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1. Sissejuhatus 

Sündmused Aafrikas, Euroopa naabruses ja kaugemalgi viitavad dramaatilisele ja halvenevale 

üleilmsele julgeolekuolukorrale, kus maailmas elab enam kui 1,5 miljardit inimest ebakindlates ja 

konfliktidest mõjutatud piirkondades. Praeguse olukorra jätkudes prognoositakse, et nende inimeste 

arv kasvab 2030. aastaks 2 miljardini. Ebakindlas olukorras riikides ei ole suudetud täita aastatuhande 

arengueesmärke, mistõttu on vägivaldsed konfliktid ja halb valitsemistava jätkuvalt olulisteks 

arenguprobleemideks. Ebakindlusele ja vägivallale lisavad hoogu ka uued ohud nagu terrorism ja 

organiseeritud kuritegevus1. 

Usalduse taastamiseks ja partnerriikide institutsioonide probleemide lahendamiseks valmisoleku 

tagamiseks on kõige olulisem koordineeritud välistegevus, mille raames kasutatakse Euroopa Liidu 

diplomaatilisi, julgeoleku-, arengu- ja humanitaarabialaseid vahendeid. ELi välisteenistuses 

kasutatavatel vahenditel on erinevad ja üksteist täiendavad ülesanded. Julgeoleku ja arengu vaheline 

seos on väliskonfliktide ja kriiside suhtes kohaldatava ELi tervikliku lähenemisviisi oluline 

aluspõhimõte2 ning see täiendab sisejulgeolekupoliitikat, meresõidu turvalisust ja muid valdkondi. ELi 

terviklikku lähenemisviisi tuleb siiski tõhustada, et täita lüngad ELi praeguses reageerimises. Nii võib 

see olla näiteks ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonide raames toimunud koolituste 

puhul, kuid selle jätkusuutlikkust ja tõhusust takistab baasvahendite puudumine partnerriikides.  

Lisaks sellele on kõnealuses kontekstis oluline märkida, et eksisteerib mitmeid olulisi julgeolekut ja 

arengut käsitlevaid poliitilisi raamistikke, millest mõned on läbivaatamisel. Siia kuuluvad näiteks 

Euroopa naabruspoliitikat3, 2015. aasta järgset arenguraamistikku, välispoliitika strateegilist 

läbivaatamist, kuid ka merendusjulgeoleku strateegiat ja Euroopa julgeoleku tegevuskava.  

2013. aasta detsembris kogunenud Euroopa Ülemkogu järelduste4 ja 2014. aasta ELi-Aafrika Liidu 

tippkohtumise deklaratsiooni5 alusel esitatakse käesolevas ühisteatises tuvastatud probleemid ning 

esitatakse parandusmeetmed. Kuigi ühisteatises käsitletakse partnerriikide julgeolekusuutlikkuse 

tõstmiseks vajalike vahendite küsimust, ei hõlma see surmavate relvade andmist. EL ei anna sellist 

varustust. 

                                                            
1 Maailmapank (2011) – World Development Report: Conflict, Security and Development, Washington D.C. 
2 JOIN(2013) 30 final, ühisteatis, „ELi terviklik lähenemisviis väliskonfliktidele ja -kriisidele”, 11.12.2013; 

Nõukogu 9644/14, nõukogu järeldused ELi tervikliku lähenemisviisi kohta, 12.5.2014, talituste ühine 

töödokument SWD(2015) 85 final, 10.5.2015 
3 JOIN (2015) 6 final, ühine konsultatsioonidokument „Teel uue Euroopa naabruspoliitika poole”, 4.3.2015 
4 EUCO 217/13, Euroopa Ülemkogu järeldused, 19.-20. detsember 2013, 20.12.2013 
5 Nõukogu 8370/14, I lisa, Neljanda ELi-Aafrika tippkohtumise deklaratsioon, 2.-3. aprill 2014, 2.4.2014 
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2. Julgeoleku ja arengu seos ELi poliitikas  

Vastavalt aluslepingutes sätestatule on ELi välisteenistuse eesmärgiks muu hulgas „säilitada rahu, 

hoida ära konflikte ja tugevdada rahvusvahelist julgeolekut [...]” ning samuti „toetada arengumaade 

säästvat majanduslikku, sotsiaalset ja ökoloogilist arengut, pidades peaeesmärgiks vaesuse 

kaotamist”6. Aluslepingutes sätestati ka kõnealuste eesmärkide raames erinevate poliitikavaldkondade 

vahelise järjepidevuse nõue7. 

ELi arengupoliitika esmane eesmärk on vaesuse vähendamine ning pikemas perspektiivis selle 

kaotamine8, kuid arengupoliitika hõlmab ka ebavõrdsuse, sotsiaalse ebaõigluse ning inimõiguste 

rikkumistega seotud probleeme. See on ebakindluse ja konfliktide algpõhjuste kõrvaldamisel kõige 

olulisem. Samal ajal tuleb arengukoostöö eesmärke arvesse võtta teistes ELi poliitikavaldkondades, 

mis arenguriike tõenäoliselt mõjutavad. Selle eesmärgi saavutamiseks tuletati komisjoni 2011. aasta 

teatises „Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks”9 ja sellega seotud nõukogu 2012. 

aasta järeldustes10 meelde vajadust leida esmatähtsana lahendus julgeoleku, ebakindluse ja 

üleminekuga seotud probleemidele.  

EL vastutab ka ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) määratlemise ja rakendamise eest, hõlmates 

seejuures ühise kaitsepoliitika järk-järgulist kujundamist. ÜJKP, mis on ÜVJP lahutamatu osa, annab 

ELi käsutusse toimiva rakendussuutlikkuse. EL võib kooskõlas ÜRO harta11 põhimõtetega kasutada 

ÜJKP vahendeid väljapool oma territooriumi rahutagamiseks, konfliktide ärahoidmiseks ning 

rahvusvahelise julgeoleku tugevdamiseks ning täita vastavaid laiaulatuslikke ülesandeid12. 

