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Sissejuhatus

Poliitikavaldkondade arengusidusus on ülioluline nii arenguriikide kui ka Euroopa jaoks.
Esimene põhjus sisaldub mõistes: kuigi arengupoliitika üldiselt peaks muutuma iseenesest 
selle määratluse seisukohalt üleliigseks, jääb poliitikavaldkondade arengusidusus keeruliseks 
ülesandeks seni, kuni Euroopa poliitikal on välismõju.

Poliitikavaldkondade arengusidususel on siiski ka poliitilised põhjused. Esiteks võiks Euroopa 
Liit luua arenguriikidega (kelle ressursse himustame meie, mitte vastupidi) tõelised 
partnerlussuhted. Teiseks vabastaks poliitikavaldkondade arengusidusus arengupoliitika nn 
remondijaama rollist. Kolmandaks saaksid arenguriigid ja EL arengusidususest kasu, sest 
arenguriikide valitsustele ja ühiskonnale antaks seeläbi võimalus ja vastutus saavutada ise 
edu.

Viimase kahe aasta jooksul on tehtud palju selleks, et viia asjakohased ELi poliitikameetmed 
poliitikavaldkondade arengusidususe suundadega kooskõlla. Euroopa Parlament omalt poolt 
on määranud poliitikavaldkondade arengusidususe alalise raportööri. Poliitikameetmete 
süvalaiendamine on oma olemuselt aga keeruline ja paljud küsimused ootavad veel 
lahendamist.

Poliitikavaldkondade arengusidususe elluviimise institutsiooniline raamistik

Euroopa konsensus arengu küsimuses ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 208 
peaksid jääma poliitikavaldkondade arengusidususe teoreetiliseks raamistikuks. Muutuste 
kava on muutnud poliitikavaldkondade arengusidususe mõistet. Ilmne on see kahel järgmisel 
põhjusel: esiteks dokumendis isegi ei mainita kolme ELi poliitikasuunda, millel on 
arenguriikidele kõige suurem mõju (st liidu kaubandus-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika, 
millest kaht veel põhjalikult läbi vaadatakse). Teiseks on komisjoni ja nõukogu ühepoolselt 
vastu võetud muutuste kava esitatud uut arengukoostöö rahastamisvahendit käsitlevas 
ettepanekus Euroopa arengukonsensusega võrdsena, kui kõne all on teoreetiline raamistik, 
mille abil uut arengukoostöö rahastamisvahendit ja seega aastateks 2014–2020 ette nähtud 
ELi arengupoliitikat suunatakse.

Püüe vaadata läbi liidu arengupoliitika peamised suundumused ja põhimõtted peaks alati 
hõlmama institutsioone, mille abil need üles ehitati.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja peaks tunnistama oma rolli 
poliitikavaldkondade arengusidususe elluviimises Euroopa välisteenistuse ja eeskätt selle 
delegatsioonide kaudu. Ta peaks tegema avalduse, milles seab poliitikavaldkondade 
arengusidususe välisteenistuse selgeks prioriteediks ja looma oma delegatsioonides 
poliitikavaldkondade arengusidususe eest vastutavad keskused, kes saavad teha tihedat 
koostööd vabaühenduste, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja muude kohalike 
sidusrühmadega. Arengupoliitika alased teadmised ja praktiline tegevus peab olema omane 
institutsioonide kõikidele tasanditele, kaasa arvatud Euroopa välisteenistusele.
Delegatsioonidele võiks esitada ka ranged poliitikavaldkondade arengusidususega 
kooskõlastatud suunised Euroopa investorite nõustamise kohta.

ELi meetmete nähtavamaks muutmiseks kehtestati ELi nn osalejastaatus. See muudab 
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poliitikavaldkondade arengusidususe veelgi olulisemaks, sest igasugune negatiivne mõju 
seostatakse veelgi tihedamalt ELiga. ELi osalemine ei tohiks aga minna vastuollu muude ELi 
sõnastatud arengupoliitika eesmärkide, nt isevastutuse põhimõttega.

