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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi arengupoliitika mõju suurendamise kohta
(2011/2047(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 208, milles on sätestatud, et 
„[l]iidu arengukoostöö poliitika põhieesmärgiks on vaesuse vähendamine ja pikemas 
perspektiivis selle kaotamine [ning et liit] võtab arengukoostöö eesmärke arvesse muu 
sellise poliitika puhul, mida ta rakendab ja mis tõenäoliselt mõjutab arengumaid.”;

– võttes arvesse 8. septembri 2000. aasta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) 
aastatuhande deklaratsiooni;

– võttes arvesse 18.–22. märtsil 2002. aastal Monterreys, Mehhikos toimunud arengu 
rahastamise rahvusvahelisel konverentsil vastu võetud Monterrey konsensust;

– võttes arvesse Euroopa konsensust arengu küsimuses1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend2 (edaspidi „arengukoostöö 
rahastamisvahend”);

– võttes arvesse ELi tegevusjuhendit vastastikuse täiendavuse ja tööjaotuse kohta 
arengupoliitikas3;

– võttes arvesse abi tõhusust käsitlevat Pariisi deklaratsiooni  ja Accra tegevuskava;

– võttes arvesse ÜRO organite sekretariaadijuhatajate nõukogu poolt 2009. aasta aprillis 
käivitatud sotsiaalkaitse põhialuste algatust;

– võttes arvesse 7. detsembril 2010. aastal avaldatud Euroopa arenguaruannet  
„Sotsiaalkaitse kaasava arengu saavutamiseks”; 

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) inimväärse töö tegevuskava ja 
ILO ülemaailmset töökohtade pakti, mis võeti ülemaailmse toetusega vastu 
rahvusvahelisel töökonverentsil 19. juunil 2009. aastal;

– võttes arvesse komisjoni 10. novembri 2010. aasta rohelist raamatut „Kaasavat 
majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi arengupoliitika. ELi arengupoliitika mõju 
suurendamine”4;

– võttes arvesse oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni inimväärse töö tagamise kohta kõigi 

                                               
1 ELT C 46, 24.2.2006, lk 1. 
2 ELT L 378, 27.12.2006, lk 41.
3 Nõukogu 15. mai 2007. aasta järeldused 9558/07.
4 KOM(2010)629 lõplik.
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jaoks1, 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni aastatuhande arengueesmärkide kokkulepete 
kohta2, 25. märtsi 2010. aasta resolutsiooni ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõju 
kohta arengumaadele ja arengukoostööle3, 7. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni Sahara-
taguse Aafrika tervishoiusüsteemide ja ülemaailmse tervishoiu kohta4, 15. juuni 2010. 
aasta resolutsiooni edusammude kohta aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks 
lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 2010. aasta septembri kõrgetasemelise kohtumise 
ettevalmistamisel5 ja 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni Cancúnis toimuva 
kliimamuutuste konverentsi (COP 16) kohta6; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse arengukomisjoni raportit ning väliskomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A7-
0000/2011),

A. arvestades, et Lissaboni lepingu kohaselt on ELi arengupoliitika põhieesmärk vaesuse 
vähendamine ja kaotamine;

B. arvestades, et arengu küsimuses kujundatud Euroopa konsensuses kinnitatakse ELi 
pühendumust vaesuse kõrvaldamisele ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele 
ning niisugustele põhimõtetele nagu omavastutus ja partnerlus, abi tõhusus ja 
arengupoliitika sidusus, mis on jätkuvalt otsustava tähtsusega ELi arenguabi mõju 
suurendamiseks;

C. arvestades, et vaesus on mitmemõõtmeline ega hõlma mitte üksnes majanduslikku 
mõõdet, vaid ka inimmõõdet, sotsiaalset ja kultuurilist, poliitilist, kaitsealast, soolist ja 
keskkonnaalast mõõdet, millega tuleb tegeleda ELi arengupoliitika raames,

Tugeva mõjuga arengupoliitika

1. tunneb heameelt jõupingutuste üle töötada välja Euroopa riigi strateegiadokumendid, et 
saavutada parem kooskõlastamine komisjoni ja liikmesriikide vahel; toonitab, et 
kavandamisprotsess peab tagama abi tõhususe tegevuskava rakendamise ja selle, et 
austatakse Euroopa Parlamendi õigust teostada demokraatlikku kontrolli;

