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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi poliitikavaldkondade sidusus arenguga ja laiendatud ametliku arenguabi 
kontseptsioon 
(2009/2218(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldust Euroopa Liidu arengupoliitika „Euroopa 
konsensus” kohta artikleid 9 ja 351;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (Lissaboni lepingu) artiklit 208, milles 
kinnitatakse taas, et EL võtab arengukoostöö eesmärke arvesse muu sellise poliitika puhul, 
mida ta rakendab ja mis tõenäoliselt mõjutab arengumaid;

– võttes arvesse AKV-EÜ koostöölepingu (Cotonou lepingu) artiklit 12;

– võttes arvesse 2007. aasta detsembris Lissabonis vastu võetud Aafrika–ELi 
ühisstrateegiat;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Poliitikavaldkondade seostatus arenguga – Aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamise kiirendamine” (SEK(2005)0455);

– võttes arvesse esimest komisjoni töödokumenti „Euroopa Liidu aruanne arenguga seotud 
poliitikavaldkondade sidususe kohta” (KOM(2007)0545), mida hakatakse avaldama iga 
kahe aasta järel, ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SEK(2007)1202);

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta aruannet arengupoliitika sidususe kohta 
(KOM(2009)0461 lõplik) ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti 
(SEK(2009)1137);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Arengupoliitika sidusus: tervet Euroopa Liitu hõlmava 
poliitikaraamistiku kehtestamine” (KOM(2009)0458 lõplik);

– võttes arvesse nõukogu 21. ja 22. detsembri 2004. aasta järeldusi põllumajanduse ja 
kalanduse kohta;

– võttes arvesse nõukogu 24. mai 2005. aasta järeldusi aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise kiirendamise kohta;.

– võttes arvesse nõukogu 17. oktoobri 2006. aasta järeldusi, mis käsitlevad arenguküsimuste 
integreerimist nõukogu otsuste vastuvõtmise protsessi;

– võttes arvesse 14. ja 15. detsembri 2008. aasta Euroopa Ülemkogu eesistuja järelduste 
lõiget 49;

                                               
1 ELT C 46, 24.2.2006, lk 1.
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– võttes arvesse nõukogu 19. ja 20. novembri 2007. aasta järeldusi, mis käsitlevad 
poliitikavaldkondade sidusust arenguga;

– võttes arvesse 19. ja 20. juuni 2008. aasta Euroopa Ülemkogu eesistuja järelduste lõiget 
61;

– võttes arvesse nõukogu 17. novembri 2009. aasta järeldusi, mis käsitlevad 
poliitikavaldkondade sidusust arenguga;

– võttes arvesse OECD 1996. aasta strateegilist dokumenti „21. sajandi strateegia 
kujundamine: arengukoostöö panus”, OECD 2002. aasta ministrite deklaratsiooni 
„Meetmed ühise arengukava vastuvõtmiseks” ning OECD 2008. aasta aruannet 
„Poliitikavaldkondade sidusus arenguga: põhialused”;

– võttes arvesse OECD 4. juuni 2008. aasta ministrite deklaratsiooni, mis käsitleb 
poliitikavaldkondade sidusust arenguga;

– võttes arvesse 2000. aasta ÜRO millenniumideklaratsiooni ning kaheksandat aastatuhande 
arengueesmärki;

– võttes arvesse novembris 2001 toimunud WTO ministrite kohtumist ning 2002. aasta 
Monterrey konsensust;

– võttes arvesse 2002. aasta säästva arengu tippkohtumist ning 2005. aasta tippkohtumise 
raames vastu võetud peaassamblee resolutsiooni;

– võttes arvesse 4.–9. aprillil 2009. aastal Prahas toimunud AKV-ELi parlamentaarse 
ühisassamblee resolutsiooni Cotonou partnerluslepingu rolli kohta AKV riikide toidu- ja 
finantskriisi käsitlemisel1;

