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TAUSTAPABER 

 
1. Metoodika 

 
Metoodika jääb töö teostaja pakkuda. Arengukoostöö Ümarlaud (edaspidi AKÜ) võimaldab ligipääsu 
taustadokumentidele (vt punkt 4). 
 

2. Poliitikate sidususe põhimõtete rakendamise analüüs 
 
Poliitikate sidusus arengukoostöös (ingl k political coherence for sustainable development – PCSD) 
tähendab, et kõik EL ja riikliku tasandi poliitikad, millel on mõju arengumaadele, peavad olema 
omavahel kooskõlas ja suunatud vaesuse vähendamisele. Kui teistes valdkondades arengumaade 
heaolu tähelepanuta jätta, ei pruugi arenguabiks antud rahast piisata, et tehtud kahju tagasi 
pöörata, rääkimata siis vaesuse vähendamisest. Poliitikate sidusus on Euroopa Liidu institutsioonide 
tööd läbiv põhimõte ja seda rõhutatakse ka Lissaboni strateegias. 
 
Ka Eestil riigil on kohustus jälgida, kuidas meie otsused mõjutavad inimesi üle kogu maailma. 
Tihti on Eesti poliitikad otseses seoses Euroopa Liidu või teiste rahvusvaheliste lepetega. Ametnikud 
ja poliitikud peavad pöörama tähelepanu sellele, et poliitikad oleksid sidusad ega kahjustaks 
arengueesmärkide saavutamist. Kodanikud, ettevõtted ja vabaühendused saavad poliitikate 
sidusamaks muutmist mõjutada oma igapäevaste tarbimisotsuste kaudu ja vajadusel ebaõigluse 
vastu häält tõstes.  
 
Hanke tulemusena ootab AKÜ vastuseid järgmistele küsimustele: 

• Mil määral rakendatakse praegu Eestis poliitika sidususe põhimõtteid (institutsioonid, 
strateegiad, osapooled jne)? 

• Mis on takistused/barjäärid poliitika sidususe põhimõtete rakendamisel? 

• Mis on soovitused olukorra parandamiseks? 
 

3. Valdkonnad 
 
Lisaks üldisele kaardistusele ootab AKÜ uuringu teostajalt näidisvaldkondade lühianalüüsi poliitikate 
sidususe aspektist. Valdkondadeks on kaubandus (trade) ja keskkond (environment). Uuringu 
näidisvaldkondade valik tuleneb välisministeeriumi välja toodud riiklikest prioriteetidest. Analüüsi 
käigus ootab AKÜ vastuseid küsimustele: 

• Mil määral rakendatakse praegu kaubanduse ja keskkonna valdkondades poliitika sidususe 
põhimõtteid? 

• Mis on takistused/barjäärid antud valdkondades poliitika sidususe põhimõtete 
rakendamisel? 

• Mis on soovitused olukorra parandamiseks? 
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4. Parimad praktikad 
 
AKÜ ootab uuringu teostajalt soovitusi, et parandada Eestis poliitikate sidusust ning olgugi, et lõpliku 
otsuse teeb uuringu teostaja, pakub AKÜ omalt poolt sisendit parimate praktikate tuvastamisel. 
Järgnevalt on välja toodud sisendid kohalikult ja rahvusvaheliselt tasandilt: 
 
Eesti arengukoostöö 
 
Arengukoostöö ABC (AKÜ) 
 
Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava (Välisministeerium)  
 
Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest Eestis (Riigikantselei)  
 
Eesti säästva arengu riiklik strateegia “Säästev Eesti 21” (Riigikantselei)  
 
Eesti säästva arengu strateegia “Säästev Eesti 21” aja- ja asjakohasuse analüüs (TÜ RAKE, Stockholmi 
Keskkonnainstituudi Tallinna keskus) 
 
Questionnaire for EUPCD report 2015: contributions from member states (Välisministeeriumi 
täidetud küsimustik Eesti arengukoostöö prioriteetide kohta)  
 
Poliitikate sidusus arengukoostöös: Ülevaade peamistest valdkondadest (AKÜ) 
 
Globaalne arengukoostöö 
 
Policy Coherence for Sustainable Development 2017 (OECD)  
 
CONCORDi raport 2016 “Kestlik areng: panused on kõrged” (CONCORD)  
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