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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Lissaboni lepingu (uue aluslepingu) artikli 9c lõikes 6 sätestatakse, et 
„välisasjade nõukogu töötab välja Euroopa Ülemkogu kindlaks määratud strateegiliste 
suuniste põhjal liidu välistegevuse ning tagab liidu tegevuse järjepidevuse” ja et artikli 9e 
lõikes 4 sätestatakse, et komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja „tagab liidu välistegevuse järjepidevuse”;

2. tervitab asjaolu, et uue aluslepingu (V jaotise 1. peatüki) artikli 10a lõikes 2 mainitakse 
liidu välistegevuse eesmärkide hulgas selgesõnaliselt sihti „toetada arengumaade säästvat 
majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonna-alast arengut, pidades esmaseks eesmärgiks 
vaesuse kaotamist” ning „abistada rahvaid, riike ja piirkondi, mida tabavad 
loodusõnnetused või inimtegevusest tingitud õnnetused”;

3. tervitab asjaolu, et Euroopa Liidu toimimise lepingu viienda osa (Liidu välistegevus) III 
jaotises (Koostöö kolmandate riikidega ja humanitaarabi) käsitletakse arengukoosööd 
autonoomse poliitikavaldkonnana, võrdväärsena teiste valdkondadega;

4. tervitab samuti asjaolu, et Euroopa Liidu toimimise lepingu (artiklis 188j) tunnustatakse 
humanitaarabi liidu omaette poliitikana, kuna liit on peamine humanitaarabi andja 
maailmas; märgib, et nimetatud tunnustamine viis kolme institutsiooni 
humanitaarabialase Euroopa konsensuse saavutamiseni 18. detsembril 2007 pärast väga 
viljakat ühisarutelu;

5. tervitab asjaolu, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 188d tunnistatakse, et liidu 
arengupoliitika põhieesmärk on „vaesuse vähendamine ja pikemas perspektiivis selle 
kaotamine”; nõuab nimetatud põhieesmärgi paigutamist aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise konteksti seoses rahvusvahelise üldsuse lubadustega 2000. aastal toimunud 
ÜRO aastatuhande tippkohtumisel;

6. tervitab asjaolu, et uus leping sisaldab lapse õiguste kaitse siduvaid sätteid Euroopa Liidu 
sise- ja välispoliitilistes eesmärkides;

7. tervitab asjaolu, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 188d nõutakse, et liidu ja 
liikmesriikide arengukoostöö poliitikad „täiendavad ja tugevdavad teineteist”, nõudes, et 
liikmesriigid ja liit püüdleksid rahastamise tõhustatud koordineerimise ning parema 
tööjaotuse suunas, mis aitaksid parandada abi tulemuslikkust;

8. loodab, et see liidu ja liikmesriikide vahelise vastastikuse täiendamise nõue aitab 
saavutada suuremat selgust komisjoni ja liikmesriikide rollide suhtes, nagu nõuti OECD 
arenguabikomitee 2007. aasta juunis teostatud vastastikuses eksperthindamises, aidates 
samal ajal edendada tugevat ühist arengupoliitikat, millega suudetaks paremini 
koordineerida erinevate liikmesriikide poliitikat ning vältida kattumisi liikmesriikide ja 
komisjoni vahel, parandades seeläbi tõhusust ning abi tulemuslikkust;
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9. märgib samuti, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 188d sätestatakse, et „liit võtab 
arengukoostöö eesmärke arvesse muu sellise poliitika puhul, mida ta rakendab ja mis 
tõenäoliselt mõjutab arengumaid”; rõhutab, et üksnes siis, kui arengupoliitika sidusus 
seatakse kõrgeimaks prioriteediks, suudab liit saavutada nii arengueesmärgid kui ka liidu 
väärtused vastavalt uues aluslepingus sätestatule; rõhutab, et ühise põllumajanduspoliitika 
2008. aasta vahekokkuvõte peaks viima konkreetsete ja otsustavate meetmeteni ELi 
arengupoliitika eesmärkidega täieliku sidususe saavutamiseks, näiteks kõigi kaubandust 
moonutavate toetuste kiire kaotamiseni;

10. toonitab, et arengupoliitika sidususe tagamiseks on jätkuvalt vaja eraldi arengu 
peadirektoraati haldustasandil, mis vastutaks ELi arengukoostöö poliitika kujundamise, 
nõustamise ning juhtimise eest, ja poliitilisel tasandil eraldi volinikku, kes vastutaks ELi 
arengupoliitika eest kõigis arengumaades ning kelle ülesandeks oleks edendada ELi 
arengupoliitika huve volinike kolleegiumis ja suhetes nõukoguga;

11. palub komisjonil parandada oma peadirektoraatide struktuuris ja pädevuses esinevad 
vastuolud nii poliitika kui ka eelarvega seoses; nõuab muuta arengu peadirektoraadi 
vastutavaks kogu ELi arengukoostöö eest, sealhulgas arengukoostöö eest AKV riikide 
hulka mittekuuluvate arengumaadega, ning nõuab EuropeAidi integreerimist arengu 
peadirektoraadiga;

12. arvestades, et suur osa ELi praegustest ja tulevastest välissuhetest keerleb ümber 
arengukoostöö, palub komisjonil ja nõukogul tagada, et arengu peadirektoraadi ning 
liikmesriikide ministeeriumite arengueksperdid on nii välisteenistuse väljatöötamisel kui 
ka teenistuses endas adekvaatselt esindatud;

13. tervitab seadusandliku tavamenetluse (kaasotsustamise) laiendamist ning rõhutab, et selle 
tulemusena saab Euroopa Parlament tõeliselt ja tulemuslikult kasutada demokraatliku 
kontrolli õigust liidu arengukoostöö poliitika kõigi aspektide üle;

14. rõhutab, et Euroopa Parlament peab olema struktureeritud ja korraldama oma tegevuse 
tõhusaimal võimalikul viisil, et suuta tulemuslikult kontrollida õigusaktide rakendamist, 
millega jõustatakse uue aluslepingu sätted;

15. väljendab kahetsust, et nii nõukogu kui komisjon on varem tõrkunud tunnistamast 
Euroopa Parlamendi täieliku järelevalve õigust; tervitab hiljutisi arenguid seoses 
institutsioonidevahelise kokkuleppega komiteemenetluse kohta kui esimest sammu selles 
suunas;

16. nõuab sellega seoses valdkondade nimistu laiendamist, millele kohaldatakse kontrolliga 
regulatiivmenetlust;

17. tervitab asjaolu, et uue aluslepinguga on välja jäetud Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artikli 179 lõige 3, millega jäeti Euroopa Arengufond (EAF) nimetatud lepingu
reguleerimisalast välja, ja märgib, et sellega antakse võimalus lisada EAF liidu eelarvesse 
ilma aluslepingu muutmise vajaduseta; palub nõukogul ja komisjonil lisada EAF Euroopa 
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Liidu eelarvesse 2008. ja 2009. aasta vahekokkuvõtte käigus, misläbi parandatakse liidu 
arengupoliitika olulise osa ja liidu eelarve demokraatlikku õiguspärasust.
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