– võttes arvesse järgnevaid arengukomisjoni raportitel põhinevaid resolutsioone: Euroopa 
Parlamendi 23. märtsi 2006. aasta resolutsioon majanduskoostöö lepingute (EPA) mõju 
kohta arengule (2005/2162(INI))2; Euroopa Parlamendi 1. veebruari 2007. aasta 
resolutsioon arengukoostööpoliitika jätkusuutlikkuse süvalaiendamise kohta 
(2006/2246(INI))3; Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon ELi ja 
Aafrika vaheliste suhete olukorra kohta (2007/2002(INI))4; Euroopa Parlamendi 17. juuni 
2008. aasta resolutsioon arengupoliitika sidususe ja ELi poolt teatavate bioloogiliste 
loodusvarade kasutamise mõju kohta Lääne-Aafrika arengule (2007/2183(INI))5; Euroopa 
Parlamendi 29. novembri 2007. aasta resolutsioon Aafrika põllumajanduse edendamise 
kohta – ettepanek põllumajanduse arendamise ja toiduainetega kindlustatuse kohta 
Aafrikas (2007/2231(INI))6; ja Euroopa Parlamendi 22. mai 2008. aasta resolutsioon abi 

                                               
1 AKV-EL/100.568/09/lõplik.
2 ELT C 292E, 1.12.2006, lk 121.
3 ELT C 250E, 25.10.2007, lk 77.
4 ELT C 263E, 16.10.2008, lk 633.
5 ELT C 286E, 27.11.2009, lk 5.
6 ELT C 297E, 20.11.2008, lk 201.
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tõhusust käsitleva 2005. aasta Pariisi deklaratsiooni järelmeetmete kohta 
(2008/2048(INI))1;

– võttes arvesse järgnevaid rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportitel põhinevaid 
resolutsioone: Euroopa Parlamendi 23. mai 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 
kaubandusabi kohta (2006/2236(INI))2 ja Euroopa Parlamendi 1. juuni 2006. aasta 
resolutsioon kaubanduse ja vaesuse kohta: kaubanduspoliitika kavandamine eesmärgiga 
suurendada kaubanduse panust vaesuse leevendamisse (2006/2031(INI))3;

– võttes arvesse 2009. aasta CONCORDi raportit „Tähelepanu keskmes on 
poliitikavaldkondade sidusus”;

– võttes arvesse ActionAidi 2003. aasta uurimust „Poliitikavaldkondade (eba)sidusus 
Euroopa Liidu arengumaadele antavas abis: kolmeaastane riikide juhtumiuuring”;

– võttes arvesse Guido Ashoffi 2006. aasta uuringut „Poliitikavaldkondade suurem sidusus 
arenguga: põhimõttelised küsimused, institutsioonide suhtumine ning järeldused 
võrreldavate näitajate põhjal”;

– võttes arvesse ECDPMi 2007. aasta raportit „ELi institutsioonide ja liikmesriikide 
mehhanismid poliitikavaldkondade suuremaks sidususeks arenguga: lõpparuanne”;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse arengukomisjoni raportit ja väliskomisjoni ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et poliitikavaldkondade sidusus arenguga (PSA) tähendab „töötamist selle 
nimel, et valitsuse arengupoliitika eesmärke ja tulemusi ei õõnestaks sama valitsuse teised 
arengumaid mõjutavad poliitikavaldkonnad, ja et need teised poliitikavaldkonnad 
toetaksid võimalusel arengueesmärke”4;

B. arvestades, et poliitikavaldkondade ebasidusus võib tuua kaasa arengupoliitika 
ebatõhusust, ebaotstarbekust ja selle usaldusväärsuse kaotust;

C. arvestades, et Lissaboni lepingu artiklis 208 seatakse ELi arengupoliitika põhieesmärgiks 
vaesuse vähendamine ning arvestades, et PSA toimib ELi arengukoostöö eesmärkide 
saavutamiseks kõigi poliitikavaldkondade kaudu;

D. arvestades, et ELi kaubanduse, põllumajanduse, kalanduse, kliima, intellektuaalomandi, 
rände, rahastamise, relvade ja toorainega seotud poliitikavaldkondades esineb olulist 
ebasidusust;

                                               
1 ELT C 297E, 19.11.2009, lk 100.
2 ELT C 102E, 24.4.2008, lk 291.
3 ELT C 298E, 8.12.2006, lk 261.
4 „Poliitikavaldkondade sidusus arenguga: institutsioonilised aspektid: tehniline seminar”: 13. oktoobril 2003. 
aastal Pariisis toimunud OECD seminar.
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E. arvestades, et PSAd piiravad poliitilise toe puudumine, ebaselged volitused, ebapiisavad 
ressursid, tõhusate kontrollivahendite ja -näitajate puudumine ning see, et PSAd ei peeta 
vastandlikest huvidest tähtsamaks; 

