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ARENGUPOLIITIKA ÜLEVAADE

Arengupoliitika on Euroopa Liidu välispoliitika keskmes. EL keskendus algselt Aafrika,
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidele, kuid on oma tööd järk-järgult laiendanud
umbes 160 riigile kogu maailmas. ELi arengupoliitika põhiline eesmärk on vaesuse
kaotamine. Lisaeesmärgid on inimõiguste ja demokraatia kaitsmine, soolise võrdõiguslikkuse
edendamine ning keskkonna- ja kliimaprobleemide lahendamine. EL on maailma suurim
arenguabi andja.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu artikli 21 lõige 1: üldised volitused ning ELi arengukoostöö
valdkonna juhtpõhimõtted;

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõige 4 ning artiklid 208–211;

— ELi toimimise lepingu artiklid 312–316: eelarveküsimused;

— Cotonou leping (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide osas)
ning mitmesugused kahepoolsed assotsieerimislepingud (ELi toimimise lepingu artikli 217
alusel): konkreetsed koostöökokkulepped.

POLIITIKA- JA FINANTSRAAMISTIK

A. Kestliku arengu tegevuskava aastani 2030
2015. aasta septembris New Yorgis vastuvõetud 2030. aasta tegevuskavaga (kestliku arengu
tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“) kehtestatakse uus ülemaailmne raamistik
aastaks 2030 vaesuse kaotamisele ja kestliku arengu eesmärgi saavutamisele kaasaaitamiseks.
Tegevuskavas lähtutakse aastatuhande arengueesmärkidest ja määratakse kindlaks 17 uut
kestliku arengu eesmärki koos 169 seonduva sihtmärgiga. Tegevuskavaga 2030 on liidetud
ka 2015. aasta juulis vastuvõetud ÜRO Addis Abeba tegevuskava, milles nähakse ette
mitmesugused tegevuskava 2030 rakendamiseks vajalikud vahendid ja millega EL võtab endale
uuesti kohustuse kulutada ametlikule arenguabile 0,7 % kogurahvatulust. EL osales täiel määral
uue 2030. aasta tegevuskava väljatöötamisel ja kavatseb toetada tegevuskava oma sise- ja
välispoliitikas. Sisemõõtme kohta avaldas komisjon 2016. aasta novembris teatise „Euroopa
jätkusuutliku tuleviku järgmised sammud“, milles lõimitakse aastatuhande arengueesmärgid
Euroopa poliitikaraamistiku ja komisjoni praeguste prioriteetidega. Lisaks sellele avaldas
komisjon 2016. aasta novembris teatise välismõõtme kohta, milles tehakse ettepanek muuta
uut Euroopa arengukonsensust, et võtta arvesse muutusi ülemaailmses poliitikaraamistikus ja
muutuvat rahvusvahelist keskkonda.
B. Euroopa uus arengukonsensus
Pärast intensiivseid institutsioonidevahelisi arutelusid allkirjastasid Euroopa uue
arengukonsensuse 7. juunil 2017 Euroopa Parlamendi president, Malta peaminister ELi