2. toonitab, et kooskõlas demokraatliku omavastutuse põhimõttega tuleks toetada 
parlamente, kohalikke omavalitsusi, kodanikuühiskonda ja muid sidusrühmi nende 
jõupingutustes täita oma nõuetekohast rolli arengustrateegiate määratlemisel, valitsustelt 
aruandluse nõudmisel ja arengutulemuste hindamisel;

                                               
1 ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 321.
2 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 15.
3 ELT C 004 E, 7.1.2011, lk 34.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0355.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0210.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0442.
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3. nõuab kindlalt, et vajadused peavad jääma ELi arenguabi eraldamise otsustavaks 
kriteeriumiks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles keskenduma ametliku arenguabi 
väljamaksmisel vaeseimatele riikidele ja vaeseimate ühiskonnakihtideni jõudmisele; 

4. rõhutab vajadust teha vahet vähim arenenud riikide ja keskmise sissetulekuga riikide, 
eelkõige tulevaste doonorriikide, arenguvajaduste vahel; tuletab meelde, et 72% maailma 
vaestest elab keskmise sissetulekuga riikides ning et seetõttu tuleks jätkata koostööd ja 
dialoogi, et tegeleda püsiva vaesuse ja ebavõrdsusega; kordab, et ametliku arenguabi 
välist koostööd keskmise sissetulekuga riikide ja strateegiliste partneritega ei tohi 
rahastada juba niigi piiratud arengueelarvest;

5. rõhutab, et poliitikavaldkondade arengusidususel on otsustav tähtsus tugeva mõjuga 
arengupliitika rakendamises; kutsub komisjoni üles määrama selgelt kindlaks 
asutamislepingust tuleneva poliitikavaldkondade arengusidususe kohustuse jõustamise 
kohustused ning nõuab selleks otstarbeks piisavate vahendite eraldamist komisjonis, 
Euroopa välisteenistuses ja ELi delegatsioonides;

Rahaliste kohustuste täitmine

6. kordab oma seisukohta, et ühiseesmärk suunata 2015. aastaks 0,7% liidu kogurahvatulust 
ametlikku arenguabisse tuleb saavutada; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
otsiksid uusi arengu rahastamise allikaid; on vastu ametliku arenguabi määratluse 
igasugusele laiendamisele;  

7. on arvamusel, et komisjoni arenguabi lisandväärtus õigustab järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus arenguabile eraldatud eelarveliste vahendite märkimisväärset reaalset 
kasvu; 

8. nõuab jätkuvaid jõupingutusi Euroopas arengualase hariduse ja teadlikkuse tõstmise 
valdkonnas; toonitab, et seda ei tuleks vaadelda mitte üksnes arengukultuste avaliku 
toetuse suurendamise vahendina, vaid ka vahendina, mis võimaldab igal inimesel 
Euroopas saada aru ülemaailmsetest arenguprobleemidest;

Vaeseid toetava majanduskasvu edendamine

9. tunnistab, et majanduskasv võib olla arengu oluline liikumapanev jõud; rõhutab siiski, et 
majanduskasvu mõju vaesuse kaotamisele on palju suurem, kui vähendatakse ka 
ebavõrdust; nõuab seetõttu kindlalt, et ELi arenguabi peab olema suunatud vaeseid 
toetavale majanduskasvule niisuguste meetmete vastuvõtmise kaudu, milles 
keskendutakse konkreetselt vaestele, et suurendada nende osasaamist riigi jõukusest ja 
võimaldada neil saada majanduskasvu liikumapanevaks jõuks;

10. rõhutab, et ELi poliitika peaks hõlbustama kasvu majandusvaldkondades, kus vaesed 
teenivad oma elatist, näiteks põllumajandus ja mitteametlik sektor; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles pooldama meetmeid, millega hõlbustatakse vaeste inimeste juurdepääsu 
maale, turgudele, laenudele ja muudele finantsteenustele ning oskuste arendamisele;

11. toetab jõupingutusi tööstusarengu edendamiseks, tingimusel et järgitakse sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid norme;
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12. soovitab ELil ja selle liikmesriikidel toetada süsteemsemalt arenguriikides ILO 
inimväärse töö tegevuskava, et ergutada kvaliteetsete töökohtade loomist ja tööõiguse 
põhireeglite kaitset;

