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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa Liidu toimimise lepingu (TFEU) artikli 208 
lõikes 1 sätestatakse, et "[l]iidu ja liikmesriikide arengukoostöö poliitikad täiendavad ja 
tugevdavad üksteist," vastupidiselt Euroopa Ühenduse asutamiselepingu nüüdse artikli 
177 lõikele 1, mis osutab "[ü]henduse poliitika[le] arengukoostöö alal, mis täiendab 
liikmesriikide poliitikat"; rõhutab, et see annab Liidule poliitika kujundamisel rohkem 
algatusõigust, mis peaks parandama abiandjate tegevuse koordineerimist ja tööjaotust ning 
tõhustama abiandmist, kuid toob samuti endaga kaasa liidu institutsioonide, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi suurema vastutuse;

2. väljendab heameelt, et TFEU artikli 208 lõige 1 sätestab ühemõtteliselt, et "[l]iidu 
arengukoostöö poliitika põhieesmärgiks on vaesuse vähendamine ja pikemas perspektiivis 
selle kaotamine" ja nõuab kõnealuse põhieesmärgi paigutamist aastatuhande 
arengueesmärkide (MDG) saavutamise konteksti; kordab, et kõik poliitikavaldkonnad, 
mis mõjutavad arengumaid, peaksid selle arengueesmärgiga arvestama ja parlamendil on 
kõnealuse lepingu eesmärgi rakendamise järelevalves väga tähtis osa;

3. väljendab heameelt, et TFEU artiklis 214 tunnistatakse humanitaarabi täieõiguslikuks 
Liidu poliitikaks, mis peab vastama rahvusvahelise õiguse ning erapooletuse, neutraalsuse 
ja mittediskrimineerimise põhimõtetele; on seisukohal, et III jaotise 1. (arengukoostöö) ja 
3. (humanitaarabi) peatükk loovad selge õigusliku aluse arengule ja humanitaarabile ja 
kajastavad nende terviklikkust liidu pädevustena, mille suhtes kohaldatakse tavamenetlust 
(kaasotsustamismenetlus);

4. rõhutab, et volinike arvu piiramine alates 1. novembrist 2014 ((Lissaboni lepinguga 
muudetud) Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 17 lõige 5) ei tohiks viia arengu ja 
humanitaarabi voliniku ametikoha ärakaotamiseni, kes peab jääma vastutavaks liidu 
arengupoliitika eest ning ELi arengukoostöö poliitika kujundamise, poliitilise nõustamise 
ja poliitika juhtimise eest vastutavate talituste ja peadirektoraadi eest, tehes samas tihedat 
koostööd liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga, et tagada järjepidevus 
välistegevuse valdkonnas vastavalt TFEU artikli 208 lõikele 1, mis sätestab, et "[l]iit 
võtab arengukoostöö eesmärke arvesse muu sellise poliitika puhul, mida ta rakendab ja 
mis tõenäoliselt mõjutab arengumaid";

5. rõhutab, et ELi siseselt tuleks tugevamalt toetada arengut, mille kindlustaks poliitika 
väljatöötamise ja selle rakendamise eest vastutav haldusstruktuur; rõhutab, et arengu ja 
humanitaarabi volinik peaks arengupoliitikat senisest kindlamalt juhtima;

6. rõhutab, et Euroopa Liidu välisteenistuse (EEAS) loomine aitab komisjonil jätkata 
välistegevuse eest vastutavate peadirektoraatide reformi ja lihtsustamise kiirendamist; 
nõuab, et Euroopa Parlament peab olema täies ulatuses kaasatud EEASi formaadi üle 
otsustamisse; nõuab, et kõnealune uus teenistus peab täies ulatuses andma oma tegevusest 
aru Euroopa Parlamendile; rõhutab siiski, et nii arengukoostöö poliitika kui ka selle 
poliitika rakendamise vastutus peab kuuluma arengu ja humanitaarabi voliniku 
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reguleerimisalasse;

7. toonitab, et arengupoliitika sidususe tagamiseks on jätkuvalt vaja eraldi arengu 
peadirektoraati haldustasandil, mis vastutaks ELi arengukoostöö poliitika kujundamise, 
poliitilise nõustamise ja poliitika juhtimise eest;

8. rõhutab, et praegune poliitika määratlemise, kujundamise ja rakendamise lõhestamine 
arengukoostöö poliitika valdkonnas tuleb lõpetada selleks, et suurendada ELi 
arengukoostöö tõhusust;

9. rõhutab vajadust järjepidevuse tagamise ja integreeritud arengu ning humanitaarabiga 
seotud programmitöö järele Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) 
riikides, Aasias ja Ladina-Ameerikas;

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

11. väljendab heameelt parlamendi nõusolekunõude (nõusoleku) üle rahvusvaheliste lepingute 
sõlmimisel, mis hõlmavad valdkondi, mille suhtes kohaldatakse kas seadusandlikku tava-
või erimenetlust (Euroopa Parlamendi nõusoleku nõude puhul) (TFEU artikkel 218 lõike 6 
punkt a ja alapunkt V); rõhutab, et see parandab läbipaistvust ja parlamendi 
demokraatlikku järelevalvet kõigi ELi arengukoostöö aspektide üle;

12. märgib, et Lissaboni lepingus säilitatakse kaasotsustamismenetlus (seadusandlik 
tavamenetlus) arengukoostööpoliitika valdkonnas; rõhutab, et selle tulemusena on 
Euroopa Parlamendil õigus demokraatlikuks järelevalveks ELi arengukoostööpoliitika 
kõigi aspektide üle ja ta saab seda õigust täielikult kasutada;

13. tervitab (Lissaboni lepinguga muudetud) Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 5 lõikes 3 
sätestatud riiklike parlamentide kontrolli subsidiaarsuse põhimõtte valdkonnas; on 
seisukohal, et riiklike parlamentide suurem kaasamine ELi arengukoostöö valdkonda 
parandab liidu ja liikmesriikide vahelist vastastikust täiendavust ja tõstab üldsuse 
teadlikkust liidu tegevusest selles valdkonnas; rõhutab, et Euroopa Parlament ja riiklikud 
parlamendid peavad kõnealuseks tegevuseks äärmiselt tõhusalt valmistuma;

14. tervitab asjaolu, et Lissaboni lepingus kehtestatakse lapse õiguste kaitse siduvad sätted 
ELi sise- ja välispoliitilistes eesmärkides;

15. tervitab asjaolu, et Lissaboni lepinguga on välja jäetud Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 179 lõige 3, millega jäeti Euroopa Arengufond (EAF) nimetatud 
lepingu reguleerimisalast välja; märgib, et sellega antakse võimalus lisada EAF liidu 
eelarvesse ilma aluslepingu muutmise vajaduseta; palub nõukogul ja komisjonil lisada 
EAF Euroopa Liidu eelarvesse 2008. ja 2009. aasta vahekokkuvõtte käigus, misläbi 
parandatakse ELi arengupoliitika olulise osa ja selle eelarve demokraatlikku 
õiguspärasust;
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16. rõhutab, et üksnes siis, kui arengupoliitika sidusus seatakse kõrgeimaks prioriteediks, 
suudab liit saavutada nii arengueesmärgid kui ka ELi väärtused vastavalt Lissaboni 
lepingus sätestatule;

17. tervitab Euroopa Liidu välispoliitika koordineerimiseks sujuvama institutsioonilise 
struktuuri perspektiivi ELi tasemel, kuid hoiatab, et selleks, et olla tõeliselt tõhus, peab 
arengupoliitika põhinema partnerlusel ja vastutusel vastuvõtjariikidega;
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