Vaja on ka arenguriikides endis suurendada teadlikkust poliitikavaldkondade arengusidususe 
kohta. Üldiselt oleks kasulik, kui poliitikavaldkondade arengusidususe eest vastutavad 
keskused luuakse ka arenguriikides. See parandaks ELi ja arenguriikide suhtlust ning võiks 
aidata lahendada ka probleeme, mis ei kuulu ELi pädevusse, nt loodusvarade kasutuskulude ja 
-maksude sotsiaalselt kaasav kasutus, rahaülekanded jms.

Poliitikavaldkondade arengusidususe mõõtmine on väga oluline, et hinnata ELi poliitika mõju 
tema territooriumist väljaspool. Teema keerukuse tõttu ei ole aga senini olemas ühist 
metoodikat, millega hinnata sidususe puudumise maksumust. Üks lahendus võiks olla nn abi 
tõhususe idee täiendamine nn arengutõhususe ideega, sest see on poliitikavaldkondade 
arengusidususe mõõtmiseks sobilikum. Abi tõhusus ilma arengutõhususeta on nagu taktika 
ilma strateegiata.

Euroopa Komisjoni mõjuhinnangute kasutamine jätab sellegipoolest mõnevõrra arenguruumi.
Komisjoni mõjuhindamiskomitee keskendub praegu kolmele valdkonnale – keskkonna-, 
sotsiaalsele ja majanduslikule mõjule. See valik peaks hõlmama ka ELi poliitika välismõju.
Sama kehtib Euroopa Parlamendi loodud sarnase institutsiooni kohta.

Parlament peaks võtma täiendavaid meetmeid, et oma pädevusalas poliitikavaldkondade 
arengusidusust institutsiooniliselt tugevdada. Arengukomisjon võiks muuta korrapäraseks 
suhtluse poliitikavaldkondade arengusidususe eest vastutavate keskustega liikmesriikides.
Samuti oleks otstarbekas kaasata ametlikult muud poliitikavaldkondade arengusidususe 
seisukohalt asjakohased parlamendikomisjonid, nt määrata nendes komisjonides vastutavad 
isikud. Teine võimalus oleks muuta poliitikavaldkondade arengusidusust käsitlev osa Euroopa 
Komisjoni algatustele reageerivates arengukomisjoni raportites kohustuslikuks.

Arengu rahastamine

Poliitikavaldkondade arengusidususe seisukohalt võib kasulikuks osutuda paljude 
eelarveridade vähendamine ning arengukoostöö rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi 
ühiste rakenduseeskirjade kehtestamine, heakskiitmismenetluse lihtsustamine, eeskätt 
väikesemahulise tegevuse või aastase tegevuskava puhul, kui mitmeaastased kavad on juba 
heaks kiidetud, ning delegatsioonide suurem kaasamine piirkondlike ja temaatiliste 
programmide koostamisse, et muuta abivood prognoositavamateks.

Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas 2011. aasta juuni teatises tegi Euroopa Komisjon 
ettepaneku laiendada Euroopa Arengufondi kontrollimise volitusi Euroopa Parlamendile.
Nüüd näib, et Euroopa Komisjon on sellest ettepanekust loobunud, sest uut Euroopa 
Arengufondi käsitlevas seadusandlikus ettepanekus see ei kajastu.

Kaubandus

Euroopa Komisjoni kahe eri aruande koostamine kaubanduse kohta üldiselt ning kaubanduse 
ja arengu kohta oli poliitikavaldkondade arengusidususe seisukohalt kaotsiläinud võimalus.
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Komisjoni tutvustatud uus üldine soodustuste süsteem (GSP) ei hõlma enam suure 
sissetulekuga ja keskmisest suurema sissetulekuga riike. Seega jäetaks välja enamik Ladina-
Ameerika ja Kariibi mere saarte riike ning mõned Aafrika riigid. Samal ajal jääksid – kuigi 
ajutiselt – GSP-kava raames endiselt abikõlblikuks niisugused võimsad riigid nagu India, 
Hiina, Indoneesia ja Tai. Seepärast näib ebaõiglane muuta sisemajanduse koguprodukt 
inimese kohta GSP-kava ainsaks abikõlblikkuskriteeriumiks. Lahendada tuleb ka Euroopa 
partnerlus- ja vabakaubanduslepingutega seotud probleemid, nt 18 riigi väljajätmine 
turulepääsu käsitlevast määrusest.