Inimareng

13. toonitab, et põhiliste sotsiaalteenuste osutamine on vaeseid toetava majanduskavu jaoks 
otsustava tähtsusega; nõuab, et 20% kogu ELi abist tuleks eraldada põhilistele 
sotsiaalteenustele, vastavalt Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 
määratlusele, ning et erilist tähelepanu tuleks pöörata vabale juurdepääsule esmatasandi 
arstiabile ja põhiharidusele;

14. tunneb heameelt ÜRO algatuse üle sotsiaalkaitse põhialuste kohta; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles suurendama riiklike sotsiaalkaitseprogrammide toetust arenguriikides 
ning töötama selles osas välja tervikliku poliitikaraamistiku;

15. kordab oma seisukohta, et EL peab toetama partneriike õiglaste ja tulemuslike 
maksusüsteemide väljatöötamisel, et luua tulusid, mis on vajalikud sotsiaalkaitse- ja 
vaeseid toetava poliitika tarbeks;

Erasektori kaasamine

16. tunnustab, et arenguriikides on erasektori arendamisel töövõimaluste loomise, teenuste 
osutamise ja jõukuse loomise tõhustamise jaoks otsustav tähtsus; rõhutab, et kooskõlas 
vaeseid toetava tegevuskavaga peaks ELi arenguabi keskenduma sellele, et ergutada 
abisaajaid riike looma keskkonna, mis soodustaks väikeste, keskmise suurusega ja 
mikroettevõtete loomist, ja vormistamistõkete kõrvaldamisele, ning et teenused ja 
suutlikkuse arendamine peaksid olema suunatud eelkõige vaesematele ettevõtjatele; 

17. rõhutab, et investeerimisprojektid, millesse on kaasatud erasektor ja mida rahastab EL 
arenguriikides, peaksid vastama rahvusvaheliselt kokku lepitud keskkonna-, sotsiaal- ja 
läbipaistvusnormidele ning olema kooskõlas abisaajate riikide arengukavadega; on vastu 
igasugusele eraõiguslike üksustega tehtavale koostööle, mis aitaks otseselt või kaudselt 
kaasa igasugusele maksudest kõrvalehoidumisele;

18. toonitab, et erasektori toetamine peab käima käsikäes riigiasutuste ja parlamentide 
abistamisega abi saavates riikides, et võimaldada neil turgusid tulemuslikult reguleerida, 
edendada läbipaistvust ja head valitsemistava ning võidelda korruptsiooniga;

Kliimamuutus, energia ja säästev areng

19. tunneb heameelt ettepaneku üle keskenduda arengukoostöös säästvale energiale; nõuab 
kindlalt, et ELi poolt toetatavate projektide peamine eesmärk peab olema vaeste jaoks 
energia kättesaadavuse tagamine koos avalike teenuste pakkumise ja kohaliku arenguga; 

20. toetab süsteemsemaid jõupingutusi kliimamuutusega kohanemise ja suurõnnetuste ohu 
vähendamise meetmete süvalaiendamiseks;
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21. kordab oma seisukohta, et süvalaiendamine ei saa asendada niisuguste uute ja täiendavate 
vahendite andmist, mida EL ja muud rahastajad on kliimamuutusest mõjutatud 
arenguriikidele lubanud;

Toiduga kindlustatus ja põllumajandus

22. kordab oma seisukohta, et EL peaks suunama oma arenguabi säästva 
väikepõllumajandustootmise edendamisele; toonitab vajadust tagada eelkõige 
väikepõllumajandustootjate puhul juurdepääs tootmisvahenditele (maa, laenud, 
konsultatsiooni- ja nõustamisteenused), töötlemis- ja turustamisvõimalustele ning 
kohalikele ja piiriülestele turgudele; 