On selge, et julgeoleku ja arengu valdkonnas eksisteerib vajadus vastastikku täiendavate sekkumiste 

järele. EL on järjepidevalt rõhutanud, et „julgeolek on arengu eeldus”13, ning et „arenguta ja vaesuse 

kaotamiseta ei ole võimalik saavutada kestvat rahu”14. Stabiilsusele poliitiliste, sotsiaalsete ja 

majanduslike tingimuste loomine ja nende toetamine on riigi julgeoleku jaoks olulise tähtsusega ning 

eeltingimuseks riigi arengule. Kõnealune julgeoleku ja arengu vaheline seos on kesksel kohal ELi 

välistegevuse tõhususe maksimeerimisel. 

Selleks et mistahes riik saaks tagada oma julgeoleku ja arengu, peab see riik omama või hankima 

piisava suutlikkuse kõigis kriitilistes sektorites, sealhulgas julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas. See mitte 

ainult ei stabiliseeri vastava riigi olukorda, vaid võimaldab panustada oma piirkonnas konstruktiivselt 

rahu ja stabiilsuse tagamisse ning kriiside ennetamisse.  

2.1 Suutlikkuse suurendamisel tehtavad jõupingutused 

Partnerriikides praegu suutlikkuse suurendamisel tehtavad jõupingutused hõlmavad mitmeid 

poliitikavaldkondi. Kasutusel on erinevad vahendid ning keskendutakse tõhusate, õiguspäraste ja 

                                                            
6 Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping”) artikli 21 lõige 2. 
7 ELi lepingu artikli 21 lõige 3. Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi ELi toimimise leping) artikkel 205.  
8 ELi toimimise lepingu artikkel 208  
9 KOM(2011) 637 (lõplik), „Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks”, 13.10.2011. 
10 Nõukogu 9369/12, Nõukogu järeldused, „Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks”, 

14.5.2012. 
11 ELi lepingu artikkel 42 
12 ELi lepingu artikkel 43 
13 Nõukogu 15895/03, Euroopa julgeolekustrateegia, 8.12.2003 
14 Nõukogu 15097/07, Julgeolek ja areng  nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajate kohtumise järeldused, 

20.11.2007. Euroopa Parlamendi aruanne (A8-0039/2015) Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja iga-aastase aruande kohta Euroopa Parlamendile (2014/2219(INI)), 3.3.2015 
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jätkusuutlike institutsioonide loomisele, mis hõlmavad ka tõhusat õigus- ja julgeolekusektorit, 

piirikontrolli ning rannikuvalvet. Suutlikkuse suurendamise meetmed hõlmavad muu hulgas 

juurdepääsu rahvusvahelistele vahenditele, poliitilist dialoogi, tehnilist koostööd (sealhulgas ühist 

teadus- ja innovatsioonialast tegevust), koolitust (teadmussiire15 ja oskuste arendamine16) ning 

peamiste seadmete ja materjalide tarnimist. Koolitustegevusega julgeolekusektoris püütakse parandada 

partneri võimet tagada stabiilsus ja kodanike kaitse. See võib toimuda ettevalmistava väljaõppe vormis 

ning samuti olla integreeritud tegevusetappidesse juhendamise või kohapealse väljaõppe ja toetuse 

kaudu. Partneritele antav varustus võib ulatuda sideseadmetest, elutoetusseadmetest ja välivahenditest, 

meditsiini-, transpordi- ja muudest seadmetest vägede kaitse seadmeteni. 

ELi toetus julgeoleku ja arengu seosele on aastate jooksul järk-järgult laienenud, hõlmates sekkumisi 

erinevates ELi poliitikavaldkondades ja vahendite raames.  

Siiani toimunud 34 ÜJKP missioonist ja operatsioonist mitmete mandaadid on hõlmanud 

partnerriikides rahu ja julgeoleku eest vastutajate suutlikkuse suurendamist. Suutlikkuse suurendamine 

kuulub näiteks kolme ELi poolt 2014. aastal algatatud ÜJKP missiooni mandaadi keskmesse. ELi 

nõuandemissioon Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) annab strateegilist 

tuge, nõu ja juhiseid. ELi sõjalise nõuandemissiooni Kesk-Aafrika Vabariigis (EUMAM RCA) 

eesmärk on toetada kõnealuse riigi ametiasutusi julgeolekusektori eeloleva reformi ettevalmistamisel. 

Selleks abistatakse riigi relvajõude suutlikkuse suurendamisel, taseme tõstmisel ning modernseks, 

tõhusaks ja vastutavaks relvajõuks saamise eesmärgi saavutamisel. ELi ÜJKP tsiviilmissioon Malis 

(EUCAP Sahel Mali) toetab Mali sisejulgeolekujõudude ümberkorraldamist (st politsei, sandarm, 

rahvuskaart). Eesmärk on aidata Mali ametivõimudel tagada põhiseaduslikku ja demokraatlikku korda 

ning luua tingimused püsivaks rahuks. Missioon ühendab nii koolitustegevust kui ka strateegilise nõu 

andmist. 

ELi arengukoostöö on viimase kümne aasta jooksul märgatavalt suurendanud rahastamist ja osalemist 

õigus- ja julgeolekusektori toetamisel partnerriikides, kasutades selleks kogu maailmas erinevaid 

vahendeid.  

Rahu- ja julgeolekumeetmeid rahastatakse praegu ELi eelarvest muu hulgas stabiilsuse ja rahu 

edendamise rahastamisvahendi17 ning selle eellase, stabiliseerimise rahastamisvahendi18 kaudu. 