EL peaks püüdma anda uut hoogu jätkusuutlikele riigihangetele rahvusvahelisel tasandil, et 
saavutada toetuste ja arenduslaenude vabaksandmine, tugevdades samal ajal partnerriikide 
riigihankesüsteeme või andes eelise kohalikele ja piirkondlikele hangetele.

ÜPP, toiduga kindlustatus ja kalanduspoliitika

Arengupoliitika seisukohast võiks välja pakkuda täiesti teistsuguse ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) kui see, mida komisjon oma reformiettepanekutes tutvustas.
Eelmiste ÜPP reformide käigus on tegeletud aga mitmete vastuoludega ning seda suundumust 
järgivad ka praegused Euroopa Komisjoni ettepanekud. Põllumajandustoetused on enamalt 
jaolt tootmisest lahutatud ning turusekkumismehhanismide ja eksporditoetuste rolli on 
oluliselt vähendatud.

Mõne lahendamist ootava probleemiga ei saa ÜPP käimasoleva reformi raames siiski 
tegeleda, nt ELi-AKV tarneahelate tugevdamise küsimus ja tarneahelad AKV riikides endis.
Arenguriikides tuleks lepinguläbirääkimistega seoses soodustada ajakohaste 
turukorraldusvahendite – nagu läbipaistvus, suutlikkuse suurendamine ning standardid, 
tehnilised normid ja toetust hõlmav teabevahetus – kasutamist.

Poliitikavaldkondade arengusidususe parandamiseks peavad kalanduskokkulepete 
läbirääkimiste aluseks olema osalisriigi prioriteedid oma kalandussektorit ja kogu riiki sobival 
viisil arendada. Euroopa Parlament peaks poliitika mõju tähelepanelikult jälgima.

Kliimamuutus

Selle asemel et olla poliitikavaldkondade arengusidususe jaoks eraldi probleem, on 
kliimamuutus üks läbivaid küsimusi, mida tuleb poliitikavaldkondade arengusidususe 
parandamisel ulatuslikumalt arvesse võtta kõikides teistes poliitikavaldkondades.

Tähelepanu tuleb pöörata ELi kliimamuutusega seotud poliitikameetmete ja ELi 
arengueesmärkide vahelise koostoime suurendamisele, eeskätt seoses kasutatavate 
vahenditega, mõne poliitikameetme ootamatu negatiivse kõrvalmõjuga ning kaasnevate 
sündmuste ja/või kliimamuutusega kohanemisest tuleneva kasuga arenguriikidele. Järgmine 
võimalus seda teha on Rio+ 20 konverents, mille teemad on a) keskkonnahoidliku majanduse 
loomine säästva arengu ja vaesuse kaotamise taustal ning b) säästva arengu institutsioonilise 
raamistiku loomine.

Lisaks tuleks kliimamuutust ja selle negatiivset mõju käsitleda soolise mõjuga 
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arenguküsimusena, mis on oluline kõikides sektorites (sotsiaal-, kultuuri-, majandus- ja 
poliitikasektoris). Investeerimine säästva arengu alasse haridusse, mis hõlmab kliimamuutuse 
vastu võitlemist, on valdkond, kus arenguabiga võib saavutada mitu eesmärki korraga – eriti 
juhul, kui see on suunatud naistele.

Euroopa Komisjon ei ole veel esitanud ettepanekut mudeli kohta, millega arvutada 
maakasutuse kaudsest muutust. Ilma sellise mudelita on keeruline hinnata adekvaatselt ELi 
poliitika mõju selles valdkonnas.

Poliitikavaldkondade arengusidususe eesmärk peaks kajastuma ka eelseisvas raportis ettevõtja 
sotsiaalset vastutust käsitleva uue poliitika elluviimise kohta.

