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Kokkuvõte
ELi kui terviku välispoliitika ja liikmesriikide välispoliitika vahel on mitmetahuline vastastikmõju.
Liikmesriigid püüavad kasutada ELi kui oma rahvusvahelise mõju mitmekordistajat, edendades
oma riigi välispoliitika prioriteete ühise välispoliitika abil. Teisalt mõjutavad ELis ühiselt kokku
lepitud prioriteedid liimesriikide välispoliitikat. Liikmesriikide tiheda suhtlusega kaasneb püüdlus
arvestada oma prioriteetide määratlemisel teiste liikmesriikide huvidega.
Käesolev uuring analüüsib Eesti välispoliitika mõju ja kuvandit Euroopa Liidus. Eesti eesmärgiks
on võimalikult tugev ELi ühine välispoliitika, mis pakub eriti väikeriikidele olulist kanalit oma
huvide tõhusamaks esindamiseks ja kaitsmiseks rahvusvahelises poliitikas. Eesti kodanike toetus
ELi ühisele välispoliitikale ning ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale on suur (vastavalt 64 ja
79%). Eesti peab suutma oma välispoliitika prioriteete ELi raames edendada ja kaasa rääkida
ühise välispoliitika kujundamisel.
Eesti mõju ja kuvand ELis on suhteliselt tugev arvestades riigi väiksust ja ressursside piiratust.
Mõttekoja Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) uuringu EU Coalition Explorer 2018. aasta
väljaanne näitab, et Eesti on liikmesriikide pingereas 12. kohal. Eesti positiivne kuvand peegeldab
ELi raamistikus edukaks osutunud töömeetodeid. Eesti tugevustena tõstab uuring esile
pragmaatilist, konstruktiivset ja tulemustele suunatud lähenemist, valmisolekut arvestada teiste
riikide huvidega ja ELi kui kogu terviku toimimisega ning selgeid rahvuslikke prioriteete, mis
peegeldavad Eesti huve ja suudavad samas pakkuda ka innovaatilist panust kogu ELi tegevusse.
Eestile on väga oluline partnerite leidmine ja üksijäämise vältimine. Eesti üksi ei suuda mõjutada
ELi poliitilisi protsesse. Uuring toob välja, et Eestil on kõige lähedasemad sidemed partneritega
Põhja- ja Baltimaadest. Tuleks leida viise selle rühma tõhusamaks kasutamiseks suuremate
liikmesriikide mõjutamisel ja ELi otsuste kujundamisel. Peamine ja Brexiti tõttu kasvava
tähtsusega väljakutse on tugevamate sidemete loomine Prantsusmaa ja Saksamaaga.
Eesti on mõjutanud Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat endale olulistel teemadel.
Prioriteetsed teemad, milles Eesti aktiivsust märkavad ka teised liikmesriigid, on ELi Venemaapoliitika, idapartnerluspoliitika ja kaitsekoostöö. Laiem teema, millega Eesti ELis kõige rohkem ja
positiivselt silma paistab, on digiühiskonna arendamine, millega kaasneb julgeolekupoliitika
valdkonnas panustamine küberjulgeolekusse. Uuring pakub soovitusi, kuidas tugevdada Eesti
välisteenistust ELi asjades üldiselt ja Eestile prioriteetsetel teemadel nagu ühine julgeoleku- ja
kaitsepoliitika ja idapartnerlus. Lisaks analüüsitakse võimalusi tugevdada Eesti panust ELi
arengukoostöös, mis on seni saanud vähest tähelepanu.
Eesti võime ka edaspidi oma konstruktiivset ja tulemustele orienteeritud kuvandit ära kasutada
sõltub muuhulgas sellest, kas riik jääb tulevikus seni rakendatud konstruktiivse lähenemise
juurde ning väldib sisepoliitika hoovuste mõjul Põhjamaadest kaugemale, ELis kehvema maine ja
väiksema mõjuga Visegrádi suunas ulpimist.
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Summary in English
Multifaceted mutual influence applies between the foreign policy of the EU as a whole and the
national foreign policies of the member states. Member states try to use the EU as a lever for
their international impact by promoting their national foreign-policy priorities through the
common foreign policy. On the other hand, jointly agreed EU priorities also influence member
states’ foreign policy. Intensive communication among member states triggers efforts to take
into account the interests of others when setting one’s own priorities.
The aim of this study is to analyse the impact and image of Estonian foreign policy in the EU.
Estonia’s objective is a strong common EU foreign policy, which serves, especially for small
countries, as an important channel for more effective representation and protection of one’s
interests in international politics. Estonian citizens are strong supporters of the EU’s common
foreign policy and common security and defence policy (64% and 79% respectively). It is
important for Estonia to be able to promote its foreign-policy priorities within the EU framework
and to have a say in shaping the common policy.
Given the country’s small size and limited resources, Estonia’s impact and image in the EU is
relatively strong. According to the 2018 edition of the EU Coalition Explorer by the European
Council on Foreign Relations (ECFR), Estonia ranks 12th among member states. Estonia’s positive
image reflects its working methods, which have proved their effectiveness within the EU
framework. As Estonia’s strengths, this study points to its pragmatic, constructive and resultsoriented approach, openness to taking into account the interests of other countries and the
smooth functioning of the EU as a whole, as well as clear national priorities that reflect the
country’s interests while simultaneously providing an innovative contribution to the EU.
Finding partners and avoiding isolation is very important for Estonia. Estonia on its own cannot
influence political processes in the EU. The study confirms that Estonia has the closest ties with
its Nordic and Baltic partners. It could make more effective use of this grouping in order to
influence larger member states and decisions at the EU level. The main challenge is to build
stronger links to France and Germany. This has become all the more important due to Brexit.
Estonia has had some success in influencing EU foreign and security policy in matters of national
importance. The priority topics, in relation to which other member states have also noticed
Estonia’s active participation, are EU policy towards Russia, the Eastern neighbourhood, and
defence cooperation. A wider theme that gives Estonia the most positive attention is developing
the digital society and strengthening cybersecurity.
The study makes recommendations for strengthening Estonian foreign affairs services in EU
matters in general, as well as in priority topics such as the common security and defence policy
and the Eastern Partnership. An analysis of the possibilities for strengthening Estonia’s
contribution to EU development cooperation, which has so far received little attention, is also
provided. Estonia’s ability to build on its constructive and results-oriented image depends, inter
alia, on whether it maintains this approach in future and avoids slipping away, as a result of
domestic political currents, from the Nordic countries and closer to the Visegrád group, which
has a weaker reputation and less influence in the Union.
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Sissejuhatus
Euroopa Liit (EL) on Eesti välispoliitika kõige olulisem multilateraalne raamistik. ELi ühtsus on
Eesti jaoks tähtis. Eesti eesmärgiks on võimalikult tugev ELi ühine välispoliitika, mis pakub eriti
väikeriikidele olulist kanalit oma huvide tõhusamaks esindamiseks ja kaitsmiseks rahvusvahelises
poliitikas. Sestap on Eesti välispoliitika strateegia üks pikaajalisi prioriteete tugevdada „ELi ühtset
toimimist ja mõjukuse kasvu rahvusvahelistes suhetes“.1 Iga liikmesriigi välispoliitika eksisteerib
paralleelselt ELi ühise välispoliitikaga, kuid ei tohiks olla viimasega vastuolus. ELi raames tehtav
diplomaatiline töö aitab oluliselt kaasa Eesti julgeolekule ja heaolule, sh koostööpõhise Euroopa
julgeolekukorra ja reeglitel põhineva globaalse majanduskoostöö säilimisele. Eesti peab suutma
oma välispoliitika prioriteete ELi raames edendada ja kaasa rääkida ühise välispoliitika
kujundamisel, mis arvestab Eesti huvidega. Eesti kodanike toetus ELi ühisele välispoliitikale ning
ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale on suur (vastavalt 64 ja 79%).
Käesolev uuring analüüsib Eesti välispoliitika mõju ja kuvandit Euroopa Liidus. Uuringul on kolm
põhieesmärki.
1) Uurida süstemaatiliselt Eesti välispoliitika seni saavutatud mõju Euroopa Liidus,
sealhulgas nii Eesti suutlikkust edendada oma riiklikult määratletud välispoliitilisi
prioriteete ELi tasandil kui ka võimet kaasa rääkida ELi välispoliitika prioriteetsete
valdkondade kujundamisel ja elluviimisel.
2) Arendada mõju hindamise metodoloogiat, kasutades ära varasemaid uuringuid ja hanke
raames tehtud uurimistööd. Teha ettepanekuid, kuidas edaspidi jätkusuutlikult hinnata
Eesti välispoliitika mõju ELis.
3) Pakkuda poliitikasoovitusi edasiseks tööks küsimustega, kuidas tõhustada Eesti
välispoliitika mõju ELis, kuidas parandada Eesti kuvandit ELis, millised on Eesti
välispoliitika tugevused ja nõrkused ELi kontekstis, millistes valdkondades on vajadust ja
võimalusi tegevust parandada.
1. peatükk tutvustab uuringu keskseid mõisteid ja metodoloogiat ning annab lühiülevaate
peamistest tulemustest. 2. peatükk analüüsib Eesti koostööd partnerriikidega ELis ja pakub välja
võimalusi, kuidas tõhustada koostööd teiste liikmesriikidega, et suurendada Eesti mõju ELi
otsustele. 3. peatükk keskendub Eesti välisteenistuse töökorraldusele ja ressurssidele, mis on
pühendatud tegevusele ELis, ning toob välja vajaduse Eesti panust tugevdada. 4.–6 peatükid
pühenduvad Eesti ja ELi prioriteetsetele teemadele, millega Eesti aktiivselt tegeleb või viimase
teema puhul pigem peaks süsteemsemalt tegelema hakkama: ELi ühine julgeoleku- ja
kaitsepoliitika (4. peatükk), idapartnerlus (5. peatükk) ning lõunanaabrus ja arengukoostöö (6.
peatükk). Uuringu viimases osas tehakse kokkuvõtteid Eesti senise mõju ja maine kohta ning
antakse poliitikasoovitusi, kuidas Eesti saaks tulevikus veelgi paremini oma välispoliitikat ELi
tegevusega sidustada ja Eesti huve ELi kaudu edendada.
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1. Eesti positsioon ja mõju ELis: mõisted, mõõdikud ja koondtulemused
Piret Kuusik ja Kristi Raik

1.1. Eesti välispoliitika ja ELi välispoliitika vastastikune mõju
ELi kui terviku välispoliitika ja liikmesriikide välispoliitika vahel on mitmetahuline vastastikmõju.
Esiteks püüavad liikmesriigid kasutada ELi kui oma rahvusvahelise mõju mitmekordistajat,
edendades oma riigi välispoliitika prioriteete ühise välispoliitika abil, millel on kordades suurem
kaal kui ühelgi liikmesriigil eraldi tegutsedes. Teisisõnu püüavad liikmesriigid oma prioriteete ELi
tasandile „üles laadida“ (ingl uploading) ja kasutada ELi vahendina riiklike huvide edendamiseks.2
Teine mõjutamise suund on „allalaadimine“ (ingl downloading): ELis ühiselt kokku lepitud
prioriteedid mõjutavad liimesriikide välispoliitikat. Riigid „laadivad alla“ ELile kui tervikule olulisi
teemasid ja kaasavad neid oma välispoliitikasse.3 See omakorda võimaldab liikmesriikidel osaleda
ELi prioriteetide kujundamisel ja elluviimisel ehk suurendada oma mõju. Kolmandaks ilmneb
„vastastiklaadimine“ (ingl crossloading) ehk liikmesriikide diplomaatide tiheda suhtlusega
kaasneb püüdlus arvestada oma prioriteetide määratlemisel teiste liikmesriikide huvidega.4
Neid kolme ELi ja liikmesriikide vahelise vastastikmõju mõõdet võib analüütiliselt üksteisest
eraldada, kuid varasemates uuringutes rõhutatakse nende kattuvust ja segunemist praktikas.5
Kui liikmesriik laadib ELi tasandile üles oma huve, on ta samal ajal sunnitud oma positsioone
kohandama vastavalt teiste liikmesriikide seisukohtadele, mis seavad piirangud võimalustele
oma huve esile tõsta. Selleks et oma huve edukalt ühistesse poliitikavaldkondadesse sisse
põimida, peavad liikmesriigid alla laadima ELi varasemaid otsuseid ja tegevusi, milles on
esindatud teiste liikmesriikide huvid. Oma seisukohtade selgitamise käigus Brüsselis ja teistes
Euroopa pealinnades kujundatakse oma riigi positsioone eesmärgiga jõuda lähemale ühisosale.
Liikmesriikide esindajate interaktsioon on ELi institutsioonide tegevusega kaasnev mehhanism,
mis aitab riikide seisukohti üksteisele lähemale tuua. Liikmesriigi mõju ja kuvandit aitab
tugevdada (eriti väikeriikide puhul) see, kui riik osaleb aktiivselt teistele oluliste prioriteetide
arutelul ja elluviimisel ning näitab üles konstruktiivset ja solidaarset hoiakut.
Nii on näiteks Eesti aastast 2004 mõjutanud ELi suhteid idanaabruse riikidega ja püüdnud
kujundada ELi poliitikat vastavalt oma huvidele. Samal ajal on Eesti poliitika suundunud üha enam
pragmaatilisele idapartnerluse riikide reformide toetamisele, kusjuures idapartnerluspoliitika
pikaajaliste strateegiliste eesmärkide teema on jäänud tagaplaanile. Eesti on kohanenud
tõsiasjaga, et liikmesriikide seisukohad on praegusel ajal liiga erinevad selleks, et sõnastada kõiki
osapooli rahuldavaid ühiseid pikaajalisi eesmärke. Selleks et saavutada toetust oma püüdlustele
ida suunal, on Eesti näidanud üles huvi ELi lõunanaabruse vastu ja n-ö laadinud alla ELi selle
valdkonna poliitikat.

2

Moravcsik 1993; Börzel 2002.
Ladrech 1994; Wong 2011.
4
Wallace 2000; Aggestam 2004.
5
Wong ja Hill 2011; Baun ja Marek 2013; Balfour et al. 2015.
3

6

1.2. Kuidas mõõta Eesti mainet ja mõju?
Kuna liikmesriigi ja ELi tasandi (välis)poliitika on omavahel põimunud ja mõjutavad teineteist
ülalkirjeldatud mitmesuunaliste mehhanismide kaudu, on liikmesriigi mõju mõõtmine keeruline.
ELi süsteem on mitmetasandiline ja kompleksne ning selles on suur hulk osalejaid; ühe riigi panus
tehtud otsustesse lahustub saavutatud ühisosas. Varasemates uuringutes piirdutakse üldjuhul
kvalitatiivsete hinnangute andmisega liikmesriikide mõjule. Mõju kvantitatiivsetesse
mõõdikutesse tuleb suhtuda ettevaatlikult, teadvustades nende metodoloogilisi piiranguid.
Sama kehtib ka liikmesriikide mainet ja kuvandit puudutavate uuringute kohta. Maine all
mõistame teiste liikmesriikide üldist muljet Eestist kui liikmesriigist ja tema tegevusest ELi
raamistikus. Maine ja mõju vahel on üldiselt positiivne vastastikseos: esiteks aitab positiivne
maine leida partnereid ja saavutada mõju, teiseks tunnustavad partnerid riigi suutlikkust otsuseid
mõjutada. Sellegipoolest on oluline rõhutada, et üks ei kaasne automaatselt teisega. Partnerite
positiivne üldmulje avab uksi ja teeb otsuste mõjutamise mõnevõrra lihtsamaks, kuid
konkreetsete huvide edendamine ELi poliitika kaudu nõuab pühendunud ja järjepidevat tööd.
Loosungitest ei piisa; mõju eelduseks on asjatundlikkus ja oskus otsustusprotsessides õigel ajal ja
õiges kohas kaasa rääkida.
Kuigi asjakohaste uuringute põhirõhk on kvalitatiivsel analüüsil, on siiski olemas üks mahukas ja
regulaarselt korratav uuring, mis mõõdab kõigi liikmesriikide mainet ja mõju ELis: Euroopa
Välissuhete Nõukogu (ECFR) koostatud „EU Coalition Explorer“. Uuringut on seni tehtud kaks
korda, aastatel 2016 ja 2018, ja seda korratakse taas 2020. aastal. 2018. aasta uuring põhineb
andmestikul, mis sisaldab 877 eksperdiintervjuud 28 liikmesriigis. Uuring annab ülevaate
liikmesriikide olulisematest partneritest ELis, hindab riikide mõju ELi otsustusprotsessidele ja
toob välja prioriteetsed valdkonnad. Tegemist on seega väga mahuka materjaliga, mis
moodustab olulise lähtekoha ja allika käesolevale uuringule. Uuringu materjal on avalikult kõigile
huvilistele kättesaadav.6
Tuleb aga rõhutada, et ka ECFRi uuringu põhirõhk on kvalitatiivsel liikmesriikide positsiooni
analüüsil. Mõju koondmõõdik seab riigid pingeritta, kuid tulemuste seletamiseks tuleb vaadelda,
mis intervjuumaterjalist liikmesriikide olulisemate partnerite, eelistuste ja ELis päevakorral
olevatele teemadele pühendumisest esile tõuseb. ECFRi mõõdikud näitavad eelkõige
liikmesriikide ametnike ja ekspertide subjektiivseid hoiakuid ja hinnanguid nii oma riigi kui ka
teiste riikide tegevusele.
ECFRi uuringu koondtulemused ei analüüsi iga liikmesriigi mõju ja kuvandit põhjalikult, vaid
annavad üldise võrdleva ülevaate. Käesoleva uuringu raames teostati analüüs, mis kasutab ära
ECFRi materjali Eesti positsiooni põhjalikumaks analüüsiks. Lisaks pakume detailsemat analüüsi
Eesti kuvandist ja mõjust, töömeetoditest ja eesmärkidest.
ECFRi materjali täiendavad uuringu raames tehtud 52 intervjuud, millest 24 tehti Eesti
diplomaatide ja ametnikega, 18 teiste liikmesriikide diplomaatidega ning 10 ELi institutsioonide
6

