liit seda ebavõrdsust parimal viisil 
vähendada. Keegi ei anna rohkem arenguabi kui Euroopa. Kuid abiandmise kõrval on 
liidul kaubandus- ja põllumajanduspoliitika, mis avaldab arengumaade majandustele 
väga olulist mõju. 

Euroopa Parlamendi arengukomisjonis teeme kõik selle tagamiseks, et see mõju ei 
oleks arengumaade jaoks negatiivne ning et Euroopa poliitika aitaks reaalselt 
parandada maailma mastaabis kõige vaesemate inimeste elukvaliteeti. Alljärgnevalt 
esitatud teabelehed selgitavad, kuidas me oma tööd teeme.

Me tegutseme mitmel eri viisil. Arenguga seotud küsimustes, mis ulatuvad 
humanitaarabist ja konfliktide ennetamisest maksuparadiiside ja soolise 
võrdõiguslikkuse küsimusteni, peame avameelset ja pidevat dialoogi Euroopa 
institutsioonide, liikmesriikide, partnerriikide, ülemaailmsete osalejate ning Euroopa 
ja kolmandate riikide kodanikuühiskonnaga. 

Aitame kujundada ELi poliitikat resolutsioonide kaudu, mis võetakse hiljem vastu 
Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. Resolutsioonid käsitlevad tervist, haridust, 
aastatuhande arengueesmärke, toiduga kindlustatust, humanitaarabi ja mitmeid teisi 
küsimusi. Kui Euroopa Parlament on koos nõukoguga kaasseadusandja, koostame 
parlamendi seisukoha. Nii oli see rahastamisvahendi puhul kiireks reageerimiseks 
toiduainete hinnatõusule arengumaades kui ka arengukoostöö rahastamisvahendi 
puhul. 

Meie komisjon kaitseb endist viisi elavalt inimõigusi ja head valitsemistava 
arengumaades ning seda mitte üksnes dialoogi ja resolutsioonide kaudu, vaid ka 



valimiste vaatlemise abil. Meil on samuti keskne roll AKV-ELi parlamentaarse 
ühisassamblee töös.

Lisaks kontrollime ELi rahaliste vahendite kulutamist ja ELi otsuste rakendamist. 
Koos nõukoguga on meil põhimõtteline pädevus hallata ligi kümmet miljardit eurot,
mille liit igal aastal arenguabile pühendab. 

Meie ees seisab väga tähtis väljakutse. Kui soovime tõepoolest aastatuhande 
arengueesmärke saavutada, ootab meid raske ülesanne. Alljärgnevad teabelehed 
näitavad, et Euroopa Parlamendi arengukomisjon teeb kõik selleks, et olla oma 
ülesande kõrgusel.

Eva Joly
november 2012



Teabeleht nr 1

Koosseis ja tugiüksused

Koosseis

Arengukomisjon on üks Euroopa Parlamendi 20 alalisest komisjonist. Parlamendi 
seitsmenda ametiaja algusest on selles komisjonis olnud 30 liiget (Euroopa 
Parlamendis on kokku 736 liiget). Suurim komisjon on 76 liikmega väliskomisjon ja 
väikseim 24 liikmega kalanduskomisjon. 

Liikmed on valitud fraktsioonidest nii, et see kajastab Euroopa Parlamendi kui terviku 
poliitilist tasakaalu (komisjoniliikmete täielikku nimekirja vt I lisast). Iga üksiku 
liikme otsus ühte või teise komisjoni minemise kohta põhineb peamiselt isiklikul 
eelistusel, kuid vastav fraktsioon peab sellele otsusele heakskiidu andma. Enamik 
Euroopa Parlamendi liikmetest on ühes komisjonis täisliikmeks ja teises 
asendusliikmeks, kuid sellest reeglist on erandeid. 

ARENGUKOMISJON

Euroopa Rahvapartei 10

Euroopa Parlamendi Sotsialistide ja Demokraatide Progressiivse

Liidu fraktsioon 8

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 4

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 3

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 2

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste

Vasakpoolsete liitfraktsioon 1

Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon 1

Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1

Vastavate volitustega ametiisikud (juhatus) komisjonis on selle esimees ja neli 
aseesimeest, kes valitakse komisjoni moodustamiskoosolekul parlamendi ametiaja 
alguses ja poole ametiaja möödudes. Esimees juhatab komisjoni koosolekuid ja võtab 
vajadusel komisjoni nimel sõna täiskogu istungitel. Esimehel on oluline roll 
komisjoni päevakordade koostamisel ja ta esindab komisjoni teistes üksustes. 
Vajadusel asendab esimeest üks aseesimeestest. 

Väga tähtsat rolli mängivad komisjonis fraktsioonide koordinaatorid. Iga fraktsioon 
määrab iga komisjoni juurde esindajaks ühe koordinaatori. Koordinaatorid kohtuvad, 
et arutada komisjoni päevakordi ja poliitilisi probleeme enne, kui need tulevad 
põhjalikule arutusele komisjonis. Koordinaatorid jagavad ka töökoormust oma 
fraktsiooni parlamendiliikmete vahel ja aitavad fraktsiooni seisukoha võtmisel nii 
komisjonis kui ka täiskogul hääletamiseks. 

http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees/allMembers.do?committee=1233&language=EN


Komisjoni teenindab alalistest teenistujatest koosnev sekretariaat (vt II lisa). 
Sekretariaat korraldab komisjoni igapäevast tööd, teeb taustauuringuid ja koostab 
(eelkõige esimehe) taotlusel märgukirju, aitab liikmeid taustateabega ja raporti 
projektide koostamisel ning haldab komisjoni tasemel õigusloome kavandamist. 

Eraldi sekretariaat abistab AKV-ELi parlamentaarset ühisassambleed ja selle kolme 
alalist komisjoni ning teeb koostööd AKV sekretariaadi vastavate üksustega. 

Euroopa Parlamendi välispoliitika peadirektoraadi poliitikaosakond pakub samuti 
lisatuge nii Euroopa Parlamendi presidendile kui ka erinevatele parlamendi üksustele 
(komisjonidele ja delegatsioonidele, eelkõige arengukomisjonile) märgukirjade, 
sõnavõtuvõimaluste, sõltumatute välisekspertide osavõtul toimuvate töötubade ja 
suuliste teabetundide näol. 

Taotluse korral esitatakse esimehele ja raportööridele taustamaterjale, viitedokumente 
ja tekstide projektide. Samuti toetatakse delegatsioonide kolmandatesse riikidesse 
toimuvate visiitide, sealhulgas valimisvaatlusmissioonide ettevalmistamist ja 
läbiviimist ning kuulamiste ettevalmistamist. 

Abi antakse ka valimisvaatlusmissioonide käigus muu hulgas kolmandaid riike 
külastavate delegatsioonide ettevalmistamisel ja juhtimisel ning kuulamiste 
ettevalmistamisel (vt V lisa).

Kõik avaldatud parlamendi tehtud uuringud ja väljastpoolt tellitud ekspertuuringud 
(uurimused, teabetunnid ja märgukirjad) on kättesaadavad kõigile Euroopa 
Parlamendi liikmetele ja kogu nendega seotud personalile aadressil 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17.
Välisuuringud on aadressil
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=ET
kättesaadavad ka avalikkusele.

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_et.htm
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=ET


Teabeleht nr 2

Volitused ja ülesanded: sissejuhatus

Nagu kõigil parlamentidel, on ka Euroopa Parlamendil kolm põhivolitust: 
õigusloome-, eelarve- ja järelevalvevolitus. 20 alalist komisjoni uurivad pädevate 
organitena oma valdkonda kuuluvaid küsimusi ning esitavad oma seisukoha 
resolutsioonide projekte sisaldavate raportite vormis lõplikuks vastuvõtmiseks 
täiskogu istungil. Resolutsioon muutub Euroopa Parlamendi ametlikuks seisukohaks 
alles siis, kui see on täiskogu istungil lõplikult vastu võetud. 

Arengukomisjon tegeleb Euroopa Liidu ja arengumaade vaheliste suhetega, mis on 
olnud Euroopa poliitilistes, diplomaatilistes ja kaubandusalastes tegevuskavades alati 
tugevasti esindatud. Komisjon on tõsiselt pühendunud ÜRO aastatuhande
arengueesmärkide saavutamisele, kuna see on parim võimalus vaesuse kaotamiseks 
maailmas. 

Arengukomisjon on Euroopa Parlamendi peamine üksus liidu arengu- ja 
koostööpoliitika edendamisel, rakendamisel ja järelevalvel, mis hõlmab järgmist:

a) poliitiline dialoog arengumaadega nii kahepoolselt kui ka asjaomastes 
rahvusvahelistes organisatsioonides ning parlamentidevahelistel foorumitel;

b) abi arengumaadele ja nendega sõlmitud koostöölepingud;

c) demokraatlike väärtuste, heade valitsemistavade ja inimõiguste edendamine 
arengumaades.

Lisaks sellele on komisjonil määrav roll suhete arendamisel ja tugevdamisel ELi 
ning tema Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV)
partneritega, kuna komisjon jälgib hoolikalt AKV-ELi partnerluslepingu (Cotonou 
leping) rakendamist ja eelkõige AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee tööd.

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_et.htm
http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/agreement_et.htm
http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/agreement_et.htm
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf


Teabeleht nr 3

ELi arengukoostöö reguleerimine

Üks arengukomisjoni, nagu teistegi komisjonide peamisi rolle on osaleda oma 
pädevusvaldkonda hõlmavate Euroopa õigusaktide vastuvõtmisel. 