Näiteks stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi kaudu antakse praegu osana laiemast 

suutlikkuse suurendamise projektist varustust Kameruni politseile, et toetada Boko Harami vastast 

võitlust (kuna viimane on Lääne-Aafrikas destabiliseerivaks faktoriks ning seab ohtu ELi ja selle 

partnerriikide arengu ja stabiilsuse).  

Osana ELi laiemast lähenemisviisist Saheli piirkonnale on stabiliseerimise rahastamisvahendi 

kõikehõlmava projekti raames antud baasvarustust ja tuge (koolitused, juhendamine), et arendada 

Nigeri politseijõudude suutlikkust, võimaldades neil sõltumatult toimida. Tegemist on osaga 

terviklikust toetusprogrammist, mis hõlmab rahu- ja leppimisalgatuste ning demineerimise ja 

sotsiaalmajandusliku reintegratsiooni toetamist.  

                                                            
15 Sealhulgas süüdistuse esitamise, vastastikuse õigusabi, ohvriabi ja õiglase kohtumõistmise kohta. 
16 Sealhulgas juhtimine ja valitsemine. 
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 230/2014, 11. märts 2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu 

edendamise rahastamisvahend, ELT L 77, 15.3.2014 
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1717/2006, 15. november 2006, millega kehtestatakse 

stabiliseerimisvahend, ELT L 327, 24.11.2006 
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Euroopa Arengufondi19 raames toetatakse Aafrika rahutagamisrahastust20 Aafrika Liitu ja 

piirkondlikke majandusühendusi, et ennetada majanduskriise ning vajaduse korral neid ohjata. 

Rahastamine hõlmab muu hulgas Aafrika rahutagamisoperatsioonide tegevuskulusid (v.a. palgad), 

koolituste ja õppuste, juhtimis-, kontrolli- ja sidesüsteemide või teabekogumismissioonide rahastamist. 

Alates selle loomisest 2003. aastal on Aafrika rahutagamisrahastu kaudu suunatud rahutagamisse 

Aafrikas üle 1,2 miljardi euro. 

Hiljutisteks näideteks Aafrika riikide juhitavate rahutagamisoperatsioonide rahalisest toetamisest on 

Aafrika Liidu missioon Somaalias21 (AMISOM). AMISOMi on alates 2007. aastast toetatud ligikaudu 

800 miljoni euroga. AMISOM täidab Somaalias poliitilise protsessi jaoks minimaalsete 

julgeolekutingimuste täitmisel ning humanitaarabi osutajate poolt humanitaarabi andmise tagamisel 

olulist rolli. Kõnealune missioon aitab luua ka soodsaid tingimusi riigi ülesehitamisele, leppimisele 

ning jätkusuutlikule arengule.  

Aafrika rahu ja julgeoleku struktuurile (APSA) antava ELi rahalise toetuse eesmärk on tõhustada 

APSA suutlikkust ja toimimist ning parandada koostööd, et ennetada ja vajaduse korral ohjata ja 

lahendada konflikte Aafrikas22.  

Need näidete põhjal võib julgeolekusektori suutlikkuse suurendamisel olla keskpunktis nii tsiviil- 

ja/või politseijõud kui ka sõjavägi. Julgeolekuga seotud funktsioonid võivad eri riikides olla 

organisatsiooniliselt erinevalt struktureeritud. Näiteks tsiviilkaitse, piirikontroll ja rannikuvalve võivad 

oma iseloomult kuuluda sõjaväe- või tsiviilvaldkonda või jaguneda mõlema valdkonna vahel. 

2.2 Kohapeal tõhusa tegutsemisega seotud probleemid: katseprojektid 

Seoses ELi toetusega relvajõudude suutlikkuse suurendamiseks määrati Malis ja Somaalias kindlaks 

katseprojektid, et uurida olemasolevaid probleeme. Esialgsed tulemused näitavad, et nii operatiiv- kui 

ka strateegilisel tasandil eksisteerib on vaja koolitusi ja varustust, samuti on vaja tõhustada 

koordineerimist23.  

Mali katseprojekt  

Liikmesriikide ja Athena mehhanismi24 kaudu rahastatud Malis toimuva ELi väljaõppemissiooni25 

(EUTM Mali) eesmärk on koolitada Mali sõdureid, võimaldades neil luua tõhusad ja demokraatlikult 

                                                            
19 Nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määruse (EL) 2015/322 (11. Euroopa Arengufondi rakendamise kohta, ELT L 

58, 3.3.2015) artikkel 15.  
20 Aafrika rahutagamisrahastu õiguslikuks aluseks on rahu tagamise põhimõtteid, konfliktide vältimist ja 

lahendamist käsitleva Cotonou partnerluslepingu artikkel 11 ning nõukogu asjaomased järeldused. AKV-EÜ 

ministrite nõukogu otsus nr 3/2003 üheksanda Euroopa Arengufondi pikaajaliseks arenguks ettenähtud vahendite 

kasutamise kohta Aafrika rahutagamisvahendi loomiseks, 11. detsember 2003, ELT L 345, 31.12.2003 
21 Rahalist tuge antakse ka Aafrika riikide juhitud rahvusvahelisele Mali toetusmissioonile (AFISMA) või 

Aafrika riikide juhitud rahvusvahelisele toetusmissioonile Kesk-Aafrika Vabariigis (MISCA). 
22 See hõlmab Aafrika vahendamisstruktuuride ja -algatuste, tarkade rühma, rahu- ja julgeolekunõukogu, Aafrika 

varajase hoiatamise süsteemi ja Aafrika valmisolekuvägede toetamist ning Aafrika Liidu ja Aafrika piirkondlike 

organisatsioonide suutlikkuse suurendamist sellistes valdkondades nagu rahutagamisoperatsioonide 

finantsjuhtimine, kavandamine, inimressursid, teabe jagamine ja analüüs. 
23 Käimas on puuduste analüüsimine ning rakendatakse riskijuhtimisraamistikke, mis võivad kaasa tuua 

konkreetsete muudatuste väljatöötamise, võttes seejuures arvesse kehtivat õigus- ja institutsioonilist raamistikku. 
24 Nõukogu 17. jaanuari 2013. aasta otsus 2013/34/ÜVJP, mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks 

läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali), ELT L 14, 18.1.2013 
25 ELi lepingu artiklis 41 sätestatakse ELi tsiviil- ja militaarkriisiohje operatsioonide rahastamispõhimõtted. 

Sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatsioone ei saa liidu eelarvest rahastada. Selliste operatsioonide 

ühiseid kulusid käsitletakse praegu nõukogu 27. märtsi 2015. aasta otsuses 2015/528/ÜVJP, millega luuakse 
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vastutavad rahvuslikud relvajõud, mis saavad olukorra stabiliseerimisele riigis kaasa aidata. Sõjalised 

ja koolitusalased nõuanded keskenduvad operatiivväljaõppele, juhtimisele ja kontrollile, 

logistikaahelatele ja inimressursile. Väljaõpe hõlmab ka rahvusvahelist humanitaarõigust ning 

tsiviilisikute ja inimõiguste kaitset. Suutlikkust aidatakse suurendada Mali relvajõududel, kes 

tegutsevad seaduslike tsiviilvõimude kontrolli all riigi lõunaosas. Väljaõppe lõppedes kasutatakse neid 

pataljone riigi põhjaosas vähemalt kuue kuu jooksul.  

Väljaõpetatud üksustel on siiski puudus sidevahenditest, mis takistab seega juhtimist ja kontrolli. 

Sõduritel puuduvad kaitsevahendid miinide ja lõhkeseadmete vastu. Lisaks sellele on vaja 

kiirabisõidukeid, veepaake ja kütuseveokeid, et tagada autonoomsus ja võime tegutseda sõltumatult. 

Puudulikult on rahuldatud ka põhivajadused nagu majutus, toit ja meditsiiniline abi. Abi sellise 

varustuse hankimisel ja toetus on vajalik tagamaks, et väljaõpetatud pataljonid ei peaks sõltuma 

kohaliku elanikkonna toetusest. 

Mõnedel juhtude on leitud ad hoc lahendused, nagu näiteks sõidukite saamine teistelt Malis 

tegutsevatelt abistajatelt, kuid see ei ole olnud järjepidev ning see ei ole ka jätkusuutlik pikaajaline 

lahendus. Juhtudel, kui selline ad hoc rahastamine ei ole olnud võimalik, ei ole vajaduste 

rahuldamiseks suudetud ka teisi rahastamisallikaid leida. 

Somaalia katseprojekt  

EL osaleb Somaalias erinevate rahastamisvahendite kaudu. EL on Aafrika rahutagamisrahastu kaudu 

Aafrika Liidu poolt juhitud AMISOMi missiooni suurim rahastaja. Lisaks sellele tegutseb EL 

Somaalias ja laiemas piirkonnas kolme ÜJKP missiooni kaudu, keskendudes sõjalisele väljaõppele, 

piraatlusevastasele võitlusele ning merendusalase suutlikkuse suurendamisele.  

ÜJKP missioon EUTM Somalia, mis keskendub sõjalisele väljaõppele Somaalias, algatati 2010. aasta 

aprillis, et toetada ja arendada Somaalia julgeolekusektorit, tugevdades Somaalia relvajõude 

sihtotstarbelise sõjalise väljaõppe kaudu26. 2014. aastal viis EUTM nõustamis-, juhendamis- ja 

koolitustegevused üle Mogadishusse, kus väljaõpe toimub AMISOMi juhitavas Jazeera 

koolituskeskuses.  

Laagri elamistingimused ja koolitusvõimalused olid pikka aega ebapiisavad. Koolituskeskuse 

tingimuste parandamine, sealhulgas ehitustööd, võtsid väga palju aega, samal ajal oli rahuldamata ka 

kõige põhilisemad vajadused (nt vesi, toit, voodid, madratsid ja tekid). Neel puudused mõjutasid 

negatiivselt väljaõppe tõhusust ning see mõjus halvasti ka ELi mainele.  

ÜJKP sõjalise operatsioonina rahastatakse ja mehitatakse EUTMi liikmesriikide poolt, mida 

täiendatakse Athena mehhanismist ühiste kulude tarbeks saadava toetusega27. Jazeera koolituskeskust 

peetakse AMISOMile kuuluvaks rajatiseks, kus õpetatakse vastavalt AMISOMi mandaadile välja 

                                                                                                                                                                                          
mehhanism Euroopa Liidu sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatsioonide ühiste kulude rahastamise 

haldamiseks (Athena) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/871/ÜVJP, ELT L 84, 28.3.2015 Praegu osalevad 

Athena mehhanismis kõik liikmesriigid peale Taani. 
26 Nõukogu otsus 2010/96/ÜVJP, 15. veebruar 2010, Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbi 

viidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni kohta, ELT L 44, 19.2.2010. 2013. aasta jaanuaris pikendati EUTMi 

mandaati kolmandat korda kuni 2015. aasta märtsini ning seda laiendati hõlmama ka strateegilist nõustamist ja 

juhendamist. Alates 2010. aastast on EUTMi raames väljaõppe saanud üle 4000 Somaalia sõjaväelase. EUTMis 

on praegu 125 töötajat (koolitajad ja seotud personal, 10 liikmesriigist ja Serbiast). 
27 Missiooni ühiste kulude eelarve 2011. aasta augustini oli 4,8 miljonit eurot, 2011. aasta augustist kuni 2012. 

aasta detsembrini oli eelarve 4,8 miljonit eurot ning 2013. aasta veebruarist kuni 2015. aasta märtsini oli 

ühisrahastamiseks ette nähtud 11,6 miljonit eurot. Kulude kasv tuleneb suures osas kolimisest Mogadishusse, 

hõlmates seal sisseseadmist ja vägede kaitsekulusid. 
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Somaalia relvajõude. Seda seetõttu, et Aafrika rahutagamisrahastu on mõeldud ainult piirkondlikeks 

projektideks ja puudub riiklikul tasandil toetuse  võimalus. Eeldatakse, et kui vahendid oleks otse 

kättesaadavaks tehtud, oleks prioriteetsemaks peetud koolituskeskuse vastuvõetavale tasemele viimist 

ning edu oleks saavutatud kiiremini. 

