Alates Maastrichti lepingu sõlmimisest ning Euroopa Liidu üleskutsest
parandada Euroopa poliitikavaldkondade vahelist kooskõlastamist, on
arenguriike mõjutavate poliitikavaldkondade sidusus (PCD) viimase 20 aasta
jooksul jäänud nii liidusiseselt kui ka liikmesriikide tasemel mõnevõrra
ebaselgeks ning kaugeks eesmärgiks. Samas on viimase kahe kümnendi
jooksul tehtud märgatavaid edusamme. Olulist rolli on PCD teadlikkuse
edendamisel mänginud Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon
(OECD), kes on oma liikmeid otseselt õhutanud arengukoostööd edendama.
Ka mitmed mittetulundusühingud (NGO) ning teadusasutused on avaldanud
survet teadlikkuse suurendamiseks – tematiseerides puudulikku
riikidevahelist kooskõlastamist, muret EL-i laienemise negatiivsete külgede
pärast ning asjakohase poliitika edendamist arengumaades.
PCD-st on kriitilise EL-i arengukoostöö alaseid pingutusi maksiveerivahest
vahendist suuresti saanud argument, kuidas võimalikult hästi ära kasutada
Ametliku Arenguabi (ODA) vahendeid – eriti kuna sügava finantskriisi kontekstis
on mitmed liikmesriigid avaldanud soovi ODA liikmesmaksu alandamiseks. Ajal,
mil Euroopa Liitu puudutab üha enam arengumaade kasvav mõju, on PCD otseses
seoses Euroopa Liidu usalduslikkusega.
Euroopa Liidu PCD-teemalistes aruteludes on tihti märgitud, et PCD on “liikuv
eesmärk”, mis nõuab palju enamat, kui lihtsalt rahvusvaheliste kohustuste
võtmist, PCD mehhanismide loomist või arengukoostöö poliitika alase teadlikkuse
tõstmist. Selleks et saavutada poliitika sidusus arendustegevuses peavad
liikmesriikide esindused kooskõlastama oma otsused ja astuma otsesesse dialoogi
kohalike otsustajatega. Järgnev on tunnistuseks jõupingutustele, mis Euroopa
Liidu liikmesriigid, sealhulgas Eesti, on seni saavutanud arengualase koostöö
edendamisel, ning samas meeldetuletus selleks, kui palju edusamme on veel
sooritamta, selleks et saavutada poliitilise ühtsuse ning sidususe rakendamine
Euroopa Liidu arengupoliitikas.

Arenguriike mõjutavate poliitikavaldkondade sidususe (PCD)
diskussiooni algus Eestis

Eesti on arengukoostööga süstemaatiliselt tegelenud alates 1998. aastast. Eesti Arengukoostöö
Põhimõtted, mis kiideti heaks 2003. aastal, ei maini poliitikavaldkondade sidusust või
arengueesmärke, kuid seoses Ametliku Arenguabi (Official Development Assistance – ODA)
kasvava tähtsusega Eestis – ning selleks et et tõhustada arengukoostöö poliitika efektiivsust,
positiivset mõju ning jätkusuutlikkust – tuleb nendele teemadele senisest enam tähelepanu
pöörata.
Alates esimestest arengukoostöö plaanidest ning projektidest 1998. aastal on arengukoostöö
valdkonnast saanud Eesti Vabariigi jaoks kasvavalt tähtis välispoliitika instrument.1 Eesti
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Eestit mainitakse esmakordselt doonorriigina OECD-DAC 1999. aasta raportis.