F. arvestades, et EL on võtnud endale ülesandeks saavutada 2015. aastaks ÜRO püstitatud 
eesmärgi eraldada ametlikuks arenguabiks kogurahvatulust 0,7 %, ning et 2010. aastaks 
on liikmesriikidele eraldi ja ELile kokku püstitatud abi andmise vaheeesmärk 0,56%;

G. arvestades, et Euroopa ombudsman on volitatud uurima kaebusi haldusomavoli juhtude 
kohta Euroopa halduses; arvestades, et ombudsman hr Diamandouros on teatanud (eriti 
seoses EIP välislaenutegevusega), et ta on valmis kasutama omaalgatusliku uurimise 
õigust, kui väljaspool ELi elav kolmanda riigi kodanik esitab ombudsmanile kaebuse,

1. tunneb heameelt, et komisjon, nõukogu ja liikmesriigid pööravad PSAle kasvavat 
tähelepanu ning teevad selle nimel suuremaid jõupingutusi, nagu seda on näidanud kord 
kahe aasta jooksul esitatavad raportid;

2. kinnitab uuesti oma kindlat soovi edendada PSAd Euroopa Liidus ja parlamendi töös;

3. tuletab meelde Euroopa Liidu vastutust arvestada arengumaade ja nende maade 
kodanikega, et doonorriikide lühiajalised huvid ei satuks vastuollu abisaajate maade 
arengu prioriteetidega; 

4. on arvamusel, et kõik ELi välismõjuga poliitikavaldkonnad peavad olema kavandatud 
toetama võitlust vaesuse vastu ning inimõiguste (kaasa arvatud sotsiaalsete, majanduslike 
ja keskkonnaalaste õiguste ja soolise võrdsuse) austamist;

5. palub selle ülesande täitmiseks selget volitust PSA hindamiseks, samuti selgeid ja täpseid 
tegevuseesmärke ning üksikasjalikke menetlusi; 

6. rõhutab tungivat vajadust pidada PSAd pikaajaliseks eesmärgiks, et tagada sellele jääv 
toetus; peab ülimalt oluliseks poliitikavaldkondade õigeaegset hindamist, et vältida 
negatiivset mõju arenguriikidele;

7. rõhutab, et nõukogu otsus valida 2009. aastal PSA rakendamiseks viis laiemat valdkonda 
ei tohiks asendada kontrolli kaheteistkümne traditsioonilise poliitikavaldkonna üle; samuti 
palub komisjonil juhtida tähelepanu ebasidususele, kui seda peaks esinema, ning pakkuda 
lahendusi;

8. tunneb muret laiendatud ametliku arenguabi lähenemisviisis sisalduva ohu pärast, et EL 
võib jääda ilma juhistest, kuidas saavutada eesmärk eraldada 2015. aastaks ametliku 
arenguabi otstarbeks 0,7 % kogurahvatulust, ning samuti põhjusel, et see lähenemisviis 
seab kahtluse alla ametliku arenguabi määratluse ning selle keskendumise vaesuse 
vähendamisele, kuna selles liialdatakse teiste rahavoogude tähtsust arengule;

9. palub komisjonil täpsemalt selgitada kogu liidu lähenemisviisi ja selle mõju ELi 
arengupoliitikale; väljendab muret selle lähenemisviisi võimaliku integreerimise pärast 
järgmisesse finantsraamistikku;
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10. on arvamusel, et tuleb välja töötada menetlus seoses kaebustega, mis laekuvad nii EList 
kui ka arengumaadest juhtumite kohta, kus EL ei ole täitnud PSA tagamise kohustust; 
märgib, et Euroopa ombudsman, kes ei ole Euroopa komisjonist sõltuv, koostab 
aastaaruande ja kui see kuulub tema pädevusse, on tal väljastpoolt ELi laekuvate kaebuste 
suhtes õigus läbi viia uurimisi ka omal algatusel;

11. kutsub ombudsmani ja komisjoni üles tegema koostööd, et teha kättesaadavaks tõhus 
kaebuste esitamise mehhanism ebasidususe vastu võitlemiseks, milles võiks konkreetsete 
meetmete ja tegevuse hindamisel standardina kasutada näiteks Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni Arenguprogrammi inimarengu kriteeriume;