EU Coalition Explorer, videojuhend kasutajale, erinevad sektori- ja riigipõhised analüüsid ja ECFRi 28 liikmesriiki
hõlmanud uuringu toorandmed on allalaadimiseks tasuta saadaval aadressil
https://www.ecfr.eu/eucoalitionexplorer.
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ametnikega. Intervjuud moodustavad ulatusliku kvalitatiivse materjali, mida kasutatakse kõigis
käesoleva aruande osades.
Intervjuude küsimustik lähtus uuringu tellijate esitatud esialgsetest küsimustest, mida täiendati
ja täpsustati töö käigus. Intervjuude metoodika oli poolstruktureeritud intervjuud, s.t
intervjueerija küsis eelnevalt ettevalmistatud küsimused ning esitas intervjuu käigus täiendavaid
ja täpsustavaid küsimusi. Selle metoodikaga oli võimalik intervjuus saadud infole paindlikult
reageerida. Osal intervjuudest oli temaatiline fookus vastavalt sellele, millise valdkonnaga
intervjueeritav töötas (nt idapartnerlus, kaitsekoostöö, arengukoostöö). Uuringu üldteemasid –
Eesti üldine mõju ja kuvand, välisteenistuse tugevdamine – käsitleti kõigil intervjuudel. Üks
intervjuu kestis enamasti 45–60 minutit. Kuna uuringus küsitavad hinnangud ja kuvandid on
selles valdkonnas töötavatele diplomaatidele ja ametnikele tundlik teema, peavad intervjuud
olema anonüümsed. Chatham House’i reegli kohaselt avaldame uuringus intervjuude käigus
kogutud infot ilma viideteta konkreetsetele isikutele.
Peale intervjuude esitleb uuring mõõdikuid, mis lähenevad uurimisküsimustele kvantitatiivselt
(Lisa 1). ECFRi uuringu tulemused koonduvad ühte peamisesse mõõdikusse, mis paneb
liikmesriigid pingeritta. Eesti on oma suurust ja piiratud ressursse arvesse võttes üsna kõrgel
positsioonil – 12/28. Peale ECFRi uuringu esitleme esitleme rida mõõdikuid, mis näitavad Eesti
panust ELi poliitika mõjutamisse. Nende mõõdikute piiranguks on see, et nad hindavad küll
panust, kuid ei mõõda otseselt saavutatud mõju. Ometi on selge, et mõju saavutamine eeldab
raha ja inimressursse.
Mõõdikutena on esitatud töötajate arv Eesti esinduses ELi juures Brüsselis; ELi institutsioonides
töötavate eestlaste arv; Eesti rahaline panus arengukoostöösse ELi ida- ja lõunanaabruse
riikidega; osalemine ÜJKP missioonides ja projektides ning Eesti kodanike toetus ELi ühisele välis, julgeoleku- ja kaitsepoliitikale.
Kõik nimetatud mõõdikud annavad kinnitust Eesti suhteliselt tugevast positsioonist ja panusest
ELi raames. Eesti ei peaks eriti tundma muret sellepärast, kuidas neid näitajaid paremaks muuta.
Küll aga on arenguruumi n-ö arvude taga: kuidas panustatud ressurssidega veelgi rohkem
saavutada, näiteks tugevdades Brüsselis töötavate Eesti diplomaatide oskusteavet, suurendada
ELi institutsioonides kõrgematele kohtadele tõusvate eestlaste arvu ning veelgi tõhusamalt
kasutada arengukoostöösse suunatavat raha.

1.3. Näited üles- ja allalaadimisest7
Üleslaadimine
Eesti on mõjutanud Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat ehk n-ö laadinud üles Euroopaülesele tasandile endale olulisi teemasid. Prioriteetsed teemad, milles Eesti aktiivsust märkavad
ka teised liikmesriigid, on ELi Venemaa-poliitika, idapartnerluspoliitika ja kaitsekoostöö. Laiem
teema, millega Eesti ELis kõige rohkem ja positiivselt silma paistab, on digiteenuste arendamine,
millega kaasneb julgeolekupoliitika valdkonnas panustamine küberjulgeolekusse.
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Eesti mõjutab ELi Venemaa-poliitika arendamist. Eesti roll on pälvinud tähelepanu ning Eestiga
arvestatakse. Mõistetakse Eesti strateegilisi ja geopoliitilisi huve ning sellest tulenevalt Eesti
aktiivset osalemist ja kaasatust. Tõstetakse esile, et Eesti on Brüsselis Venemaa-teemalistel
aruteludel konstruktiivne partner, kes panustab teadmiste ja ekspertidega, hindab nüansse ning
on avatud teiste liikmesriikide perspektiividele. Eesti on osalenud ELi Venemaa-vastaste
sanktsioonide ülesehitamisel ja elluviimisel. Näiteks positiivsest panusest ELi töösse võib tuua
Eesti poolt eesistumise ajal esitletud sanktsioonikaardi. Sanktsioonikaardist on saanud vajalik
tööriist valdkonnas töötavatele inimestele. Eesti väljakutseks on rääkida kaasa ELi Venemaapoliitika strateegilise nägemuse uuendamisel olukorras, kus liikmesriikide toetus alates 2014.
aastast kujundatud poliitikale on ebakindel ja Eesti positsioonid erinevad liikmesriikide hulgas
enam domineerivatest vaadetest (nt Venemaa osaluse suhtes Euroopa Nõukogus). Eesti huvide
kaitsmine eeldab veelgi tugevamat panustamist ekspertiisi ja võimet kujundada ELi kui terviku
arusaama huvidest Venemaa suunal.
Sarnasel viisil on Eesti panustanud ka idapartnerluspoliitikasse. Siin on tegutsetud kahel tasandil
– poliitika kujundamisel ning praktilise koostöö arendamisel. Eesti panust eriti praktilisse
partnerriikide toetamisse hinnatakse positiivselt. Näiteks on Eesti töötanud selle nimel, et ELi
mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2021–2027 suunataks rohkem ressursse
idapartnerluspoliitikale. Praktilist dimensiooni annab Eesti tegevusele juurde Tallinnas paiknev
Eesti Idapartnerluse Keskus, mille tegevust teised liikmesriigid tunnustavad.
Välispoliitikast laiem prioriteet, avalikud digiteenused ja nende arendamine, on saanud Eesti
kuvandi määravaks osaks. Praegu on Eesti selles valdkonnas esirinnas ning tugev digitaalagenda
eesistumise ajal kinnistas Eesti kuvandit digiriigist. Eesti on aidanud panna digiteenused ja koostöö ELis olulisele kohale ning on valdkonna suunanäitaja. Sama kehtib küberjulgeoleku
valdkonna kohta, kus Eesti roll poliitikakujundajana on märgatav. Eraldi saab välja tuua Cyberneti
võrgustiku loomise kui hea näite olulisest praktilisest mõõtmest, mis toetab poliitilist tegevust.
Viimaste aastate jooksul on kaitsekoostöö ELis saanud sisse uue hoo. Ka selles on Eestil olnud
märgatav roll ELi kaitsekoostöö edasiviijana endale prioriteetsetes konkreetsetes küsimustes.
Sõjaväelise liikuvuse lihtsustamine Euroopas on selge Eesti huvi ning Eesti tegevus
poliitikakujundamisel ja projekti edenemisel nii Euroopa Liidus kui ka NATOs paistab silma.
Allalaadimine
Eesti mõjutab oma huvidest lähtuvalt ELi poliitikavaldkondi. Lisaks on ELi liikmesus suurendanud
Eesti kaasatust valdkondades, milles Eestil otseseid huve ei ole.
Eesti aktiivsem kaasatus Euroopa kaitsekoostöös on hiljutine, eesistumisega kaasnenud nähe.
Kuni 2017. aastani oli Eesti osalus ELi kaitsepoliitikas pigem kannustatud solidaarsusest kui
otsesest Eesti huvist arendada ühist Euroopa kaitsepoliitikat. Seega, Eesti osalemine ühistel
kaitse- ja julgeolekumissioonidel lõunanaabruskonnas ja Balkani maades tulenes peamiselt Eesti
liikmesusest ELis kui Eesti otsestest julgeolekuhuvidest. Täna näeb Eesti Euroopa ühises kaitse-ja
julgeolekupoliitikas NATOt täiendavat ja toetavat rolli ning püüab oma huvidest lähtuvalt
aktiivselt mõjutada poliitika kujundamist Euroopa tasemel.
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Lõunanaabruskond ja arengukoostöö on ELi välispoliitikas üha olulisemal kohal. Ka nendesse
valdkondadesse panustamise vastu ei olnud Eestil ELi liikmeks astudes otsest huvi. Eesti
arengukoostööpoliitikat kujundas palju Euroopa tasemel välja töötatud raamistik, kus Eesti huvid
juhindusid ELi huvidest. Täna see trend jätkub ning Eesti arengukoostöö ning eesmärgid on
paljuski mõjutatud ELi laiematest eesmärkidest. Ehkki selles valdkonnas on Eestil tekkimas oma
konkreetsemad huvid, mis võivad Eesti suhestumist Euroopa ühispoliitikaga muuta, jääb Eesti
selles valdkonnas laiemas perspektiivis siiski pigem allalaadijaks kui üleslaadijaks.

1.4. Eesti maine Euroopa Liidus8
Eesti üldine kuvand ELis on uuringu raames tehtud intervjuude põhjal positiivne. Esile tõusevad
kolm olulist hoiakut ja teguviisi, mis Eesti kui liikmesriigi positiivset kuvandit toetavad.
Esiteks peetakse Eestit konstruktiivseks partneriks. Eestit tunnustatakse otsekohese,
pragmaatilise, stabiilse ning konkreetse lähenemise poolest. See tähendab, et Eestile saab loota
ning Eestit saab usaldada. Eestiga on koostööd lihtne saavutada.
Teiseks hinnatakse Eesti huvi teiste riikide, nende prioriteetide ja huvide vastu. Intervjuudes
tõsteti esile Eesti kommet ja omadust mõista või vähemalt proovida mõista vastaspoole ja
partnerite seisukohti ning nende seisukohtade tagamaid. Teadlik partnerite ja oponentide
seisukohtadega arvestamine on tõend Eestist kui riigist, kellele on oluline Euroopa tasemel
üksmeele leidmine. Laiemalt näitab see Eesti pikaajalisemat pühendumust ELile ning selle
heaolule, funktsionaalsusele ning edasisele arendamisele suunatud mõttelaadile. Selline hoiak ja
mõttelaad eristub riikidest, kes näevad ELi kui organisatsiooni, kust ainult omakasu saada, ning
kes ELi üldisemale tervisele ja tulevikule palju ei mõtle. Huvi ELi tuleviku vastu ja sellesse
panustamine on eriti hinnatud just suuremate riikide seas (Saksamaa, Prantsusmaa, aga ka
Põhjamaad), kes paratamatult tunnevad kohustust ja vastutust seoses ELi üldise heaolu ja
tulevikuga. Seega kaasamõtlejaid hinnatakse kõrgelt.
Kolmandaks kirjeldati Eestit tihti kui riiki, kes on ambitsioonikas, innovaatiline ja teeb rohkem,
kui temalt oodatakse (ingl punches above its weight). Teised liikmesriigid on teadlikud
piirangutest, mida Eesti suurus, geograafiline ja demograafiline olukord seavad. Eelkõige aitab
sellise kuvandi tekkimisele kaasa Eesti innovaatiline lähenemine digiühiskonna arendamisele,
sest see demonstreerib aktiivset pealehakkamist ja suunanäitaja rolli.
Eesti praegusele mainele ELis on tugevalt kaasa aidanud Eesti eesistujariigiks olemine ELi
Nõukogus 2017. aasta teisel poolel. Eesistumine andis Eestile võimaluse silma paista ning Eesti
roll ausa vahemehena sai kinnitust.9 Nõukogu töö koordineerija ja juhataja puhul on just need
omadused asendamatud: konkreetsus, pragmaatilisus, üksmeele leidmise nimel pingutamine
ning oskus ja tahtmine teisi ära kuulata. Intervjuude ajaks oli eesistumisest möödunud juba kaks
aastat, kuid sellegipoolest tõsteti seda korduvalt esile, mis annab tõestust Eesti ELi eesistumise
kordaminekust.
Eestis käesoleva aasta aprillis võimule tulnud, euroskeptilist ja parempopulistlikku erakonda
kaasava valitsuse mõju Eesti kui liikmesriigi mainele sai enamikus intervjuudes vähe tähelepanu.
8
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ELi otsustusprotsessid on Brüsseli-kesksed ja nendes on kõige olulisemal kohal Brüsselis töötavad
Eesti diplomaadid, kes teevad oma tööd endistviisi edasi. Sellegipoolest võib öelda, et uue
valitsuse koosseis ja mõningad seisukohad on tekitanud partnerite hulgas küsimuse, kas Eesti
jääb ka edaspidi konstruktiivseks ja teiste liikmesriikide suhtes solidaarsust üles näitavaks ELi
liikmeks (vt täpsemalt 2. peatükis).