Arengupoliitika alaste õigusaktide õiguslik alus on ette nähtud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklites 208–211, millega nähakse ette, et selliste õigusaktide 
korral tuleb teha otsuseid vastavalt „seadusandlikule tavamenetlusele”. See tähendab, 
et Euroopa Parlament ja ministrite nõukogu võtavad koos vastu õigusaktid komisjoni 
ettepaneku alusel. 

Seadusandliku tavamenetluse kohaselt esitatakse õigusakti ettepanek nõukogule samal 
ajal kui Euroopa Parlamendile. Õigusakti teksti saab vastu võtta vaid siis, kui 
nõukogu ja Euroopa Parlament igas muudatusettepanekus kokku lepivad. Alles siis on 
uus „Euroopa õigusakt” vastu võetud. 
Kokkuleppele võidakse jõuda esimesel, teisel või kolmandal lugemisel. Kui 
kokkuleppele ei jõuta, siis õigusakti vastu ei võeta. 

Alates 2007. aastast on peamine määrus, mis käsitleb ELi arengukoostöö meetmeid, 
arengukoostöö rahastamisvahendi määrus.

Arengukoostöö rahastamisvahendi alla kuuluvad mitme erinevad programmid, mis 
jagunevad kahte suurde kategooriasse.

Euroopa Parlamendi õigusloomealane tegevus on korraldatud järgmiselt: 

- Euroopa Komisjon esitab õigusakti ettepaneku Euroopa Parlamendile. Vastutavale 
parlamendikomisjonile antakse ülesanne koostada raport ja komisjon määrab 
raportööri (st komisjoni liikme, kelle ülesanne on koostada parlamendikomisjoni 
raport). Ühel või mitmel parlamendikomisjonil võidakse paluda esitada vastutavale 
komisjonile arvamus. 

- Vastutav komisjon vaatab raportööri raporti projekti koos teiste 
parlamendiliikmete esitatud muudatusettepanekute ja teiste parlamendikomisjonide 
edastatud arvamustega läbi ning hääletab, et võtta vastu lõplik raport. 

- Fraktsioonid vaatavad raporti läbi ning otsustavad, milliseid täiendavaid 
muudatusettepanekuid tuleks täiskogu istungil esitada. 

- Lõpuks arutatakse raportis sisalduvat resolutsiooni ja see võetakse vastu täiskogu 
istungil, misjärel saab resolutsioon Euroopa Parlamendi seisukohaks. Tavaliselt 
soovitab Euroopa Parlament muudatusettepanekute vormis teha Euroopa 
Komisjoni ettepanekusse muudatusi. 



Temaatilised programmid hõlmavad meetmeid konkreetsetes arengukoostöö 
valdkondades, nagu kaasrahastamine koos Euroopa valitsusväliste 
organisatsioonidega, sotsiaalvaldkonda, nt tervishoidu ja haridust hõlmav abi, 
keskkonna- ja energeetikaalane tegevus või toiduga kindlustatus. Neid rakendatakse 
temaatiliste strateegiadokumentide abil, mille üle on Euroopa Parlamendil õigus 
teostada demokraatlikku kontrolli.

Geograafilised programmid reguleerivad Aasia, Ladina-Ameerika, Lähis-Ida ja 
Lõuna-Aafrika konkreetsete riikide ja piirkondadega seotud arengukoostöö meetmeid.
Neid programme rakendatakse riigistrateegia dokumentide ja regionaalstrateegia 
dokumentide abil, mille üle on Euroopa Parlamendil õigus teostada demokraatlikku 
kontrolli.

Kuna arengukoostöö rahastamisvahend lõpeb 2013. aasta detsembris, siis esitas 
komisjon 2011. aasta detsembris ettepaneku uue vahendi kohta, mida peavad arutama 
ja mille peavad vastu võtma Euroopa Parlament ja nõukogu.

Arengukoostöö rahastamisvahendi geograafilisi programme ei kohaldata 78 Aafrika, 
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigi ehk AKV riikide suhtes. Koostöö AKV 
riikidega tugineb väljaspool ühenduse struktuuri paiknevatele vahenditele, eelkõige 
ELi liikmesriikide ja asjaomaste arengumaade vahel sõlmitud Cotonou lepingule (vt 
eraldi teabelehte), ning rahastamine toimub valitsustevahelise Euroopa Arengufondi 
kaudu. 

Esmase õigusaktina on Cotonou leping õigusraamistiku osa. Leping ja selle hilisemad 
redaktsioonid vajavad Euroopa Parlamendi heakskiitu (nõusolekumenetlus). Euroopa 
Parlament ei osale selliste lepingute üle peetavates läbirääkimistes, kuid ta võib 
arvamust avaldada resolutsioonide kaudu.

Strateegiadokumentide ja rakendamise üle peetav parlamentaarne kontroll

Alates arengukoostöö rahastamisvahendi vastuvõtmisest on Euroopa Parlament 
hakanud ELi arengut käsitlevate õigusaktide rakendamist suunavate 
strateegiadokumentide suhtes kasutama rangemaid kontrollivolitusi. Vastavalt 
rakendusaktide määrusele (mida mõnikord nimetatakse komiteemenetluse 
määruseks) 1  võib Euroopa Parlament anda täiskogu istungil vastu võetud 
resolutsiooni abil märku juhtudest, mil komisjon ületab talle õigusaktidega antud 
pädevust. Lisaks toimub Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel demokraatliku 
kontrolli alane dialoog, mis võimaldab Euroopa Parlamendil kommenteerida kõiki 
strateegiadokumentidega seotud poliitilisi ja õigusalaseid küsimusi.

Lisaks nendele kontrollivolitustele võib Euroopa Parlament muidugi ka taotleda 
Euroopa Kohtult selliste otsuste tühistamist, mille puhul komisjon on ületanud talle 
antud pädevust.

                                               
1 Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon lepituskomitees heaks 
kiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (PE-CONS 
00057/2011 – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=JOINT-TEXT&reference=C7-
2011-0377&language=ET – 2009/0060A(COD)).



Alates Lissaboni lepingu jõustumisest on Euroopa Parlament taotlenud veelgi 
suuremaid kontrollivolitusi. Euroopa Parlament on väitnud, et programmdokumendid 
kvalifitseeruvad vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 „delegeeritud 
õigusaktidena”, mis annab Euroopa Parlamendile otsustusprotsessis vetoõiguse. 
Siiamaani ei ole nõukoguga kokkuleppele jõutud, mistõttu ei saa Euroopa Parlament 
vetoõigust veel kasutada.



Teabeleht nr 4

Eelarve- ja järelevalvevolitused

Oma tegevusvaldkonna osana jälgib arengukomisjon hoolikalt ELi üldeelarvet ja 
annab oma panuse, esitades arengumaid käsitlevate eelarveridade kohta 
muudatusettepanekuid. Lissaboni lepingus sätestatud eelarvemenetluse kohaselt 
teevad Euroopa Parlament ja nõukogu ühiselt otsuseid kõikide kulutuste kohta, 
sealhulgas arengukoostöö eelarveridade puhul. Euroopa Parlamendis vastutab 
arengukomisjon nende eelarveridade eest, mis puudutavad Aafrika, Kariibi mere ja 
Vaikse ookeani piirkonna riikide arengut ja suhteid nendega (jaotis 21) ning 
humanitaarabi (jaotis 23). Samuti hoolitseb arengukomisjon Aasiat ja Ladina-
Ameerikat käsitlevate eelarveridade eest ja Vahemere piirkonna ning inimõiguste ja 
arengu valdkonna eest (jaotis 19). Ta kontrollib eelarvet ELi ja arengumaade vahelise 
kaubanduse küsimustes (jaotis 20) ning – mis on samavõrra oluline – jälgib hoolikalt 
arengukoostööga tegelevate Euroopa Komisjoni talituste halduseelarvet. 

Arengukomisjoni jaoks algab eelarvemenetlus iga aasta kevadel, kui komisjon võtab 
vastu oma seisukoha Euroopa Komisjoni iga-aastase poliitilise strateegia kohta. 
Arengukomisjon osaleb Euroopa Parlamendi seisukoha ettevalmistamisel 
läbirääkimisteks nõukogu ja Euroopa Komisjoniga kogu eelarvemenetluse jooksul. 
Septembris lähevad arengukomisjonis hääletusele muudatusettepanekud, mis on 
esitatud nõukogu seisukoha kohta seoses järgmise aasta eelarvega. Liikmed, eelkõige 
eelarvevaldkonna raportöör, peavad arengukomisjoni muudatusettepanekute üle 
läbirääkimisi eelarvekomisjoniga ja Euroopa Parlamendi fraktsioonides. Oktoobris 
kinnitatakse Euroopa Parlamendi seisukoht täiskogu istungil. Läbirääkimised jätkuvad 
osana Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelisest lepitusmenetlusest, kuni jõutakse 
ühise kokkuleppeni, mille on heaks kiitnud mõlemad institutsioonid. Euroopa 
Parlamendis tehakse seda täiskogu istungil, hääletades kokkulepitud eelarve teksti 
kohta aasta lõpus. Menetlus lõpeb sellega, et Euroopa Parlamendi president kirjutab 
kokkuleppele alla.

Järgneva aasta jooksul jälgib arengukomisjon – raportööri juhtimisel – eelarve täitmist 
Euroopa Komisjoni poolt ning tagab, et raha jaotatakse nii, nagu on Euroopa 
Parlamendiga kokku lepitud. 

