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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon kutsub vastutavat põhiseaduskomisjoni üles lisama oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmisi ettepanekuid: 

1. tervitab Euroopa Tulevikukonvendi ja valitsustevahelise konverentsi keerulise töö 
tulemusena valminud põhiseaduse lepingu lõpliku teksti vastuvõtmist 2004. aasta juunis 
Brüsseli Euroopa Ülemkogul; 

2. peab põhiseaduse lepingut ajalooliseks sammuks Euroopa integratsiooni protsessis, sest 
selles tunnustakse esmakordselt arengu- ja humanitaarabi Euroopa Liidu iseloomu ja 
tegevust määratleva põhimõtte ning vastutusalana; peab seda tähtsaks sammuks, sest 
arengupoliitika eesmärkidega tuleb nüüd arvestada ELi kõikides väljapoole suunatud 
poliitikavaldkondades; 

3. märgib, et Euroopa Komisjoni roll kaubanduskokkulepete üle peetavatel läbirääkimistel 
on suurenenud ja Euroopa Parlamendil on nüüd mõningane õigus teabele; peab seda 
sammuks tõhususe kasvu ning suurema läbipaistvuse suunas; 

4. tervitab asjaolu, et põhiseaduse lepingu vastuvõtmisega muutub Euroopa Liit lõpuks 
juriidiliseks isikuks, mis annab liidule rohkem mõjuvõimu rahvusvahelisel areenil, eriti 
suhetes ÜRO ja selle allüksustega; rõhutab, et EL saavutab seega suurema esindatuse, 
vastutuse ja efektiivsuse ning suurema potentsiaali suhetes arengumaadega; rõhutab veel, 
et Euroopa Liidu juriidilise isiku staatus parandab Euroopa Komisjoni praeguste 
delegatsioonide olukorda kogu maailmas, ennekõike Aafrika, Kariibi mere piirkonna ja 
Vaikse ookeani (AKV) riikides ning arengumaades üldisemalt; 

5. osutab, et tänu põhiseaduse lepingule on solidaarsus arengumaadega kujunenud üheks 
Euroopa Liidu keskseks põhimõtteks, mis määratleb liidu olemuse ja suunab selle 
tegevust; 

6. meenutab, et alates Euroopa integratsiooni protsessi algusest on Euroopa-sisene 
solidaarsus, mis on üheks liidu põhiväärtuseks, osutunud Euroopa stabiilsuse ja rahu 
tagatiseks; rõhutab lisaks, et vastavuses selle Euroopa solidaarsuse taustaga on EL teinud 
pika sammu edasi, tunnustades põhiseaduse lepingus, et solidaarsuspõhimõtte 
rakendamine ei saa piirneda vaid liidu enda territooriumiga, vaid peaks ulatuma ka 
väljapoole liidu piire; 

7. tervitab ülemaailmse solidaarsuse kui mitmete ELi poliitikasuundade juhtpõhimõtte 
tunnustamist ja asjaolu, et seoses põhiseaduse lepingu vastuvõtmisega inspireerib 
ülemaailmse solidaarsuse põhimõte ELi arengu- ja humanitaarabi alast tegevust; usub, et 
solidaarsuse käsitlemine ülemaailmsel tasandil annab oma panuse ülemaailmse rahu ja 
stabiilsuse kindlustamisse; 

8. täheldab, et tugines oma eelmises arvamuses Euroopa Tulevikukonvendi poolt koostatud 
tekstile ning tunneb heameelt asjaolu üle, et põhiseaduse lõplik tekst on enim saavutanud 
arengupoliitika, rahvusvahelise koostöö ja humanitaarabi alal; kinnitab seega eelmises, 
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Anders Wijkmani1 poolt esitatud arvamuses öeldut ja selle järeldusi, mis võeti komisjonis 
vastu 2003. aasta juulis; 

9. kiidab heaks asjaolu – pidades seda ühtlasi esmaoluliseks – et vaesuse likvideerimine on 
põhiseaduse lepingusse kaasatud ELi arengupoliitika peamise eesmärgina; on seisukohal, 
et uue aastatuhande eesmärkidega arvestamine kogu ELi välistegevuses on olulise 
tähtsusega; 

10. väljendab rahulolu asjaolu üle, et mitmed arengukomisjoni soovitused, ennekõike need, 
mis puudutavad humanitaarabi, on kaasatud põhiseaduse lõplikku teksti, kus 
neutraalsuspõhimõte on muutunud põhiseaduse üheks peamiseks lähtepunktiks; 

11. väljendab siiski kahetsust, et valitsustevaheline konverents pole kuulda võtnud teisi 
arengupoliitika seisukohalt olulisi ettepanekuid, näiteks spetsiifilise nimetaja "ühine 
arengukoostöö poliitika" kasutamist või selgesõnalist viidet mõnele ELi arengukoostöö 
poliitika kesksele põhimõttele, nimelt partnerite vahelisele võrdsusele, arengustrateegiate 
kuulumisele asjassepuutuvatele riikidele ja rahvastikurühmadele ning ühiskonna kõigi 
osade, sealhulgas kodanikuühiskonna kaasamisele; 