12. palub komisjonil kasutada PSA mõõtmiseks selgeid sihttasemeid ja näitajaid, näiteks 
säästva arengu näitajaid;

13. on arvamusel, et kui ELi arengupoliitika alane tegevus ja meetmed ei pea kinni Lissaboni 
lepingu artiklis 208 sätestatud põhimõtetest ja eesmärkidest, kujutab see endast 
asutamislepingute kohaselt kohustuste rikkumist;

14. nõuab – vaatamata Doha vooru edukale lõpule – ekspordisubsiidiumide andmise 
lõpetamist, et hoida ära ELi toodete dumpinguhinnaga müüki arengumaade turgudel ning 
sellest tekkivat majanduskahju;

15. nõuab tollitariifide olulist vähendamist kõikide arengumaade impordilt ja palub komisjonil 
ELi tollitariifides kinni pidada rahvusvaheliselt kokkulepitud töö- ja 
keskkonnastandarditest ning vabastada õiglase kaubanduse tooted kõigist 
imporditariifidest;

16. palub komisjoni käimasolevatel vabakaubanduslepingute ja majanduskoostöölepingute 
läbirääkimistel mitte nõuda arengumaadelt ühinemist rahvusvahelise uute taimesortide 
kaitse konventsiooniga, mis piirab põlisrahvaste kogukondade juurdepääsu bioloogilisele 
mitmekesisusele ja takistab selle säilitamist;

17. palub tungivalt komisjonil lõpetatada majanduskoostöölepingute läbirääkimistel praegune 
TRIPS-pluss lähenemine, et arengumaad saaksid siseriiklike terviseprogrammide raames 
pakkuda ravimeid kättesaadava hinna eest;

18. peab kiiduväärseks PSA tõhustamise mehhanisme komisjonis, nimelt talitustevahelist 
konsultatsioonisüsteemi, mõjuhindamise protsessi, säästvuse mõju hindamist ja 
talitustevahelist kvaliteedi tugirühma; tahab siiski teada, milliseid kriteeriume kasutas 
arengu peadirektoraat ebasidusate poliitikaalgatuste ümberlükkamiseks ning palub 
talitustevaheliste konsultatsioonide tulemuste osas suuremat läbipaistvust; nõuab samuti, 
et Euroopa Parlament ja arengumaad oleksid nende mehhanismidega rohkem seotud;

19. kutsub komisjoni üles alustama mõjuhindamisi varem (st poliitikaalgatuste projektide 
koostamise varasemates staadiumites) ning palub, et komisjon kasutaks mõjuhindamiseks 
tõenditel põhinevaid uuringuid; palub komisjonil kaasata mõjuhindamiste tulemused 
arengukoostöö rahastamisvahendi piirkondlikesse ja riikide strateegiadokumentidesse;
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20. palub komisjoni kaasata Euroopa Parlament komisjoni PSAd käsitleva raporti 
koostamisse, näiteks küsimustiku, ajastuse parandamise ja parlamendi algatusraportitega 
arvestamise osas;

21. palub komisjonil kaasata ELi delegatsioonid PSAga seotud töösse ning nimetada kõigis 
delegatsioonides PSA eest vastutaja, kelle ülesandeks on jälgida ELi poliitika mõju 
partnerriikide tasandil; palub PSA kaasamist personali väljaõppesse;

22. palub komisjonil anda arenguvolinikule ainupädevus abi kavandamise ja rakendamise eest 
kõikides arengumaades, 

23. teeb ettepaneku kaasata PSA arengukoostöö rahastamisvahendi vahekokkuvõttesse, eriti 
asjakohastesse temaatilistesse programmidesse;

24. palub, et iga eesistujariigi tööprogrammi kaasatakse eraldi kohustused PSA alal;

25. soovitab nõukogul parandada PSA tõhustamiseks mõeldud olemasolevate struktuuride 
toimimist, näiteks korraldada rohkem töögruppide ühiseid koosolekuid ja teha 
tööprogrammid üldsusele kättesaadavaks; 

26. otsustab kord kahe aasta jooksul koostada Euroopa Parlamendi raport PSA kohta; soovitab 
kõikidel komisjonidel koostada raportid, milles käsitletakse nende komisjonide arengu 
perspektiive;