1.5. Kuidas saavutada ELis maksimaalset mõju?
Viimaste aastate jooksul on mõned liikmesriiged oma töömeetodeid ja suhtlusviise muutnud.
Vahetevahel võib jääda mulje, et kes teeb kõvemat häält, see on edukam. Nii intervjuudele kui
ka ECFR Coalition Expolerile tuginedes saab kindlalt väita, et emotsionaalne ja negatiivne
lärmamine ei mõju kuvandile ega ka mõjukusele positiivselt. Pigem vastupidi. EL on ühiste
kokkulepete saavutamisele ja koostööle suunatud organisatsioon, kus pidevalt koostööd
takistavatesse riikidesse suhtutakse negatiivselt.
Selleks et ressursside poolest väike riik saaks oma kuvandit positiivsemaks muuta ja ka mõjukust
suurendada, tasub keskenduda eksperditeadmiste suurendamisele Eestile olulistel
(„üleslaaditavatel“) teemadel. Eksperditeadmised lubavad liikmesriigil olulistel teemadel
asjalikult ja mõjusalt kaasa rääkida, emotsionaalne taak aga pigem tõukab teisi liikmesriike
eemale. Selle eelduseks on, et pealinnas on paika seatud prioriteetseid valdkonnad, kus aktiivselt
tegutsetakse ja panustatakse idee loomesse, ressursside kogumisse ja inimeste väljakoolitamisse.
On soovitatav, et neid teemasid oleks rohkem kui üks, muidu on oht muutuda teiste silmis „ühe
teema riigiks“, see aga kitsendab mõju ning mõjub kuvandile negatiivselt. Samuti on hea näidata
üles huvi kogu ELile oluliste teemade ja ELi kui terviku „tervise“ vastu. Väikeriigi huvides on
säilitada mitmepoolne koostöö ja mitte ainult võtta mitmepoolseid organisatsioone kitsalt kui
instrumente oma huvide saavutamiseks. Mõistagi ei jõua väikeriik olla aktiivne kõigis
valdkondades. See võib hakata üle jõu käima diplomaatidele Brüsseli esinduses ja ametnikele
pealinnas, soosida pealiskaudsust ja vähendada tõsiseltvõetavust.
Praegusest Euroopa poliitilisest kontekstist tulenevalt mainisid lähedased partnerid, et Eesti võiks
mõelda endast kui põhjamaisest mõtlejast, kellel on sidemed idas.10 2004. aastal ühinenud riigid,
sh Eesti, on teadlikult vältinud ühise bloki moodustamist ELi poliitikas. Eestit nähakse kui
põhjamaist riiki, kes jagab ühiseid väärtusi ja põhimõtteid Põhjala vanemate liikmesriikidega. See
ei tähenda siiski, et Eesti peaks täielikult eemalduma Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest, kellega Eestil
on jagatud ajaloolisi kogemusi ja ühishuve.
Eestit tunnustatakse kui partnerit, kellega on suhteliselt lihtne koostööd teha. Eesti huvitumine
teiste muredest ja oskus kuulata on aktiivse partnerluse loomise alus. Asjaajamise selgus ning
konkreetsus on omadused, mida teised liikmesriigis väärtustavad. Eestile on väga oluline
partnerite ja kaasamõtlejate leidmine ja üksijäämise vältimine. Eesti üksi ei suuda mõjutada ELi
poliitilisi protsesse.
Institutsioonide, eriti Euroopa Komisjoni mõjutamine on väljakutse väiksematele ELi
liikmesriikidele. Kontaktide võrgustik, institutsiooniline mälu ja „koridoritöö“ on väga olulised ja
tihti asendamatud oma huvide kaitsmisel ja ideede edasiviimisel. Arutelud toimuvad tihti
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mitteformaalsetes ringides ja foorumitel. Info liigub mitteametlike kanalite kaudu. Diplomaatide
ja ametnike suhtlemisoskused ja võrgustumine on seega asendamatud. Oma seisukohtade
mitteformaalne tutvustamine enne ametlikke arutelusid võib olla tõhusam moodus oma huvide
kaitsmiseks kui mõttepaberite jms dokumentide koostamine. Viimane on Brüsselis üsna laialt
levinud praktika, kuid väikeriigil tasub hoolikalt kaaluda, millistel teemadel tasub panustada oma
piiratud ressurssi mõttepaberi koostamisele. ELi otsustusprotsessides ringleva informatsiooni
hulk on suur ja seega on oht, et esitletud paber ei saa soovitud tähelepanu. Intervjuudes mainiti
korduvalt Eesti Brüsseli esinduses töötavate diplomaatide ja ametnike professionaalsust ning
nende vaieldamatut panust Eesti heasse mainesse. Eesti mainet asjaliku ja asjatundliku
liikmesriigina on kindlasti toetanud ka hästi toimiv siseriiklik koordinatsioon. Eesti diplomaatide
intervjuudest peegeldus üldine rahulolu koordinatsiooniga Tallinna ja Brüsseli vahel.
Kui Suurbritannia lahkub EList, suureneb kahe suurima liikmesriigi, Saksamaa ja Prantsusmaa
mõju ELi otsustusprotsessides. Seega muutub olulisemaks Eesti seisukohtade tutvustamine
Berliinis ja Pariisis ning info hankimine Saksamaa ja Prantsusmaa positsioonide kohta. Eriti
Saksamaa ametiasutusi võib pidada oluliseks infoallikaks ELis päevakorral olevatel teemadel.
Käeoleva analüüsi tugev soovitus on suurendada Eesti kohalolu Berliinis ja Pariisis eesmärgiga
omada paremat ja ennetavat sissevaadet ELi arengusuundumustele. Lisaks on suurenenud ka
Euroopa Parlamendi roll ja mõjukus Brüsselis. Seega tuleb kaaluda suuremat panustamist
Euroopa Parlamendi töö jälgimisse ja mõjutamisse.
Pidev väljakutse on see, kuidas tuua Eesti huvid ja olud paremini teiste liikmesriikide ja ELi
institutsioonide teadvusse. Eestit seostatakse peamiselt digi- ja Venemaa teemadega, kuid
partnerite teadmised Eesti huvidest laiemalt on piiratud. Eesti seisukohtade selgitamisel tuleb
teha tööd nii ajakirjanduse, ametnike, mõttekodade kui ka kodanikuühiskonna suunal. Hea näide
on Eesti suvine negatiivne seisukoht ELi kliimaneutraalsuse küsimuses. Kommentaarides
peegeldus narratiiv Eestist kui kliimamuutusi mitte tunnistavast Ida-Euroopa riigist. Brüsseli
avalikus ruumis oli puudu info ja teadmised Eesti põlevkivienergeetikast ning sotsiaalmajanduslikest ja julgeolekuprobleemidest, mida sellest loobumine endaga kaasa toob.
ELi seisukohast on oluline, et kõik liikmesriigid on kaasatud suuremal või vähemal määral kõigisse
ELi ettevõtmistesse, sõltumata sellest, kas riigi otsesed huvid on kõnealuse poliitikaga seotud või
mitte. ELi ühised poliitikateemad eeldavad kõigi liikmesriikide heakskiitu, teisisõnu: kõik
liikmesriigid peavad seisma ühiste otsuste taga ning olema valmis neid seisukohti esindama.
Seetõttu on oluline, et Eesti jätkaks kohalolu kõigis ELi töögruppides ja formaatides, isegi kui
otsene kasu või tulemus ei ole kohe nähtav.

1.6. Kokkuvõte
Liikmesriigid püüavad võimendada oma rahvusvahelist kaalu ja mõju oma riigi prioriteete ELi
tasandile „üles laadides“. Nii on näiteks Eesti osalenud aktiivselt ELi idapartnerluspoliitika,
Venemaa-suhete ja kaitsekoostöö arendamisel. Ühise poliitika arendamine tähendab aga ka
seda, et riigid „laadivad alla“ ELis seatud eesmärke ja otsuseid. Samuti peab liikmesriik selleks,
et veenda teisi riike arvestama oma huvidega, võtma arvesse teiste liikmesriikide huve. Eesti
tegevus ELis peegeldab nende kolme ELi ja liikmesriikide vahelise vastastikkuse mõjutamise
12

mõõtme head tunnetust. Partnerid hindavad Eesti eksperditeadmistel põhinevat panust,
valmisolekut teiste riikide seisukohti ära kuulata ja soovi aidata kaasa ühiste otsuste
sündimisele. Eesti prioriteedid on üldiselt selgelt määratletud ja mõistetavad, isegi kui teised
riigid ei pruugi nende kõigiga nõustuda. Eesti on teadlik sellest, et ükski riik, liiatigi väikeriik, ei
suuda üksi mõjutada ELi poliitilisi protsesse.
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2. Eesti partnerid Euroopa Liidu koalitsioonimasinas
Josef Janning ja Kristi Raik

2.1. Miks ja kuidas on koalitsioonid ja partnerite valik olulised
Väikese liikmesriigina on Eesti alati teadnud, kui oluline on omada ELi otsuste mõjutamiseks
liitlasi. Kuigi Tallinnas on pööratud erilist tähelepanu lähimatele sõpradele – Põhja- ja
Baltimaadele, on teemapõhiste koalitsioonide loomisel oldud avatud ja paindlikud. Kuna
Ühendkuningriik on olnud üks olulisi partnereid, on Brexiti protsess tekitanud mure muutuva
võimutasakaalu üle ELis ning toonud kaasa uute koalitsioonide loomise vajaduse.
Ühendkuningriigi mõju vähenemisega on omavahel sarnaselt mõtlevate väikeste liikmesriikide
jaoks muutunud keerukamaks, kuid ka olulisemaks küsimus, kuidas mõjutada kaht allesjäänud
suuremat liikmesriiki, Saksamaad ja Prantsusmaad.
Käesolevas peatükis uuritakse Eesti partnerlussuhteid ELis, et tuvastada viise Eesti mõju
suurendamiseks poliitika kujundamise protsessis. Tõhus koalitsioonide loomine on oluline ka
ELile tervikuna, kuna nende abil on võimalik parandada ELi otsustamis- ja tegutsemisvõimet. Eesti
sidemeid teiste liikmesriikidega ja jagatud huvisid analüüsitakse kahe andmekogumi põhjal.
Mõttekoja Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) koalitsioone käsitlev uuring EU Coalition
Explorer pakub laialdast teavet iga liikmesriigi sidemete, prioriteetide, kuvandi ja mõjukuse
kohta. Neid andmeid täiendavad käesoleva projekti raames liikmesriikide diplomaatide ja ELi
institutsioonide ametnikega läbi viidud intervjuud, mis käsitlesid Eesti mõjukust ja kuvandit ELis.
Peatükis tõstetakse esile järgmist:
-

Eestil on võrreldes oma suuruse ja piiratud ressurssidega ELis suhteliselt tugev positsioon;

-

eriti head on sidemed partneritega Põhja- ja Baltimaadest ning tuleks leida viise selle
rühma tõhusamaks kasutamiseks suuremate liikmesriikide mõjutamisel ja ELi otsuste
kujundamisel;

-

peamine ja Brexiti tõttu kasvava tähtsusega väljakutse on tugevamate sidemete loomine
Prantsusmaa ja Saksamaaga. Üks võimalus selle eesmärgi saavutamiseks on koostöö
riikidega, millel on Berliinis ja Pariisis paremad sidemed, näiteks Soome, Rootsi, Hollandi
ja Belgiaga;

-

viimase valitsusevahetuse mõju kohta Eesti mõjukusele ja kuvandile ELi partnerite hulgas
on veel vara kindlaid järeldusi teha. Intervjuudes võib siiski näha viiteid positsiooni
nõrgenemisele, eelkõige seoses konstruktiivse suhtumise hülgamisega rändepoliitikas ja
lähenemisega Poolale ja Ungarile;

-

Eesti peaks vältima olukorda, kus saab kahjustada tema praegune maine tulemustele
orienteeritud liikmesriigina, mis arvestab teiste prioriteetidega, kaitstes samal ajal
konstruktiivselt oma huve.
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EU Coalition Explorer
EU Coalition Explorer on interaktiivne andmetööriist, mille abil esitletakse
mõttekoja Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) 28 liikmesriiki käsitleva
koalitsioonide loomise uuringu tulemusi. Värskeima uuringu käigus,
aprillist juunini 2018, koguti anonüümistatult 877 hinnangut
valitsusasutustes ja poliitikas, mõttekodades, ülikoolides ja ajakirjanduses
Euroopa poliitika kujundamise protsessiga tegelevatelt spetsialistidelt.
Tulemused kuvatakse EU Coalition Exploreri vahendusel interaktiivse pdffailina. Tegu on avatud allikaga, mille vahendusel saab tutvuda uuringu
tulemustega kogu ELi, valitud riikide rühma või konkreetsete liikmesriikide
lõikes. 2018. aasta väljaanne koosneb kolmest sisupeatükist: eelistused,
mõjukus ning poliitikavaldkonnad ja partnerid. Tööriist ise ja algandmed on
vabalt
kättesaadavad
mõttekoja
ECFR
veebilehel
https://www.ecfr.eu/eucoalitionexplorer. Analüüs on osa projektist
Rethink:Europe, mille viis ellu ECFRi Berliini osakond koos erasektorisse
kuuluva Mercatori Fondiga Saksamaalt.

2.2. Olemasolevad sidemed, partnerid ja jagatud huvid
ELi aluslepingute osapooltena on kõigil liikmesriikidel ametlikult samad õigused, privileegid ja
kohustused. Praktikas on aga väga erinev nii liikmesriikide suurus, rahvaarv ja SKP kui ka nende
nähtavus teistele liikmesriikidele, nende sidemed ja olulisus ülejäänute jaoks. ECFRi Berliini
osakonna loodud avaliku poliitika uuringuvahend EU Coalition Explorer mõõdab ja esitab
visualiseeritult 28 liikmesriigi suhete mitteametlikke kihistusi. 2018. aasta väljaande üldine
pingerida näitab, et tipus asuvad Saksamaa ja Prantsusmaa kui parimate sidemetega, kõige
nähtavamad ja mõjukamad liikmesriigid, kusjuures pingerea lõppu jäävad Malta, Sloveenia,
Horvaatia ja Küpros. Eesti on 12. kohal, mis tähendab märgatavalt suuremat nähtavust ja
paremat mainet, võrreldes riigi suhtelise osakaaluga ELi rahvaarvust või SKPst.11 Seega võistleb
Eesti koos mitme teise, pingereas veelgi kõrgemale asetunud liikmesriigi, eelkõige Hollandi ja
Rootsiga kõrgemas kaalukategoorias, kui võiks oodata.
Suhete loomisel vanemate liikmesriikidega on Ida- ja Kesk-Euroopa riigid läinud mitut erinevat
rada. 15 aastat pärast esimest itta laienemist võib tuvastada kolm üsna erinevat riikide klastrit:
neli Visegrádi ning kolm Balti riiki pööravad erilist tähelepanu omavahelistele suhetele ja
rakendavad süsteemset lähenemist läänepoolsetele liikmesriikidele, samal ajal kui Kagu-Euroopa
ja Balkani riigid pööravad üksteisele vähem tähelepanu ning omavad vähem sidemeid ka
läänepoolsete liikmesriikidega. Graafik 1 pärineb EU Coalition Exploreri 2018. aasta väljaandest
ning sellel tuuakse välja ainult riikide tugev ühishuvitunnetus, mille puhul mõlema riigi antud
hinnang ühishuvide olemasolule on keskmiselt vähemalt 15%. Eesti tihe side Balti- ja
Põhjamaadega on selgelt märgatav.
11

Vt Lisa 1, Mõõdik 1.
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Graafik 1. Jagatud huvid: tugevate vastastikuste sidemetega partnerid ELis

On selge, et Balti riikide sidemed ülejäänud ELiga kulgevad peamiselt Skandinaavia kaudu
suunaga Saksamaa poole (nagu ka enamikul muudest liikmesriikidest). Kirjeldatud raamistikus on
tihedaim side Eesti ja Soome vahel. Vaadates kolme peamist omavahelise lõimumise kategooriat,
mida EU Coalition Exploreri abil mõõdetakse – prioriteetsed kontaktid, jagatud huvid ja
reageerimine üksteise huvidele, tuleb selgelt esile side nii Baltimaade kui ka Skandinaaviaga.
Uuringu käigus oli vastajatel võimalik tuua igas kategoorias välja viis olulisemat liikmesriiki,
näidates selle kaudu liikmesriikidevahelisi tugevamaid sidemeid. Kuna iga riigi iga vastanu võis
mainida viit liikmesriiki, tähendab häälte osakaal, mis ületab 20%, väga tugevat konsensust
konkreetse riigi valimis, samal ajal kui 5% või väiksem häälte osakaal märgib nõrka konsensust.
Kõigis kolmes kategoorias saab Eesti enim tähelepanu ülejäänud kahelt Balti riigilt. Palju hääli
saab Eesti tavaliselt ka Soomelt ja Rootsilt. Muudelt riikidelt Eesti üldjuhul üle 5% hääli ei saa, mis
viitab, et tavaliselt nende riikide vastanud Eestit viie esimese partneri hulgas ei maini; erandiks
on hinnang reageerimisele, kus Ühendkuningriik, Saksamaa, Luksemburg ja Holland on andnud
Eestile umbes 5% hääli, mis tähendab, et vähemalt paar vastajat nende riikide valimis on
maininud Eestit viie tähtsama partneri hulgas.
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Graafik 2. Jagatud huvid: Eesti viis tähtsamat partnerit