23. nõuab kindlalt, et EL peaks tegelema ka toiduga kindlustamatuse algpõhjustega, sh 
toiduhindadega spekuleerimise ja nn maade kokkuostu küsimusega; kordab, et ühise 
põllumajanduspoliitika reformi puhul tuleb arvesse võtta asutamislepingust tulenevat 
poliitikavaldkondade arengusidususe kohustust;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Praegu on õige aeg laiapõhjaliseks ELi arengupoliitika tuleviku aruteluks ELi tasandil. On 
tähtis, et EL määratleks oma visiooni, eesmärgid ja asjakohased vahendid enne, kui 
otsustatakse selle üle, milline peaks arenguabi osa tulevases mitmeaastases finantsraamistikus 
olema1. Komisjoni rohelises raamatus „Kaasavat majanduskasvu ja säästvat arengut toetav 
ELi arengupoliitika” tõstatatud mõnes küsimuses on parlamendil väljakujunenud seisukoht 
või koostatakse raporteid praegu2. Raportöör keskendub seega käesolevas töödokumendis 
nendele teemadele, mis viitavad suunamuutusele, eelkõige „tugeva mõjuga abi” 
ettepanekutele, „kaasava majanduskasvu” määratlusele ja erasektori kaasamisele. Tähelepanu 
keskpunktis on see, milliseks kujuneb ELi abipoliitika tulevikus ja komisjoni osatähtsus, mitte 
niivõrd liikmesriikide roll. Komisjoni ettepanekute hindamisel on lähtepunktiks Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 208. ELi abi põhieesmärk peab olema vaesuse vähendamine 
ja pikemas perspektiivis selle kaotamine. Euroopa konsensuses arengu küsimuses on samuti 
sätestatud endiselt kehtivad olulised ühised väärtused, nagu inimõigused ja demokraatia ning 
ühised põhimõtted, näiteks omavastutus ja partnerlus. 

1. Tugeva mõjuga arengupoliitika

Kvaliteediaspektid

Komisjon pakub ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks välja kolm kriteeriumit 
arengumeetmete valimisel: 1) lisandväärtus, 2) eelnev ELi tasandi kooskõlastamine ja 3) 
potentsiaal, et arengumeetmel on reformidele ja/või muudele rahastamisallikatele soodne 
mõju. Parlament on pidevalt nõudnud paremat kooskõlastamist ja seetõttu tuleb toetada 
Euroopa riigi strateegiadokumentide väljatöötamist. Vastavalt Lissaboni lepingus (Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 210) sätestatule peaks parlament julgustama komisjoni tema 
kõikides kooskõlastamise alastes jõupingutustes. Kooskõlastatuse ja ühtlustatuse 
parandamisel tuleks keskenduda omavastutuse põhimõttele. Erinevate ELi abivahendite 
paremaks kooskõlastamiseks on tähtis kaasata ELi eelarvesse Euroopa Arengufond. Selle 
tõttu ei tohi aga vähendada arenguabi kulutusi ega kaotada Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 
ookeani piirkonna riikidele antava arenguabi prognoositavust. 

Tugeva mõju saavutamise eesmärgil ei tohi arengupoliitika muutuda riskikartlikuks ega 

                                               
1 Komisjoni rohelist raamatut „Kaasavat majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi 
arengupoliitika” (KOM(2010)0629 lõplik) võib seega vaadelda koos komisjoni algatatud 
konsultatsiooniga välistegevuse rahastamise kohta pärast aastat 2013.
2 Vaata näiteks Euroopa Parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni Cancunis toimunud kliimamuutuste 
konverentsi kohta (T7-2010/0442), samuti (tulevasi) DEVE raporteid: raport ELi eelarvetoetuse tulevikku 
käsitleva rohelise raamatu kohta (2010/2300(INI)), „ELi poliitiline raamistik, millega toetatakse arenguriike 
toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel” (2010/2100(INI)), ja „Maksundus ja areng. Koostöö 
arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes” (2010/2102(INI)). Gay Mitchelli 
koostatav raport „Määrus (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend: omandatud 
kogemused ja tulevikuväljavaated” (2009/2149(INI)) keskendub spetsiifilistele parlamendi nõudmistele seoses 
arengukoostöö rahastamisvahendi järgse vahendiga.
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keskenduda ainult „lihtsatele riikidele”. „Parim lisandväärtus ja kulude-tulude suhe” ei tohi 
olla ainuke arengumeetmete mõõdupuu, vajadused peavad jääma kõige olulisemaks 
kriteeriumiks. ELi abi peab keskenduma jätkuvalt kõige vaesematele riikidele ja ühiskonna 
kõige vaesemate kihtideni jõudmisele. 

ELi abi mõjule oleks äärmiselt kasulik, kui olemasolevaid abi tõhususe ja 
poliitikavaldkondade arengusidususe kohustusi täidetaks korralikult. Neli aastat pärast 
tegevusjuhendi tööjaotuse kohta arengupoliitikas avaldamist on näha, et piisavalt ei ole 
selgitatud välja, millised on valdkonnad, kus Euroopa Komisjonil on võrreldavad eelised ega 
neid tugevdatud. Pariisi deklaratsioon ja Accra tegevuskava tuleks kaasata 
kavandamisprotsessi ning EL ja liikmesriigid peaksid jätkuvalt juhtima 2011. aasta abi 
tõhususe teemalise Busani kõrgetasemelise konverentsi ettevalmistamist. Abi tõhususe oluline 
tegur on prognoositavus. ELi aastatuhande arengueesmärke käsitlevatel lepingutel põhinev 
kavandamine on hea mudel, mida tuleks edasi arendada.

