
PA\792822ET.doc PE430.270v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Arengukomisjon

2009/2133(INI)

5.10.2009

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: arengukomisjon

Saaja: põhiseaduskomisjon

Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid
(2009/2133(INI))

Arvamuse koostaja: Eva Joly



PE430.270v01-00 2/5 PA\792822ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\792822ET.doc 3/5 PE430.270v01-00

ET

LÜHISELGITUS

ELi arengupoliitika toob Euroopa Liidule selget kasu, sest see aitab kaasa ülemaailmsele 
geopoliitilisele stabiilsusele, vähendab rändesurvet ning avab uusi turge. Lisaks on 
arengupoliitika üks peamisi eesmärke vähendada vaesust ning edendada arengumaade ja 
nende kodanike püsivat sotsiaalset ja majanduslikku arengut. 

Kuigi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning välisteenistus teevad 
jõupingutusi Euroopa Liidu poliitika toetamiseks sellistes valdkondades, nagu välisasjad, 
kaubandus ja julgeolek, ei saa me eeldada, et uus teenistus omistab ELi arengupoliitika 
eesmärkide ning aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele samasuguse tähtsuse. 

Seetõttu peame oluliseks, et Euroopa Parlamendi arvamuses viidatakse arengule, eelkõige 
Lissaboni lepingust tulenevatele ELi kohustustele teha tööd vaesuse kaotamiseks ja tagada 
arengumaade huvides poliitika sidusus, ning samuti tuleks viidata vajadusele käsitleda 
arengukoostööd iseseisva poliitikavaldkonnana, mis on võrdne teiste rahvusvahelisi suhteid 
puudutavate poliitikavaldkondadega ja mille juurde kuuluvad vastavad poliitilised ja 
haldusstruktuurid.

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Põhjendus D a (uus)

D a. arvestades, et Lissaboni lepingu kohaselt ELi ja liikmesriikide 
arengukoostööpoliitilised meetmed „täiendavad ja tugevdavad teineteist”; arvestades, 
et see peaks komisjoni ja liikmesriikide rollid selgemaks muutma, vähendama 
kattumisvõimalusi, edendama abiandjate koordineerimist ja töö paremat jaotamist 
ning seda tõhusama abi ning parema kulutasuvuse huvides;

Põhjendus D b (uus)

D b. arvestades, et Euroopa välisteenistus peaks tooma ELi kui arengumaade juhtiva 
partneri paremini üldsuse teadvusesse ning tuginema ELi ja arengumaade vahelistele 
väga headele suhetele, mis põhinevad sellel, et EL on ametliku arenguabi ning 
humanitaarabi raames suurim abiandja ning arengumaade peamine 
kaubanduspartner,

Põhjendus D c (uus)

D c.
arvestades, et Lissaboni lepingus on arengukoostöö määratletud konkreetsete eesmärkidega 

ja iseseisva poliitikavaldkonnana, mis on võrdne teiste välispoliitika valdkondadega 
ning mis ei ole mingil juhul allutatud välis-, julgeoleku- ega kaitsepoliitikale, ning et 
lepingus tunnustatakse nii arengupoliitika sidususe kui ka ELi erinevate 
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välispoliitiliste meetmete kooskõlastatuse tähtsust;

Põhjendus D d (uus)

D d. arvestades, et vaesuse kaotamine on Euroopa Liidu lepingu Lissaboni lepingu kohase 
versiooni üks üldeesmärke rahvusvaheliste suhete valdkonnas (artikli 21 lõike 2 
punkt d) ning liidu arengupoliitika peamine eesmärk vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 208; arvestades, et Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artiklis 208 nõutakse lisaks, et EL „võtab arengukoostöö eesmärke arvesse muu 
sellise poliitika puhul, mida ta rakendab ja mis tõenäoliselt mõjutab arengumaid”; 
arvestades, et seetõttu peavad kõik Euroopa välisteenistuse meetmed, mis puudutavad 
arengumaid, toetama vaesuse kaotamist;

Lõige 4 – punkt b

(b) Euroopa välisteenistuse ülesehitus peaks parandama liidu välistegevuse järjekindlust ja 
esindatust välissuhetes ning seetõttu tuleks Euroopa välisteenistuse raamesse koondada 
eelkõige välissuhetega kitsamas tähenduses tegelevad üksused ja kolmandates riikides 
asuvate delegatsioonide juhtivad ametikohad; olukorra arenedes võib kaaluda, milliseid 
muid ülesandeid võiks Euroopa välisteenistusele veel anda;

Lõige 4 – punkt c

(c) komisjoni peadirektoraatidelt ei ole siiski vaja ära võtta kogu nende välissuhetealast 
vastutust; praeguse ühenduse välismõõtmega poliitika terviklikkus tuleks säilitada 
eelkõige valdkondades, kus komisjonil on täidesaatev võim; komisjon peaks looma 
erimudeli sellistele asjaomastele talitustele nagu kaubanduse, laienemise, arengu ning 
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega sõlmitud suhete 
peadirektoraadid, koostöötalitus EuropeAid, humanitaarabi peadirektoraat, inimõiguste 
ja demokraatia talitus, valimisabi talitus ning majandus- ja rahandusküsimuste 
peadirektoraadi välissuhetele suunatud üksused;

Lõige 4 – punkt d a (uus)

(d a) sõltumatu arengu ja humanitaarabi volinik peab olema volinike kolleegiumi liige 
ning seda võrdsetel alustel teiste rahvusvaheliste suhete valdkonna eest vastutavate 
volinikega; nimetatud volinik peab vastutama nii arengukoostööpoliitika 
määratlemise kui ka elluviimise eest, tehes tihedat koostööd kõrge esindajaga nii AKV 
riikides kui ka teistes arengumaades;

Lõige 4 – punkt d b (uus)

(d b) lisaks peab komisjonis olema iseseisev arengu peadirektoraat, mille pädevuses on 
poliitika määratlemine, poliitiline nõustamine ja Euroopa Liidu 
arengukoostööpoliitika elluviimine; kõnealune peadirektoraat ning selle töötajad, kes 
viivad Euroopa Liidu arengupoliitikat ellu nii Brüsselis kui ka ülemeremaade 
delegatsioonides, peavad arenguvolinikule aru andma; 



PA\792822ET.doc 5/5 PE430.270v01-00

ET

Lõige 5 – punkt c a (uus)

(c a) Euroopa välisteenistus peab koondama piisaval arvul arenguspetsialiste riikide 
ministeeriumidest ja komisjoni arengu peadirektoraadist; nimetatud peadirektoraadis 
töötavad ametnikud peaksid saama juhiseid arenguvolinikult;

Lõige 6 – punkt b

(b) Euroopa välisteenistus peaks jagunema mitmeks direktoraadiks, millest igaüks oleks 
vastutav liidu välissuhete geostrateegiliselt olulise valdkonna eest, ning 
direktoraatideks, mis tegeleksid arengu, julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustega, 
tsiviilkriisiohjega, mitmepoolsete ja horisontaalsete küsimustega, sealhulgas 
inimõiguste ja haldusküsimustega;