Kõnealused katseprojektid kirjeldavad ainult mõningaid lahendamist vajavaid probleeme: 

rahastamisvahendite vähesus, Aafrika rahutagamisrahastu raames kehtestatud rahastamispiirangud 

ning samas kontekstis kasutatud erinevatest rahastamisvahenditest tulenevad praktilised probleemid.  

3. Suutlikkuse suurendamise parandamine, et toetada julgeolekut ja arengut 

3.1 Raamistik 

Esmaste õigusaktidega seoses tuleb arvesse võtta kahte aluspõhimõtet.  

Sama meedet ei saa rahastada nii ÜVJP meetmest kui ka ELi toimimise lepingu artiklitele 209 ja 212 

tuginevast rahastamisvahendist. Näitena tähendab see seda, et võimaliku uue rahastamisvahendi alusel 

võib julgeolekusektoris suutlikkuse suurendamist alustada ELi arengukoostöö raamistikus, kui selle 

eesmärk ja sisu mahuvad arengupoliitika raamesse. 

Seetõttu ei nähta aluslepingutes ette võimalust kasutada sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega 

operatsioonide kulude puhul ELi eelarve vahendeid (vt ELi lepingu artikli 41 lõige 2). See muudab 

Euroopa Arengufondi ja Aafrika rahutagamisrahastu, mis on ELi eelarvest väljapoole jäävad 

rahastamisvahendid, eriti oluliseks praegustes jõupingutustes „ületada” ÜJKP ja erinevate 

arengukoostöö rahastamisvahendite vaheline lõhe, püüdes lahendada julgeoleku ja arengu vahelise 

seosega seotud küsimused terviklikult. Lisaks sellele ei ole suutlikkuse suurendamise rahastamine 

julgeolekusektoris ELi toimimise lepingu artiklite 209 ja 212 kohaselt iseenesest välistatud, sõltumata 

sellest, kas tegemist on tsiviil- või sõjalise valdkonna abisaajaga, kuid see eeldab juhtumipõhist 

hindamist.  

Peale esmaste õigusaktide kohaldatakse ELi välismeetmete suhtes julgeoleku suutlikkuse tõstmise 

valdkonnas mitmeaastast finantsraamistikku ja välisrahastamisvahendite õiguslikke aluseid. ELi 

eelarve raames kuuluvad asjaomaste rahastamisvahendite hulka:  

- stabiilsuse ja rahu ja edendamise rahastamisvahend28, 

- ühinemiseelse abi rahastamisvahend29, 

- Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend30, 

- arengukoostöö rahastamisvahend31 ning 

- rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste jaoks32 (EIDHR) ning  

- ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) eelarve. 

                                                            
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 230/2014, 11. märts 2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu 

edendamise rahastamisvahend, ELT L 77, 15.3.2014 
29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 231/2014, 11. märts 2014, millega luuakse ühinemiseelse abi 

rahastamisvahend (IPA II), ELT L 77, 15.3.2014 
30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 232/2014, 11. märts 2014, millega luuakse Euroopa 

naabruspoliitika rahastamisvahend, ELT L 77, 15.3.2014 
31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 233/2014, millega luuakse 

arengukoostöö rahastamisvahend aastateks 2014–2020, ELT L 77, 15.03.2014 
32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 235/2014, 11. märts 2014, millega luuakse rahastamisvahend 

demokraatia ja inimõiguste jaoks kogu maailmas, ELT L 77, 15.3.2014 
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Ametliku arenguabi33 määratlus piirab potentsiaalselt kulutusi julgeoleku suutlikkuse suurendamisel, 

kuna ametliku arenguabi kriteeriumid välistavad üldiselt sõjaliste kulude rahastamise. Kõnealune 

piirang on eriti asjakohane mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis, kus ELi eesmärgiks peaks 

olema tagada perioodil 2014–2020, et vähemalt 90 % tema üldisest välisabist34 oleks arvestatud 

ametliku arenguabina. Lisaks sellele sisaldab arengukoostöö rahastamisvahend konkreetseid ametliku 

arenguabi eesmärke35 ning piiranguid relvade, laskemoona ja sõjaliste või kaitseoperatsioonidega 

seotud hangetele36. Euroopa Arengufond nõuab, et kavandamisel järgitaks võimalikult suures ulatuses 

ametliku arenguabi kriteeriume37. Lisaks sellele deklareerivad liikmesriigid oma osaluse Euroopa 

Arengufondis ametliku arenguabi kriteeriume järgides. 

3.2 Meie käsutuses olevate vahendite tõhusam kasutamine 

ELi eelarve rahastamisvahendid 

Märkimisväärne osa ELi arengu- ja tehnilise koostöö rahastamisvahenditest rahastatud välisabi 

programmidest juba tegeleb julgeoleku- ja arenguprobleemidega38. Kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames on üheksa riikliku ja kaheksa piirkondliku või temaatilise programmi 

eesmärk toetada konfliktide ennetamist ja lahendamist ning rahu ja julgeolekuga seotud tegevusi. 

