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ARENGUPOLIITIKA ÜLEVAADE

Arengupoliitika on Euroopa Liidu välispoliitika keskmes. Selle siht on vähendada
vaesust ja see lõpuks kaotada ning sel on oluline osa ELi reageerimisel ÜRO kestliku
arengu tegevuskavale aastani 2030 (edaspidi „kestliku arengu tegevuskava“).
Arengupoliitikaga soovitakse kindlustada kestlik majanduskasv, kaitsta inimõigusi
ja demokraatiat, edendada soolist võrdõiguslikkust, toetada rahu ja kaasavaid
ühiskondi ning lahendada keskkonna- ja kliimaprobleeme. EL tegutseb kogu
maailmas ja on maailma suurim arenguabi andja. Tõhusat abistamist hõlbustab
koostöö ELi liikmesriikidega ja kestliku arengu tegevuskava järgimine.

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
rühma jaoks[1]), mis kehtib kuni selle jätkulepingu jõustumiseni, milleks on
hiljuti sõlmitud ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna
partnerlusleping.

POLIITIKARAAMISTIK

Euroopa Liit toetab arenguriike kestliku arengu ja stabiilsuse edendamise kaudu.
Pikaajaline eesmärk on kaotada vaesus. See eesmärk on olnud ELi välispoliitikas
kesksel kohal alates Euroopa Arengufondi (EAF) asutamisest 1957. aasta Rooma
lepingu alusel. EAF loodi selleks, et toetada erisuhteid endiste kolooniatega AKV
piirkondades. Fondi kasutatakse endiselt ja sellega on hõlmatud ka kaubandus. Alates
1. jaanuarist 2021 antakse ELi arenguabi ulatusliku naabruspiirkonna, arengu- ja
rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne Euroopa“ kaudu (edaspidi instrument
„Globaalne Euroopa“; vt üksikasju allpool).
EL koos liikmesriikidega on maailma suurim abiandja. 2020. aastal ulatus nende antud
ametlik arenguabi 66,8 miljardi euroni. Arengukoostöö on ELi jagatud pädevus: liit
võib ühist arengupoliitikat ellu viia, kui see ei takista liikmesriike kasutamast selles