Osana iga-aastasest eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusest uurib Euroopa 
Parlament, kuidas Euroopa Komisjon on eelmisel eelarveaastal eelarvet täitnud. 
Pärast Euroopa Komisjoni raamatupidamise aastaaruande, finantsaruande ja 
saavutatud tulemuste aruande ning Euroopa Kontrollikoja aastaaruande uurimist 
annab Euroopa Parlament heakskiidu või keeldub selle andmisest seoses eelarve 
täitmisega Euroopa Komisjoni poolt. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus 
hõlmab ka Euroopa Arengufondi kasutamist (fondi rahastavad otse ELi liikmesriigid 
AKV-ELi Cotonou partnerluslepingust tulenevate kulude katmiseks ning seda raha 
haldab komisjon – vt teabeleht nr 3). Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust 
juhib eelarvekontrollikomisjon. Seadusandlikud komisjonid, sealhulgas 
arengukomisjon, esitavad arvamused. 



ELi arenguabi kogusumma (s.o Euroopa Komisjoni poolt välja makstud ametlik 
arenguabi) oli 2010. aastal 9,8 miljardit eurot. Suurim summa anti haridusele, 
tervishoiule, valitsussüsteemile ja teistele sotsiaalvaldkondadele (35%); samuti 
transpordile, sidevahenditele, energeetikale ja teistele infrastruktuuri valdkondadele 
(12%) ning humanitaarabiks (13%).

Pisut vähem kui pool kogusummast tuleb ELi eelarvest. Teise osa annab Euroopa 
Arengufond. Kuigi arengukomisjon kontrollib Euroopa Arengufondi (sealhulgas 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kaudu), ei ole Euroopa Parlamendil 
õigust mõjutada Euroopa Arengufondi kaudu tehtavaid kulutusi, mida rahastavad 
liikmesriigid otse ja mis ei ole ELi eelarve osa. 

Kuid eelarvesiseste fondide puhul aitasid arengukomisjoni liikmed aktiivselt kaasa 
ELi mitmeaastasele finantsraamistikule (2007–2013), milles sätestatakse iga 
kulukategooria kulude ülemmäärad järgmiseks seitsmeks aastaks. 

Järelevalvevolitused

Üks Euroopa Parlamendi ja selle alaliste komisjonide väga oluline ülesanne on 
teostada järelevalvet täidesaatva võimu, st Euroopa Komisjoni, samuti Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Keskpanga tegevuse mõningate aspektide üle. 

Parlamendikomisjonid täidavad seda ülesannet järgmiste vahendite kaudu. 

- Volinike kuulamine: Euroopa Komisjoni iga ametiaja alguses korraldab 
Euroopa Parlament ametisse nimetatud volinike kuulamise enne Euroopa 
Komisjoni koosseisu tervikuna heakskiitmist täiskogu istungil. Nende 
kuulamiste ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel lubatud esitada küsimusi 
volinikukandidaatide tulevase rolli, programmi, ELi küsimusi hõlmavate 
seisukohtade jms kohta. Pärast kuulamisi võtavad parlamendikomisjonid vastu 
seisukoha iga kandidaadi sobivuse kohta. 2010. aasta alguses korraldas 
arengukomisjon arengukoostöö eest vastutava voliniku Andris Piebalgsi ning 
humanitaarabi ja kodanikukaitse eest vastutava voliniku Kristalina Georgieva 
kuulamise. Kristalina Georgieva oli oma ametikohale teine kandidaat, kuna 
arengukomisjon ei kiitnud esimest kandidaati heaks.

- Kohtumised nõukogu eesistujaga: ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja Catherine Ashton kutsutakse komisjoni kord aastas välisasjade 
nõukogu eesistujana. Välisasjade nõukogu tegeleb ka arengualaste 
küsimustega. Lisaks kutsutakse komisjoni ette sõna võtma ELi ministrite 
nõukogu eesistujast liikmesriigi pädev minister konkreetsetel teemadel, 
näiteks humanitaarabi.

- Kohtumised volinikega: kaks arengukoostöö ja humanitaarabi eest vastutavat 
volinikku on parlamendikomisjoni koosolekutel sagedased külalised.

- Küsimused nõukogule ja komisjonile: parlamendiliikmed saavad esitada 
täiskogu istungitel ja samuti parlamendikomisjoni koosolekutel mõlemale 
institutsioonile küsimusi. 



- Ekspertide kuulamine: arengukomisjon korraldab regulaarselt avalikke 
kuulamisi, mis käsitlevad tavaliselt valmimisjärgus olevate raportite teemasid 
(vt IV lisa). 

Teabeleht nr 5

Demokraatia ja inimõiguste edendamine

Arengukomisjon on väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni kõrval 
üks Euroopa Parlamendi kolmest välissuhetega tegelevast komisjonist.

Välistegevuse osana võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu 2006. aastal vastu otsuse 
rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks.
Täpsemalt on selle vahendi eesmärk tugevdada inimõiguste ja põhivabaduste 
austamist, edendada ja kindlustada demokraatiat, tugevdada kodanikuühiskonna 
tegevust inimõiguste alal ning suurendada valimisprotsesside usaldusväärsust. 

Arutelud ja resolutsioonid inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete 
rikkumiste korral

Euroopa Parlamendi fraktsioonid paluvad Euroopa Parlamendi presidendilt 
regulaarselt arutelude pidamist inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete 
tõsiste rikkumiste korral. Sellised arutelud leiavad aset Strasbourgis toimuvatel 
täiskogu istungitel neljapäeva pärastlõunatel. Tavaliselt peetakse kolm arutelu kolme 
erineva inimõiguste rikkumise juhtumi kohta. Vastavad resolutsiooni ettepanekud 
pannakse hääletusele kohe pärast arutelu lõppu. 

Delegatsioonid ja valimisvaatlusmissioonid

Arengukomisjon võib saata oma delegatsioone erilist huvi pakkuvatesse kohtadesse. 
Neid võidakse saata erinevatesse riikidesse, mis on tavaliselt seotud arengukomisjoni 
tegevusega arengupoliitika ja humanitaarabi valdkonnas. Parlamendikomisjoni 
liikmed osalevad mõnikord Euroopa Parlamendi ajutistes delegatsioonides 
arengumaadesse, mis võtavad tavaliselt osa rahvusvahelistest konverentsidest või 
vaatlevad valimisi. Need delegatsioonid esitavad aruandeid asjaomasele Euroopa 
Parlamendi komisjonile. 

Valimisvaatlusmissioonid aitavad aktiivselt kaasa demokratiseerumisprotsessile 
arengumaades ja teistes riikides. Rahvusvaheliste valimisvaatluste osatähtsuse ja 
olulisuse kasv demokraatlike süsteemide tekkimisel ning tugevdamisel on jätkunud.

Euroopa Parlamendi lähetatud delegatsioonid on andnud kaaluka panuse 
rahvusvahelistesse valimisvaatlustega seotud jõupingutustesse. Euroopa Parlamendi 
delegatsioonid teevad tihedat koostööd ELi valimisvaatlusmissioonidega. Ühiste 
rahvusvaheliste missioonide asutamisel koos OSCE/ODIHRi ja Euroopa Nõukoguga 
täiendavad liikmete profiil ja poliitilised kogemused valimisekspertide pikaajalist 
vaatlussuutlikkust. 

2010. ja 2011. aastal võttis arengukomisjon aktiivselt osa Kongos, Nicaraguas, 
Tansaanias, Togos ja Ugandas toimunud valimisvaatlusmissioonidest.



Sahharovi auhind ja Sahharovi auhinna laureaatide võrgustik

Tegemist on kahe erimeetmega, mida Euroopa Parlament kasutab inimõiguste 
kaitsmise edendamiseks kogu maailmas.

Sahharovi auhind: Euroopa Parlament asutas Sahharovi auhinna mõttevabaduse eest 
1985. aasta detsembris; sellel ajal oli kuulus Vene dissident Andrei Sahharov endiselt 
Gorkis siseeksiilis, kuhu ta saatsid tollase NSVLi ametivõimud. Sahharovi auhind 
antakse igal aastal tunnustusena inimõiguste kaitse, demokraatia ja sõnavabaduse 
alase tegevuse või saavutuse eest. See on mainekas auhind, mida antakse 
erakordsetele üksikisikutele või organisatsioonidele või inimrühmadele (näiteks 
2011. aastal anti auhind mitmele Araabia kevadet esindanud laureaadile), kes 
võitlevad sallimatuse, fanatismi ja rõhumise vastu. 

Sahharovi auhinna andmise korda, mis kulmineerub detsembris Strasbourgis toimuva 
ametliku auhinnatseremooniaga, haldavad ühiselt inimõiguste allkomisjon, millel on 
juhtiv roll, ning välis- ja arengukomisjon. 

Sahharovi auhinna laureaatide võrgustik: Euroopa Parlament asutas Sahharovi 
auhinna laureaatide võrgustiku 2011. aastal selleks, et parandada oma ülemaailmset 
nähtavust inimõiguste ja sõnavabaduse valdkonnas. Sahharovi auhinna laureaatide 
võrgustiku eesmärk on tuua kokku Sahharovi auhinna endised ja praegused laureaadid 
ning inimõiguste aktivistid kogu maailmast ning aidata neil välja arendada 
tegevusvõrgustik. Sahharovi auhinna laureaatide võrgustiku raames toimus Brüsselis 
2011. aasta novembris inimõigustealane kõrgetasemeline konverents.



Teabeleht nr 6

AKV–ELi parlamentaarne ühisassamblee

AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee loodi ühise sooviga tuua kokku Euroopa 
Ühenduse valitud esindajad – Euroopa Parlamendi liikmed – ning Cotonou lepingule 
alla kirjutanud Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide (AKV riigid) 
valitud esindajad. 
See on kogu maailmas ainulaadne institutsioon, st ainus rahvusvaheline assamblee, 
kus erinevate riikide esindajad kohtuvad regulaarselt, et edendada põhja ja lõuna 
iseseisvust.

AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee on demokraatlik parlamentaarne 
institutsioon, mille eesmärk on edendada ja kaitsta demokraatlikke protsesse, et 
tagada iga rahva õigus valida oma arengueesmärke ja nende saavutamise viise.

Parlamentaarne ühisassamblee loodi Cotonou lepinguga (artikkel 17), milles 
sätestatakse selle ülesanded:

„– edendada demokraatia arengut dialoogi ja nõupidamise kaudu;
– parandada üksteisemõistmist Euroopa Liidu ja AKV riikide rahvaste vahel ning 

suurendada üldsuse teadlikkust arenguküsimustes;
– arutada arengu ja AKV-ELi koostööga seotud küsimusi;
– võtta käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks vastu seisukohti ja anda 

ministrite nõukogule soovitusi.“

Assambleel on ka ainulaadne ülesanne teostada parlamentaarset kontrolli teiste 
institutsioonide üle, pidades igal istungjärgul ametlikke infotunde Euroopa 
Komisjoni, AKV riikide ja ELi nõukogu eesistujariigiga. Peale selle peab Euroopa 
Komisjon andma aru järelmeetmete kohta, mida ta on võtnud pärast parlamentaarse 
ühisassamblee eelmiseid resolutsioone.
Parlamentaarsel ühisassambleel on ka oluline volitus kontrollida dokumente, millega 
rakendatakse ELi arengukoostööd (st riigistrateegia, regionaalstrateegia ja temaatilisi 
strateegiadokumente) AKV piirkondade ja riikide puhul, et tagada nõuetekohane 
parlamentaarne arutelu ja analüüs AKV riikidele makstavate Euroopa Arengufondi 
praeguste ja tulevaste rahaeraldiste kohta.

Koosseis ja töömeetodid

78 AKV riikide esindajat peaksid olema parlamendiliikmed või kui see ei ole 
võimalik, siis AKV riikide parlamentide poolt määratud esindajad. Delegaadid, kes ei 
ole parlamendiliikmed, tuleb akrediteerida iga istungjärgu alguses. 

Nad kohtuvad Euroopa Parlamendi 78 kolleegiga kaks korda aastas ühenädalastel 
täiskogu istungitel – üks kord mõnes AKV riigis ja teine kord ELi eesistujariigis. 
Ühisassambleed reguleerivad ühised kodukorras sätestatud demokraatlikud eeskirjad.



Parlamentaarse assamblee tööd juhivad kaks assamblee valitud kaasesimeest – üks 
neist on pärit mõnest AKV riigist ja teine EList. Assamblee juhatuse moodustavad 
samuti assamblee valitud 24 aseesimeest (12 Euroopast ja 12 AKV riikidest) ning 
kaks kaasesimeest. Juhatus kohtub üldjuhul neli korda aastas, et tagada assamblee töö 
jätkuvus ning valmistada ette uusi algatusi, mis on suunatud eelkõige koostöö 
tugevdamisele ja parandamisele. Samuti arutab juhatus päevakohaseid poliitilisi 
küsimusi ja võtab vastu seisukohti inimõigustega seotud juhtumite suhtes. 
Parlamentaarse assamblee juhatus saadab ka delegatsioone 
teabekogumismissioonidele AKV ja ELi riikidesse, avaldab raporteid ja korraldab 
valimisvaatlusmissioone.

2003. aastal asutati kolm alalist komisjoni, kes koostavad sisulisi ettepanekuid, mis 
pannakse seejärel parlamentaarsel ühisassambleel hääletusele. Need komisjonid on 
järgmised:

• poliitikakomisjon;
• majandusarengu, rahandus- ja kaubanduskomisjon;
• sotsiaal- ja keskkonnakomisjon.

2008. aastal hakkas parlamentaarne ühisassamblee pidama piirkondlikke kohtumisi.
2010. aastal pidas parlamentaarne ühisassamblee Ida-Aafrika piirkonna kohtumise 
Seišellidel ja 2011. aastal Kesk-Aafrika piirkonna kohtumise Kamerunis. Igal 
piirkondlikul kohtumisel käsitletakse kõnealuse piirkonnaga seotud käimasolevaid 
majanduspartnerluslepingu alaseid läbirääkimisi ELi kaubanduse reguleerimiseks 
ning arutatakse piirkonnas asuvate riikide ja ELi jaoks ühist huvi pakkuvaid küsimusi.

Parlamentaarse ühisassamblee algatused

Parlamentaarne ühisassamblee on osalenud aktiivselt järjestikuste AKV-ELi 
konventsioonide rakendamisel ja tugevdamisel ning on esitanud arvukalt ettepanekuid 
paljudes erinevates valdkondades:

 parlamentaarse demokraatia edendamine ning parlamentide rolli tugevdamine 
AKV riikides, sh valimiste vaatlemine;

 naiste rolli ajakohastamine arenguprotsessis, eelkõige hariduse kaudu;

 meetmed inimõiguste ja inimväärikuse austamise ja kaitsmisega seotud 
kohustuse tugevdamiseks;

 keskkonnapoliitika integreerimine arendusprojektidesse, eelkõige 
kliimamuutuse mõjuga tegelemine AKV piirkondades;

 kaubanduse edendamine arengu vahendina, eelkõige Cotonou lepingus ette 
nähtud majanduspartnerluslepingute kaudu;

 maaelu arenguprogrammide ja konkreetsete kogukondade vajadustega 
kohandatud mikroprojektide koostamine;

 epideemiate tõrje ning tervishoiu- ja hügieeniteenuste parandamine;



 majandus- ja sotsiaalpartnerite vaheliste iga-aastaste kohtumiste korraldamine;

 tihedam koostöö arenguga tegelevate valitsusväliste organisatsioonidega;

 abi andmine võlgades olevatele riikidele, kes püüavad kehtestada 
struktuurilise kohandamise poliitikat, et võimaldada neil säilitada 
hädavajalikud teenused;

 abimenetluste kiirendamine ning pagulastele ja ümberasustatud isikutele 
mõeldud eraldiste suurendamine.

Euroopa Parlamendi sekretariaat abistab parlamentaarse ühisassamblee ELi liikmeid 
ning samuti Euroopa Parlamendi delegatsioone Üleaafrikalises Parlamendis ja Lõuna-
Aafrikas. 

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/.



Teabeleht nr 7

Aastatuhande arengueesmärgid, meie ülemaailmne kohustus

Aastatuhande deklaratsiooni võtsid 2000. aasta septembris vastu maailma 189 riigi 
juhid, kes kohustusid 2015. aastaks „vabastama kõik mehed, naised ja lapsed 
viletsusest ja äärmise vaesuse ebainimlikest tingimustest”. Selleks koostati kaheksa 
järgmist aastatuhande arengueesmärki:

1. kõrvaldada äärmine vaesus ja nälg;
2. tagada kõigile algharidus;
3. edendada soolist võrdõiguslikkust ja naiste iseseisvumist;
4. vähendada laste suremust;
5. parandada emade tervist;
6. võidelda HIVi/AIDSi, malaaria ja muude haiguste vastu;
7. tagada keskkonnasäästlikkus;
8. arendada ülemaailmselt arengualast partnerlust.

2005. aastal võttis Euroopa Parlament vastu arengukomisjoni raporti aastatuhande 
arengueesmärkide kohta. Tekstis rõhutati, et vaesuse vähendamist aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamise ja aastatuhande deklaratsiooni rakendamise kaudu 
tuleb ühemõtteliselt tunnustada ELi arengupoliitika üldise raamistikuna ning seda 
tuleb selgesti kajastada kõigis asjaomastes poliitilistes ja õigusakti ettepanekutes. 

15. juunil 2010 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni edusammude kohta 
aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 
2010. aasta septembri kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel. Nimetatud 
resolutsioonis toodi välja mitmed soovitused ELi liikmesriikidele tippkohtumise eel. 
Selles tunnistati, et kõigi kaheksa aastatuhande arengueesmärgi saavutamisest ollakse 
veel kaugel ning liikmesriikidel paluti võtta vastu juhtiv, tulevikkuvaatav ja ühine 
seisukoht aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks enne 2015. aasta tähtaega.

2010. aasta resolutsiooni üks konkreetseid teemasid oli vajadus määratleda 
uuenduslikud rahastamismehhanismid, sealhulgas ülemaailmne valuuta- ja 
tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute maks üleilmsete avalike hüvede, kaasa 
arvatud aastatuhande arengueesmärkide rahastamiseks; maksuparadiiside ja 
maksupettuste ning ebaseaduslike rahavoogude ohjeldamine ning ettevõtete kasumi ja 
makstud maksude süstemaatiline avalikustamine; sisserändajatest töötajate poolt oma 
päritoluriiki tehtavate rahaülekannete eest võetava tasu vähendamine ning 
arengumaade võlakoormuse vähendamine, sealhulgas arengumaade jaoks intressivaba 
võlamoratooriumi kehtestamine võla tagasimaksetelt kuni 2015. aastani.

Euroopa Parlament võttis aktiivselt osa 2005. aastal toimunud vaesusevastasest 
kampaaniast „Make Poverty History” („Jätkem vaesus minevikku”) ja 2010. aasta 
septembris New Yorgis toimunud ÜRO tippkohtumisest, kus vaadati läbi 
aastatuhande arengueesmärgid. Samuti oli parlamendil oluline roll rahastamisvahendi, 
mille eesmärk on reageerida kiiresti toiduainete hinnatõusule arengumaades (ELi ühe 
miljardi euro suurune meede 2008. aasta toiduainete hinnatõusust tingitud kriisile 
reageerimiseks), ülevõtmisel õigusaktidesse peaaegu rekordilise ajaga. 