Tulemusi teiselt poolt vaadates võib öelda, et küsitletud Eesti spetsialistide hinnangud teistele
riikidele vastasid suurel määral nende riikide poolt Eestile antud hinnangutele. Jagatud huvide ja
reageerimise kategoorias on Eesti jaoks esimestel kohtadel kaks Balti naabrit ning Soome,
neljandal kohal on Saksamaa. Tallinnast vaadatuna jääb Rootsi Soome, teiste Balti riikide ja
Saksamaa seljataha. Võrreldes 2016. aasta andmetega on kasvanud Rootsi spetsialistide hinnang
Eesti-suunalise suhtluse kvaliteedile – nende Eestile antud häälte arv reageerimise kategoorias
kasvas 7 protsendipunkti võrra. Võrreldes Eestiga pööravad nii Läti kui ka Leedu Rootsile
suuremat tähelepanu ja täiendavad seetõttu Eesti Soome-prioriteeti.
Hinnangutes riikide, sh oma riigi üldisele mõjule ELi poliitika kujundamise protsessis on Eesti ja
tema Balti naabrid realistlikud. Ainult Leedu spetsialistid peavad oma riigi mõjukust suuremaks
kui teiste riikide hindajad. Teisest küljest peavad kõik kolm Balti riiki (ja Soome) oma riigi
pühendumust liidusisese integratsiooni süvendamisele tugevamaks kui teised riigid. Kui
üldvalimist nimetab Eestit selle küsimuse juures 4%, siis Eesti spetsialistidest nimetab oma riiki
13%, sama palju kui Prantsusmaad. Selles küsimuses ei ole ka Balti ühtsus sama tugev kui
tavaliselt. Kui Eesti on andnud Lätile ja Leedule 3% häältest, mis vastab nende riikide keskmisele
skoorile, siis nii Läti kui ka Leedu spetsialistid paigutasid Eesti palju kõrgemale kui vastajad
keskmiselt ja peavad Eesti pühendumist integratsiooni süvendamisele võrreldes teiste
liikmesriikide vastajatega palju tugevamaks. Tulemused viitavad, et Eesti valmidus toetada
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integratsiooni süvendavat poliitikat on suurem, kui teiste liikmesriikide pealinnades tajutakse.
Eesti spetsialistid ei näe oma liikmesriiki vetostajana, vaid partnerina, kes on valmis kaasa tulema
– mis on oluline kõigile neile liikmesriikidele, mis soovivad sügavama integratsiooni suunas
liikuda, sh üleskutse „rohkem Euroopat“ tavapärastele eestkõnelejatele nagu Saksamaa ja
Prantsusmaa.
Väljaspool Põhja- ja Baltimaid on Eestile kõige olulisemad seosed Saksamaa ning teiste
väiksemate ja jõukamate liikmesriikide hulka kuuluvate tegutsejate – Beneluxi maade ja
Austriaga. Saksamaa radaril Eesti nähtaval kohal ei ole, kui välja arvata nõrk seos reageerimise
kategoorias, kuid Eesti olulisim Skandinaavia partner Soome saab Saksamaalt pisut rohkem, kuigi
asümmeetrilist, tähelepanu. Niinimetatud jõuka seitsmiku hulgast (ECFRi koalitsioonide analüüsi
kategooria, millesse kuuluvad kolm Skandinaavia riiki, kolm Beneluxi riiki ja Austria), peavad kolm
Balti riiki kõige mõjukamaks eelkõige Hollandit, Rootsit ja Austriat. Teiselt poolt vaadates
paigutavad jõuka seitsmiku spetsialistid Eesti kõrgele kohale nende riikide nimekirjas, kellega
peavad vajalikuks tihedamat koostööd.
Sügavamat integratsiooni puudutavate ühiste arusaamade kohta näitab alljärgnev tabel, et Eesti
jagab täielikult ELis valdavaid seisukohti 3.–6. prioriteedi puhul: ühtse turu lõpuleviimine, ühine
piiripoliitika ja rannikuvalve, lõimitud välis- ja julgeolekupoliitika ning ühine energiapoliitika.
Samal ajal ei mahu Eesti prioriteetide esikaheksasse ühine rände- ja varjupaigapoliitika, ühtne
fiskaalpoliitika ega euroala üldjuhtimine, mis on nii kogu ELi kui ka kuue suure liikmesriigi, eriti
Saksamaa tipp-prioriteedid. Selle asemel prioriseerivad Eesti spetsialistid sügavama
integratsiooni võtmeküsimustena ühist poliitikat Venemaa suunal ja ühist digipoliitikat. Venemaa
küsimuses on Eesti seisukohad täielikult kooskõlas Läti, Leedu ja Poolaga, kellele on tegu esmase
prioriteediga, samal ajal kui liikmesriikide prioriteetide üldarvestuses on Venemaa kaheksandal
kohal.

Issue
Common immigration & asylum policy
Single fiscal policy & eurozone governance
Fully completes single market
Common border police and coast guard
Integrated foreign & security policy
Common energy policy
Common digital policy
Common Russia policy
Common defence structures
Single climate policy
Common USA policy
Common Ukraine policy
Common development assistance policy

all EU
1
2
3
4
5
6
7
8

Big 6
1
2
5
3
4
7
6
8

Germany
1
2
8
3
4

5
6

Affluent 7
1
6
2
3
7
4
8

Estonia

3
4
5
6
2
1

Latvia
8
2
5
3
4

Lithuania
6
5
8
3
2

1
6

1
7

7

4

5
7

7
8

Finland
4
6
1

Poland
6
3
5

2
3
7
5
8

2
7
1

4
8

in color are issues of comparable rank (from -1 to +2)
highlighted are top three issues for Estonia and like minded countries

Tabel 1. Teemade suhteline olulisus
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Kui uurida ühiseid seisukohti Eesti kolme olulisema prioriteedi puhul, tõusevad esile veel mõned
partnerid. Ühise Venemaa-poliitika küsimus on lisaks juba mainitud riikidele esmatähtis ka
Ühendkuningriigile, teisel kohal Taanil ja Rumeenial ning neljandal kohal Rootsil. Seitsmest riigist,
mille prioriteetide hulgas on Venemaa kõrgel kohal, nimetavad Eestit Venemaa-küsimustes
eelistatud partneriks neli: Poola, Läti, Leedu ja Rootsi.

Graafik 3. Ühine Venemaa-poliitika: kes on Eesti prioriteeti jagavad partnerid?

Eesti jaoks teisel kohal olev teema, ühine digipoliitika, on üldarvestuses seitsmendal kohal. Ühine
digipoliitika on tipp-prioriteet Luksemburgi, teisel kohal Iirimaa, kolmandal kohal Austria, Soome,
Tšehhi Vabariigi ja Portugali jaoks ning neljandal kohal jõuka seitsmiku jaoks tervikuna. Kõigis
nimetatud seitsmes riigis on Eesti selles küsimuses eelistatud partner.
Eesti kolmas prioriteet, ühisturu lõpuleviimine, on ka kõigi ELi riikide üldises prioriteetide
järjekorras kolmandal kohal ning jõuka seitsmiku hulgas teisel kohal. Tegu on ka küsimusega, kus
sarnaseid seisukohti jagavaid valitsusi on enim. Täielikult elluviidud ühtne turg on esmane
prioriteet viie riigi jaoks (Soome, Taani, Iirimaa, Tšehhi Vabariik ja Ungari), teisel kohal veel viies
riigis (Holland, Rootsi, Luksemburg, Slovakkia ja Portugal) ning jagab kolmandat kohta Sloveenia
ja Poola prioriteetide hulgas. Teisest küljest nimetab nendest 13 riigist Eestit selles küsimuses
eelistatud partneriks ainult kolm (Soome, Taani ja Luksemburg).
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Kolmas võimalus Eesti prioriteetide vaatlemiseks puudutab integratsioonimudeli eelistust – kas
teemaga tuleks tegelda ELi tasandil, ametliku või mitteametliku koalitsiooni vormis või jätta
poliitika kujundamine liikmesriigi tasandile. Kui Eesti spetsialistid toetavad ühtse turu poliitika ja
sellega seotud küsimuste osas digipoliitikast kliimani selgelt kogu ELi hõlmavat lähenemisviisi
ning eelistavad lõimitud välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes koostööd kõigi liikmesriikide
vahel, näitavad arvud suuremat eelistust ühise kaitse- või ühise arenguabipoliitika hoidmisele
liikmesriigi tasandil.

Graafik 4. Eelistatud otsustamistasand: Eesti seisukohad 18 strateegilise poliitikavaldkonna kohta

Suhetes globaalvõimudega eelistab Eesti ELi ühtset lähenemist, erandiks Lähis-Ida ja PõhjaAafrika piirkond. Kuigi Eesti spetsialistid väljendasid valmisolekut tegelda ELi tasandil ühise piirija rannikuvalve temaatikaga, on toetus muudele justiits- ja siseküsimuste valdkonna teemadele
oluliselt väiksem. Kui vaadata prioriteetide esikolmikut, on Eesti valmidus viia ühtse turu loomine
lõpule kõigi liikmesriikidega ühiselt väga tugev, sh märgatavalt tugevam kui Lätis või Leedus. Kui
seoses olulisuselt teisel kohal oleva teema, digipoliitikaga, eelistab Eesti selgelt, et otsused
hõlmaksid kogu ELi, siis Eesti jaoks olulisim teema – Venemaa – tekitab Tallinnas vastakaid
arvamusi. Ainult 58% Eestist antud häältest toetasid kogu ELi hõlmavat lähenemist Venemaale,
see jääb oluliselt alla Rootsi, Poola, Läti, Leedu ja Soome vastavale näitajale, mis jäi 94 ja 82%
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vahele. See tulemus võib peegeldada Eesti välispoliitika kujundajate kahtlusi ja rahulolematust
seoses ELi ühise Venemaa-poliitikaga, kuid keeruline on selgitada erinevust võrreldes Poola, Läti
ja Leeduga.

2.3. Eesti töömeetodid Eesti enda ja partnerite silme läbi
Liigume nüüd rakenduse EU Coalition Explorer andmete juurest Eesti ja teiste liikmesriikide
diplomaatide ning ELi ametnikega läbi viidud kvalitatiivintervjuude tulemuste juurde, mis aitavad
tuvastada Eesti tugevusi ja nõrkusi ELi poliitika kujundamise protsessis. Milline on Eesti koostöö
partneritega ELis? Milliste vahenditega on Eesti püüdnud jõuda oma lähimate
koostööpartneriteni ja suuremate liikmesriikideni? Millisena näevad partnerid Eesti panust ELis?
Pole üllatav, et Eesti diplomaadid rõhutavad kõige rohkem paindlikkust ja püsivate koalitsioonide
puudumist ELis. Eri teemavaldkondades on sarnaste seisukohtadega partneriteks eri riigid ja
potentsiaalsete partnerite tuvastamiseks on alati oluline kõigi liikmesriikide seisukohti
tähelepanelikult kuulata. Brüsselis töötavad Eesti diplomaadid peavad eduka tegutsemisviisi
võtmekomponentideks suure pildi nägemist ja huvi ülesnäitamist kõigi liikmesriikide
seisukohtade ja prioriteetide vastu. Et suuta mõjutada ELi keeruka otsustusprotsessi väljundit, on
vaja luua laialdane kontaktivõrgustik ja olla aktiivne väljaspool ametlikku institutsionaalset
raamistikku. Osavõtlikkus teiste murede suhtes aitab alati paremini mõistetavaks teha ka oma
probleeme.
Teine kriitilise tähtsusega juhtpõhimõte on prioriteetide selge määratlemine. Väike liikmesriik ei
saa olla spetsialist kõigil ELi päevakorras olevatel teemadel ega oma ka kõigis valdkondades olulisi
huve. On oluline suunata oskusteave prioriteetsetesse valdkondadesse ja kasutada seda ELi
raamistikus aktiivselt. Kõik on teadlikud Eesti kogemusest digivallas ning selle teema olulisusest
Eesti jaoks; väljakutseks on esirinnas püsimine ja valdkonnale piisavate ressursside eraldamine.
Välispoliitika valdkonnas dikteerib Eesti geograafiline positsioon selle, et Eestil on püsiv erihuvi
Venemaa, ELi idanaabruse ja Atlandi-üleste suhete vastu. Eesti üldise kogemuse kohaselt
kuulavad teised liikmesriigid nimetatud prioriteetsetes valdkondades Eesti seisukohti ja
tunnustavad Eesti erihuve – mis aga ei tähenda automaatset või hõlpsamini kätte tulevat mõju
ELis tehtavate otsuste suhtes. Nagu juba ülalpool mainiti, peab Venemaa-poliitika küsimustes
Eestit eelistatud partneriks vaid neli sarnaste vaadetega liikmesriiki.
Kogemus nõukogu roteeruva eesistuja rollist, mida Eesti täitis esimest korda 2017. aasta teisel
poolaastal, tõusis intervjuudes selgelt esile. Eesti diplomaadid nägid seda väärtusliku
õppimisvõimalusena ning partnerriigid andsid Eesti tööle väga positiivse hinnangu. Eesistumine
aitas tugevdada Eesti mainet riigina, mis võtab arvesse ka teiste liikmesriikide huve ning teeb
ühiste otsuste nimel pragmaatiliselt tööd. Eesti kasutas eesistumist edukalt mõne oma
prioriteedi, eelkõige digiteemade edendamiseks, kuid näitas ka konsensuse saavutamise võimet,
nt lähetatud töötajate direktiivi küsimuses. Laiem järeldus, mille sellest võiks teha, on roteeruva
eesistuja jätkuvalt oluline roll, kuna see annab liikmesriigile kindluse suunamaks ELi tegevust n-ö
omanikupositsioonilt, annab võimaluse mõista ELi päevakorras olevate teemade kogupilti ja
omandada põhjalik sisevaatekogemus ELi poliitika kujundamise protsessist.
Kuigi koalitsioonide loomisel on paindlikkus võtmetähtsusega, on selge, et kõige sagedamini
ühtivad Eesti seisukohad kahe ülejäänud Balti riigi omadega. Siiski ei suuda kolm Balti riiki isegi
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koostöös ELi poliitika kujundamiseks kuigi palju ära teha. Põhja- ja Baltimaade rühma (NB6)
olulisus ELis on kasvamas, kusjuures ECFRi andmed näitavad, et Eestil on siinkohal eriline roll
Balti- ja Põhjamaade sidustajana ning kogu rühma sidemete tugevdajana ülejäänud ELiga. NB6
rühma (kuus Põhja- ja Baltimaad) koordineerimiskoosolekud enne nõukogu kohtumisi on juba
aastaid olnud tavapraktika.12 Eesti algatusel võeti hiljuti kasutusele täiendav
koordineerimiskoosolekute tasand nõukogu poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC) osalevate
suursaadikute vahel.
Huvitaval kombel tunnistasid mitmed intervjueeritud teiste liikmesriikide esindajad ja ELi
institutsioonide ametnikud Eesti võtmerolli kolme Balti riigi hulgas. On üsna tavaline, et teised
ELi tegutsejad pöörduvad huvi korral Balti riikide seisukohtade vastu või ühise Balti positsiooni
sõnastamise soovitusega esmajärjekorras või isegi ainult Eesti poole. Eestit peetakse
konstruktiivseks, heade sidemetega ja tulemusele orienteeritud liikmesriigiks, mis töötab ühiste
Euroopa tasandi otsuste sündimise nimel. Võrreldes Lätiga peetakse Eestit aktiivsemaks ja
võrreldes Leeduga pragmaatilisemaks. Eesti diplomaadid ise aga leiavad, et Leedu põikpäisem ja
radikaalsem stiil, eelkõige Venemaad ja idapartnerluse riike puudutavates küsimustes, töötab ELi
poliitika kujundamisel sageli Eesti kasuks.
Kindlasti on olemas potentsiaal Põhja- ja Baltimaade või laiendatud Põhjamaade rühma koostööd
tihendada ja rohkem tulemustele orienteerida. Üks näiteid on personalipoliitika, kus ühiselt
kokku lepitud kandidaatide huvides tegutsemine võiks aidata suurendada NB6 riikide esindatust
tipptasandil. ELi viie tippametikoha13 täitmine aastal 2019 oli näide Põhja- ja Baltimaade
mahamagatud võimalustest. Jõupingutused kandidaatide ülesseadmisel koostöö tegemiseks ja
ühiskandidaatide esitamiseks oleks võinud põhjapoolsemate riikide esindatust parandada. Kuid
Prantsusmaa domineerimine nimetatud protsessis tõi kaasa tulemuse, et tippametikohtadel on
esindamata mitte ainult Põhja- ja Baltimaade, vaid ka laiema Hansa rühma liikmed.14 Esindamata
on ka aastal 2004 või hiljem liitunud Ida-Euroopa liikmesriigid (mis on samuti Eestit hõlmav, kuigi
mitte nii eelistatud võrdlusrühm). Seetõttu on tipptöökohtade jaotus tugevalt kaldu lääne- ja
lõunapoolsemate liikmesriikide poole.
Kui Põhja- ja Baltimaadest kaugemale vaadata, on üks võtmeküsimus, kuidas jõuda suuremate
liikmesriikideni. Ühendkuningriik oli ELis Eesti lähedane partner paljudes küsimustes, sh
julgeoleku- ja kaitseküsimustes, Venemaa, Ukraina, laienemise ja ka liberaalse majanduspoliitika
ja vabakaubanduse teemal. Brexiti protsess on nihutanud liidu jõukeskme Prantsusmaa ja
Saksamaa suunas. Saksamaa on üldjuhul valmis reageerima ja kuulama väiksemate liikmesriikide
seisukohti, nt Eesti seisukohti Venemaa suhtes. See ei tähenda aga, et ta peaks Eestit lähedaseks
partneriks, mille seisukohad mõjutaksid tema enda positsioone. Eesti diplomaadid peavad
Saksamaa mõjutamist väga keeruliseks.