27. kutsub praeguseid parlamentaarseid ühisassambleesid (näiteks AKV-EÜ parlamentaarset 
ühisassambleed) määrama alalised PSA raportöörid ning koostama poliitika ebasidususe 
avastamiseks igal aastal PSAd käsitlev raport;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Poliitikavaldkondade sidusus eeldab, et kõik ELi poliitikavaldkonnad peavad olema 
kavandatud toetama arengumaade arengu vajadusi. Kuigi EL on võtnud PSA endale 
kohustuseks, takistab tema poliitika siiski mitmel moel arengueesmärke, näiteks:

− arengumaade turud on üle ujutatud subsideeritud Euroopa toodetega, mis nõrgestab 
nende maade majanduslikku ja sotsiaalset infrastruktuuri, süvendab alatoitumust ja 
näljahäda, seab kohalikud talunikud struktuurilisele vaesuse ohtu ja muudab nad üha 
enam sõltuvaks välisest abist; 

− palju riike (näiteks Malaisia, Indoneesia ja Kolumbia ning rida Aafrika maid) on suure 
osa oma põllumajandusmaast eraldanud agrokütuse tootmiseks ning täidavad 
toiduohutuse ja bioloogilise mitmekesisuse hinnaga ELi vajadust taastuvate 
energiaallikate järele;

− suureulatuslik maade sundvõõrandamine agrokütuse tootmise eesmärgil ähvardab 
tõsiselt väiketalunike elatist; Põhja-Ghanas on jathropa istanduste tarvis raadatud üle 10 
000 hektari maad; Tansaanias on agrokütuse tootmiseks eraldatud kuni 60% viljakast 
maast; Senegalis peetakse läbirääkimisi 50 000 kuni 200 000 hektari eraldamiseks, kuid 
sealjuures ei suuda ükski nendest maadest toota kohalike tarbimisvajaduste katteks 
piisavalt toiduaineid;

− dokumendis „Globaalne Euroopa: konkurentsivõime maailmas”, mis sisaldab ELi 
kaubandusstrateegiat, näidatakse, kuidas kahepoolsed ja regionaalsed 
vabakaubanduspoliitika strateegiad hõlbustavad ELi juurdepääsu arengumaade 
tooraineturule (sh põllumajandustoodetele) ning avavad need turud ELi suurettevõtetele 
väiketalunike ning sünnistaadiumis tööstuse arvelt;

− ELi juurdepääs arengumaade turgudele piirdub praktikas tooraine ekspordiga, mis on 
töödeldud kaupadega võrreldes vähem maksustatud. See poliitika kinnistab arengumaad 
ELi tööstuse tarbeks toorainete tootja rolli;

− finantsvaldkonna liberaliseerimine (kaasa arvatud spekulatiivse iseloomuga ja 
muutlikud finantsvood, mida arengumaad suudavad vaid vähesel määral ohjata), on 
rahvusvahelisel tasandil tekitanud olulise ebastabiilsuse ja see on arengumaade 
majandusele toonud kaasa katastroofilisi tagajärgi;

− erinevad assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingud, mille üle praegu läbirääkimisi 
peetakse, tekitavad pangandus- ja finantssektori vastutustundetu liberaliseerimise ohu, 
mis ähvardab juba niigi vaesunud kogukondi ebaturvaliste finantstoodete, 
spekulatsiooni, maksudest kõrvalehiilimise ja muu sarnasega;

− 2009. aastal kehtestas Euroopa Komisjon uuesti ekspordisubsiidiumi piimatoodetele, 
mida eksporditakse peamiselt AKV maadesse, kusjuures vaeste maade turud on samal 
ajal ilma kaitseta. Näiteks domineerivad piima maailmaturu hinnad AKV maade 
hindade üle ning hindade tugev kõikuvus mõjutab tõsiselt kohalikke talunikke ja 
piimatööstust (muuhulgas tekitab see järsult kasvavat sõltuvust impordist ning kahjustab 
kohalikke hindu). Nigeerias, kus 80% elanikkonnast on karjakasvatajad, on alates 1996. 
aastast piimatoodete import neljakordistunud ning ELi osa sellest impordist on 65%;
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− EL kui relvade suureksportija viib relvi välja ning võimaldab relvade saatmist üle oma 
piiri. Samal ajal, kui EL annab tasakaalustatud kogustes arenguabi, ekspordib ta otse või 
kaudselt relvi maadesse, kus arengufondidele kulutatakse miljoneid (EL-15 kulutab 
aastas ligilähedaselt 70 miljardit eurot arengufondidele, samas ulatub ELi relvaeksport 
360 miljardi euroni aastas);