Lisaks sellele töötatakse 45 riigis välja programme, mille laiem fookus on suunatud valitsemistavale 

ning õigusriigile, see hõlmab muu hulgas võimalikku toetust üleminekule ÜJKP raames toimuvatelt 

missioonidelt ja operatsioonidelt muudele rahastamisvahenditele.  

Stabiilsuse ja rahu ja edendamise rahastamisvahendi, ühinemiseelse abi rahastamisvahendi, Euroopa 

naabruspoliitika rahastamisvahendi, arengukoostöö rahastamisvahendi ning demokraatia ja 

inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames julgeolekusektori suutlikkuse suurendamisele antava 

rahalise toetuse suhtes kehtivad siiski mitmed eespool kirjeldatud piirangud. Seetõttu puudub praegu 

ELi eelarves rahastamisvahend, mis oleks mõeldud partnerriikides julgeolekusektori (eelkõige selle 

sõjalise komponendi) suutlikkuse suurendamise terviklikuks rahastamiseks.  

Selline olukord on kestnud viimase kümnendi. Kui Euroopa Komisjon pakkus 2004. aastal välja 

varasema stabiliseerimisvahendi39 idee, tehti ettepanek laiendada õiguslikku alust, et hõlmata 

pikaajalise suutlikkuse suurendamise rahastamist sõjaliste rahutagamisoperatsioonide valdkonnas. 

Lõplik tekst ei sisaldanud kaasseadusandjate vastuseisu tõttu siiski viidet sõjalistele või 

rahutagamisoperatsioonidele. Vastuseisu väljendas ka kodanikuühiskond.  

                                                            
33 Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) arenguabi komitee on foorum, kus arutatakse 

abiandmise koordineerimist. Kõnealuse komitee raames töötati välja rahvusvaheliselt kokkulepitud ametliku 

arenguabi määratlus. See võimaldab abiandjatel teha vahet ametliku arenguabina toimunud ametlikel tehingutel 

ja muudel ametlikel abivoogudel. Ametliku arenguabi määratluse võimalikku läbivaatamist käsitlevad arutelud 

on pooleli.  
34 EUCO 37/13, Euroopa Ülemkogu järeldused, 7.-8. veebruar 2013, 8. veebruar 2013 
35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 233/2014 artikli 2 lõiked 3 ja 4. 
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 233/2014 artikli 3 lõige 13. 
37 Nõukogu määruse (EL) 2015/322 artikli 1 lõikes 3 sätestatakse, et abi kavandamisel jälgitakse, et ametliku 

arenguabi kriteeriumid oleksid täidetud võimalikult suures ulatuses, võttes arvesse liidu eesmärki tagada, et 

ajavahemikul 2014–2020 loetaks vähemalt 90 % tema üldisest välisabist ametlikuks arenguabiks.  
38 Ajavahemikus 2001-2009 kulutati üle 1 miljardi euro õigus- ja julgeolekusektori reformiprogrammidele. 2013. 

aastal maksti enam kui pool kogu ELi kahepoolsest arenguabist ebakindlatele ja konfliktidest mõjutatud 

riikidele, millest suur enamus asus Aafrikas. 
39 Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 308 alusel, mis asendati Lissaboni lepingu jõustumisel Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikliga 352. 
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ELi eelarvest väljapoole jäävad rahastamisvahendid 

Väljaspool ELi eelarvet eraldatakse EAFi raames täiendavaid operatiivvahendeid, et rakendada 

Cotonou partnerluslepingu40 raames Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide 

rühmaga ELi arengukoostöö poliitikat.  

Aafrika rahutagamisrahastu loodi 2003. aastal Euroopa Arengufondi raames ning see on praegu kõige 

kaugeleulatuvam vahend, mis käsitleb julgeoleku ja arengu vahelist seost ning mille raames antakse 

toetust sõjalistele meetmetele.  

Sellegipoolest on Aafrika rahutagamisrahastu erakorraline ja ajutine rahastamisvahend. Liikmesriigid 

on korduvalt tõstatanud küsimuse selle rahastamise jätkusuutlikkuse ja vajaduse üle kaaluda EAFi 

kõrvale alternatiivseid rahastamisvõimalusi41. Lisaks sellele on fondi aastaid 2014–2016 käsitlevast 

mitmeaastasest tegevusprogrammist42 välja jäetud „laskemoona, relvade ja spetsiifilise sõjalise 

varustuse, varuosade, sõdurite palkade ja sõdurite väljaõppe” rahastamine. Täiendavad piirangud 

hõlmavad õiguslikku nõuet, et 11. EAF tuleb võimalikult suures ulatuses aruandlusse kanda ametliku 

arenguabina43. Aafrika rahutagamisrahastul on ainult piirkondlik ja geograafiline fookus (Aafrika Liit 

ja piirkondlikud majandusühendused); seetõttu ei ole Aafrika rahutagamisrahastust võimalik rahastada 

projekte riiklikul tasandil või väljaspool Aafrikat. EL ja partnerriigid ning -piirkonnad on EAFi raames 

mitmetes piirkondlikes ja riiklikes soovituskavades siiski määratlenud rahu ja julgeoleku või 

julgeolekusektori reformi prioriteetse sektorina. 

Julgeoleku suutlikkuse suurendamise rahastamine on sõjaväe puhul võimalik Aafrika 

rahutagamisrahastu raames, selle suhtes kehtivad mitmed piirangud, mis võivad kõnealuse 

rahastamisvahendi kasutamise välistada, kui lahendatakse ELi ees seisvaid olukordi.  