[1]2020. aasta aprillis muutis rühm oma nime Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide organisatsiooniks.
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valdkonnas oma pädevust. Koostöö tase on selline, et liikmesriikide arenguasutused
rakendavad sageli ELi rahastatud programme.
EList on saanud poliitikavaldkondade sidususe osas rahvusvaheline liider, kes
püüab integreerida arengueesmärgid kõigisse oma poliitikavaldkondadesse, mis
arenguriike mõjutavad. Sel eesmärgil võttis EL 2005. aastal poliitilised kohustused
seoses poliitikavaldkondade arengusidususega. 2009. aastal jagati need kohustused
viieks valdkonnaks: 1) 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. Varem esitas
Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) iga kahe aasta järel aruande, milles jälgitakse
ELi edusamme poliitikavaldkondade arengusidususe valdkonnas. Nüüd esitatakse
aruandeid harvemini; uusim ilmus 2019. aasta jaanuaris. Euroopa Parlamendi
arengukomisjonil on alates 2010. aastast olnud poliitikavaldkondade arengusidususe
valdkonnas alaline raportöör. Seda ülesannet täidab praegu Janina Ochojska (Euroopa
Rahvapartei, Poola).
Arenguabi on piiratud ressurss. Sel põhjusel peab EL väga tähtsaks abi tõhusust
ning edendab arengumeetmete kavandamisel ja rakendamisel tihedaid suhteid
partnerriikidega. Seda peeti silmas ELi 2007. aastal vastu võetud tegevusjuhendis
tööjaotuse kohta arengupoliitikas ning 2011. aastal vastu võetud tulemusliku abi
tegevusraamistikus. Need 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 tegevusraamistikku on läbi vaadatud
Accra tegevuskava (2008) ja Busani tõhusa arengukoostöö partnerluskokkuleppe
(2011) raames. Pärast ÜRO kestliku arengu eesmärkide vastuvõtmist võeti Nairobi
2016. aasta lõppdokumendis täiendavaid kohustusi.
A. ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030
EL osales aktiivselt kestliku arengu tegevuskava koostamisel, millega luuakse uus
ülemaailmne paradigma, et aidata kaotada vaesus ja saavutada kestlik areng, ning mis
sisaldab põhimõtteid, mille kohaselt kedagi ei tohi kõrvale jätta ning esmalt tegeldakse
kõige rohkem mahajäänute vajadustega. 2015. aasta septembris New Yorgis heaks
kiidetud tegevuskava järgib aastatuhande arengueesmärke, lisades neile 17 kestliku
arengu eesmärki, mis on keskendunud majandus- ja sotsiaalvaldkonnale, keskkonnale
ja juhtimisele ning mis tuleks saavutada 2030. aastaks. EL ja selle liikmesriigid esitasid
2019. aasta septembris ÜRO kestliku arengu kõrgetasemelisele poliitilisele foorumile
esimest korda ühise koondaruande. Selles dokumendis keskenduti ELi meetmetele
kestliku arengu tegevuskava täitmiseks ning seda hakatakse esitama iga nelja aasta
tagant.
B. Uus Euroopa arengukonsensus ja ELi muutuste kava
Pärast kestliku arengu tegevuskava heakskiitmist leppis EL kokku 2005. aasta
Euroopa arengukonsensuse uuendatud versioonis, mis tugines aastatuhande
arengueesmärkidele. Uues konsensuses määratakse kindlaks kestliku arengu
eesmärkide peamised põhimõtted ja lähenemisviis, millest EL ja selle liikmesriigid
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arenguriikidega seotud tegevuses juhinduvad. Kuigi konsensus keskendub peamiselt
arengupoliitikale, puudutab see ka muudes poliitikavaldkondades võetavaid
meetmeid, kohaldades samal ajal poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet.
ELi arengupoliitika peamine eesmärk on jätkuvalt vaesuse kaotamine. Konsensuse
allkirjastasid 7. juunil 2017 Euroopa Parlamendi president, Malta peaminister ELi
nõukogu ja liikmesriikide nimel, komisjoni president ja komisjoni asepresident ning liidu
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.
Komisjoni 2016. aasta teatises „Euroopa jätkusuutliku tuleviku järgmised sammud.
Euroopa tegevus jätkusuutlikkuse tagamiseks“ lõimitakse kestliku arengu eesmärgid
ELi poliitikaraamistikku ja praegustesse ELi prioriteetidesse. Mõeldes sellele, mis
jääb väljapoole ELi piire, on liit võtnud taas kohustuse kulutada 2030. aastani 0,7%
oma kogurahvatulust arenguabile, kusjuures vähim arenenud riikidele ette nähtud osa
moodustab 0,15–0,20% kogurahvatulust. See kajastab Addis Abeba tegevuskavas
võetud kohustusi arengu rahastamise kohta (milles lepiti kokku 2015. aastal toimunud
ÜRO konverentsil) ning on kestliku arengu tegevuskava lahutamatu osa. Aastal 2020
moodustas ELi kollektiivne ametlik arenguabi (EList ja ELi liikmesriikidest) 0,50% ELi
kogurahvatulust.
C. Õigus- ja finantsraamistik
ELi lähenemisviis välistegevuse rahastamisele (vt tabel 1) on instrumendi „Globaalne
Euroopa“ loomise tõttu muutunud. Komisjon esitas 14. juunil 2018 ettepaneku võtta
vastu määrus selle instrumendi loomise kohta ning pärast kolm aastat kestnud
läbirääkimisi nõukogu ja parlamendiga jõustus määrus jõustus 14. juunil 2021. Seda
kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2021.
Instrument „Globaalne Euroopa“ on olulise uuendusena praegu ELi
välistegevuse peamine rahastamisvahend, millele on aastateks 2021–2027
eraldatud kokku 79,5 miljardit eurot (jooksevhindades). Rahastamisvahend
lihtsustab ELi välisrahastamise struktuuri (ühendades varasemad programmid,
sealhulgas arengukoostöö rahastamisvahendi, Euroopa naabruspoliitika
rahastamisvahendi, partnerluse rahastamisvahendi, demokraatia ja inimõiguste
Euroopa rahastamisvahendi, Euroopa Kestliku Arengu Fondi ning stabiilsuse ja rahu
edendamise rahastamisvahendi). See hõlmab koostööd kõigi ELi mittekuuluvate
riikidega, välja arvatud ELiga ühinemiseks valmistuvad riigid (Lääne-Balkani
piirkonnas) ja Türgi.
Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“
koosneb kolmest peamisest osast:

a. geograafiline osa, mille alla kuuluvad programmid, mis on mõeldud
Euroopa (ida- ja lõunapoolsetele) naaberriikidele, Sahara-tagusele
Aafrikale, Aasiale ja Vaikse ookeani piirkonnale ning Põhja- ja Lõuna-
Ameerikale ja Kariibi mere piirkonnale. Need programmid keskenduvad
muu hulgas sellistele valdkondadevahelistele teemadele nagu hea
valitsemistava, vaesuse kaotamine, ränne, keskkond ja kliimamuutused,
majanduskasv ja tööhõive ning julgeolek ja rahu. Enamik instrumendi
„Globaalne Euroopa“ vahenditest suunatakse sellesse ossa;
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b. temaatiline osa, mille alla kuuluvad programmid, mis hõlmavad
ülemaailmselt inimõigusi ja demokraatiat, kodanikuühiskonna
organisatsioone, stabiilsust ja rahu ning globaalprobleeme;