12

Kuusik ja Raik 2018.
Euroopa Komisjoni president, Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Parlamendi president, Euroopa Keskpanga
president ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident.
14
Nn uus Hansa Liit loodi 2018. aasta veebruaris Taani, Eesti, Soome, Iirimaa, Läti, Leedu, Hollandi ja Rootsi
rahandusministrite poolt.
13
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Prantsusmaa on partnerina veelgi suurem väljakutse. Prantsusmaa, mis on minevikus põhja- ja
idaeurooplaste suhtes väga vähe huvi üles näidanud, on president Emmanuel Macroni
ametisseasumisest saadik püüdnud ka nende liidu osadega kontakti luua. Koostöö Prantsusmaa
ja Eesti vahel on tihedam kui kunagi varem – kuid tuleb siiski märkida, et varasem võrdlusalus
polnud kuigi muljet avaldav. Viimase kümne aasta jooksul on Eesti investeerinud Prantsusmaaga
koostöö arendamisse eriti julgeoleku ja kaitse valdkonnas. See koostöö on muutunud veelgi
olulisemaks seoses Brexiti protsessiga, mis on teinud Prantsusmaast ELi juhtiva julgeolekujõu.
Eesti panus operatsiooni Barkhane Malis ja teistesse Prantsusmaa juhitud operatsioonidesse
Aafrikas pakuvad olulist vahendit Eesti seisukohtade Pariisini viimiseks. Lisaks oli Eesti esimeste
riikide hulgas, mis liitusid Prantsusmaa juhitud Euroopa interventsioonialgatusega (EI2). Need
tegevused toimuvad aga väljaspool ELi raamistikku ning nende mõju Eesti mõjukusele ELis on
keeruline hinnata. Eesti ja Prantsusmaa huvid ja prioriteedid välis- ja julgeolekupoliitika
küsimustes on sageli märgatavalt erinevad ning Prantsusmaa ambitsioone saavutada Euroopa
strateegiline autonoomia või taastada suhted Venemaaga jälgitakse Tallinnas märkimisväärse
umbusuga.
Teine keeruline küsimus puudutab Eestis 2019. aastal toimunud sisepoliitilise muutuse
võimalikku mõju riigi positsioonile ELis. Tööriista EU Coalition Explorer kõige värskemad andmed
pärinevad aastast 2018 ja võimalike muutuste võrdlevaks hindamiseks tuleb ära oodata 2020.
aasta uuringu tulemused. Varasemad EU Coalition Exploreri uuringud on andnud viiteid, et
sisepoliitilised muutused mõjutavad ELis loodavaid koalitsioone ainult piiratud määral. Eesti
puhul on valitsuse vahetus aprillis 2019, kui koalitsiooniga liitus Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond (EKRE), siiski tõstatanud uusi küsimusi Eesti positsiooni ja partnerite kohta ELis.
Lisaks EKRE üldisele ELi-vastasele retoorikale on konkreetseid märke poliitika muutumisest siiski
vähe. Koalitsioonileppes rõhutatakse järjepidevust välis-, julgeoleku- ja ELi poliitikas. Nähtavaim
nihe on toimunud rändepoliitikas, kus uus valitsus asus resoluutsele seisukohale, et Eesti ei ole
valmis ELis ümber jagatavaid varjupaigataotlejaid vastu võtma. Kliimapoliitikas positsioneeris
Eesti ennast juunis nn idariikide, Tšehhi Vabariigi, Ungari ja Poola rühma, kuid muutis neli kuud
hiljem, pärast eesmärgi mõjude analüüsi läbiviimist oma seisukohta ja liitus ELi
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 2050.15
Muudatus on ka see, et Eesti on teinud samme Ungarile ja Poolale lähenemiseks. EKRE retoorikas
tuuakse need riigid sageli esile kui Eesti eeskujud ja partnerid ELis; neid kujutatakse riikidena, mis
kaitsevad tuliselt riiklikke huvisid Brüsseli vastu ja püüavad riikide suveräänsust taastada. Lisaks
on välisminister Urmas Reinsalu, kes esindab peavoolu kuuluvat rahvuslik-konservatiivset
erakonda
Isamaa,
algatanud
nende
kahe
riigiga
rändeküsimustes
uue
konsultatsioonimehhanismi, mille eesmärgiks on väidetavalt vahetada teavet ja olla valmis
tõkestama uusi algatusi rahvusvahelisel areenil.16

15

ERR, “Government endorses 2050 as target year for climate neutrality”, 3.10.2019,
https://news.err.ee/987949/government-endorses-2050-as-target-year-for-climate-neutrality.
16
ERR, “Reinsalu: Foreign policy to remain on course with small changes”, 30 July 2019,
https://news.err.ee/965943/reinsalu-foreign-policy-to-remain-on-course-with-small-changes.
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Muid konkreetseid muudatusi nimetatutele lisaks on vähe. Seega on muudatuste ulatus
konkreetsetes poliitikavaldkondades ja tegevustes olnud üsna piiratud. Intervjuude käigus võis
siiski märgata teatavat mainekahju. Solidaarsus rändeküsimustes on äärmiselt oluline teema
paljudele liikmesriikidele, mistõttu suhtutakse Eesti positsiooni karmistamisse negatiivselt.
Enamik liikmesriike ei võta kuigi hea meelega arvesse nende riikide huve, keda nähakse
obstruktiivse ja teiste suhtes ebasolidaarsena. See ei tähenda, et Eesti peaks alati nõustuma ELi
riikide enamuse arvamusega või, veelgi vähem, olema valmis suure hulga varjupaigataotlejate
vastuvõtmiseks. Solidaarne hoiak ja orienteeritus ühistele lahendustele on siiski väga olulised.
Märkimist tasub ka Visegrádi riikide nõrk positsioon ja mõju ELis. Poola ja Ungari on nähtavad ja
valjuhäälsed, kuid nende võime otsuseid mõjutada on vähene. EU Coalition Explorer näitab, et
Poola sidemed ELis on ajavahemikul 2016–2018 oluliselt nõrgenenud. Meie intervjuudest
nähtub, et tugev rõhuasetus Poolale ja Ungarile töötab vastu partnerlusele Põhjamaadega, mis
on ka praeguse valitsuse prioriteet ja millel on elanikkonna tugev toetus.17 See ei tähenda, et
Visegrádi riikidega ei peaks tegevust koordineerima või koostööd tegema; Eestile on eriti oluline
partnerlus Poolaga julgeoleku- ja kaitseküsimustes ja seoses Venemaaga. Ungariga on meil
jagatud huve palju vähem. Oluline on teadvustada, et positsioneerides ennast Visegrádi riikidega
samasse rühma, riskib Eesti oma maine kahjustamise ja mõju vähenemisega.

2.4. Tulevikuväljavaated ja poliitikasoovitused
Põhja- ja Baltimaadest liikmesriikide olulisus peamise võrdlusrühmana, millega Eestil on parimad
sidemed, selgub kahtlusteta erinevatest allikatest. Eesti peaks püüdma neid sidemeid senisest
rohkem ära kasutada, et teiste liikmesriikide seisukohti ja ELi poliitikat mõjutada. Põhjamaad on
oluline ühenduslüli, mis aitab Eestit ja teisi Balti riike läänepoolsete liikmesriikidega siduda. Samal
ajal peaks Eesti silmas pidama ka Põhjamaade-vahelisi erinevusi. Soomel ja Rootsil on väga tihe
ja tasakaalustatud kahepoolne suhe ning nad mõlemad on olulised partnerid sõnumite viimisel
suurte liikmesriikideni. Soome suhe Saksamaaga on suhteliselt lähedane, eelkõige tänu
sarnastele positsioonidele paljudes valdkondades. Rootsil on potentsiaal valjuhäälse ja
ambitsioonika liikmesriigina veelgi suurendada oma mõju siseküsimustes (turgudest
rändeküsimusteni) ning välis- ja julgeolekupoliitikas. Taani positsioon ELis on nõrgem, tema
suhted keskenduvad eelkõige Rootsile, kes aga ei vasta samas mahus. Taani võib suhete
tihendamisele Eestiga olla üsna avatud, kuid tema enda võrgustik väljaspool Põhjamaid on
suhteliselt nõrk (erandiks suhted Hollandiga).
Niinimetatud uue Hansa Liidu potentsiaal, mis on väljendanud põhjapoolsete liikmesriikide
jagatud konservatiivseid seisukohti euroala poliitika ja juhtimise kohta, on rühma kitsa
huvivaldkonna tõttu ilmselt piiratud. On siiski võimalik, et see rühm tuleb tulevikus välja uute
konstruktiivsete algatustega näiteks digipoliitika vallas. Eestit hõlmavate uute koalitsioonide
loomiseks on rohkem potentsiaali nn jõuka seitsmiku moodustavate rikaste väikeriikide hulgas.
EU Coalition Explorer näitab, et nende seitsme riigi poliitikakujundajad kalduvad sobivamateks
17

Oktoobris 2019 läbi viidud avaliku arvamuse küsitluse kohaselt on eestlased seisukohal, et nende riik peaks
püüdlema kõige tihedamaid partnerlussuhteid Põhjamaade ja ülejäänud kahe Balti riigiga (vastavalt 76% ja 67%
vastanutest). Saksamaad pidas eelistatud partneriks 29% ja Visegrádi riike 16% vastanutest. Allikas: Turu-uuringute
AS, “Avalik arvamus Euroopa Liidust”, Sügis 2019, http://kaljurand.ee/wp-content/uploads/2019/10/AS-Turuuuringud-avalik-arvamus-Euroopa-Liidust-2019-oktoober.pdf.
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lisapartneriteks pidama Eestit ja Iirimaad. Selle rühma potentsiaali ühtse tegutsejana ELi poliitika
kujundamisel tunnistatakse näiteks Haagis ja Stockholmis. Juhul kui rühm teeb samme koostöö
tihendamiseks, peaks Eesti seega olema valmis kaasa lööma.
Eesti suhtumine ELi ja selle edasisse integratsiooni on üldiselt olnud positiivne, mis on oluline
suhete loomisel ELi ajaloolise tuumiku, eelkõige Saksamaa ja Prantsusmaaga. Sakslased ja
prantslased ei paista aga Eesti seisukohtades sellist toetust ELile tajuvat, mistõttu on Tallinna
ülesanne oma positsiooni paremini väljendada. Üks viis selle saavutamiseks on tihedamate
sidemete otsimine riikidega, millel on Prantsuse-Saksa tandemi jaoks eriline tähtsus, näiteks
Holland, millel on erisuhe Saksamaaga, ning Belgia, millel on väga tihedad sidemed Prantsusmaa,
aga ka Saksamaaga.
Lisaks sõltub Eesti võime oma konstruktiivset ja tulemustele orienteeritud kuvandit ka edaspidi
ära kasutada loomulikult sellest, kas riik jääb tulevikus seni rakendatud lähenemise juurde ning
väldib sisepoliitika hoovuste mõjul Põhjamaadest kaugemale, ELis kehvema maine ja väiksema
mõjuga Visegrádi suunas ulpimist.
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3. Eesti välisteenistuse tugevdamine Euroopa Liidu asjades
Rein Oidekivi ja Kalev Stoicescu

3.1. EL kui Eesti välispoliitika prioriteet
Euroopa Liit on Eestile vahest kõige tähtsam välispoliitiline raamistik, mis hõlmab riigi (sh
välisteenistuse) tegevust pea kõikides valdkondades. Võrreldes teiste välispoliitika teemadega
võib öelda, et kaugelt kõige rohkem Eesti diplomaate, ametnikke ja administratiiv-tehnilist
personali on seotud ELiga Tallinnas ja Brüsselis. ELi teemad on esmatähtsad ka kõikide ELi liikmesja kandidaatriikide pealinnade suursaatkondades. Liikmesriikide ühised huvid ja Eesti vahetu
seotus nendega teeb ELi teemad tähenduslikuks kõikides Eesti välisesindustes. Lisaks Eesti
esindusele ELi juures Brüsselis mängivad Eesti huvide edendamisel Euroopas väga olulist rolli
suursaatkond Pariisis ja Berliinis. Nende tähendus ja otsustav roll on iseäranis pärast Brexitit üha
tähtsam.
Jätkusuutlikult edukas tegevus – Eesti poliitika mõjukuse kasv ja positiivsem maine – nõuab
kvaliteetset ja piisavat inimressurssi ja raha. Käesolevas peatükis käsitleme Eesti alalist esindust
ELi juures ning suursaatkondi võtmetähtsusega liikmesriikides, eestlasi (diplomaadid, ametnikud
ja muud töötajad) ELi institutsioonides, ELiga tegelevate diplomaatide tööd, ressursside
paigutamist Eesti ELi-suunalisse tegevusse ning ELi võimalikku abi Eesti esinduste avamisel ja
diplomaatia tugevdamisel väljaspool ELi.