Rohelises raamatus tõdetakse, et poliitikavaldkondade arengusidusus on oluline abi mõju 
tugevuse jaoks ja selle jaoks, et vältida negatiivset mõju muudest poliitikavaldkondadest, kuid 
raamatus ei arutleta Euroopa välisteenistuse loomisest tulenevate probleemide üle. 
Institutsiooniline struktuur peab tagama, et poliitikavaldkondade arengusidususe 
lepingukohustus täidetakse ja säilitatakse arengupoliitika eripärane olemus. Selleks võiks 
arenguvoliniku juhtimisel luua kindla üksuse või teenistuse, millel oleks poliitikavaldkondade 
arengusidususes horisontaalsed pädevused mitte ainult komisjoni vaid ka Euroopa 
välisteenistuse suhtes.

Hea valitsemistava on vajalik positiivse arengumõju saavutamiseks ja ELil on põhjalik 
kogemus oma abiprogrammide kõrval ka poliitiliste reformide toetamisel. Arengupoliitika 
jaoks on oluline selline valitsemistava, mis rõhutab inimõigusi, demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet, korruptsiooniga võitlemist, parlamentide ja kodanikuühiskonna rolli valitsustelt 
aruandluse nõudmisel ja arengutulemuste hindamisel. Keskne mõiste peaks olema 
„demokraatlik omavastutus”.

Tegeliku abi suurusest tulenev mõju

Arenguabi mõju suurendamine on tähtis, aga seda ei tohi kasutada ettekäändena abi mahu 
vähendamiseks. Kooskõlas lepingukohustustega, rahvusvaheliste kohustustega, ELi väärtuste 
ja pikaajaliste huvidega peaks vaesuse kaotamine jääma ELi välistegevuse põhieesmärgiks. 
Selleks, et saavutada ühiseesmärk suunata 2015. aastaks 0,7% ELi kogurahvatulust ametlikku 
arenguabisse, teeb komisjon rohelises raamatus ettepaneku, et ELi liikmesriigid muudaksid 
oma ametliku arenguabi kohustused poliitiliselt siduvaks ja nõustuksid mitmeaastaste 
tegevuskavadega. 
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Nagu on tõdetud Euroopa arenguabi konsensuses1, pakub ELi-tasandi abi olulist 
„lisaväärtust”, ja seetõttu ei tohiks ELi eelarve kaudu antava Euroopa kogu abi osakaalu 
vähendada. See õigustab järgmises mitmeaastases finantsraamistikus arengule eraldatud 
eelarve märgatavat tegelikku tõusu. Kodanikud toetavad arengupoliitikat ja ELi osa selles, nii 
et eelkõige kriisi ajal ei tohiks alahinnata solidaarsuse väärtust2. 

Selleks, et aidata vaesust vähendada, peab ELi arenguabi olema jätkuvalt otseselt seotud 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) arenguabikomitees kindlaksmääratud 
ametliku arenguabi kriteeriumitega. Ametliku arenguabi väline koostöö võib muutuda 
tähtsamaks keskmise sissetulekuga riikides, kuid seda tuleb kasutada ainult kui ametliku 
arenguabi täiendava abina. ELi tasandil tuleb läbipaistvuse tagamiseks teha sellist koostööd 
eraldi vahendi kaudu. Samuti ei tohi 0,7% eesmärgi saavutamiseks laiendada ametliku 
arenguabi määratlust, sest see võte muudaks vaid statistikat ja ei tekitaks „uusi” 
arenguvahendeid. 

2. Inimareng

Parlament on pidevalt nõudnud, et juurdepääs põhilistele sotsiaalteenustele, eelkõige 
tervishoiule ja haridusele peab jääma ELi abi nurgakiviks. Mainitud valdkonnad, milles 
komisjon on iseäranis kogenud, on aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks ja 
jätkusuutliku majanduskasvu hõlbustamiseks üliolulised. Tagamaks, et sotsiaalvaldkonnale 
mõeldud abi ei jagataks teistele prioriteetidele on tarvis kindlat kontrollnäitajat: 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni hinnangu kohaselt tuleks pühendada vähemalt 
20% kogu ELi abist põhilistele sotsiaalteenustele ja erilist rõhku tuleks panna vabale 
juurdepääsule esmatasandi arstiabile ja põhiharidusele. Arengu õigustepõhine käsitlemine 
panustaks märkimisväärselt ELi arenguabi mõju suurendamisele selles valdkonnas.

