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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab asjaolu, et Lissaboni lepinguga sätestatakse, et „liidu ja liikmesriikide 
arengukoostöö poliitikad täiendavad ja tugevdavad teineteist” ning nende poliitikate 
põhieesmärk on „vaesuse vähendamine ja pikemas perspektiivis selle kaotamine”, ning 
rõhutab, et arengukoostöö on autonoomne ja eraldiseisev poliitika, millel on 
kindlaksmääratud konkreetsed eesmärgid;

2. rõhutab, et liikmesriigid ja liit peaksid püüdlema rahastamise tõhustatud koordineerimise 
ning parema tööjaotuse suunas, mis peab parandama abi tulemuslikkust, ja kutsub ELi 
institutsioone üles koordineerimises rohkem osalema;

3. tervitab asjaolu, et Lissaboni lepinguga säilitatakse arengukoostöö alal 
kaasotsustamismenetlus; rõhutab, et see tähendab, et Euroopa parlament peab täielikult 
ära kasutama oma volitusi, et määruste sisulistes küsimustes kaasa rääkida, ja oma 
demokraatliku kontrolli õigust ELi arengukoostöö poliitika kõigi aspektide üle;

4. märgib, et 11. ja 12. detsembril toimunud Euroopa Ülemkogul võeti vastu poliitiline otsus 
säilitada volinike arv, mis vastab ühele volinikule liikmesriigi kohta, ja nõuab, et Euroopa 
Komisjoni uus president arvestaks vastutusalade jaotamisel arengukoostöö kui 
autonoomse poliitikavaldkonna vajaliku eripäraga;

5. tervitab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja uue kõrgetasemelise koha 
loomist, kuid märgib, et on olemas risk seada välissuhted ja julgeolekupoliitika 
arenguprioriteetide marginaliseerimise arvel tähtsamale kohale; tuletab meelde, et 
Lissaboni lepingu kohaselt on arengupoliitika muu välispoliitikaga võrdväärsel tasemel;

6. rõhutab, et Euroopa Liidu välisteenistuse töötajate seas peaks olema piisav arv 
arengueksperte;

7. usub, et Lissaboni lepingu rakendamisega avaneb võimalus vaadata läbi Euroopa 
Komisjoni institutsiooniline raamistik ja parandada pädevuste jagunemist arengu 
peadirektoraadi (DG DEV) ja välisuhete peadirektoraadi (DG RELEX) vahel, mille 
eesmärk on suurendada tõhusust ja sidusust, muutes arengu peadirektoraadi vastutavaks 
kogu arengukoostöö poliitika ja programmide eest kõikides geograafilistes piirkondades 
(mitte ainult Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikides, vaid ka riikides, 
kes saavad toetust arengukoostöö rahastamisvahendist) ja ühendades koostöötalituse 
EuropeAid arengu peadirektoraadiga; nõuab seoses sellega arengu peadirektoraadi ja 
välissuhete peadirektoraadi vahelise koostöö suurendamist, et püüelda ELi välistegevuse 
kõrgemate eesmärkide poole;

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