3.2. Eesti alaline esindus ELi juures ning suursaatkonnad võtmetähtsusega liikmesriikides
Alalises esinduses töötab 78 inimest, kellest 32 (sh 21 diplomaati) on lähetanud
Välisministeerium ja 35 teised ministeeriumid (nn „erialadiplomaadid“); 11 inimest (haldus- ja
tehniline personal) on kohapealt palgatud. Erialadiplomaatide suur ülekaal (35/21) on loomulik,
kuivõrd Eesti esindajate tegevus kõikides valdkondades (piltlikult kalandusest kaitsepoliitikani)
nõuab üldjuhul väga spetsiifilisi oskusi ja teadmisi. Eesti esindus on teiste liikmesriikidega
võrreldes suhteliselt väike, mis on Eesti suurust arvestades paratamatu. Esinduse töö kvaliteeti
hinnati aga intervjuudes suhteliselt kõrgeks, seda eriti Eesti jaoks tähtsatel teemadel.
ELi kõige mõjukamates riikides Prantsusmaal ja Saksamaal olevad Eesti suursaatkonnad on
samuti väga olulised. Pariisis ja Berliinis võiksid olla eelistatud tugeva Euroopa Liidu töökogemuse
ja taustaga suursaadikud ja/või missiooni asejuhid. Tallinna (Välisministeerium, Riigikantselei ELi
sekretariaat), Brüsseli, Pariisi ja Berliini igapäevase tegevuse tihe selgitamine ja koordineerimine
ELi küsimustes peaks kujunema rutiiniks.
Arvestades ELi teemade üldist politiseerumist liikmesriikides, on suhted pealinnadega ELi
küsimustes endisest tähtsamad. Peale Pariisi ja Berliini tuleb tagada ELi asjades pädevad
diplomaadid ka teistesse Eestile võtmetähendusega esindustesse – Rooma, Varssavisse,
Helsingisse jm. Ühendkuningriigi võimaliku lahkumise puhul tuleb silmas pidada, et paratamatult
jääb saareriik majanduslikult ja kultuuriliselt ning õigusalases ja julgeolekukoostöös ELile väga
lähedaseks partneriks. Kuna uuendada tuleb hulgaliselt majandust (sh maksundus), teenuseid,
kodanikuõigusi jms käsitlevaid kokkuleppeid, peab Eesti suursaatkonnas Londonis iseäranis
üleminekuperioodil olema suur asjatundlikkus ELi asjades.
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3.3. Eesti diplomaadid, ametnikud ja muud esindajad/töötajad ELi institutsioonides
Eestlaste tööleasumine ELi institutsioonidesse on Välisministeeriumi tähtis tegevussuund. Eesti
inimeste arvu ning paigutust ja liikumist võimalikult kõrgetele ja mõjukatele ametikohtadele võib
vaadelda omamoodi mõõdikuna. Laiemalt on see ka märk ja hinnang Eesti välisteenistuse
professionaalsusele.
Eesti päritoluga ELi ametnikud ei esinda institutsioonides ametlikult Eesti riiki. Nende positsioon
ja tegevuseetika nõuab neutraalsust ehk liikmesriikide ühistest huvidest kinnipidamist.
Sellegipoolest ei kahanda see nõue Eesti võimalusi nende kaudu infot saada ja jagada, Eesti
arusaamasid ja lähenemisi ELi eri küsimustes võimendada ning positiivset kuvandit tugevdada.
Uuringu käigus tehtud intervjuudes mainisid mitmed teiste liikmesriikide ja institutsioonide
esindajad tunnustavalt institutsioonide professionaalseid eestlastest ametnikke, kes aitavad
kaasa Eesti positiivsele mainele ELis.
ELi peamistes institutsioonides töötab praegu ligi 500 Eesti kodanikku. Kõige rohkem on eestlasi
tööl Euroopa Komisjonis (umbes 275, sealhulgas 148 AD kategooria ametnikku) ja Euroopa
Parlamendis (umbes 119/87). Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaadis töötab umbes 60 eestlast
(sealhulgas 39 ametnikku) ning Euroopa välisteenistuses (EEAS) 30 eestlast, sealhulgas 13
diplomaati, kellest 8 on Eestist lähetatud ja roteeruvad.18
Eestlased on tõusnud kõrgetele positsioonidele näiteks EEASis (sh 3 ELi suursaadikut olulistes
riikides), Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadis, Teadusuuringute
Ühiskeskuses ning teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadis. Kontrollikoja tehtud uurimusest
selgub, et Eestit võib riigi ja elanikkonna suurust arvestades pidada ELi institutsioonides hästi
esindatuks ka teiste liikmesriikidega võrreldes.19
Eestil ei pruugi olla ees kvantitatiivset barjääri, ent ka kvalitatiivselt on kindlasti arenguruumi.
Eesti diplomaadid/ametnikud saaksid professionaalse ressursi olemasolul ja võimaluste
oskuslikul kasutamisel saavutada rohkem kõrgeid positsioone ELi institutsioonides eriti nendes
valdkondades, mis puudutavad Eesti esmatähtsaid huve. Välisministeeriumil on märkimisväärne
osa kandidaatide ettevalmistamisel ja oskuslikult väljatöötatud tegevuskava nende edukaks
kandideerimiseks. Selle realiseerumiseks oleks suureks abiks, kui Eesti alalises esinduses ELi
juures töötaks pidevalt muu hulgas personaliküsimustega tegelev ametnik. Eesti võiks teha
rohkem koostööd Põhjamaadega kandidaatide edukaks sisenemiseks ja tõusuks ELi
institutsioonides.
Suur väljakutse on Eestist institutsioonidesse lähetatud diplomaatide ja ametnike
tagasipöördumine oma riigi teenistusse (välisteenistusse), et nad ei läheks omandatud teadmiste
ja kogemustega Eestile kaduma. Selleks peavad Välisministeerium ja Riigikantselei välja töötama
ja rakendama karjäärimudeli, mis motiveerib eestlasi ELi institutsioonidest Eesti teenistusse
tagasi pöörduma. Eesti oma töötasudega ei suuda niipea ELi institutsioonidega võistelda, kuid
inimestele võiks pakkuda motiveerivaid ametikohti ja töökeskkonda, lähtudes iga kandidaadi
kvalifikatsioonist ja saavutustest.
18
19

Vt LISA 1, Mõõdik 3.
Euroopa kontrollikoda 2019.
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ELi institutsioonides (küllalt) kõrgetele positsioonidele tõusnud eestlased võiksid asuda
juhtivatele kohtadele Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsleri halduses, Riigikantselei
ELi sekretariaadis, Eesti alalises esinduses ELi juures ning suursaatkondades Prantsusmaal ja
Saksamaal või ka teistes ELi riikides. Nende n-ö päritoluministeerium ei ole oluline, kui nende
oskused ja kogemused vastavad nõuetele ning ametikoht on motiveeriv.
Välisministeerium korraldab kord aastas ELi teemal sidustusürituse, kuhu kutsutakse ka
institutsioonides töötavaid eestlasi. Väiksemas formaadis kohtumisi võiks toimuda tihedamini ja
need võiksid olla sisukamad, vajadusel spetsiifilistes teematöögruppides. Infovahetus võiks olla
regulaarne, näiteks enne ja/või pärast Euroopa Ülemkogu kohtumisi, kui päevakorral on Eestile
tähtsaid teemasid. Eesti diplomaadid ja ametnikud võiksid korrapäraselt informeerida ELi
institutsioonides olulistel kohtadel töötavaid ametnikke Eesti seisukohtadest, nende
tagamaadest, aga ka n-ö punastest joontest ja otsustest kompromisside leidmisel.

3.4. ELiga tegelevad diplomaadid
ELi liikmeskond on palju väiksem (praegu 28, pärast Brexitit 27), kui võrrelda seda näiteks OSCE
(57) või ÜRO (193) omaga. ELis on esindatud demokraatlikud riigid, kes austavad sarnaseid
väärtusi. Ometi on liikmesriikide vahel küllaltki suured kultuurilised, sh poliitilise kultuuri
erinevused, mis tulenevad ajaloost, geopoliitilisest asendist, suurusest, majandusliku ja sotsiaalse
heaolu tasemest, religioonist, etnilisest koosseisust jne.
Peale tavapärase professionaalsuse sõltub diplomaadi tegevuse edukus rahvusvahelises
organisatsioonis Euroopa kultuuride, keelte ja ajaloo tundmisest, suhtlemisoskusest ja valmidusest. Prantsuse ja/või saksa keele oskus (suuliselt vähemalt keskmisel või heal tasemel),
arvestades Prantsusmaa ja Saksamaa rolli ELis, võiks inglise keele oskuse kõrval olla üks
põhinõudeid ELi riikide ja teemade puhul. Välisministeerium võiks senisest enamgi suurendada
diplomaatide võimalusi ja motiveeritust neid keeli omandada.
Vene keele oskajatel ja Venemaa asjatundjatel on kindel nišš Eesti alalises esinduses ning ELi
institutsioonides. See ei ahene, pigem laieneb seoses Euroopa julgeoleku- ja kaitsemõõtme
kasvuga. Eestilt kui Venemaa vahetult naabrilt, kellega on üksjagu ühist ajalugu ja kus elab
märkimisväärne venekeelne vähemus, eeldatakse asjatundlikkust ning seisukohti Venemaaga
seotud küsimustes. On ka loomulik, et Venemaa käitumine ja tegevus, nii tema välis- kui ka
sisepoliitika (demokraatlikud vabadused ja inimõigused, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine,
kaubanduspoliitika jne) on Eestile esmatähtis huvisfäär. Eesti võtab ELi struktuurides neil teemal
sageli sõna ka omal algatusel.
Eesti peab hoidma oma Venemaaga seotud pädevust ja valmisolekut seda oma ELi partneritele
pakkuda. Välisministeerium on juba astunud vajalikke samme (nt noorte diplomaatide
koolitamine Venemaa küsimustes, vene keele õpe), kuid väljaõpe võiks olla veelgi hõlmavam,
süvendatum ja süsteemsem. Teema on seda olulisem, et lähema 10–15 aasta jooksul on
pensionile minemas põlvkond, kellel on kooli-, keele- ja elukogemus Nõukogude Liidu aegadest.
Seda ei kompenseeri ka olukord, kus Eesti diplomaat on üles kasvanud venekeelses perekonnas.
Eesti keskkond on sedavõrd erinev idapoolsest, et üksnes keeleoskus ei anna automaatselt
teadmist ja tunnetust Venemaa mentaliteedist ja tänasest ideoloogiast. Eestile oleks kasulik, kui
osa noori diplomaate saaks enne ELi sfääri suundumist töökogemuse Venemaal asuvatest
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esindustest, et omandada kogemusi, mida hiljem kasulikult ELi institutsioonides realiseerida.
Mida rohkem on Eestil häid ja tunnustatud Venemaa spetsialiste ELi juures, seda suurem on Eesti
Venemaa-poliitika mõju nii ELi Nõukogus, Euroopa Komisjonis, välisteenistuses kui ka mujal.
ELiga tegelema hakkavad (noored) diplomaadid võiksid enne tööle asumist saada põhjaliku
väljaõppe, mis käsitleb igakülgselt Euroopa Liidu toimimist. Töö käigus õppimine oli mõistetav ja
paratamatu nähtus Eesti välisteenistuses 1990. aastatel, kuid tulevikus ei ole see enam mõeldav
ega efektiivne. Sama kehtib muidugi terve Eesti välisteenistuse kohta, kuid arvestades ELi
ülesehituse ja toimimise keerukust, on see probleem ELi puhul kõige teravam. Need teemad
võiksid olla (noortel) diplomaatidel selged enne oma ülesannete täitma asumist. ELiga seotud
oskusteave on väga väärtuslik, mistõttu väljaõpetatud diplomaate tuleks kasutada ELiga puhul
kindlasti kauem kui ühes rotatsioonis.
Eestit Brüsselis esindavate diplomaatide oskusi ja mainet hinnatakse üldiselt kõrgeks, kuid
intervjuudes tuli välja ka piiratud ressursside probleem. Kohati on Eestil tulnud saata
töörühmadesse ja aruteludesse riiki esindama (või tavaesindajat asendama) noor diplomaat,
kelle väljaõpe ja kogemus ei ole alati olnud piisav. Eesti partnerriikide diplomaadid on
usalduslikes vestlustes andnud kõrge hinnangu Eesti noorte diplomaatide söakusele seisukohti
väljendada. Ometi on juhuseid, kus väljaöeldu on küllaltki vastuoluline või isegi eksitav. Esineb ka
olukordi, kus (noorele) diplomaadile antud volitused kaasa rääkida ja otsuseid teha on nõrgad või
ebamäärased ning nn punane joon on kinnitatud vaid ühe seisukoha juurde, mis pärsib aruteludel
edasiliikumist. Hilisemal kontaktivõtul juba kõrgema diplomaadiga on selgunud, et seisukohtade
paindlikkus ja kompromissivalmidus on märksa suurem. Arvatakse siiski, et tegemist ei ole
teadliku võttega – selline käitumine pole Eesti diplomaatiale olnud omane, pigem iseloomulik
muule kultuuriruumile. See viitab pigem puudujääkidele omavahelises suhtluses, mida saab ja
tuleb kindlasti parandada. Nooremad ja/või äsja ametisse asunud diplomaadid vajaksid peale
kirjalike juhiste ka seisukohtade ja võimaluste sisulist arutamist vahetu (või ka kaugema)
ülemusega, kusjuures initsiatiiv võiks tulla viimas(t)elt.
Asutusesisene kommunikatsioon vajab parandamist ka ministeeriumi peamajas. Informatsioon
juhtkonna koosolekutel tehtud otsustest, nende otsuste selgitused ja taust, mis peaksid jõudma
ka lauaülemateni, alati selgelt ja täies mahus kohale ei jõua. Keskastme juhtide arukal ja
kaasamõtleval vahendusel on siin märkimisväärne osa.

3.5. Ressursside paigutamine ELile suunatud tegevusse
Eesti tegevus ELis on vaieldamatu välispoliitiline prioriteet, mis on tihedalt põimitud meie riigi
arenguga pea kõikides elutähtsates valdkondades, seega lahutamatu osa ka Eesti sisepoliitikast.
Seetõttu sõltub Eesti edu ELi tasandil otseselt Vabariigi Valitsuse Euroopa-poliitikast ehk üldistest
ELi tugevdamise püüdlustest, mis on Eesti strateegiline huvi. Eesti saab olla oma erihuvide
kaitsmisel edukas, kui Eesti positsioon ELis on tugev ja konstruktiivne ning EL tervikuna
tegutsemisvõimeline. Tulemuslik tegevus ELis nõuab üha rohkem rahalisi ja inimressursse, kuid
ka nende kvalitatiivset suurenemist.
Välisministeeriumi eelarve on viimastel aastatel nominaalselt kasvanud, kuid välisteenistuse
kulude osakaal SKPst on muret tekitavas langustrendis (Eesti välispoliitika arengukava 2030, 4.
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ptk „Tugev välisteenistus“). Ka Välisministeeriumi teenistujate arv on viimase kümne aastaga
vähenenud umbes 10% (654/586), samal ajal kui välisesinduste arv on kasvanud (42/45, lisaks
kaks kavandatavat esindust Abu Dhabis ja San Franciscos).
Eesti alalise esinduse tugevdamine ELi juures (samuti Euroopa küsimuste asekantsleri haldusala)
on ülimalt keeruline, kui Välisministeeriumil napib raha ja kõrgelt kvalifitseeritud personali. Üks
võimalus on suurendada veelgi erialadiplomaatide arvu alalises esinduses (diplomaatide
kohtadel) nendes valdkondades, kus lähetaval ministeeriumil on pakkuda häid kandidaate (nt
kaitse- ja julgeolekuvaldkonna spetsialistid Kaitseministeeriumist, majandus- ja kaubandusala
spetsialistid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist).
Välisesinduste kategoriseerimine, mille alusel alalist esindust ELi juures paigutataks n-ö püramiidi
tippu (nagu nt Soomes), võimaldaks Eesti kõige suuremat ja tähtsamat välisesindust igakülgselt
tugevdada.
Praegu on Eestil esindus 20 liikmesriigis. Välisministeerium plaanib katta kohapealsete
esindustega kõik ELi liikmesriigid (v.a Luksemburg, Malta ja Küpros), mis tähendab esinduste
avamist Horvaatias, Bulgaarias, Sloveenias ja Slovakkias. See on õige samm 5–10 aasta
perspektiivis ehk pärast seda, kui alaline esindus Brüsselis ja Välisministeeriumi Euroopaküsimuste asekantsleri haldusala on piisavalt tugevdatud.
Keskpikas perspektiivis võiks Eesti esinduste arv ja personal ELi liikmesriikides olla veel üks
arvestatav mõõdik, mida võiks vaadelda ka ELi kogemustega diplomaatide hulga järgi.
Eesti plaanib jätkuvalt avada esindusi väljaspool Euroopat asuvates perspektiivikates riikides ja
asukohtades, et arendada peamiselt majanduskontakte ja avada turgusid. Kõige kallim ja
keerulisem viis on seda teha üksi. Otstarbekam oleks teha koostööd teiste liikmesriikidega (nt
Põhjamaad) ning kasutada ELi välisteenistuse poolt vähemalt teoreetiliselt pakutavaid võimalusi.
ELil on delegatsioone kümnetes riikides väljaspool Euroopat, sh riikides, kuhu Eesti plaanib või
võiks plaanida avada esindusi (nt Aafrikas). Eesti võiks kasutada EEASi kohalolekut neis riikides
vähemalt ajutiselt (ühe esindajaga) pinna sondeerimiseks, et veenduda esinduse avamise
otstarbekuses. Sel teemal võiks olla abi eestlastelt, kes töötavad ELi institutsioonides, eriti EEASis.