12. tervitab asjaolu, et liidu välistegevust käsitlevates üldistes määrustes on seatud "hea 
valitsemistava" ELi välistegevuse üheks peamiseks eesmärgiks; avaldab siiski kahetsust, 
et "ülemaailmse tähtsusega kaupade pakkumist" ei ole lisatud nende eesmärkide hulka; 

13. rõhutab arengupoliitika ELi ja selle liikmesriikide vahel jagatavaks pädevusalaks jäämise 
tähtsust ning märgib, et see tähendab, et ELi ja liikmesriikide arengupoliitika peavad 
üksteist täiendama ja tugevdama ning et vajalik on rakendusmenetluste ühtlustamine, 
arvestades sealjuures siiski riiklikke või piirkondlikke eripärasid; tervitab asjaolu, et 
põhiseaduse leping toetab täiendavuse põhimõtet; rõhutab, et ELi programme ja 
ressursside jaotamist peaks kavandama ja haldama vastavalt arengueesmärkidel 
põhinevale pikaajalisele strateegilisele lähenemisele; 

14. toetab jõuliselt põhiseaduses sätestatud kohustust tagada kooskõla ELi välistegevuse 
erinevate valdkondade vahel ja nende ning muude poliitikavaldkondade vahel; usub, et 
kõikide poliitikavaldkondade vaheline kooskõla on oluline vaesuse likvideerimiseks ja 
kinnitab veel kord parlamendi valmisolekut kooskõla tagamiseks; 

15. täheldab, et põhiseaduse leping on andnud selge signaali Euroopa Arengufondi (EDF) ELi 
eelarvesse kaasamise toetuseks, mida Euroopa Parlament on kaua nõudnud; tervitab 
komisjoni kavatsust see muudatus läbi viia ja rõhutab sellega seoses Euroopa Arengufondi 
praeguste vahendite teistesse regioonidesse või teistele eesmärkidele mittesuunamise 
tähtsust; 

16. märgib põhiseaduse lepingus sisalduvat sätet, mis taotleb Euroopa vabatahtliku 
humanitaarabikorpuse loomist, mis näitab selgelt Euroopa Liidu huvi arengualal; esitab 
oma seisukoha, et see algatus peab tugevdama humanitaarkriisides kasutatavate 
inimressursside taset ja professionaalsust, täiendades juba olemasolevaid 

                                                 
1 Koostöö- ja arengukomisjoni põhiseaduskomisjonile esitatud arvamus teemal "Euroopa põhiseaduse lepingu 
eelnõu ja Euroopa Parlamendi arvamus valitsustevahelise konverentsi (IGC) kokkukutsumise kohta", mis võeti 
vastu 10. juulil 2003. (2003/0902(CNS)) - PE 326.747 
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koolitusprogramme, tehes lähedast koostööd valitsusväliste organisatsioonidega, luues 
olemasolevate ressursside kohta registri ja levitades määratletud parimaid tegevustavasid; 
kutsub Euroopa Komisjoni üles läbi viima teostatavusuuringut selle sätte edasiseks 
arendamiseks; rõhutab vajadust tunnustada erinevust tsiviil- ja sõjaväekeskkonna vahel 
ühistegevuses desarmeerimise, humanitaarmissioonide, konfliktide ennetamise ja rahu 
tagamise ning taastamise alal, nagu see on sätestatud artikli III-309 lõikes 1; 

17. meenutab oma erilist muret seoses laste olukorraga arengumaades, arvestades seda, et 
ennekõike kannatavad haiguste, kirjaoskamatuse, nälja, inimkaubanduse ja seksuaalse 
ärakasutamise all just noored inimesed, kes sageli on paljudes relvastatud konfliktides 
koguni sunnitud tegutsema sõduritena; 

18. tervitab seega asjaolu, et põhiseaduse leping peab laste õigusi väga olulisteks, tunnustades 
asjaolu, et ELi poliitikat ja tegevust suunavad sel alal ÜRO Lapse õiguste konventsiooni 
põhimõtted; 

19. rõhutab ka oma suurt muret naiste olukorra pärast arengumaades ja huvi nende otsustava 
rolli vastu arenguprotsessis; tervitab seega kõiki põhiseaduse teksti osi, mille eesmärgiks 
on naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine, millel on eriline tähtsus 
arengumaade üldises edasijõudmises vastavalt Pekingi tegevusplatvormile1 ja Kairo 
tegevuskavale; märgib rahuloluga, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kõikides 
poliitikavaldkondades, mida järgiti juba EÜ asutamislepingus, on nüüd tänu kahe lepingu 
ühendamisele kohaldatav kogu ELi välistegevusele; 

20. leiab, et arengupoliitika ja humanitaarvastutuse seisukohast lähtudes võib põhiseaduse 
lepingu sisu ja vaimu pidada väga positiivseks; 

21. väljendab kindlameelsust seoses põhiseaduse lepingu toetamisega ning valmidust teha 
kõik vajalik selleks, et saavutada selle heakskiitmine ja ratifitseerimine liikmesriikides 
ning lepingu võimalikult kiire jõustumine. 

                                                 
1 ÜRO aruanne neljandal maailmakonverentsil teemal "Naised, Pekingi deklaratsioon ja tegevusprogramm" – 
Peking, 4.–15. september 1995. (A/CONF.177/20). 
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en 
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