3. Kaasav majanduskasv ja vaesus

Rohelises raamatus pööratakse põhitähelepanu ettepanekule keskenduda ELi arengupoliitikas 
kaasava majanduskasvu edendamisele. Majanduskasv on arengu liikumapanev jõud ja 
keskendumine kaasatusele ja tõdemus, et kasv peab olema vahend vaesuse kaotamiseks, on 
teretulnud. Raportöör jagab arusaama, et väga tähtis on eristada arenguriike ja et piirkondlik 
integratsioon ja lõuna-lõuna suunalise kaubanduse hõlbustamine on kasvu liikumapanevad 
jõud, mille puhul on Euroopa Liidul nii kogemusi kui vajalikke vahendeid. 

                                               
1 Konsensuse järgi tuleneb lisaväärtus järgnevatest aspektidest: ELi ülemaailmne kohalolu, liidu 
asjatundlikkus abi jagamisel, roll poliitikavaldkondade arengusidususe edendamisel ja 
kooskõlastamise hõlbustamisel, suurte projektide läbiviimise kogemus, demokraatia, inimõiguste ja 
hea valitsemistava toetamine, rahvusvahelise õiguse järgimine, roll kodanikuühiskonnast osavõtmise 
ning põhja ja lõuna vahelise ühismeelsuse edendamisel muu hulgas arengualase hariduse kaudu. 
Lisada tuleb ka ELi põhjalik kogemus eelarvetoetuse ja sotsiaalteenuste toetuse alal ning piirkondliku 
integratsiooni ja koostöö edendamisel.
2

 Eurobaromeetri eriuuringu „Eurooplased, arenguabi ja aastatuhande arengueesmärgid” (avaldatud septembris 
2010) kohaselt peab 89% eurooplastest arenguabi väga tähtsaks või üsna tähtsaks.
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Samas on endiselt murettekitav uue poliitilise suuna esitlusviis rohelises raamatus. Esiteks, 
keskendumine majanduskasvule, mis viitab kvantitatiivsetele majandusmeetmetele, ei tohiks 
tekitada puhtalt majanduslikku arusaama vaesusest. Vaesus on mitmetasandiline probleem, 
mis tähistab inimeste ilmajätmist sotsiaalselt adekvaatsetest elustandarditest ja mis hõlmab 
hulga erinevaid puudusi (majanduslikud, poliitilised, kultuurilised jne), millega tuleb 
arengupoliitika kaudu tegeleda. 

Teiseks ei ole piisavalt tegeletud väliste šokkidega, mis mõjutavad mitme riigi 
majanduskasvu, eelkõige Sahara-taguses Aafrikas. Raportöör usub, et tööstusarengul on 
tohutu potentsiaal muuta riikide majandust ning vastupidiselt põllumajanduse ekspordile ja 
loodusvarade kaevandamisele, mis jätavad majandused šokkidele avatuks, pakub 
tõenäolisemalt suuremat pikaajalise tootlikkuse kasvu.

Kolmandaks on kaasava majanduskasvu mõiste endiselt ebamäärane ning ei ole piisavalt 
selge, kuidas „kaasatust” tagada. Kuigi rohelises raamatus mainitakse, et suurem ebavõrdsus 
alandab teravalt vaesuse vähendamise tempot ja sellel on majanduskasvule märkimisväärselt 
kahjulik mõju, ei ole seda selgelt näha väljapakutud meetmetest.

Maailmapanga juhtiva vaesuse arengulugu käsitleva majandusteadlase1 tuntud empiirilise 
uuringu tulemused näitavad, et majanduskasv on seitse korda tõhusam arenguriikide vaesuse 
vähendamisel siis, kui sellega kaasneb sissetulekute ebavõrdsuse vähenemine. Väiksemal 
vaesuse tasemel on omakorda positiivne mõju edasisele majanduskasvule. See seletab, miks 
on vaja tegeleda jaotusküsimustega: ELi abi mõju on siis märkimisväärselt suurem ja 
vaesusega on võimalik tulemuslikumalt võidelda. 