3.6. Kokkuvõte ja poliitikasoovitused
Eesti välispoliitika mõjukuse kasv ELis eeldab kvaliteetset ja piisavat inimressurssi ja raha. Eesti
alaline esindus ELi juures võiks olla asetatud (välisesinduste kategoriseerimise raames)
esmatähtsale positsioonile, mis võimaldaks seda esmajärjekorras kvalifitseeritud personali ja
rahaliste ressurssidega tugevdada. Erilist tähelepanu võiksid saada ka Eesti suursaatkonnad
Pariisis ja Berliinis, aga ka mujal liikmesriikide pealinnades. Neid suursaatkondi, nagu ka
Välisministeeriumi Euroopa-küsimuste kantsleri haldusala ning Riigikantselei ELi sekretariaati
võiks tugevdada diplomaatidega/ametnikega, kellel on põhjalikud teadmised ja kogemused ELi
eri valdkondadest. Erialadiplomaatide osakaalu suurendamine alalises esinduses Brüsselis on
samuti mõeldav.
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Infovahetus Tallinna ja Brüsseli, kuid ka Pariisi, Berliini jt pealinnade vahel ELi küsimustes võiks
olla veelgi tõhusam. Infotulva haldamine ja olulise teabe jõudmine kõikidele asjassepuutuvate
töötajateni on kriitiliselt tähtis.
Tegevus ELi juures või ELiga seotud küsimustes nõuab (noorte) Eesti diplomaatide põhjalikku
väljaõpet. Keeleoskus (peale inglise ka prantsuse ja/või saksa keel) ja (poliitiliste) kultuuride
tundmine on hädavajalik töötamiseks rahvusvahelises keskkonnas. Välisministeerium võiks
veelgi enam kaasa aidata Eesti diplomaatide sisenemisele ja kõrgetele positsioonidele tõusmisele
ELi institutsioonides, kuid ka motiveerida neid Eesti (välis-)teenistusse tagasi pöörduma. Eesti
võiks ka rohkem koolitada ja suunata oma alalisse esindusse ning ELi institutsioonidesse pädevaid
Venemaa-spetsialiste.
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4. Euroopa Liidu ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika
Kalev Stoicescu

4.1. Eesti kaitsepoliitilised hoiakud ja partnerid
Eesti välispoliitika on paratamatult julgeolekukeskne ja jääb selleks. NATO liitlaste kollektiivkaitse
ja Atlandi-ülene side on Eesti julgeolekupoliitika nurgakivi. NATO ja ELi liikmesriikide solidaarsus
tähendab Eesti huvide prismast vaadatuna liitlaste ühist poliitikat ja tegevust Venemaa
heidutamiseks ja konflikti ärahoidmiseks sõjaliste meetmetega ning tema hübriidsõjapidamisele
vastuseismiseks peamiselt mittesõjaliste vahenditega riigi ja ühiskonna kerksust tugevdades.
Eesti seisab vastu mis tahes poliitikale ja algatustele, mis nõrgestavad või seavad kahtluse alla
NATO kollektiivkaitset ja Atlandi-ülest sidet, ning suhtub ELi ühisesse julgeoleku- ja
kaitsepoliitikasse (ÜJKP) väga pragmaatiliselt, pidades silmas nii poliitilist kui ka sõjalist
kasutegurit.
Eesti kuvand ÜJKP kontekstis on valdavalt hea ning Eesti ettevaatlikku hoiakut teatud küsimustes
(nt Euroopa strateegiline autonoomia ja ELi sõjaliste operatsioonide juhtimise
eraldiseisvate/autonoomsete
juhtimisvõimete
loomine)
peetakse
õigustatuks
ja
konstruktiivseks.
Euroopa Liidu lepingu (2011) artikli 42 lõige 7 kohustab liikmesriike kõigi võimalike vahenditega
ja otseselt (ilma institutsioonide vahenduseta) toetama sõjalise agressiooni ohvriks langenud ELi
liiget. Sellel on Eesti seisukohalt eriline tähendus naaberriikide Soome ja Rootsi puhul, mis pole
NATO liikmed. Lepingu artikkel 222 näeb ette liikmesriikide solidaarse tegevuse terrorirünnakute
puhul (nt Pariisi rünnakud 2015. aasta novembris). Need klauslid täiendavad NATO
kollektiivkaitse artiklit 5.
Solidaarsust tugevdab eelkõige Eesti mitmekesine julgeoleku- ja kaitsekoostöö NATO ja ELi
tuumariikidega – USA, Suurbritannia ja Prantsusmaaga. Prantsusmaa jääb peale tõenäolist
Brexitit ELi ainsaks tuumariigiks ning ÜRO Julgeolekunõukogu alaliseks liikmeks. Saksamaa, mille
elanikkond ja majandus on suuremad kui Prantsusmaal, neid võimeid ei ole, mistõttu on ta
Prantsusmaast sõjalise tavavõimekuse poolest (sh eelkõige ekspeditsioonivõime) nõrgem. Peale
Prantsusmaa ja Saksamaa on Poola ainuke ELi tulevase esiviisiku liige, kellega Eesti teeb väga
tihedat regionaalset julgeolekukoostööd, sest Poola on pühendunud pea täielikult NATO-le ja
kahepoolsele kaitsealasele suhtele USAga.
Eesti koostööd lähimate kaitse- ja julgeolekupartneritega ei saa abstraktselt lahutada või
vaadelda kitsalt ELi, NATO, ÜRO või muudes eraldiseisvates raamides. Koostöö areng ja sünergia
tekib Eesti ja tema partnerite vastastikutest poliitilistest huvidest ning samuti osapoolte sõjalisest
kogemusest ja kasutegurist. Eesti kaitsesuhted ei ole tehingud, kuid liitlaste koostööks
motiveerimine on Eesti diplomaatide, ametnike ja kaitseväelaste igapäevatöö selleks, et kõik
asjaosalised oleksid partnerluse tulemustega rahul.
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4.2. Euroopa Liidu kaitsemõõde
ELi kaitsemõõde kidus pikka aega. Järjestikused poliitilised raamistikud ja algatused alates
Prantsusmaa ja Suurbritannia Saint-Malo deklaratsioonist 1998. aastal ei andnud tulemusi. ÜJKP
kriisiohje tsiviil- ja militaarstruktuurid – Poliitika- ja Julgeolekukomitee (PSC) suursaadikute
tasemel, Euroopa Liidu Sõjaline Komitee (EUMC) kõrgete sõjaliste esindajate osalusel jne – loodi
juba 2000. aastal, kuid liikmesriigid ei ole seni suutnud kokku leppida näiteks 2007. aastal loodud
lahingugruppide kasutamises ja nende ühises rahastamises (nn Athena mehhanism) või Euroopa
kaitsetööstuse konsolideerimises (nt BAE ja EADS ühinemise läbikukkumine 2012. aastal).
ÜJKP edendamine nõuab ELi liikmesriikide poliitilist konsensust ja rahalist panust. Euroopa
liitlased on hakanud suurendama oma kaitsekulutusi, lähtudes NATO raames (Walesi
tippkohtumisel 2014) antud lubadusest, kuid eelkõige USA presidendi jõulise käitumise tõttu. ELi
liikmesriikide huvides on üles ehitada ja tugevdada oma kaitsetööstust, et see oleks maailmas
konkurentsivõimeline ning pakuks Euroopa riikidele tipptasemel sõjatehnikat ja varustust. Ometi
nendivad eksperdid, et hüppeliselt kasvavad kaitse-eelarved ning poliitiline surve hankida
relvastust USAst võib Euroopa kaitsetööstuse arengut pidurdada ja negatiivselt mõjutada.
ÜJKP areng ei toimu abstraktsetel alustel, vaid pidades silmas Euroopa ees seisvaid ohte idas ja
lõunas. Venemaa-ohu erinev tajumine „idarindel“ ning sellest kaugemal asuvates liikmesriikides
peegeldub ühelt poolt NATO-esimesena-hoiakus (kollektiivkaitse ja liitlaste kohalolek Venemaa
heidutamiseks) ning teiselt poolt ÜJKP edendamise poliitika esiletõstmises. Eesti ja Prantsusmaa
on selles mõttes hea näide. See erinevus väljendub aga ka kaitsehangetes – idapoolsetel
liikmesriikidel on tugev poliitiline motivatsioon osta relvastust USAst, kuigi hangitakse ka Euroopa
kaitsetööstuselt, kuid läänepoolsed liikmesriigid, eriti Prantsusmaa, rõhuvad Euroopa
kaitsetööstuse arendamisele.
ÜJKP võimaldab ELis läbi viia rahuvalveoperatsioone, ennetada konflikte ning tugevdada
rahvusvahelist julgeolekut liikmesriikide sõjaliste ja tsiviilressursside abil. ÜJKP
operatiivkomponent on alates 2003. aastast toiminud 47 tsiviil- ja sõjalise operatsioonina kogu
maailmas. Eesti on näidanud operatsioonide valdkonnas paindlikkust. Kaitsealgatused ja operatsioonid, mis otseselt või kaudselt teenivad ÜJKP eesmärke, ei pea tingimata toimuma ELi
egiidi all, näiteks Euroopa interventsioonialgatus (E2I) ja operatsioon Barkhane.
25 liikmesriiki käivitasid alalise struktureeritud koostöö (PESCO) detsembris 2017, Eesti
eesistumise ajal. PESCO võib anda esmakordselt ELi kaitsemõõtmele reaalse sisu ning
käegakatsutavaid tulemusi, arvestades selle raamistiku juriidilisi aluseid ja liikmesriikide poliitilist
toetust. Niisama oluline on eurooplaste valmidus panustada rahaliselt ÜJKPsse, eeskätt PESCOga
paralleelselt käivitatud Euroopa Kaitsefondi (EDF) ja PESCO raames ellu viidavasse sõjaväelise
liikuvuse algatusse.
PESCO erineb senistest ad hoc ja poliitiliselt siduvatest koostööraamidest oma õigusliku
raamistiku ja struktureeritud protsessi poolest. PESCO hõlmab kõrgetasemeliste kohustuste
täitmist (esialgu 20 kohustust kaitsevõimete planeerimise, arendamise ja kasutamise valdkonnas)
ja ühiste kaitseprojektide arendamist (seni on heaks kiidetud 34 projekti, mis käsitlevad võimete
arendamist ja operatsioone). Eestile kõige olulisem projekt on sõjaväelise liikuvuse algatus.
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Eesti kuvand ÜJKP kontekstis on kujunenud heaks. Eesti ei ole nn ühe teema riik, kelle ainus huvi
on võidelda Venemaalt lähtuvate ohtudega, vaid ta edendab edukalt ka oma digibrändi, sh
küberkaitset, -julgeolekut ja digimajandust, ning näitab, et hoolib ka ELi lõunapoolsetest ohtudest
ja panustab nendega võitlemisse. Eesti julgeolekupoliitika aluste dokumendi viimane redaktsioon
(mai 2017) on koostatud enne PESCOt ja ÜJKP käivitamist. Dokumenti võiks ajakohastada, et lahti
kirjutada ELi roll Eesti julgeoleku tagamises ning selgitada Eesti julgeolekupoliitikat ELis.
Eesti huvides on kinnistada PESCO ja EDFi käivitamist ELi Nõukogu eesistumise ajal 2017. aasta
teisel poolel. Alalise struktureeritud koostöö edenemine oleks ka Eesti edulugu. Eesti võiks teha
ettepanekuid ÜJKP poliitilise profiili tõstmiseks, nt pakkudes välja ELi Nõukogu korrapärased
kohtumised Kaitsenõukogus, et arutada ÜJKP arengut.
Eesti peaks tegema suurt tööd, et selgitada oma elanikkonnale ELi rolli meie riigi julgeoleku
tagamises. NATO kollektiivkaitse ja liitlaste ettenihutatud kohalolek kipub varjutama pea
täielikult ELi kaitsemõõtme, mis toetab Eesti laiapõhjalist riigikaitset ja tugevdab riigi ja ühiskonna
kerksust.

4.3. Eesti ÜJKP poliitika ja huvid
ELi Nõukogu eesistujana rõhutas Eesti 2017. aastal kolme ÜJKP sammast: ELi globaalse strateegia
(ELGS, juuni 2016) rakendusplaani täitmine, ELi-NATO koostöö edendamine ning Euroopa
Komisjoni Euroopa kaitse tegevuskava elluviimine.
Lisaks sõnastas Eesti toona ÜJKP valdkonnas oma esmaeesmärgid, mida ta püüab aktiivselt
tegutsedes saavutada.
-

-

-

-
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Liikmesriikide kaitsekulutuste suurendamine ja tõhustamine. Sõjaliste võimete
loomine ja tugevdamine on Euroopa julgeoleku ja kaitse usutavuse eeldus, sh Euroopa
liitlaste panusena NATOs. PESCO on sõjaliste võimete (mis puudutab liikmesriikide
kaitsetööstust) loomise mootor, mille abivahenditeks on olemasolevate ja vajalike
võimete väljaselgitamine (CARD)20 ning nende loomise ja tugevdamise rahastamine
EDFi abil. Eesti kulutab riigikaitsele üle 2% oma SKPst ja vähemalt 20% kaitse-eelarvest
hangetele, andes nii positiivset eeskuju teistele liikmesriikidele.
ELi operatsioonide ühise rahastamise suurendamine. ELi valmisolek kasutada
kriisiolukordades lahingugruppe (alates 2007), milles ka Eesti on regulaarselt
osalenud, eeldab ühise rahastamise suurendamist.
Olukorrateadlikkuse ja otsuste tegemise parandamine. See hõlmab hübriid- ja
küberohte ning liikmesriikide ja ELi institutsioonide koostööd, sealhulgas luureinfo
vahetust ja analüüsi ning ühiseid õppusi (ka poliitilisel/strateegilisel tasandil).
ELi ja NATO koostöö praktilise koostöö tõhustamine. Kahe organisatsiooni koostöö
peaks keskenduma küberkaitsele, kuid ka kahese kasutusega taristule ja riigipiiride
ületamise protseduuridele (sõjaväelise liikuvuse algatus, sh nn sõjaline Schengen).
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2017. aasta Eesti eesistumist, sh toona tehtud otsuseid ÜJKP valdkonnas (PESCO, EDF), hindavad
ELi partnerid väga kõrgelt. Eesti on seejärel aktiivselt osalenud ka mitteametlikes aruteludes, mis
puudutavad näiteks NATO ja ELi koostööd, sõjalist liikuvust ja Euroopa kaitse tulevikku.
Viimaste aastate suundumused rahvusvahelises poliitikas esitavad Eestile ja teistele Balti riikidele
põhimõttelisi väljakutseid. EL ei ole võimeline ega soovigi NATOt ja selle kollektiivkaitset
asendada, kuid USA on sunnitud üha rohkem Hiina ohjeldamisele ja heidutamisele pühenduma
ning Euroopa liitlased peavad seetõttu rohkem osalema koorma jagamises.