Ränne

Rände ja liikuvuse suhtes võetud üldist lähenemisviisi käsitlev 2011. aasta teatis tuleks kiita 
heaks, kui see on koostatud kooskõlas poliitikavaldkondade arengusidususega. Euroopa 
Komisjoni 2009. aasta poliitikavaldkondade arengusidususe aruandes on juba rõhutatud, et 
abi tingimuslikkuse sätestamine ei ole probleemi lahendamiseks tõhus moodus ning et üldine 
lähenemisviis on edasiminekuks parim viis.

Rohkem tähelepanu tuleks pöörata rändajate täielikule osalemisele vastuvõtvates 
ühiskondades ning nende integreerimise toetamisele kohalikul tasandil, kaasa arvatud 
tööturul. Samuti on vajalik hõlmata diasporaad kui arengutegurid rahaülekannete 
lihtsustamisse, ajude äravoolu ja ajupotentsiaali raiskamise vastu võitlemisse ja tööjõu rännet 
käsitlevate ettepanekute koostamisse, võttes arvesse nii päritoluriikide, sihtriikide kui ka 
rändajate vajadusi. Samuti ilmneb, et ELi kodanike rände kohta puudub teave või on see 
ekslik. See teema kuulub sageli valimispoliitika juurde.

Muud küsimused, mis on eelseisva, poliitikavaldkondade arengusidusust käsitleva raporti 
seisukohalt olulised, on omandiõigused, tervishoid, naised, haridus ja eelarvetoetus.

Järeldus

Paljusid vastuolusid on põhjalikult uuritud. Peamine probleem on poliitilise tahte puudumine 
seal, kus arenguriikide ja arenenud riikide huvid näiliselt vastuollu satuvad. Sellised näiliselt 
põrkuvad huvid võib aga kooskõlastada, kui lähtutakse pikast perspektiivist.

Siinkohal võiksid rahvusvahelise poliitika kohased muutused poliitikavaldkondade 
arengusidususele kaasa aidata ja seda edendada. Esiteks sunnivad need poliitikuid tegema 
kaugelenägelikke otsuseid. Vastasel juhul võivad nad kaitsta vähem tähtsaid lühiajalisi huve.
EL kaotaks aga kindlasti pikaajalises plaanis, sest üleilmne areng on meie endi huvides –
mitte vaid seepärast, et soovime edaspidi arenguriikidega häid suhteid, vaid peamiselt 
seepärast, et vajame nende tärkavaid turge ja nende ressursse.

Teiseks ohustab poliitikavaldkondade arengusidusust veel üks probleem: sageli ei piisa 
poliitika muutmiseks teadlikkusest. Rooma Klubi avaldas oma aruande peaaegu 40 aastat 
tagasi. Meie aga peame ikka veel tulema toime samasuguste probleemidega, sest inimesed 
tavatsevad vanadest kommetest ja privileegidest kinni hoida. Poliitikavaldkondade 
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arengusidusus peab hakkama saama samasuguse probleemiga. Ning just siin võivad 
asjakohased muutused abiks olla. Vanad veendumused murenevad ja äkitselt on ruumi uutele 
arusaamadele ja vaatenurkadele.

Poliitikavaldkondade arengusidusus saavutab lõpuks võidu – ainuüksi paremate ja 
jätkusuutlikumate põhjuste tõttu. Vaid poliitikavaldkondade arengusidususega kooskõlastatud 
poliitikal on tulevikku!

Hinnang, mille kohaselt on poliitikavaldkondade arengusidusus jooksnud tupikusse ja 
entusiasm on vaibunud, sisaldab mõningal määral tõtt. Pikas perspektiivis peab EL mõtlema 
viisidele, kuidas viia poliitikavaldkondade arengusidusus uuele tasemele. Üks võimalus oleks 
kujundada välisteenistus ümber välise sidususe teenistuseks, mille peamised eesmärgid 
oleksid üleilmne areng ja turvalisus. Sama kehtiks väliskomisjoni kohta. Nii oleks võimalik 
tagada, et poliitikavaldkondade arengusidusust võetakse tõepoolest otsustamisprotsessi igas 
etapis tõsiselt arvesse. Selline suur samm nõuaks loomulikult palju uurimistööd ja pingelisi 
arutelusid kõikide sidusrühmadega, kuid see annaks poliitikavaldkondade arengusidususele 
vajaliku jõu.