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
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nõukogu ja liikmesriikide nimel, Euroopa Komisjoni president ja komisjoni asepresident
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Uues konsensuses sätestatakse
peamised põhimõtted ja strateegia, millega saavutada kestliku arengu eesmärgid, millest ELi
ja liikmesriikide arengupoliitika hakkab juhinduma järgmised 15 aastat. Uues konsensuses
kinnitatakse veel kord, et vaesuse kaotamine on jätkuvalt Euroopa arengupoliitika põhiline
eesmärk.
C. ELi muutuste kava
ELi muutuste kava, mille ELi nõukogu kinnitas 2012. aasta mais, on poliitikadokument,
milles esitatakse üksikasjalikud soovitused ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks.
Sellega kehtestatakse arengupoliitika kahe alussambana inimõiguste, demokraatia, õigusriigi
põhimõtete ja hea valitsemistava edendamine ning kaasav ja jätkusuutlik kasv. Tekstis
mainitakse ka seda, et vahendeid tuleks eraldada kõige enam abi vajavatele riikidele, sealhulgas
ebakindlatele riikidele ja vähim arenenud riikidele. Võetakse kasutusele uus diferentseerimise
põhimõte, et kohandada abi suurust ja vahendeid iga riigi erivajadustele ja valitsuse toimimisele.
Muutuste kava on tugevalt mõjutanud abiprogrammide koostamist ajavahemikuks 2014–2020.
D. Abi tõhusus ja poliitikavaldkondade sidusus
Euroopa arengupoliitikas edendatakse sõnaselgelt poliitika ühtlustamist ning partnerriikide
paremat integreerimist rahaliste vahendite eraldamise ja kavandamise protsessidesse. Sel
eesmärgil võttis EL 2007. aastal vastu tegevusjuhendi tööjaotuse kohta arengupoliitikas
ning 2011. aastal abi tõhusust käsitleva tegevusraamistiku. Jõupingutused on kooskõlas
rahvusvaheliste meetmetega, mis vastavad OECD 2005. aasta Pariisi deklaratsioonile, milles
edendatakse omavastutust, arenguabi ühtlustamist, kooskõlla viimist, tulemusi ja vastastikust
vastutust. Rahvusvahelist abi tulemuslikkuse raamistikku on kaks korda muudetud – Accra
tegevuskavas (2008) ja tõhusat arengukoostööd käsitlevas Busani partnerluskokkuleppes
(2011). Mõlemad muutmised leidsid ELi kindla toetuse. Esimene üleilmse tulemusliku
arengukoostöö partnerluse kõrgetasemeline kohtumine toimus 2014. aasta aprillis Mehhikos
ja selle eesmärk oli seada arengu tõhusus 2015. aasta järgse tegevuskava keskmesse. Teine
kõrgetasemeline kohtumine toimus 2016. aasta novembri lõpus Keenias Nairobis.
EL võttis 2005. aastal vastu ka poliitikavaldkondade arengusidusust käsitleva programmi, mida
kohaldati 12 eri poliitikavaldkonna suhtes ning mis koondati hiljem viide põhivaldkonda:
kaubandus ja rahandus, 2) kliimamuutustega tegelemine, 3) toiduga kindlustatuse tagamine
maailmas, 4) rände kasutamine arengu soodustamiseks ning 5) julgeoleku ja arengu vaheliste
seoste ja sünergiate tugevdamine ülemaailmse rahu saavutamise tegevuskava raames. Iga
kahe aasta järel esitatavas komisjoni aruandes jälgitakse ELi edusamme poliitikavaldkondade
arengusidususe valdkonnas. Viimane aruanne ilmus 2015. aasta augustis. Parlament peab sageli
selleteemalisi arutelusid ja on määranud poliitikavaldkondade arengusidususe valdkonna alalise
raportööri.
E. Õigus- ja finantsraamistik
ELi välistegevuse rahastamisvahendeid on viimastel aastatel põhjalikult muudetud ja
lihtsustatud. Ajavahemikku 2007–2013 käsitlevas mitmeaastases finantsraamistikus asendas EL
30 programmi ja 90 eelarverida kaheksa arenguabi rahastamisvahendiga. Perioodi 2014–2020
käsitlevas mitmeaastases finantsraamistikus on nende vahendite struktuuri muudetud vaid veidi
– loodud on uus partnerluse rahastamisvahend (vt allpool tabelit 1) –, kuid muudatusi on tehtud
koostöö veelgi mitmekesisemaks, tõhusamaks, lihtsamaks ja paindlikumaks muutmiseks.



Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 3

F. Peamised välistegevuse rahastamisvahendid
Tabel 1. Ülevaade ELi välistegevuse rahastamisvahenditest

(mitmeaastane finantsraamistik 2014–2020)

Vahend Fookus Vorm Eelarve

Arengukoostöö
rahastamisvahend (DCI)

Ladina-Ameerika, Aasia, Kesk-
Aasia, Pärsia lahe piirkond, Lõuna-
Aafrika + üldine temaatiline toetus

Geograafiline
+ temaatiline 19,7 miljardit eurot

Euroopa naabruspoliitika
rahastamisvahend (ENI)

Kuusteist Euroopa naabruses asuvat
riiki, Venemaa (piirkondlik ja
piiriülene koostöö)

Geograafiline 15,4 miljardit eurot

Ühinemiseelse abi
rahastamisvahend (IPA) Balkani piirkond ja Türgi Geograafiline 11,7 miljardit eurot

Partnerluse
rahastamisvahend Tööstusriigid Geograafiline 955 miljonit eurot

Gröönimaa
rahastamisvahend Gröönimaa Geograafiline 184 miljonit eurot

Demokraatia ja
inimõiguste Euroopa
rahastamisvahend
(EIDHR)

Demokraatia ja inimõiguste
edendamine Temaatiline 1,3 miljardit eurot

Stabiliseerimise
rahastamisvahend

Poliitiline stabiilsus ja rahu
kindlustamine Temaatiline 2,3 miljardit eurot

Tuumaohutusalase
koostöö rahastamisvahend
(INSC)

Tuumaohutus Temaatiline 225 miljonit eurot

Eelarveväline
Euroopa Arengufond
(EAF)

AKV riigid ning ülemeremaad ja -
territooriumid (ÜMT) Geograafiline 29,1 miljardit eurot

Nendest vahenditest kaks on arengukoostöös eriti olulised oma suuruse ja suunitluse tõttu.
Arengukoostöö rahastamisvahend on ELi eelarves suurim arengu rahastamise allikas,
mis hõlmab arengukoostööd Ladina-Ameerika, teatavate Lähis-Ida, Lõuna-Aafrika ning
Kesk-, Ida-, Lõuna- ja Kagu-Aasia riikidega. Arengukoostöö rahastamisvahendis on kaks
teemaprogrammi, mis hõlmavad kõiki arenguriike: 5,1 miljardi euro suurune programm
„Üleilmsed avalikud hüved ja probleemid“ ning 1,9 miljardi euro suurune kodanikuühiskonna
organisatsioonide ja kohalike ametiasutuste programm. Üks olulisemaid uuendusi aastaid
2014–2020 hõlmavas arengukoostöö rahastamisvahendis on olnud diferentseerimispõhimõtte
kasutuselevõtt. Kokku 16 keskmiste tuludega riiki ei hakka enam saama ELi kahepoolset
toetuspõhist rahastamist, kuigi nendega võidakse jätkata piirkondlikku ja valdkondlikku
koostööd. Nõukogu ja parlamendi vahel toimunud läbirääkimiste tulemusel käsitletakse viit
keskmiste tuludega riiki (Kuuba, Colombia, Ecuador, Peruu ja Lõuna-Aafrika) erandjuhtudena
ja nendega võidakse jätkata koostööd. Türkmenistan ja Iraak, kes on jõudnud üle keskmise
sissetulekuga riikide hulka, saavad ka jätkuvalt erandkorras kahepoolset abi.
Euroopa Arengufond (EAF), mida ei rahastata ELi eelarvest, on ELi vanim ja suurim
arengu rahastamisvahend. See hõlmab koostööd AKV riikidega ning liidu ülemeremaade ja
-territooriumidega (ÜMT). Selle põhivaldkonnad on majandusareng, sotsiaalne ja inimareng
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ning piirkondlik koostöö ja integratsioon. Üheteistkümnenda EAFi eelarve on 29,1 miljardit
eurot, millest 24,3 miljardit eurot eraldatakse riiklikule ja piirkondlikule koostööle, 3,6
miljardit eurot AKV riikide vahelisele koostööle ning 1,1 miljardit eurot AKV riikide
investeerimisrahastule. Vahendeid eraldatakse jätkuva programmitöö süsteemi alusel, mille
puhul kaasatakse koostööprioriteetide ja -projektide kindlakstegemisse partnerriike.
EAFi (või selle õigusjärglase) lisamine ELi eelarvesse parandaks poliitikavaldkondade sidusust
ja sellega kaasneks ka EAFi allutamine teistsugusele heakskiitmismenetlusele, eelkõige
kaasotsustamismenetlusele, mis nõuab parlamendi heakskiitu ja parandab seega demokraatlikku
kontrolli (vt lisaks allpool esitatud teavet parlamendi rolli kohta). Teisalt suurendaks fondi
eelarvesse kandmine halduskoormust rahaliste vahendite eraldamisel, mis võib ohustada AKV
ja ELi pikaajalist arengufondide kaashalduskorda ning põhjustada liikmesriikide poolt fondile
tehtavate eraldiste vähenemist.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