c. kiirreageerimise osa, mis võimaldab kriisiohje, konfliktide ennetamise ja
rahuloome suutlikkuse kiiret rahastamist. Selliste meetmete eesmärk on
näiteks ühendada humanitaar- ja arengualased jõupingutused, tugevdada
kriisist mõjutatud riikide vastupanuvõimet ning käsitleda välispoliitika
prioriteete.

Paindliku rahastamisvahendina kavandatud instrument „Globaalne Euroopa“ sisaldab
täiendavat reservi, mis on ette nähtud uute probleemide ja prioriteetide rahastamiseks
(näiteks reageerimine ettenägematutele asjaoludele, rändesurve, kriisi- ja kriisijärgsed
olukorrad ning uued ELi ja rahvusvahelised algatused).
D. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne
Euroopa“ kulude jaotus
Instrumendist „Globaalne Euroopa“ eraldatakse suurim osa välistegevuse vahenditest
kogueelarvega 79,5 miljardit eurot (aastateks 2021–2027). Geograafilistele
programmidele eraldatakse ligikaudu 75% vahenditest ja valdkondlikele
programmidele 8%. Lisaks on 12% ette nähtud uute probleemide ja prioriteetide jaoks
mõeldud reservile ning 4% kiirreageerimistegevusele. Ülejäänud ligikaudu 2% on ette
nähtud toetuskuludeks.

Rahalised eraldised instrumendi „Globaalne Euroopa“ kolmeosalisele struktuurile
(esitatud 2022. aasta eelarveprojektis) on järgmised. Arvud on esitatud miljonites.

Geograafilised programmid 9278,6
– Euroopa naabruses asuvad riigid 2393,7
– Sahara-tagune Aafrika 3301,7
– Aasia ja Vaikse ookeani piirkond 927,1
– Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibi mere piirkond 354,2
– Programm „Erasmus+“ – toetus naabruspoliitika, arengu- ja
rahvusvahelise koostöö instrumendist „Globaalne Euroopa“ 296,7

– Instrument „Globaalne Euroopa“ – ühise eraldisfondi eraldised 2005,2
Valdkondlikud programmid 969,4
– Inimõigused ja demokraatia 207,8
– Kodanikuühiskonna organisatsioonid 207,9
– Stabiilsus ja rahu 137,9
– Üleilmsed probleemid 415,7
Kiirreageerimistegevus 484,4
– Kriisidele reageerimine 268,4
– Vastupidavus 165,3
– Välispoliitika vajadused 50,7
Uute probleemide ja prioriteetide jaoks ette nähtud reserv 1463,3

Tulevikus toetatakse instrumendist „Globaalne Euroopa“ ka suuremahulisi projekte,
mida rahastatakse Euroopa tiimi algatuste raames, mis koondavad ELi, selle
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liikmesriikide ning selliste finantseerimisasutuste nagu Euroopa Investeerimispanga
ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga rahalised toetused. 8. aprillil 2020
käivitatud Euroopa tiimi abi on aidanud ELi partnerriikidel COVID-19 pandeemiaga
toime tulla.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

— Õigusraamistik: ELi toimimise lepingu artiklis 209 on sätestatud, et parlament ja
nõukogu „võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt arengukoostöö poliitika
teostamiseks vajalikud meetmed“.

— Parlamentaarne kontroll poliitika teostamise üle: Euroopa Parlamendil on õigus
usutleda komisjoni ja esitada rakendusotsuste kohta vastuväiteid, kui ta leiab,
et komisjon ületab oma volitusi. Parlament püüab lisaks mõju avaldada,
arutades komisjoniga korrapäraselt ja nii ametlikult kui ka mitteametlikult
eri poliitikavaldkondade küsimusi. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise
koostöö instrumendi „Globaalne Euroopa“ raames peab parlament komisjoniga
kaks korda aastas geopoliitilist dialoogi.

— Eelarvepädev institutsioon: parlament ja nõukogu on liidu eelarvepädevad
institutsioonid. ELi seitsmeaastase finantsraamistiku puhul on nõukogul esmane
otsustusõigus, kuid raamistiku vastuvõtmiseks on vajalik Euroopa 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
oma pädevusse kuuluvate eelarveridade kohta.

Amelia Padurariu
09/2022
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