Parlamendiliikmed on pidevalt kiitnud liikmesriike, kes on ametliku arenguabi puhul 
jõudnud juba aastatuhande arengueesmärkidega seotud 0,7% eesmärgini 
kogurahvatulust või selle ületanud, ning juhtinud tähelepanu teiste liikmesriikide 
muret tekitavale suundumusele abi taset vähendada ning loobuda varasematest 
ajakavaga seotud kohustustest. 

EL tervikuna ei täitnud oma vahe-eesmärki ja ei suunanud 2010. aastaks 0,56% 
kogurahvatulust abi andmisse ning ELil on raskusi 0,7% kogurahvatulu suunamise 
täitmisega 2015. aastaks. Samuti on liikmesriikide panuste vahel suuri lahknevusi. 
Seetõttu kutsub parlamendikomisjon siiani mahajäämuses olevaid liikmesriike 
regulaarselt üles kohustuma täitma selget ajakava ning tähtaegu, et saavutada 0,7% 
eesmärk 2015. aastal.

Samas osutab arengukomisjon tihti sellele, et me ei saavuta aastatuhande 
arengueesmärke vähendada vaesust ja nälga 2015. aastaks poole võrra, anda kõigile 
tasuta haridus ning parandada juurdepääsu arstiabile, kui arengumaad peavad endiselt 
kulutama võlgade tasumisele neli korda rohkem kui nad kulutavad põhilistele 
sotsiaalteenustele.

Tervishoiu ja hariduse seadmine esikohale, aastatuhande arengueesmärkide 
prioriteetsed valdkonnad

Nendest paljudest küsimustest, millega arengukomisjon sageli tegeleb, on eriti esile 
tõstetud tervishoidu ja haridust. Võitlus vaesusega seotud haiguste, HIVi/AIDSi, 
tuberkuloosi ja malaaria vastu, on kogu maailmas pakiline küsimus. HIVi/AIDSi 
hävitavad tagajärjed õõnestavad arengupoliitika aastatepikkuseid saavutusi. Seepärast 
toetas arengukomisjon nende haigustega võitlemiseks ülemaailmse fondi asutamist ja 
suurendas märgatavalt ühenduse panust sellesse. Samuti on parlamendiliikmed 
korduvalt rõhutanud, et parem juurdepääs teabele ja arstiabile aitaks võidelda nii 
HIVi/AIDSi kui ka vaesuse vastu. Nad rõhutasid, et ennetus, arstiabi ja ravi on 
omavahel seotud. Selleks et nende haiguste vastu tulemuslikult võidelda, on vaja 
kooskõlastatud lähenemisviisi koostöö-, teadus- ja tervishoiupoliitika vahel. Samuti 
tuleb täiustada arengumaade tervishoiusüsteemi. 

Lisaks sellele, et ravimid on kallid, pole paljudele haigustele olemas ka kohast ravi. 
Vaid 10% teadustegevusest on pühendatud haigustele, mis moodustavad 90% 
haigustega seotud probleemidest maailmas. Parlamendiliikmed rõhutasid sageli, et kui 
turg ei suuda lahendusi leida, siis tuleks ergutada avaliku sektori teadusuuringuid ning 
leida vahendeid, millega innustada erasektorit nendesse valdkondadesse investeerima. 
Ühtlasi nõudsid parlamendiliikmed, et põhilised ravimid peaksid olema taskukohase 
hinnaga, mis tähendaks nende tootmist kohalikul tasandil, ning rõhutasid Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni kuuluvate riikide õigust kasutada TRIPS-lepinguga 
võimaldatavat paindlikkust, et kaitsta rahvatervist ja tagada kõigi jaoks juurdepääs 
ravimitele. 

Parlamendi eelmisel ametiajal käsitleti palju – olulist ja samuti väga tundlikku –
reproduktiivtervise küsimust. Puuded ja tähelepanuta jäetud haigused on samuti 
teemad, mille vastu parlamendiliikmed erilist huvi tunnevad. 



Parlamendiliikmed usuvad, et vaesust on võimalik vähendada ainult siis, kui suuremal 
arvul inimestel on juurdepääs piisavale haridusele. Parlamendikomisjon on korduvalt 
rõhutanud põhihariduse tähtsust ja nõudnud maksimaalseid jõupingutusi, et täita 
aastatuhande arengueesmärk saavutada 2015. aastaks üleüldine algharidus. Praegu ei 
käi koolis umbes 113 miljonit last, neist enamik tüdrukud, ja 860 miljonit inimest 
arengumaades on kirjaoskamatud. 



Teabeleht nr 8

Humanitaarabi

Humanitaarabi on abi, mille eesmärk on päästa elusid ning leevendada kannatusi, 
säilitada ja kaitsta inimväärikust hädaolukordades ja tagajärgede kõrvaldamise ajal. 
Seetõttu saab seda eristada arenguabist, mis on suunatud sotsiaal-majanduslikele 
teguritele, mis võisid kriisini viia. Tõhusa humanitaarabi aluseks on järgmised 
põhimõtted: erapooletus, mittediskrimineerimine, sõltumatus ja neutraalsus. ELis on 
humanitaarabi määratletud järgmiselt:

„Ühenduse humanitaarabi koosneb abi-, hädaabi- ja kaitsemeetmetest, mille eesmärk 
on abistada kolmandate maade kõige ohustatumaid inimesi, kes kannatavad 
loodusõnnetuste, inimeste tekitatud kriiside, nagu sõjad ja sõjalised konfliktid, või 
loodusõnnetuste või inimese poolt tekitatud õnnetustega sarnaste erandlike 
olukordade või asjaolude tõttu, seejuures kedagi diskrimineerimata. Abi antakse 
seni, kuni nendest olukordadest tulenevad vajadused seda nõuavad1.

Humanitaarabi antakse mitmel kujul – raha, varud, personal – ning mitmetest 
allikatest: valitsustelt, valitsusvälistelt organisatsioonidelt, ÜRO asutustelt, Punase 
Risti ja Punase Poolkuu Liikumiselt, kohalikelt kogukondadelt, riikide annetustest 
ning ümberasunud kaasmaalaste rahaülekannetest.

Tehes 27 liikmesriigiga koostööd on EL maailma suurim humanitaarabi andja, andes 
umbes poole ülemaailmsetest rahalistest vahenditest loodusõnnetuste ja inimese poolt 
tekitatud õnnetuste ohvritele hädaabi andmiseks. Lisaks üksikute ELi liikmesriikide 
hallatavatele programmidele rahastatakse humanitaarabi ka ELi eelarvest ja seda juhib 
1992. aastal asutatud Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse 
peadirektoraat (ECHO).

2011. aastal andis EL humanitaarabi ja kodanikukaitse abi kokku 1,2 miljardi euro 
ulatuses. 2  See hõlmas humanitaarabi ligikaudu 117 miljonile inimesele 91 riigis 
väljaspool ELi, samuti kiiret reageerimist tsiviilkaitsemehhanismi 18 abitaotlusele nii 
ELis kui ka sellest väljaspool.

Viimastel aastatel on ülemaailmsete humanitaarkriiside, katastroofide ja haavatavuse 
suurenemise tõttu üha kasvavad vajadused ületanud olemasolevaid vahendeid. 
Esialgset, 2011. aastaks eraldatud 853 miljoni euro suurust eelarvet täiendati mitmel 
korral, et reageerida aasta jooksul toimunud uutele kriisidele ja looduskatastroofidele. 
Täiendavaid rahalisi vahendeid leiti, paigutades ELi hädaabireservist vahendeid 
ümber, kasutades 10. Euroopa Arengufondis Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna riikidele humanitaarabi tarbeks ette nähtud vahendeid, EFTA rahalisi 
makseid ja paigutades vahendeid ümber teistelt välisabi rubriigi alla (rubriik 4) 
kuuluvatelt ELi eelarveridadelt.
                                               
1 Humanitaarabi käsitleva nõukogu määruse nr 1257/96 artikkel 1.
2 Käesolevas jaotises esitatud arvud põhinevad 2011. aasta aruandel Euroopa Liidu humanitaarabi- ja 
kodanikukaitse poliitika ning nende rakendamise kohta, COM(2012) 489 final.



Kõikidest 2011. aastal antud ELi rahalistest vahenditest eraldati hinnanguliselt 42% 
pikaajalistele kriisidele, 38% vajati loodusõnnetustele reageerimiseks ja 20% kasutati 
ajutiste kriiside ja sekkumiste jaoks. Ligikaudu pool rahalistest vahenditest kulus 
toidule ja toitumisalastele sekkumistele. Tervishoid, sealhulgas psühholoogiline tugi 
(12%) ning vesi ja kanalisatsioon (12%), on teised peamised tegevusvaldkonnad.
Euroopa Komisjoni rahastatud humanitaarabi operatsioone viiakse ellu peaaegu 200 
abi pakkuva partnerorganisatsiooni kaudu. Poolt 2011. aasta rahalistest vahenditest 
(50%) rakendasid valitsusvälised organisatsioonid, umbes kolmandikku (36%) 
erinevad ÜRO asutused ja ülejäänud osa (14%) muud rahvusvahelised 
organisatsioonid. Euroopa Komisjoni suhteid valitsusväliste organisatsioonidega 
reguleerivad partnerluse raamlepingud ja suhteid ÜRO asutustega reguleerib finants-
ja haldusraamistiku leping. Humanitaaralase tegevuse jaoks rahaliste vahendite 
saamiseks esitavad partnerorganisatsioonid rahastamistaotlused, mida hinnatakse 
nende tehnilise sisu ja kindlaksmääratud vajaduste alusel.