— Õigusraamistik. Õiguslikult sätestatakse ELi toimimise lepingu artiklis 209, et
parlament ja nõukogu „võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt arengukoostöö
poliitika teostamiseks vajalikud meetmed“. Seega on mõlemad institutsioonid
võrdsed ja areng on üks väheseid välispoliitika valdkondi, kus parlamendile on
antud selline pädevus. Läbirääkimised ELi välisrahastamisvahendeid ja eelkõige
arengukoostöö rahastamisvahendit käsitleva määruse üle on tõstnud esile parlamendi töö
kaasseadusandjana ja on toonud kaasa uue mehhanismi loomise, millega tõhustatakse
parlamendi järelevalvet. Komisjon ja parlamendi arengukomisjon pidasid 2014. aastal
esimest korda strateegilist dialoogi, mille raames on parlament saanud osaleda otsuste
tegemises arengukoostöö rahastamisvahendi programmidokumentide üle.

— Parlamentaarne kontroll poliitika teostamise üle. Parlamendil on varem olnud suhteliselt
väike kontroll arengupoliitika teostamise üle. Nüüdseks on parlament saanud õiguse
usutleda komisjoni ja isegi esitada rakendusotsuste kohta vastuväiteid, kui ta leiab, et
ettepanekutes edendatakse muid valdkondi kui arengut (nt kaubandust, terrorismivastast
võitlust jne), ning kui ta arvab, et komisjon ületab oma volitusi. Parlament kasutab
oma kontrolliõigust, arutades komisjoniga korrapäraselt eri poliitikavaldkondade küsimusi
nii ametlikult kui ka mitteametlikult. EAFi üle teostatakse poliitilist järelevalvet fondi
programmidokumentide kontrollimisega Euroopa Parlamendi arengukomisjonis ning
AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaudu.

— Eelarvepädev institutsioon. Lissaboni lepingus sätestatakse parlamendi ja nõukogu
volitused liidu eelarvepädevate institutsioonidena. Seitsmeaastase finantsraamistiku puhul
on nõukogul esmane otsustusõigus, kuid raamistiku vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi
nõusolek (ELi toimimise lepingu artikkel 312). Iga-aastase eelarve jaoks sätestatakse
ELi toimimise lepingu artiklis 314 menetlus, mis hõlmab ühte lugemist nii parlamendis
kui ka nõukogus. Lugemise lõppedes võib parlament eelarve vastu võtta või selle tagasi
lükata. Rahvusvahelise koostöö vallas jälgib Euroopa Parlamendi arengukomisjon eelarve
arutamist ja teeb konkreetseid ettepanekuid tema pädevusse kuuluvate eelarveridade kohta.
EAFi osas ei ole parlamendil siiski ametlikku eelarvepädevust, sest fondi üldsuuruse ja
vahendite eraldamise üle peetakse läbirääkimisi valitsustevahelisel tasandil, nõukogu ja
komisjoni vahel, ja parlament võib anda vaid nõu. Lisaks sellele on parlamendil õigus anda
heakskiit komisjoni eelarve täitmisele ELi eelarve ja EAFi osas.

Valérie Ramet
09/2017
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