Seega tuleks komisjonil taotleda „vaeseid toetavat majanduskasvu”, mis põhineb suhtelisel 
käsitlusviisil, mille puhul arengupoliitika ja koostöö keskendub konkreetselt vaestele, selleks 
et soodustada nende osa suurenemist majanduskasvus. Euroopa on õieti üks parimaid näiteid 
sellest, kuidas heaoluriigi vahendeid (muu hulgas majanduslik ja sotsiaalne kulupoliitika) 
kasutades on jaotusküsimustega tegelemine toonud märkimisväärset edu nii majanduslikus 
kui ka sotsiaalses arengus. See kogemus, mida nimetatakse ka Euroopa sotsiaalmudeliks 
annab tegeliku lisaväärtuse, mida saab kasutada ELi arengupoliitika vahendina. 
Sotsiaalkindlustussüsteemide ja õiglaste maksusüsteemide ülesehitamise toetamine ja 
Rahvusvahelise Tööbüroo (ILO) inimväärika töö tegevuskava toetamine oleksid tähtsad 
meetmed ja antud käsitlusviisiga kooskõlas.

4. Erasektori kaasamine

Majanduskasvu edendamise strateegia osana teeb komisjon ettepaneku suurendada erasektori 
investeeringuid ja toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd) muu hulgas 
rahaliste toetuste ja laenudega. Erasektor on säästva arengu jaoks äärmiselt tähtis, aga mõnel 
juhul mõjub rahvusvaheliste ettevõtjate tegevus erinevatel põhjustel vaesusele, inimõigustele 
ja keskkonnale negatiivselt. 
Seetõttu on oluline võimalikke ohte hinnata ja määratleda erasektori projektide toetamise 

                                               
1 Ravallion, Martin, 2001„Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages”, World 
Development, Elsevier, kd. 29(11), lk 1803–1815, november.
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konkreetsed kriteeriumid. Lisaks tuleb selgeks teha, milline erasektor – liiduväline või -
sisene, kasumi või muu eesmärgiga – saab toetusi nappidest arengueelarvetest.

Rohelises raamatus rõhutatakse, et „investeeringutest tulenev kasu peaks jõudma ka 
võimalikult suure hulga asjaomase riigi kodanikeni”. Parimate valikute tegemiseks tuleks 
eelnevalt läbi viia vaesuse ja sotsiaalse mõju analüüs, et tagada valikute suurem mõju 
vaesusele ja positiivne arengutulemus. Rohelises raamatus rõhutatakse õigustatult vajadust 
toetada VKEsid ja mikroettevõtjaid.  Mikrofinantseerimine on seega oluline ja sellele 
juurdepääs tuleb tagada eelkõige ebasoodsas olukorras rühmadele, nagu vähemused, 
väiketalunikud ja naised. Vaeseid toetava majanduskasvu saavutamiseks on vajalik, et vaesed
inimesed osaleksid kasvu edendajatena mitte ainult kasusaajatena. 

Lisaks tuleks ELi praeguse lähenemisviisi puhul juhinduda järgmistest põhimõtetest:
- rõhk liidusiseste ettevõtjate rahastamisel ja liidusisese kapitali täiendamisel
- keskkonnaalastest ja sotsiaalsetest standarditest kinnipidamine 
- valitsuste toetamine turgude tulemusliku reguleerimise ja õiglase maksustamise jaoks 
- kooskõla abi saavate riikide arengukavadega
- mitte mingeid toetusi tegevustele, mis lubaks või aitaks otseselt või kaudselt kaasa

igasugusele maksudest kõrvalehoidumisele
- läbipaistvuse, hea valitsemistava ja korruptsioonivastase võitluse edendamine abi saavates 

riikides
- uus laenudele keskendumine ei ohusta toetuste taset.