Lissaboni leping on andnud humanitaarabile uue õigusliku aluse1, milles kinnitatakse 
ELi pühendumust põhimõttekindlale humanitaarabile ja nõutakse sõnaselgelt, et ELi 
ja liikmesriikide meetmed peavad üksteist täiendama ja tugevdama.
Peamine seda tegevusvaldkonda reguleeriv finantsvahend on humanitaarabimäärus2, 
mis jäi muutmata, kui ELi muid õigusakte uue, ajavahemikuks 2007−2013 ette nähtud 
mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel läbi vaadati. Selle vahendi tarbeks 
on ajavahemikuks 2007–2013 eraldatud 5,6 miljardit eurot. Humanitaarabi iga-aastast 
eelarvet on regulaarselt suurendatud, et reageerida uutele kriisidele või 
loodusõnnetustele. Seda on tehtud hädaabireservi kasutamise kaudu, pääsedes juurde 
rahastamisele Euroopa Arengufondist, mis oli reserveeritud humanitaarabiks Aafrika, 
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikides, ning tehes ümberpaigutusi teistelt 
eelarveridadelt. 

Arengumaadele antavat humanitaarabi on traditsiooniliselt peetud arengukomisjoni 
pädevusalasse kuuluvaks küsimuseks. Arengukomisjoni peamine ülesanne on jälgida 
ühendusepoolset humanitaarabi andmist, tagada, et eelarvesätted vastavad 
humanitaarabi vajadusele, paludes eelarvekomisjonil anda vajaduse korral luba 
kasutada reservfonde, ning kujundada Euroopa Parlamendi positsiooni humanitaarabi 
tähtsuse ja vahendite üle peetavas rahvusvahelises arutelus. Nende ülesannete 
täitmiseks nimetab komisjon iga kahe aasta järel ametisse humanitaarabi alalise 
raportööri.

Ühisavalduses „Euroopa konsensus humanitaarabi valdkonnas” – peamine dokument, 
mille 2007. aastal allkirjastasid ühiselt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
presidendid ja nõukogu eesistuja – määratletakse ühine nägemus, poliitikaeesmärgid 
ja jagatud põhimõtted ELi humanitaarabi jaoks. Selle eesmärk on parandada abi 
andmise sidusust, paindlikkust, suutlikkust ja professionaalsust parema 
kooskõlastamise kaudu ELi tasandil ja tugevamate sidemete kaudu rahvusvaheliste
partneritega. Arengukomisjoni algatusraport on märkimisväärselt kaasa aidanud selle 
olulise kogu ELi hõlmava konsensuse saavutamisele. Euroopa Parlamendi jaoks ei ole 
nimetatud konsensuse vastuvõtmine mitte lõpp, vaid protsessi algus, mis suurendab 
                                               
1 Euroopa Komisjoni humanitaarabi meetmeid võetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu V osa 
III jaotise „Koostöö kolmandate riikidega ja humanitaarabi” alusel (Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 214).
2 Nõukogu määrus 1257/96, EÜT 163, 2.7.1996, lk 1.



ELi antava humanitaarabi tõhusust ja laiendab humanitaarabi ulatust, et hõlmata 
katastroofiohu vältimist ja kriisijärgset ülesehitustööd.

Humanitaarabi on arengu eeltingimus katastroofi ja konflikti korral, kuid see peab 
olema integreeritud pikaajalisse strateegiasse. Pidev toiduga kindlustamatus Aafrika 
Sarve piirkonnas on teravalt esile toonud vajaduse keskenduda vastupanuvõime 
parandamisele, kohaliku toimetuleku suutlikkuse loomisele ja pikaajaliste riiklike 
strateegiate väljatöötamisele, et vältida humanitaarkatastroofide kordumist. Hädaabi, 
taastamise ja arengu ühendamise kaudu püütakse tegeleda humanitaarabi ja 
pikaajalise arengu vahele jääva nn halli tsooniga. Arengukomisjon on olnud selle 
humanitaaralase tegevuse ja arengu vahelise tühimiku parema täitmise tugev toetaja.

ELi katastroofidele reageerimine ei ole piiratud üksnes humanitaarabiga, vaid seda 
teostatakse ka liikmesriikide kodanikukaitsevahendite kaudu. Kõik 27 ELi 
liikmesriiki osalevad liidu kodanikukaitse mehhanismis ning lisaks osalevad selles 
veel Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Island, Liechtenstein ja 
Norra. Nad koguvad rahalisi vahendeid, mida saab kättesaadavaks teha riikidele, keda 
on tabanud katastroof. Seda abi võib anda sularahas, pakkudes varustusega meeskondi 
või kaasates eksperte hindamiseks ja koordineerimiseks. ELi toetus tugineb 
valitsemissektori vahenditele ning kui kolmandates riikides vajatakse abi, siis 
tavaliselt toimub selle andmine paralleelselt humanitaarabiga.
Iga riik maailmas võib liidu kodanikukaitse mehhanismilt abi paluda. See sõltub juba 
abi paluvast riigist endast, kas ta otsustab abipakkumised vastu võtta või tagasi lükata. 
Praktikas pakub suurem osa osalevatest riikidest abi solidaarsuse märgina tasuta. 
Lisaks võib Euroopa Komisjon kuni 50% abi transpordikuludest kaasrahastada 
kodanikukaitse rahastamisvahendi raames. Lisaks rajatakse 2012. aastal Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise keskus, mis suurendab ELi katastroofidele 
reageerimise võimekust veelgi.

EL ei reageeri üksnes katastroofidele ja kriisidele. Lisaks katastroofidele 
reageerimisele suureneb teadlikkus vajadusest keskenduda rohkem ennetusele, 
valmisolekule, katastroofiohu vähendamisele ja haavatavate kogukondade 
vastupanuvõime parandamisele, et aidata neil katastroofiga paremini toime tulla, 
vähendades sellega hävitavat mõju mõjutatud elanikkondadele ja nende 
elatusvahenditele. Üha enam pööratakse tähelepanu katastroofiohu vähendamisele ja 
kliimamuutusega kohandumisele ning need on muutunud ELi humanitaarabi 
operatsioonide osaks.

EL edendab ka rahvusvahelise humanitaarõiguse austamist ja selle järgimist. 
Arengukomisjon osaleb paljudes humanitaarabiga seotud tegevustes. ELi 
eelarvepädevate institutsioonide käepikendusena rõhutab Euroopa Parlament igal 
aastal vajadust suurendada rahastamise taset hädaolukordadele reageerimiseks. 
Parlamendikomisjon mõjutab Euroopa Komisjoni strateegilisi otsuseid ja vahendite 
rakendamist ning vaatab kriitiliselt läbi järgmiseks aastaks kavandatud 
humanitaaralased teemad komisjoni tööprogrammis ja ECHO tegevusstrateegias. 
Struktureeritud dialoogi osana kutsutakse volinik Georgievat mitu korda aastas 
arengukomisjoniga seisukohti vahetama. Humanitaaralaste teemade avalikel 
kuulamistel osalevad pidevalt kõrged esindajad ÜROst, Punasest Ristist, Euroopa 
Komisjonist ja valitsusvälistest humanitaarabiorganisatsioonidest, et arutada 
päevakohaseid humanitaarabi küsimusi.



Teabeleht nr 9

Panus ELi arengukavasse

Aastatuhande arengueesmärkide saavutamise arengu vahekokkuvõtte (september 
2005) murettekitavate tulemuste tõttu ja Euroopa Parlamendi survel otsustas Euroopa 
Liit 2005. aastal seada eesmärgiks eraldada 2015. aastaks 0,7% kogurahvatulust 
ametlikule arenguabile.

Esimest korda leppisid komisjon ja ELi liikmesriigid kokku ajakavas jõuda järk-
järgult 0,7% eemärgini, kusjuures igale liikmesriigile eraldi kehtestati siduvad 
eesmärgid, võimaldades sellega arengut jälgida.

Euroopa arengukonsensus

20. detsembril 2005 allkirjastasid komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament 
dokumendi „Euroopa arengukonsensus”, milles sätestati arengukoostöö eesmärgid 
ja põhimõtted. Sellega võtsid kolm institutsiooni esimest korda ühiselt vastu 
arengupoliitika strateegiadokumendi. See kehtiv dokument kajastab Euroopa Liidu 
valmisolekut anda otsustav panus vaesuse kaotamisse ja aidata üles ehitada 
rahumeelsem ja õiglasem maailm. See annab vastastikuse täiendavuse vaimus 
suuniseid ühenduse ja liikmesriikide arengukoostöömeetmete kohta kõigis 
arengumaades.

Konsensuse esimeses osas „Euroopa Liidu nägemus arengu küsimuses” määratletakse 
arengukoostöö ühised eesmärgid ja põhimõtted: 

- vaesuse kõrvaldamine kui esmane ja üldine eesmärk;
- omavastutus- ja partnerluspõhimõte;
- arengupoliitika sidususe põhimõte;
- suurema abi andmine tõhusamal viisil;
- ühiste väärtuste, eelkõige inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja hea valitsemistava 

edendamine;
- tõhusa mitmepoolsuse ning süvendatud poliitilise dialoogi edendamine;
- kodanikuühiskonna osalus;
- pidev tegevus riikide nõrgenemise vältimiseks, sealhulgas võimekuse tugevdamine;
- parlamentaarse demokraatia tugevdamine.