− uute kalandusalaste lepingute jõustumisel jätkub kalavarude ülekasutamine, sest 
maksimaalse tasakaalustatud püügi kindlaks määramiseks puuduvad tihti 
usaldusväärsed teaduslikud andmed. Kohalikel kaluritel ei ole püügipiirkondadele 
eelisjuurdepääsu ning Euroopa laevade subsideeritud konkurents kahjustab neid ka 
edaspidi. Antud juhul saab kohalik töötlev tööstus, millel on tootmisahelas kõige 
kõrgem potentsiaalne lisaväärtus, vaid vähesel määral toetust;

− EL on asetanud säästva arengu, metsade hävitamise, sellega kaasneva bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise, kliimamuutused ning vaesuse leevendamise oma poliitilise 
kava etteotsa. Metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja 
puidukaubandust käsitlevasse kohandatud tegevuskavasse (FLEGT) on lisatud kõik 
vajalikud koostisosad, mis võimaldavad ellu viia sidusat säästva arengu poliitikat. 
Sellest hoolimata ei ole EL nende ülesannete elluviimisel teinud suuri edusamme.
Praegune FLEGTi rakendamine ei muuda otsustavalt olukorda ebaseadusliku ja 
hävitusliku metsaraide vastu võitlemises;

− globaalse soojenemise osas ei vähenda EL oma heiteid piisavalt palju, et saavutada kahe 
kraadi eesmärk ning globaalse temperatuuri tõus tabab ennekõike arengumaid. ELi 
maad peaksid kompenseerima kuni 70% oma heitkogustest, kuid siiani ei ole võetud 
veel piisavalt palju konkreetseid kohustusi arengumaade kliimamuutuste vastu 
võitlemise rahastamiseks ning puudub tegelik tehnosiirde alane koostöö vähim arenenud 
riikidega (enamik puhta arengu mehhanismi projektidest viiakse läbi selliste kiirelt 
areneva majandusega riikidega nagu Hiina);

− kui arvesse võtta ainult meedia poolt kajastatud juhtumeid, on ELi piiriga külgnevatel 
aladel alates 1988. aastast saanud surma 14 794 inimest. Samal ajal on Euroopa Liidu 
liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 
(FRONTEX) eelarve ajavahemikus 2007–2009 kahekordistunud. ELi ebaseadusliku 
sisserändega võitlemise eelarve on sama ajavahemiku jooksul kasvanud kuuekordseks. 
Paar näidet selle kohta, kui tähtsaks on see poliitikavaldkond muutunud: 2007. aastal 
saatsid ELi liikmesriigid maalt välja 174 275 inimest; 27 liikmesriigis registreeriti 2008. 
aastal peaaegu 240 000 varjupaigataotlejat, ehk miljoni elaniku kohta 480 taotlejat. 
Kuni 73 % nendest taotlustest lükati tagasi ja ainult 24 425 varjupaigataotlejat (13%) 
said pagulase staatuse, 18 560 taotlejat (10%) kuulutati täiendava kaitse all olevaks 
isikuks ning 8970 taotlejale (5%) anti riigis viibimise luba humanitaarsetel põhjustel.

See nimekiri ei ole ammendav ja siia võiks lisada veel palju näiteid poliitikavaldkondade 
ebasidususe kohta. Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi protsess PSA saavutamiseks algas 2005. 
aastal, ei ole selles tehtud palju tegelikke edusamme. Olukord ei parane, kui tegeletakse ainult 
üksikute probleemidega – paljud siin esitatud ebasidususe näited on sellele süsteemile 
olemuslikud. ELi lühiajalisi huvisid eelistatakse tihti pikaajalistele huvidele ja 
arengueesmärkidele.
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Käesoleva raporti üldine eesmärk on uurida valitseva ebasidususe küsimust ning juhtida 
tähelepanu PSA strukturaalsetele probleemidele. Lisaks loodab raportöör tõsta ELi 
institutsioonide teadlikkust PSA kohta, kaasata Euroopa Parlamenti veelgi enam komisjoni 
PSA protsessi ning tõsta PSA taset Euroopa Parlamendis, mistõttu raportöör lisas raportisse 
mõned ülesanded ka parlamendi jaoks.