5. Kliimamuutus, energia ja säästev areng

Kliimamuutused ja areng on tihedalt seotud ning algatused kliimamuutuse ja vaesusega 
võitlemiseks võivad olla vastastikku kasulikud. Õigeaegne ja asjakohane on komisjoni soov 
kaasata säästva majandusarengu edendamiseks kliimamuutuse ja suurõnnetuste ohu 
vähendamise probleemid paremini arengupoliitikasse.  Siiamaani ei ole piisavalt viidud läbi 
süsteemset hindamist selle kohta, mida on tehtud kliimamuutusega kohanemise ja 
suurõnnetuste ohu vähendamise teemade integreerimiseks arengukoostöösse. Esimese asjana 
oleks seega oluline hinnata, kas komisjoni välja öeldud kavatsusi kaasata kohanemine ja 
suurõnnetuste ohu vähendamine arengupoliitikasse on rakendatud ja kuidas seda on tehtud. 
Samas ei tohi kliimamuutuse integreerimine asendada uusi ja täiendavaid vahendeid, mida EL 
ja teised abiandjad on arenguriikidele kliimamuutusega kohanemiseks lubanud. 
Keskendumine taastuvale energiale on oodatud, eelkõige kuna see on seotud töökohtade 
loomise ja säästva arenguga. EL peab aga kindlustama, et poliitikast saavad kasu ennekõike 
vaesed ja et energia kättesaadavuse parandamisega toetatakse kohalikku majandusarengut.

6. Toiduga kindlustatus ja põllumajandus

Rohelises raamatus tõdetakse, et toiduga kindlustatus ja põllumajandus on arengu ja 
majanduskasvu soodustajad, ja keskendutakse säästvale väiketootmisele. Ometi on 
kahetsusväärne, et raamatus ei mainita arenguriikide toiduga mittekindlustatuse põhjuseid.  Ei 
tohiks tegeleda põllumajanduse ja toiduga kindlustatusega seotud probleemidega eraldi, sest 
toiduga mittekindlustatust mõjutavad kõvasti muudki välised tegurid (nt toidukaupadega 
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spekuleerimine, maade haaramine...).  Väärtusahela meetod põllumajanduslikus tootmises on 
tähtis, aga nõuab mitme eelduse olemasolu, näiteks tootmisvahenditele juurdepääsu tagamine 
(maa, laenud, konsultatsiooni- ja nõustamiseteenused), töötlemise ja turustamise võimalused 
ning juurdepääs kohalikele ja piiriülestele turgudele. Tuleks luua ka tingimused võrdsema ja 
säästvama väiketootjate integreerimise jaoks põllumajanduse väärtusahelatesse ja turgudele.  
Majanduskasv peaks olema keskkonnasäästlik, arvestama bioloogilise mitmekesisusega ja 
vältima murettekitavat viljaka maa kahjustamist. EL peaks seetõttu edendama 
agroökoloogilist ja madala välise sisendiga tegevust. Tulevastes geograafilistes programmides 
tuleks põllumajandusele eraldada piisavalt raha. Ametliku arenguabi kulutused 
põllumajandusele on langenud 17%-lt 1980. aastal tänasele 5%-le ja põllumajandussektori on 
jätnud abiandjad tähelepanuta juba mitu aastat. Raportöör on seisukohal, et kalandusalased 
partnerluslepingud peaksid aitama ühendada partnerriikide kalanduspoliitikat ja tugevdama 
nende võimekust kindlustada säästev kalastamine oma vetes ja kohalikud töökohad 
kalandussektoris.

Järeldused

Komisjon on teatanud, et järgmises teatises ELi ajakohastatud arengupoliitika kohta vaetakse 
arengu küsimuses kujundatud Euroopa konsensuse läbivaatamise vajalikkust. Tuleb rõhutada, 
et konsensus on ühisdokument, millele on ametlikult alla kirjutanud ELi kolm tähtsamat 
institutsiooni. Järelikult tuleb vältida ühepoolset algatust. Kui komisjon leiab, et konsensus 
tuleb läbi vaadata, peaks komisjon algatama ametliku konsulteerimise kahe teise 
institutsiooniga. Otsus konsensus läbi vaadata peab lähtuma põhjalikust analüüsist selle 
toimimise kohta alates detsembrist 2005. aastal, mil see jõustus.

Ajakohastatud Euroopa arengupoliitika vajab Euroopa Liidu kodanike mõistmist ja osavõttu 
ning selleks tuleb teha pidevalt tööd arengualase haridusega ja teadlikkuse suurendamisel, 
lähtudes inimõigustest, demokraatiast, tolerantsusest, ühiskondlikust vastutusest ja soolisest 
võrdõiguslikkusest. Igal Euroopa inimesel tuleks võimaldada mõista ülemaailmseid 
arenguprobleeme ja nende tähtsust kohalikus elus ja isiklikul tasandil. Sellega panustatakse 
märkimisväärselt arengukoostöö avaliku toetuse suurendamisse.