Kuigi EL on võtnud endale ülesandeks suurendada 2015. aastaks abi jaoks ette nähtud 
eelarvesummat 0,7%-ni kogurahvatulust, ei suutnud EL täita 2010. aastaks seatud 
vahe-eesmärki 0,56%. Üha olulisemaks prioriteediks on muutumas vähim arenenud 
ning madala ja keskmise sissetulekuga riikide toetamine. 

Euroopa konsensuse üks keskseid aspekte on arengupoliitika sidusus, mis on otseselt 
seotud abi tõhususega, kuid mis on ka selge moraalipõhimõte: ei saa lubada, et 
Euroopa arengupoliitika mõju väheneb teiste Euroopa Ühenduse poliitikameetmete 
tagajärjel. Selle Lissaboni lepingu artiklis 208 ette nähtud põhimõtte kohaselt tuleb 
iga Euroopa poliitikameetme korral võtta arvesse selle võimalikku mõju 
arengueesmärkidele. Veel kord tuleb öelda, et aastatuhande arengueesmärgid peavad 
olema suunanäitajaks.

Muutuste kava

Strateegiad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide jaoks

Euroopa Parlament on arengukomisjoni kaudu aktiivselt reageerinud ELi 
strateegiatele, mis on kavandatud AKV eri piirkondadele – Aafrikale, Kariibi merele 
ja Vaiksele ookeanile –, keskendudes säästva arengu peamistele nõuetele, nagu 

– rahu ja julgeoleku tagamine;
– ebakindlate riikide toetamine;
– hea ja tõhus valitsemistava;
– kaubanduse edendamine;
– integratsioon maailmamajandusega;
– integratsioon ülemaailmsete sidesüsteemidega;
– sotsiaalne ühtekuuluvus;
– keskkonnasäästlikkus. 

Abi tõhusus

2005. aastal võttis Euroopa Liit endale ülesandeks suurendada järsult oma 
arengukoostöö mõju suurema, kiiremini ja tõhusamalt edastatud abi algatuste kaudu, 
et vastata aastatuhande arengueesmärkidest tulenevatele väljakutsetele. Komisjonis 

Konsensuse teises osas „Euroopa Ühenduse arengupoliitika” määratletakse, kuidas ühendus 
rakendab esimeses osas esitatud Euroopa arengualast nägemust, tehes seda ühendusele 
usaldatud vahenditega: 

- edasine areng abi lahtisidumisel;
- võla vähendamine asjakohastel puhkudel;
- valdkondadevaheliste küsimuste süvalaiendamine: demokraatia, hea valitsemistava, 

inimõigused, laste ja põliselanike õigused; sooline võrdõiguslikkus; keskkonnasäästlikkus 
ning HIVi/AIDSi vastu võitlemine;

- aastatuhande arengueesmärkidega selgesti seotud ülemaailmsete fondide toetamine;
- eelarvetoetus, kui tingimused võimaldavad.



2. märtsil 2006 vastu võetud abi tõhususe paketi eemärk oli need ülesanded teoks 
teha. Kaks aastat hiljem tõstatas Euroopa Komisjon küsimuse, milline võiks olla ELi 
seisukoht abi tõhususe osas enne kolmandat kõrgetasemelist abi tõhususe foorumit, 
mis toimus Ghanas Accras 2008. aasta septembris ja mis rajanes 2003. aastal Roomas 
toimunud esimesel ja 2005. aastal Pariisis toimunud teisel kõrgetasemelisel foorumil 
ja mille tulemusena võeti vastu Accra tegevuskava. 

Busan (Lõuna-Korea) – 4. kõrgetasemeline foorum

1. detsembril 2011 võeti 4. kõrgetasemelisel foorumil vastu Busani partnerlus 
tõhusaks arengukoostööks. See tegevuskava põhineb 2005. aasta Pariisi deklaratsiooni 
ja 2008. aasta Accra tegevuskava põhimõtetel. Busani partnerlus põhineb neljal 
järgmisel tõhusa arengu põhimõttel: partnerriigid peavad täitma keskset rolli (riikide 
omavastutus), abi tõhusust tuleb suurendada (tulemustele keskendumine), kaasata 
tuleb kõik avaliku ja erasektori arengu sidusrühmad (kaasav arengupartnerlus) ja 
tagada tuleb kohustuste aruandlus ja rakendamine poliitilisel tasandil (läbipaistvus ja 
aruandlus abi andvate ja abi saavate riikide vahel). Euroopa Liit on üks juhtivaid 
riikide blokke, mis edendab Busanis vastu võetud abi tõhususe põhimõtteid muutuste 
kava kaudu ja arendab abi andmise koordineerimist komisjoni ja liikmesriikide vahel.

Pariisi deklaratsiooniga võtsid partner- ja doonorriigid endale kohustuse tugevdada 
parlamendi rolli riikide arengustrateegiates, edendades vastastikku aruandlust ja 
arenguressursside läbipaistvust.

Uus muutuste kava, mille Euroopa Komisjon esitas suunisena ELi arengupoliitika 
mõju suurendamiseks, võetakse peagi vastu ning sellel on pikaajaline mõju ELi abi 
tõhususele. Arengupoliitika sidususega seoses on areng selles valdkonnas olnud 
aeglane, kuna teiste valdkondade, näiteks põllumajanduse, kaubanduse või kalanduse 
poliitilised prioriteedid on arenguprioriteetidega sageli vastuolus.

Suhted valitsusväliste osalejatega

Oma poliitiliste prioriteetide ja panuse määratlemisel võtavad arengukomisjoni 
liikmed nõuetekohaselt arvesse asjaomaste välisosalejate, eelkõige nii ELi kui ka 
kolmandate riikide kodanikuühiskonna esindajate muresid. 

Arengukomisjoni liikmed soovivad säilitada valitsusvälistele osalejatele avatud 
poliitikat – mõiste, mis hõlmab paljusid kodanikuühiskonna esindajaid, nagu 
valitsusvälised organisatsioonid, ametiühingud, teadusasutused jne, ja mõnel juhul ka 
kohalikke omavalitsusi. 
Üheks oluliseks suhtluspartneriks selles vallas on olnud CONCORD ehk Euroopa 
toetuse ja arenguga seotud valitsusväliste organisatsioonide konföderatsioon. Selle 19 
rahvusvahelist võrgustikku ja Euroopa Liidu liikmesriikides asuvad 22 riiklikku 
ühendust esindavad rohkem kui 1 600 Euroopa valitsusvälist organisatsiooni. 
CONCORD ja selle liikmesorganisatsioonid aitavad oma erilise asjatundlikkusega 
kaasa Euroopa Parlamendi ja eelkõige ELi välisasjade eest vastutavate komisjonide 
tööle (arengukomisjon, rahvusvahelise kaubanduse komisjon ja väliskomisjon). 

Arengukomisjoni ja CONCORDi vahelise hea koostöö raames toimuvad CONCORDi 
ning arengukomisjoni poliitikakoordinaatorite ja muu personali kohtumised kaks 



korda aastas. Need kohtumised on alati olnud väga viljakad ja võimaldanud luua uusi 
dialooge kodanikuühiskonna esindajate ja arengukomisjoni vahel. Peamine eesmärk 
on olnud vahetada ideid ja ettepanekuid ühist huvi pakkuvatel teemadel ja leida 
ühised alused. Heade suhete mõjukaks näiteks on arengukoostöö rahastamisvahendiga 
tehtud töö. 

Arengukomisjon on panustanud suhetesse lõunapoolsete riikide valitsusväliste 
osalejatega ja kohaliku omavalistustega, eriti Aafrikas, Kariibi mere ja Vaikse 
ookeani piirkonnas.

Viimastel aastatel on arengukomisjon regulaarselt kutsunud nii arenenud riikide kui 
ka arengumaade kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajaid oma kohtumistele ja 
kuulamistele. Nendel üritustel on keskendutud sellistele teemadele nagu vähim 
arenenud riigid, areng ja haridus, Aafrika põllumajandus ja tervishoid. 

Lisaks on arengukomisjoni liikmed ja teised Euroopa Parlamendi liikmed pidanud 
Aafrika ja ELi vahel loodud uue ühise strateegilise partnerluse raames ränka võitlust 
selle nimel, et kindlustada oma institutsioonilist rolli, et kodanikuühiskonna esindajate 
− ja nende poolt esindatavate kodanike − häält oleks kõvasti ja selgelt kuulda. 

Samamoodi on AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee viimastel aastatel näinud 
samuti suurt vaeva, et kaasata kodanikuühiskond oma tegevustesse. Assamblee 
määras valitsusväliste osalejatega suhtlemiseks kaks asepresidenti, andes sellega 
tugeva signaali nimetatud aspektide tähtsuse kohta. 



Teabeleht nr 10

Arengukomisjon rahvusvahelise arengupartnerina

Üleaafrikaline Parlament kui Euroopa Parlamendi privilegeeritud partner

Aafrika on ilmselt manner, kus on arengu mõistes kõige rohkem probleeme ja kõige 
suuremad võimalused. Aafrikas on maailma kõige suurem vaeste inimeste ja sõdivate 
riikide suhtarv. Aafrikale on mõeldud umbes pool ELi abirahadest. Aafrikas elavatel 
inimestel on pikaajalised ajaloolised sidemed Euroopaga. Aafrika muutub kiiresti ja 
tal on väljavaateid uuele helgele tulevikule, nagu näitab selgelt Hiina tohutu huvi. 