Mitte vähem olulisena eraldavad vahendeid ELi sõjalistele operatsioonidele väljaspool ELi eelarvet 

liikmesriigid, ÜVJPs/ÜJKPs osalevad riigid teevad seda otse või Athena mehhanismi kaudu. Athena 

mehhanismiga hallatakse ÜJKP raames ELi sõjaliste operatsioonidega seotud ühiste kulude 

rahastamist. Kõnealused kulud hõlmavad muu hulgas peakorterite rakendus- ja jooksvaid kulusid, 

infrastruktuuri, logisitikat ning missiooni toetuskulusid. Praegu ei kaeta Athena mehhanismist kulusid, 

mis on tekkinud missiooni või operatsiooni kaudu toetatud partnerriigil. Nõukogu kiitis hiljuti heaks 

Athena nõukogu otsuse läbivaatamise, millega muu hulgas lubatakse kehtivate eeskirjade ja 

menetluste alusel rakendada Athena mehhanismi kaudu ELi eelarve vahendeid44.  

                                                            
40 Cotonous 23. juunil 2000 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma ning Euroopa Ühenduse ja 

selle liikmesriikide vahel sõlmitud partnerlusleping. 
41 Nõukogu 10342/11, nõukogu järeldused Aafrika rahutagamisrahastu vahendite täiendamise kohta aastateks 

2011–2013, 13.5.2011; Nõukogu 13935/12, nõukogu järeldused Aafrika rahutagamisrahastu vahendite 

täiendamise kohta aastateks 2012–2013, 24.9.2012; Nõukogu määruse (EL) 2015/322 (artiklis 15 on sätestatud, 

et esimese mitmeaastase tegevusprogrammi lõpus vaatavad liit ja selle liikmesriigid läbi Aafrika 

rahutagamisrahastu tulemused ja menetlused ning arutavad valikuid seoses edasiste rahastamisvõimalustega. 

Sellega seoses ja selleks, et rajada Aafrika rahutagamisrahastule kindlam alus, peavad liit ja selle liikmesriigid 

arutelusid, käsitledes nii rahutagamisoperatsioonide (sealhulgas EAFist rahastatavad operatsioonid) 

rahastamisvahendite küsimust kui ka küsimust jätkusuutliku ELi toetuse andmise kohta Aafrika juhitud 

rahutagamisoperatsioonidele pärast 2020. aastat). 
42 Nõukogu 8269/14, „Aafrika rahutagamisrahastu jaoks loodud kolmeaastane tegevusprogramm (2014–2016)”, 

28.3.2014 
43 Vt joonealune märkus 37  
44 Vt joonealune märkus 25 
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Koordineerimine ja sidusus 

Vaatamata eespool kirjeldatud piirangutele oleks kehtiva raamistiku raames sidusama ja 

koordineerituma lähenemisviisi kohaldamise kaudu võimalik saavutada rohkem.  

ELi toetust julgeolekusektori suutlikkuse suurendamisele peavad toetama ELi välistegevuse 

põhimõtted. Need hõlmavad järgmist: i) partnerriigi vastutus ja vastavusse viimine partneri 

pikaajaliste arengustrateegiatega, ii) inimõiguste austamine ja humanitaarõiguse põhimõtete järgimine  

ning iii) sidusus ELi teiste meetmetega osana laiemast ELi terviklikust lähenemisviisist 

väliskonfliktidele ja kriisidele45. Lisaks sellele on oluline kasutada konteksti analüüsi, et vältida 

pakkumisel põhinevat suutlikkuse suurendamise toetamist, töötada välja riskijuhtimismetoodika ning 

tagada rahvusvahelise kogukonna laiem toetus ja koordineerimine muude kohapealsete osalejatega.   

Järgides kehtivaid institutsioonilisi ja õigusraamistikke, võiksid järgmised praktilised meetmed siiski 

parandada ELi sisest koordineerimist, sealhulgas liikmesriikidega ning liikmesriikide vahel 

strateegilisel ja operatiivtasandil:  

i) teabe jagamise edendamine käimasolevate ja kavandatavate suutlikkuse suurendamist 

toetavate meetmete kohta laiemalt kriisiennetamise valdkondades (sealhulgas kohtu- ja 

julgeolekusektori toetamine), mida tehakse liikmesriikide kahepoolse koostöö, ELi arengu- ja tehnilise 

koostöö vahendite ning ÜJKP meetmete kaudu;  

ii) teabe jagamise laiendamine ELi mitmepoolsetele partneritele (sealhulgas ÜRO, NATO ja 

OSCE) ning kolmandatele riikidele ja strateegilistele partneritele, kellega EL jagab kooskõlastatud ja 

täiendavaid prioriteete; 

iii) arengukoostöö ja julgeolekupoliitika küsimusi käsitlevate teenuste vaheliste sidemete 

tõhustamisel tuleks lähtuda kriisiga tegelemise poliitilisest raamistikust. See toetab terviklikku 

analüüsi ELi osalemise kohta mistahes kontekstis, enne kui tehakse otsus uue ÜJKP meetme või 

ÜJKPd mitte hõlmava meetme kohta;  

iv) ÜJKP meetmete puhul tuleks paremini ära kasutada arengukoostöö valdkonnas saadud 

teadmisi. Samuti saaks arenguprogrammide raames kasutada ÜJKP ja liikmesriikide teadmisi. See 

hõlmab sidususe tagamist, sealhulgas rahastamisvahenditega tegelevate komiteede ja ÜJKP nõukogu 

töörühmade vahelises koostöös. 

v) Partnerriikide tasandil tuleks ELi delegatsioonide ning ÜJKP missioonide ja/või 

operatsioonide vahel organiseerida regulaarsemaid ja süstemaatilisemaid kontakte. Peakorterites tuleks 

vastavate kriisiohjeahelate vahel luua ühine aruandlus. ÜJKP missioonide ja operatsioonide 

kontaktametnike lähetamine ELi delegatsioonide juurde tuleks standardiseerida ning lisada see ÜJKP 

missioonide ja operatsioonide töötajate värbamise ja osamakse käsitlevate tingimuste hulka. 