arengukoostöö eesmärgid ning prioriteedid on ära märgitud Eesti Arengukoostöö Põhimõtetes,
mis kiideti heaks Eesti Vabariigi parlamendi poolt 2003. aasta jaanuaris.2 Need põhimõtted ei
viita kooskõlastamise või poliitikavaldkonade sidususe tähtsusele, kuid Eesti seadused selles
valdkonnas toetavad sihikindlalt terviklikku lähenemist ülemaailmsele arengule. See tähendab,
et kõik potentsiaalsed arengumaid mõjutavad poliitilised otsused tuleb arengu tugevdamiseks
kooskõlastatada. Samas dokumendis on märgitud, et “Eesti järgib 2000. aastal vastu võetud
ÜRO Millenniumi Deklaratsiooni ja rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige ÜRO,
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD)ning Euroopa Liidu kujundatud
humanitaar- ja arenguabi põhimõtteid.“
Eesti Vabariigi seaduste kohaselt koordineerib Eestis arengukoostöö programme Eesti
Välisministeerium. Teised valitsusasutused viivad läbi erinevaid projekte oma
pädevusvaldkondades. Arengukoostöö Komisjon – mis hindab Eesti arengukoostöö põhimõtetel
põhinevaid projekte, arvestades viimaste mõju toetatava riigi arengule ning projekti
maksumusele – kaasab erinevate ministeeriumite esindajaid. Siiski ei ole erinevate
poliitikavaldkondade sidusus arengueesmärkidega (PCD), Arengukoostöö Komisjoni mandaadi
konkreetne osa. Samuti ei ole veel kindlaks määratud mehhanisme või instrumente, mis
edendaksid ja jälgiksid 2003. aastal defineeritud põhimõtete järgimist, sealhulgas eelmainitud
“terviklikku lähenemist”.
Olles üsna hiljutine doonorriik ning Euroopa Liidu uus liikmesriik, oli Eesti arengukoostöö ja
humanitaarabi arengukava 2011-2015 vastuvõtmine 2010. aasta jaanuaris tähtis samm nii
strateegilisel kui ka poliitilisel tasandil.3 Eesti arengukoostöö poolt püstitatud strateegilised
eesmärgid on: (1) aidata kaasa rahvusvahelise vaesuse vähendamisele ning inimarengule
arenguriikides, (2) toetada rahu ning stabiilsust, kindlustada inimõigusi, demokraatia arengut
nind edendada häid valitsusemistavasid arengumaades, (3) arendada majanduslikku arengut,
sealhulgas majandusreforme, ülemaailmset kaubandus- ja põllumajandusvõrgustikku,
edendada loodussõbralikku ning säästvat arengut ning (4) suurendada arengualast koostööd
Eesti avaliku, era- ning kolmanda sektori vahel, suurendades elanikkonna teadlikkust
arengukoostöö ning maailmahariduse teemadel.
Et saavutada strateegias määratletud eesmärke, on mainitud, et Eesti arengukoostöö tähtsus
välispoliitikas ning poliitika sidusus teiste valdkondadega saavad tulevikus tähtsamaks.
Dokument viitab peamiselt mitmepoolsetele meetmetele, sealhulgas kahele meetmele: i)
aktiivne EL-i partnerlus ning osalemine EL-i otsustusprotsessides ning koostkõlastamise
mehhanismides, kaasa aidates eelkõige poliitikavaldkondade sidususe ning efektiivse abi
valdkondades; ning ii) EL-i poliitika erinevate valdkondade vahelise sidususe toetus, tagades
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Eesti positsioonide kooskõlastamise arengukoostööd mõjutavates teiste poliitika valdkondades
– nagu kaubanduspoliitika, julgeolekupoliitika jne. Siinkohal on üheks olulisemaks
arengukoostöö päevakorra teemaks seos kaubanduse ja arengu ning õiglase kaubanduse vahel,
mis määratleb, kuidas tuleks läheneda Maailmakaubanduse Organisatsioonile (WTO) ning ELile, et kindlustada ühtsus kaubanduspoliitika ning arengukoostöö vahel.
Üks positiivseid märke poliitikavaldkondade sidususe ning kooskõlastamise kasvavast tähtsusest
Eesti arengukoostöö poliitikas on ühinemine Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni
(OECD) arenguabi poliitika ühtsuse deklaratsiooniga 2008. aasta juunis.4
Eesti arengukoostöös on aktiivsete vahendajatena tähtis osa kodanikuühendustel, kes
mõjutavad arengukoostöö hariduse ning teadlikkuse tõstmist siseriiklikul tasandil. Olles üsna
hiljutine teema, on enamik arutelusid teemal poliitikate sidusus arengueesmärkidega
kannustatud tsiviilühiskonna poolt, mis üha enam nõuab rohkem läbipaistvust, vaesuse
leevendamist ning Eesti arengukoostöö poliitika kooskõlastamist. Osad järeldused ning
mainitud initsiatiivides arutatud soovitused juhivad tähelepanu vajadusele kärpida suurt osa
seotud abi Eesti arengukoostöös; vajadusele tõsta avalikkuse teadlikkust ülemaailse vaesuse
teemal; ning vajadusele juhtida enam tähelepanu poliitilisele terviklikkusele – määrateldes
paremaid võimalusi, kuidas paremini jälgida valdkondlikku pollitika ning hinna mõju
arengukoostööle.
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