2007. aastal võtsid ELi ning Aafrika riigi- ja valitsusjuhid vastu Aafrika ja ELi 
ühisstrateegia, mis kujutas endast ambitsioonikat pikaajalist poliitikaraamistikku ja 
mis kinnitas mõlema osapoole valmidust tihendada omavahelisi poliitilisi suhteid ja 
tegeleda üheskoos ülemaailmsete probleemidega. 

Nimetatud strateegia ei käsitle mitte ainult arengukoostööd, vaid ka selliseid teemasid 
nagu rahu ja julgeolek, valitsussüsteem ja inimõigused, kaubandus, energeetika ja 
kliimamuutus. Arengukomisjoni liikmed algatasid viimase parlamendi ametiaja 
jooksul kolm strateegiaalast täiskogu raportit. 

2004. aastal asutas Aafrika Liit Üleaafrikalise Parlamendi, mis kujutab endast kogu 
mandrit hõlmavat nõuandvat parlamenti, mille moodustavad viieliikmelised 
delegatsioonid igast 54 Aafrika Liidu liikmesriigist. Üleaafrikalise Parlamendi alaline 
asukoht on Midrandis Lõuna-Aafrikas ja parlament kohtub kaks korda aastas. 

Euroopa Parlament on hoidnud tihedaid kontakte Üleaafrikalise Parlamendiga 
algusest peale, moodustades Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks mõeldud 
delegatsiooni. See delegatsioon on osalenud peaaegu igal Üleaafrikalise Parlamendi 
istungjärgul alates 2004. aastast ning Üleaafrikalise Parlamendi delegatsioonid on 
regulaarselt külastanud Euroopa Parlamenti. 

Sellise tiheda koostöö tulemusel on nii Aafrika Liidu kui ka ELi institutsioonid 
tunnustanud mõlema parlamendi täielikku kaasamist ELi ja Aafrika ühise strateegia 
institutsioonilisse raamistikku. See tähendab, et Euroopa Parlament ja Üleaafrikaline 
Parlament on praegu kaasatud Aafrika ja ELi tippkohtumiste ettevalmistamisse, 
kummagi parlamendi presidendid võtavad nende kohtumiste avatseremooniatel sõna, 
Euroopa Parlament ja Üleaafrikaline Parlament arutavad Aafrika ühtse strateegia 
rakendamist. Aafrika Liidu ja ELi ministrid ning mõlemad parlamendid täidavad 
täielikku ja aktiivset rolli ühise strateegia erinevate rakendusmeetmete puhul ja 
otsuseid tegevates organites. 

Koostöö Üleaafrikalise Parlamendiga on samuti üks Euroopa Parlamendi 
parlamentaarse demokraatia edendamise büroo prioriteete.



Suhted liikmesriikide parlamentidega

Koostöös Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja üksteisega on liikmesriikide 
parlamentidel ELi toimimisel etendada järjest suurem roll. 

Riikide parlamentide liikmed võivad kodanikele lähedal olles aidata luua tõhusaid ja 
konstruktiivseid sidemeid kodanike ja ELi institutsioonide vahel, edendades 
demokraatlikumat ja läbipaistvamat lähenemisviisi ELi arengupoliitikale.

Viimastel aastatel on Euroopa Komisjon saatnud pidevalt Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitatud õigusakti ettepanekud samal ajal arutamiseks ka riikide 
parlamentidele.

Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete kvaliteet ning poliitiline 
lisandväärtus, mida see võib anda, on lõppkokkuvõttes ühiste jõupingutuste tulemus. 
Lissaboni leping on seda suhet tugevdanud, kehtestades põhjendatud arvamuste 
menetluse, mille kohaselt riikide parlamendid esitavad arvamusi Euroopa 
Parlamendile, ning Euroopa Parlamendis on vastu võetud ühine lähenemisviis nende 
põhjendatud arvamuste ja riikide parlamentide panuse käsitlemiseks.

Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelise koostöö peamine eesmärk on 
tugevdada ELi parlamentaarset mõõdet ja seega suurendada ELi poliitiliste otsuste 
tegemise demokraatlikku õiguspärasust ja läbipaistvust. Üks eesmärke on ka hoida 
riikide parlamente täielikult kursis Euroopa Parlamendi tegevusega selle erinevates 
pädevusvaldkondades. Seetõttu kutsub järjest suurem arv Euroopa Parlamendi 
komisjone − k.a arengukomisjon − regulaarselt riikide parlamentide liikmeid oma 
koosolekutele, et jagada õigusakti ettepanekute arutamisel teadmisi ja 
ekspertarvamusi.

Üldise arengualase teadlikkuse suurendamine

Üldise teadlikkuse suurendamine ja arengualane haridus annab võimaluse edendada 
ELi jaoks olulisi väärtusi, nagu sallivus ja solidaarsus, üha enam globaliseeruvas, 
vastastikku sõltuvas ja mitmekultuurilises ühiskonnas.

Euroopa Liit on tegelikult kultuuridevahelise dialoogi tulemus, mis viib kokku 
erinevad osapooled, et üksteiselt õppida ja midagi ühist üles ehitada.

Üldise arengukoostööalase teadlikkuse suurendamine aitab seega kaasa 
rahvusvahelise solidaarsuse tunde tugevdamisele ja samuti soodsa keskkonna 
loomisele, et edendada Euroopa kultuuridevahelist ühiskonda. Teadlikkuse 
suurendamise abil on võimalik edendada kõigi kodanike täielikku kaasamist kogu 
maailmast vaesuse kaotamisse ja eraldatuse vastasesse võitlusesse. See hõlmab 
kampaaniaid, haridust, teadlikkuse suurendamist, veenmist ja koolitust.

Parlamentidel on seetõttu määrava tähtsusega roll vaesuse tagajärgede 
leevendamiseks ja vaesuse kaotamiseks tehtavat arengukoostööd ja arengumaadega 
jagatavat rahvusvahelist solidaarsust käsitleva avaliku arvamuse koondamisel.



Riiklikel ja kohalikel omavalitsustel, valitsusvälistel organisatsioonidel ja teistel 
kodanikuühiskonna esindajatel põhja ja lõuna koostöös on samuti väga oluline roll 
selles protsessis.

Igal ametiajal aitab Euroopa Parlament järjekindlalt kaasa ELi arengukoostööpoliitika 
alase üldise teadlikkuse suurendamisele. Euroopa Parlament korraldab mitmeid 
arengule pühendatud avalikke üritusi, töötubasid, kuulamisi, arutelusid ja 
parlamentaarseid arutelusid.

Arengukomisjon on aktiivselt tegutsenud iga-aastastel Euroopa arengu päevadel. 
Euroopa Parlament saadab parlamendiliikmete delegatsiooni kõikidele üritustele ning 
korraldab koos Üleaafrikalise Parlamendiga eriüritusi. Peale selle on 
arengukomisjonil „Arengukülas” stend, et jagada teabematerjale ja suurendada 
külastajate teadlikkust arengukomisjoni rolli ja tegevuse kohta. 

Teine suur üldsusele mõeldud üritus on Euroopa avatud uste päev, mida peetakse kord 
aastas Robert Schumani deklaratsiooni allkirjastamise aastapäeval. Selle ürituse 
eesmärk on parandada üldist teadlikkust Euroopa Liidu institutsioonide tegevuse ja 
Euroopa Liidu toimimise kohta. Sel päeval avab Euroopa Parlament oma uksed laiale 
üldsusele. Arengukomisjon võtab Euroopa Parlamendi avatud uste päevast 
regulaarselt osa, et jõuda erinevas vanuses ja erinevate huvidega inimesteni.
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REPORT on Regulation (EC) 1905/2006 establishing a financing instrument for 
development cooperation: lessons learned and perspectives for the future
Own-initiative
A7-0187/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

REPORT on Tax and Development – Cooperating with Developing Countries on 
Promoting Good Governance in Tax Matters
Own-initiative
A7-0027/2011, tabled in February 2011 
Rapporteur: Eva JOLY 

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the 
Agreement between the European Community and its Member States, of the one 
part, and the Republic of South Africa, of the other part, amending the 
Agreement on Trade, Development and Cooperation
Non-legislative enactment
A7-0018/2011, tabled in February 2011 
Rapporteur: Eva JOLY 

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0009/2011, tabled in January 2011 
Rapporteur: Charles GOERENS 

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0006/2011, tabled in January 2011 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

REPORT on implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: 
the mid-term review of its action plan and the way forward
Own-initiative
A7-0375/2010, tabled on December 2010 
Rapporteur: Michèle STRIFFLER 
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REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the 
Council on setting up an EU rapid response capability
Own-initiative
A7-0332/2010, tabled in December 2010 
Rapporteur: Iva ZANICCHI 

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010 
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010 
Rapporteur: Véronique DE KEYSER 

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010 
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS 

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative
A7-0165/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Michael CASHMAN 

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Franziska KELLER 
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REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010 
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM 

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Gay MITCHELL 
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 September Hearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: Towards 
more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments on 
"Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of women in 
the democratisation process in North Africa and the Middle East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and Military 
Actors: State of Play and Perspectives"



2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"



Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN 

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium); Pedro Morazán (Südwind 
Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind Institute, 
Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN 

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain) 

Publication date: 16.05.2012
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide: The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese

Karin (Ecologic Institute, Germany) 
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR 

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011
Study available in EN
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Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, Germany 
Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja (PhD) -
Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB’s Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
 Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries

Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK; Darla Nickel, Ecologic Institute, 
Austria; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, Austria

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
Other Donor Countries, 
Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012



.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)



Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day 
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling 

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015 

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who 

need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources 
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of 

loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020 

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally 

 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 



generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the twenty-
second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term 

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth 

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries 

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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