Nimetatud eesmärkide toetamiseks ja täitmiseks tuleks Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja asjaomaste ettepanekute kaudu edasi arendada järgmisi algatusi: 

                                                            
45 Võttes arvesse järgmist kaheksat valdkonda, mis on kindlaks määratud 2013. aasta detsembri ühisteatises ELi 

tervikliku lähenemisviisi kohta väliskonfliktidele ja -kriisidele: i) ühisanalüüsi väljatöötamine, ii) ühise 

strateegilise visiooni väljaarendamine, iii) keskendumine ennetamisele, iv) ELi tugevate külgede ja pädevuste 

kasutamine, v) pikaajaline kohustus, vi) tegevuspõhimõtete ühendamine sise- ja välistegevusega, vii) ELi 

delegatsioonide parem kasutamine, viii) partnerluse raames koostöö tegemine. 
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i) ÜJKP ja arengukoostööga seonduv julgeolekusektori reformi hõlmav ELi ülene strateegiline 

raamistik. Ühtne julgeolekusektori reformi poliitiline raamistik peaks järgima kehtivate 

rahastamisvahendite regulatiivseid piiranguid. Kõnealune raamistik võiks toetuda Bosnias ja 

Hertsegoviinas, Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Afganistanis teostatud 

programmidest/missioonidest/operatsioonidest ÜJKP-lt teistele rahastamisvahenditele üleminekul 

saadud kogemustele; 

ii) julgeoleku suutlikkuse suurendamise ja julgeolekusektori reformiga seotud meetmete ühine 

hindamine, järelevalve ja tulemuste raamistik, sõltumata poliitilisest raamistikust, mille alusel need 

teostati;  

iii) spetsiaalne ELi toetust partnerriikide või organisatsioonide julgeolekusektorile käsitlev 

riskijuhtimismetoodika. See võib toetuda näiteks ÜRO hoolsuskohustust inimõiguste valdkonnas 

käsitlevale poliitikale46, mis on välja töötatud selleks, et juhtida ÜRO osalemist julgeolekusektori 

toetamisel, ning ELi eelarvetoetustega seotud tegevuste jaoks välja töötatud riskijuhtimise 

raamistikule47. 

4. Järgmised sammud: uus lubadus aidata partnereid rahu ja stabiilsuse saavutamisel 

EL on jätkuvalt pühendunud oma eesmärgile olla rahvusvahelise rahu ja stabiilsuse tagamisel 

juhtrollis, hoides ära konflikte ja luues tingimusi üleilmse jätkusuutliku arengu jätkumiseks.  

Võimaldades partnerriikidel ja -organisatsioonidel üha enam ise ELi tõhusal toetusel julgeoleku kaudu 

kriise ennetada ja ohjata, on suutlikkuse suurendamine selles ettevõtmises üheks kõige olulisemaks 

teguriks.  

Senistele kogemustele toetudes on aeg jõupingutusi tõhustada. Loodame, et  2015. aasta juunikuisel 

Euroopa Ülemkogul väljendada täiendavat poliitilist pühendumust ning anda suuniseid, kuidas 

julgeoleku ja arengu vahelist seost tõhusamalt kasutada. 

Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja on pühendunud 

käesolevas ühisteatises esitatud kehtivate rahastamisvahendite koordineerimise ja sidusust käsitlevate 

meetmete rakendamisele. Väliskonflikte ja -kriise käsitleva tervikliku lähenemisviisi raames on see 

täielikult tõhus ainult juhul, kui sellega kattuvad strateegilisel ja operatiivtasandil liikmesriikide 

vastavad meetmed ning rahastamisvahendid. Selleks et tagada, et ELi kollektiivne võime kaasata 

õigeaegselt ning vastavas partnerriigis või -organisatsioonis vajalikke asjaomaseid mehhanisme ja 

ressursse, on vaja jõupingutusi ühtlustada.  

Arvestades probleemi suurt ulatust, ei tuleks kehtivaid piiranguid käsitleda ainult ad hoc meetmete 

kaudu. Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja on hoopis 

arvamusel, et kaaluda tuleks kolme järgmise meetme praktilist võtmist: 

i) ettepanek kohandada Aafrika rahutagamisrahastut selles peituvate piirangute kõrvaldamiseks; 

ii) rahu, julgeolekut ja arengut ühe või enama olemasoleva rahastamisvahendi raames ühendava 

rahastamisvahendi loomine. 

                                                            
46 ÜRO Peaassamblee, Julgeolekunõukogu, A/67/775–S/2013/110, 5. märts 2013 
47 Eelarvetoetuste suunised, rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat, Euroopa Komisjon, Brüssel, 

september 2012 



 

12 
 

iii) eelnevat hõlmav spetsiaalne rahastamisvahend.  

Kõik ettepanekud peavad läbima eelneva hindamise, mille raames tuleks muu hulgas analüüsida 

võimalikke poliitilisi ja mainega seotud tagajärgi ning mõju eelarvele ja põhiõigustele. Komisjoni 

poliitilist lubadust esitada ettepanek EAFi eelarvesse kandmise kohta tuleb käesoleva arutlusega 

seoses arvesse võtta. 

Liikmesriike kutsutakse ka üles kaaluma võimalust, et Athena mehhanism hõlmaks suutlikkuse 

suurendamist partnerriikides. 

On oluline, et käesoleva ühisteatise järel meetmeid võttes kaasataks eri sidusrühmi, kes tegutsevad 

välispoliitika, kaitse-, arengu- ja humanitaarabi valdkonnas. 

Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kutsuvad Euroopa 

Parlamenti ja nõukogu üles toetama käesolevas ühisteatises esitatud lähenemisviisi ning osalema täies 

ulatuses üleminekul sidusamale ja tõhusamale ELi osalemisele julgeoleku ja arengu toetuseks 

toimuvas suutlikkuse suurendamises.  

 