Käesoleva raporti üks keskseid soovitusi on võtta kasutusele kaebuste esitamise mehhanism. 
Sellest võiks saada PSA keskpunkt ELis, mille kaudu saaks vastu võtta kaebusi ja koostada 
iseseisvaid aruandeid poliitika ebasidususe kohta. Raportöör soovitab selleks keskpunktiks 
ombudsmani, sest nii oleks võimalik kasutada ära olemasolevaid struktuure. Kui Euroopa 
haldussüsteem – st praegusel juhul põhiliselt komisjon – ei tegutse vastavalt seadusele või 
rikub inimõigusi, kujutab see endast vähemalt haldusomavoli, mida ombudsman saab uurida 
ka omal algatusel, nagu on selgelt väljendatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 228 
lõikes 2. Näiteks viis üks selline omaalgatuslik uurimine ELi dokumentidele üldsuse 
juurdepääsu käsitlevate esimeste eeskirjade kehtestamiseni nõukogu, komisjoni ja (hiljem) 
parlamendi poolt vastu võetud otsustega. 

Lisaks kujutab seaduse ja inimõiguste rikkumine endast selgelt just sellist 
poliitikavaldkondade ebasidusust, mida komisjoni teatise kohaselt tahetakse vältida. See oleks 
vastuolus ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 209 sätestatud ELi poliitikaga arengu 
valdkonnas.

Mis puutub arengumaade riiklikesse järelevalveasutustesse, siis ei oleks ombudsmani pädevus 
nende pädevusega vastuolus, sest tema mandaat piirdub Euroopa Liidu institutsioonide ja 
asutustega, mis ei kuulu riiklike järelevalveasutuste volitustesse.

Ombudsmani volitusi ei oleks vaja muuta. Ombudsman teatas avalikult, et ta kohustub 
kasutama omaalgatusliku uurimise õigust, kui kaebuse esitaja staatus on ainus põhjus, miks 
muidu vastuvõetav kaebus vastuvõetamatuks kuulutatakse. Veel üks näide on Euroopa 
Parlamendi petitsioonikomisjon, mis on volitatud (kuigi mitte kohustatud) tegelema 
liikmesriigis elavate või seal viibivate mitteresidendist mittekodanike kaebustega.

Kui ombudsman vastuseks Euroopa Parlamendi konkreetsele üleskutsele teatab, et ta on 
valmis kasutama omaalgatusliku uurimise õigust, kui talle laekub kaebus sidususe puudumise 
kohta (asjakohaste eesmärkide, põhimõtete või kriteeriumidega) ELi tegevuses 
arengupoliitika valdkonnas, siis ei tähenda see, et ombudsman oleks kohustatud neid volitusi 
kasutama muudes küsimustes esitatud kaebuste uurimiseks.

Sarnane korraldus on ka juba kasutusel: Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa ombudsmani 
vaheline vastastikuse mõistmise memorandum võeti esimest korda arutlusele 2007. aastal 
Euroopa Parlamendi Sbarati raportis Euroopa ombudsmani 2006. aasta tegevust käsitleva 
aastaaruande kohta1 Margrete Aukeni esitatud kahe muudatusettepaneku põhjal2.
                                               
1 A6-0301/2007
2 tervitab soojalt Euroopa ombudsmani avaldust, milles ta teatab oma kavatsusest käsitleda omaalgatusliku 
uurimise õigust kasutades Euroopa Investeerimispanga (EIP) laenutegevuse küsimust ning märgib, et Euroopa 
ombudsman peaks hindama ja tagama asjassepuutuvasse valdkonda kuuluvate kaebuste töötlemise sisemise 
suutlikkuse;
kutsub ombudsmani üles kaaluma vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist Euroopa 
Investeerimispangaga institutsioonidevahelise koostöö viiside üle seoses Euroopa ombudsmani volituste 
täitmisega EIP tegevuses avalduva haldusliku omavoli näidete osas ning on arvamusel, et EIP on paremal 
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positsioonil, et teavitada aktiivselt EIP rahastatavate projektidega seotud kodanikke võimalusest esitada kaebus 
ombudsmanile, sealhulgas juhul, kui nimetatud kodanikud on väljaspool ELi elavad kolmandate riikide 
kodanikud;