4.4. Euroopa strateegiline autonoomia ja Euroopa interventsioonialgatus
Euroopa strateegiline autonoomia (ESA) on ÜJKP kõige olulisem poliitiline kontseptsioon. ESA
tähendab selle esitajate (peamiselt Prantsusmaa) sõnul ELi liikmesriikide võimet sõnastada oma
prioriteete ja teha otsuseid ning omada ja luua vajalikke võimeid. ÜJKP kontekst hõlmab
diplomaatilisi ja sõjalisi võimeid, kuid ESA peaks laiemas tähenduses sisaldama ka majanduslikke
ja kaubanduslikke aspekte, kuivõrd ELi mõju avaldub peamiselt tema pehmes jõus.
ESA muutus taas aktuaalseks ELi üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia (EUGS)
vastuvõtmise ja PESCO käivitamise järel. ESA toetajad väidavad, et Euroopa peab võtma endale
NATO koorma jagamises suurema osa – pöörates tähelepanu tulemusele ehk raha eest saadud
võimete kvaliteedile, mitte ainult kaitse-eelarve suurusele – ning peab samuti välja töötama
tulevikustrateegia selleks puhuks, kui USA poliitiliselt ja sõjaliselt Euroopa kaitsest eemaldub.
Eesti teadvustab neid vajadusi ja väljakutseid, kuid ei soovi, et Euroopa erilise põhjuseta häiriks
poliitiliselt USAd ja Atlandi-ülest sidet; Eesti rõhutab, et ESA on üldiselt segaselt sõnastatud ja
vajab kindlasti selgitamist. Vasturääkivad ja ebareaalsed ideed nagu n-ö Euroopa armee peaksid
olema debatist kõrvaldatud ning Eestil on sel teemal olnud väga selge seisukoht.
ESA praktilised eesmärgid on Eestile arusaadavad ja vastuvõetavad, sest Eesti on pragmaatiline
ning taotleb reaalseid tulemusi, sh eeskätt sõjalisi võimeid. ESA hõlmab Euroopa
interventsioonialgatust (EI2), mis loodi Prantsusmaa eestvedamisel vabatahtlikul alusel, mitte ELi
egiidi all nimelt selleks, et kindlustada operatiivsust ning vältida asjast mittehuvitatud
liikmesriikide võimalikult takistavat tegevust. Eesti on sellega ühinenud. Algatus võimaldab luua
sihipäraseid minikoalitsioone, mis käivitavad operatsioone Sahelis või mujal Aafrikas või LähisIdas ning on võimelised tegutsema sarnaselt Suurbritannia poolt loodud
ühendekspeditsiooniväele (JEF). EI2 on kahtlemata Eestile kasulik raamistik, kuigi osalemine
operatsioonides tuleks iga kord eraldi otsustada.
Eesti on aktiivselt osalenud ESAga seotud aruteludes Brüsselis ja suutnud mingil määral veenda
teisi liikmesriike, eelkõige Prantsusmaad, arvestama Eesti seisukohtadega. Eesti esindajad võiksid
Prantsuse ja ka Saksamaa kolleegidega Brüsselis, Pariisis ja Berliinis veelgi tihedamalt suhelda, et
selgitada Eesti huve ESAs, eriti mis puudutab NATO tarbetu dubleerimise vältimist ELi poolt.
Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni 2019. aasta novembris NATO kohta tehtud avaldus,
mis oli nähtavasti ajendatud soovist ennast näidata ELi uue kindlameelse liidrina, võib ESA ja EI2
arengut kahjustada, kui seni kõhklevad liikmesriigid muutuvad tõrjuvaks. Eesti huvides on
säilitada väga häid poliitilisi ja kaitsealaseid suhteid nii USA kui ka Prantsusmaaga, mistõttu nende
omavaheline vastandumine oleks Eesti jaoks tõsine väljakutse.
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4.5. Sõjaväeline liikuvus
See PESCO raames tehtud algatus toetab kollektiivkaitset ja seostab praktilises plaanis Euroopa
Liitu NATOga.
Sõjaväeline liikuvus on Eestile riigikaitse seisukohalt väga oluline, kuna võimaldab liitlasvägede
rasketehnikal ületada riigipiire ja liikuda saabumis- ja paikemiskohtadest mööda maanteid ja
raudteid ning ületada sildu ja transpordisõlmi. Tegemist on väga tehnilise valdkonnaga.
Liitlasvägede riigipiirde ületamise korra maksimaalne lihtsustamine eriti suurte väekoondiste
jaoks ehk nn sõjaline Schengen, mille toimimist saab kontrollida nt Defender 2020 õppustel ja
mis on ülioluline kaitseaspekt ka rahuajal, on sõjaväelise liikuvuse algatuse lihtsam pool.
Sellega tuleb Eesti kindlasti toime juba praegu. Balti riigid on kokku leppinud, et nad võimaldavad
liitlasvägedel oma riigipiire ületada kuni 2 tunni jooksul. Liitlasvägede viibimine vastuvõtva riigi
territooriumil on NATO raames ja kahepoolselt reguleeritud, kuid piiriületuse hõlbustamine
teiste liitlaste poolt (nt Poola-Leedu piiril) nõuab jätkuvalt jõupingutusi.
Sõjaliselt tähtsa tsiviiltaristu parendamine Eestis on keerulisem juba ainuüksi ettevalmistustöö
mahu ja ekspertide ülekoormatuse tõttu. Kaitseministeerium hindab Eesti vajadusi ning on väga
oluline, et Eesti esitaks pikema viivituseta oma vajadused ELile.
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker esitas 2017. aasta septembris peetud
aastakõnes ambitsioonika eesmärgi Euroopa Kaitseliidu loomiseks 2025. aastaks. Sõjaväelise
liikuvuse algatus, mis haakub otseselt selle eesmärgiga, arenes aastatel 2018–2019 tempokalt.
See on ELi üks tähtsamaid transporditaristu ettevõtmisi ajakohastatud Euroopa ühendamise
rahastu kõrval.
Taristut, regulatsioone ja protseduure hõlmav sõjaväelise liikuvuse tegevuskava on seni kõige
käegakatsutavam ja olulisem ELi panus liikmesriikide kaitsevõimesse, kollektiivkaitsesse ja
kriisiohje suutlikkusse. Taristu mõttes tähendab sõjaväeline liikuvus kahese (tsiviilse ja sõjalise)
kasutuse võimaluste kasutamist üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) poliitika raames.
ELi eelarveperioodil 2021–2027 on kavandatud 6,5 miljardit eurot kahese kasutusega taristu
loomiseks ja parendamiseks. Finantseerimise aluseks on ELi sõjalise staabi EUMSi sõjalised
nõuded, mille väljatöötamisel osales ka Eesti, ning koostöös NATOga tehtud puudujääkide
analüüs. TEN-T ja sõjaväelise liikuvuse nõuete ja vajaduste kattumine on umbes 94%. Enamik
kahese kasutusega taristu objekte kvalifitseerub rahastamiseks Euroopa ühendamise rahastust.
Sõjaliste nõuete ülevaatamine kestab 2019. aasta lõpuni. Kahese kasutuse mõttes parendatud
taristu (nt sillad) võimaldab ka paremate alternatiivsuundade kasutamist tsiviiltranspordis
veokite ja rongidega.
Euroopa Komisjon teeb kindlaks taristusse investeerimise prioriteedid 2020. aastal ning EL võtab
enda kanda kuni 50% projektide maksumusest.
Sõjaväeline liikuvus on EDA, Euroopa Komisjoni, EEAS (sh EUMS) ja liikmesriikide jõupingutus ning
ELi ja NATO koostöö lipulaev. Kollektiivkaitse tõhusus Balti riikides sõltub mitte ainult liitlaste
võimest ja valmidusest siirda lisavägesid õhutsi, meritsi või maismaad pidi, vaid ka kohalikust
transporditaristust, mis võimaldab neil operatsioonitandril rasketehnikaga liikuda.
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4.6. Eesti-Prantsuse julgeoleku- ja kaitsekoostöö
Eesti ja Prantsusmaa on väga erinevad riigid, kuid ometi roteeruvad ettenihutatud kohaloleku
(eFP) Prantsuse kontingent Tapal (umbes 300 sõjaväelast) ning Eesti kontingent Gaos (kuni 95
kaitseväelast), Prantsuse operatsiooni Barkhane raames Malis. Kahe riigi julgeoleku- ja
kaitsekoostöö on viimase kümne aasta jooksul võimsalt arenenud.
Mitmekesine koostöö sisaldab poliitilist ja strateegilist dialoogi, sõjalisi operatsioone Aafrikas,
eFP ja Balti õhuturvet, sõjalisi õppusi Läänemere piirkonnas, küberkaitset, kaitsehankeid jmt.
NATO ja ELi liikmesus on kahe riigi koostöö vundament, kuid tegelik huvi tuleneb poolte soovist
kaasata võimekaid partnereid võtmetähtsusega operatsioonidesse ja missioonidesse, mis
puudutavad otseselt nende riiklikke huve. Väljakujunenud kaitsealane suhe nii ELi, NATO, ÜRO
kui ka kahe- ja mitmepoolses raamistikus on Eestile ja Prantsusmaale poliitiliselt ja sõjaliselt
kasulik ning hea eeskuju teistele ELi ja NATO liitlastele ja partnerriikidele.
Eesti on osalenud ja osaleb jätkuvalt operatsioonides Aafrika mandril ja mujal. Neid operatsioone
iseloomustavad väga erinev geograafiline ümbrus (India ookean Aafrika Sarve ümbruses, Mali
poolkõrb Sahelis ja Kesk-Aafrika Vabariigi savann), mandaat (piraatlusevastane võitlus,
rahuvalvepatrullid, väekaitse, kohalike jõudude väljaõppe) ja egiid (EL, ÜRO, Prantsusmaa
operatsioon).
Viimase kümne aasta jooksul hoogsalt arenenud partnerlusest Eesti ja Prantsusmaa vahel koorub
välja mitu olulist poliitilist sõnumit ELile ja NATO-le. Need on kahtlemata kasulikud ka Eestile.
-

-

-

Eesti on arvestatav ja usaldusväärne partner, kes ei kõhkle osalemast nõudlikes
rahutagamise operatsioonides, millest on liitlastel ja ELil tervikuna poliitiline ja
sõjaline kasu.
Kollektiivne ohuhinnang „silub“ ELi/NATO liikmesriikide erinevad ohutajud ning
tugevdab liitlaste solidaarsust. Eesti ei alahinda lõunapoolseid ohte ja Prantsusmaa ei
alahinda ida suunalt tulevaid ohte ning mõlemad riigid on valmis teineteist toetama.
Kahe riigi partnerlus ei ole tehingu maiguga, sest see algas aastaid enne Venemaa
agressiooni Ukraina vastu ja NATO liitlaste kohalolekut alliansi idatiival.
Kahe- ja mitmepoolne kaitsekoostöö liikmesriikide vahel peab olema paindlik ja
efektiivne ning see on ELile kasulik ka siis, kui sõjalised operatsioonid ei toimu ELi lipu
all (nt operatsioon Barkhane).

Eesti ja Prantsusmaa kaitsekoostöö püsib tugevana. Prantsusmaa on teatanud eFP kontingendi
saatmist Eestisse 2021. aastal ning Eesti on hiljuti suurendanud oma kontingendi suurust 50
inimeselt 95-le operatsioonis Barkhane, mis hõlmab ka eriüksuslasi ja kontingendi mandaadi
laiendamist. Eesti saadab jätkuvalt ohvitsere ka ELi väljaõppemissioonile Malis (EUTM).
Eesti on Prantsusmaale väga hea pidepunkt ja näide laiendamaks koostööd teiste Balti ja Põhjala
riikidega. Eesti teeb õigesti, kui süvendab kaitsepartnerlust Prantsusmaaga ja Saksamaaga,
kuivõrd üleatlandiline side võib vaatamata Eesti soovile ja jõupingutustele pikema aja jooksul
muutuda. Eesti ja Prantsusmaa partnerlus mõjub hästi Eesti kuvandile ELis ja eriti ÜJKP
kontekstis. Mõlemad riigid peaksid senisest aktiivsemalt reklaamima oma koostööd liitlastele ja
partneritele.
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Eesti peaks püüdma kapitaliseerida oma panust Aafrika (Saheli) stabiilsuse tagamisse. Käimas on
Aafrika uus n-ö jagamine, mis tähendab Hiina ja Venemaa üha suuremat aktiivsust, kuid EL ja selle
liikmesriigid, eriti Prantsusmaa, on samuti huvitatud oma majanduslike huvide kaitsmisest
paljudes Aafrika riikides. Eestil on võimalus proovida Aafrika riikide digiturule siseneda, kasutades
selleks otstarbeks koolitatud diplomaate ja EASi esindajaid.

4.7. Sõjalised võimed ja kaitsetööstus
Eesti on eeskujuks teistele ELi liikmesriikidele, kulutades riigikaitsele koos vastuvõtva riigi toetuse
kuludega ning erakorraliste kaitseinvesteeringutega üle 2% SKPst. Eesti eeskujulikkust rõhutab
kaitse-eelarve optimaalne kasutamine: personalikulud 34%, hanke- ja investeeringukulud 24%
(see ületab NATOs kokku lepitud 20% alammäära) ning muud kulud 42%, sh osalemine
rahvusvahelistes operatsioonides.
ÜJKP puhul on Eesti peamine huvi arendada koos partnerriikidega sõjalisi võimeid, millest on
reaalselt kasu NATO heidutuses ja kaitses Läänemere piirkonnas. Eesti kaitsetööstus – kuigi
mahult suhteliselt väike – areneb ning muutub uuenduslikuks ja konkurentsivõimeliseks.
Kaitsetööstus võib saada olulise arengutõuke Euroopa kaitsefondi (EDF) uutest projektidest ja
investeeringutest. EDF toetab ELi konkurentsivõimelist ja innovaatilist kaitsetööstust.
Kaitsetööstuse käive ulatub peaaegu 100 miljardi euroni ning on 0,5 miljoni otsese ja 1,2 miljoni
kaudse töökohaga üks olulisemaid ELi tööstusharusid. Eestile on eriti oluline, et EDFi kaudu on
võimalik Euroopa kaitseprojektides osaleda ja partnereid leida ka väikestel ja keskmise suurusega
ettevõtetel. Eesti otsene huvi EDFis on investeeringud ja projektid Eesti kaitsetööstusesse, millel
on isegi Eesti ettevõtete profiili ja suurust arvestades suur potentsiaal.
Enne PESCO ja EDFi käivitamist oli Eesti kaitsetööstuse rahvusvaheliste projektide rahaline
väärtus (peamiselt NATO kontekstis) väga väike. Nüüd on tunda infovahetuse ja suurte firmadega
(nt KMW, MBDA, Nexter), kuid ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega
koostöövõimaluste tekkimise mõju. Näiteks Milrem Robotics juhib iMUGSi projekti koostamist,
milles osalevad ka Läti, Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia ja Hispaania. Projekti
õnnestumine tooks Eestisse 8 miljoni euro suuruse arendustoetuse.

4.8. Kokkuvõte
NATO kollektiivkaitse on Eesti kaitsepoliitika alustala. Samal ajal Eesti väärtustab ja toetab
aktiivselt ELi ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat (ÜJKP), mis tugevdab liikmesriikide kaitsevõimet
ja täiendab allianssi. Eesti poliitika ÜJKP raames on väga selge ja pragmaatiline. Eesti ei too lauale
uusi probleeme, vaid püüab olemasolevaid konstruktiivselt lahendada. Eesti sõnastas oma ÜJKP
esmatähtsad eesmärgid 2017. aastal ELi Nõukogu eesistumise raames: liikmesriikide
kaitsekulutuste suurendamine ja efektiivsemaks muutmine, ELi operatsioonide ühisrahastamise
suurendamine, olukorrateadlikkuse ja otsuste tegemise parandamine ning ELi ja NATO praktilise
koostöö tõhustamine.
Alaline struktureeritud koostöö (PESCO) ja Euroopa Kaitsefond (EDF) käivitusid Eesti ELi Nõukogu
eesistumise ajal. Eestil oli hea võimalus ennast näidata tegijana, kes mõjutab ÜJKP arengut.
Eestile on ÜJKP suurim väärtus sõjaliste võimete loomine PESCO ja EDFi raames ning sõjaväelise
liikuvuse algatuse kaudu, et suurendada Euroopa liitlatse kaitsevõimet ning toetada NATO
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kollektiivkaitset. Sõjaväelise liikuvuse algatus on Eestile üks kõige olulisemaid PESCO projekte,
mille kujunemisel on Eesti edukalt kaasa rääkinud. Eesti poliitika mõju ja tulemuslikkus ÜJKP
raames ning veelgi parema kuvandi loomine sõltub optimaalselt doseeritud aktiivsusest ja
nähtavusest nendes valdkondades.
Pärast Brexitit on Eesti kõige olulisem ELi kaitsepartner Prantsusmaa. Eesti kaitsekoostöö
Prantsusmaaga on mõlemale poolele poliitiliselt ja sõjaliselt kasulik, eeskujuks teistele ELi
liikmesriikidele ja partneritele, kuid vajab laiemat tutvustamist.
Euroopa strateegilise autonoomia (ESA) poliitiline sisu ja eesmärk tekitab Eestile jätkuvalt
küsimusi. Eestile on tähtis mõjutada seda, millise sisu see praktikas saab, et tagada Eesti huvide
arvessevõtmine. Eesti ei ole huvitatud poliitiliste õhulosside ehitamisest, mis tekitavad lõhesid
ELi liikmete vahel ning kahjustavad üleatlandilist sidet.
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5. Euroopa Liidu idapartnerlus
Rein Oidekivi ja Kristi Raik

5.1. Eesti aktiivsus ELi idanaabruses
Euroopa Liidu ja kuue partnerriigi (Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina,
Valgevene) vahel 2009. aastal loodud idapartnerlusprogramm on andnud Eestile suurepärase
võimaluse kasutada oma kogemusi ja teadmisi varem Nõukogude Liidu võimu alla kuulunud IdaEuroopa riikide kohta ning aidata kaasa nende demokraatlikule arengule ja koostöö
süvendamisele ELiga. Arvestades geograafilist paiknemist, lähiajalugu ja seni veel võrdlemisi
levinud vene keele oskust, hinnatakse Eestit postsovetliku ruumi asjatundjana. Eesti aktiivsust ja
huvi peetakse loomulikuks, kuna demokraatia edenemine ja stabiilsus idapartnerlusmaades
mõjutab otseselt regiooni arengut ja ka ELi idapiiri turvalisust. Eesti pühendumust ELis
tunnustatakse.
Eesti valis ELi idapoolsete naabrite reformide toetamise ühise välispoliitika valdkonnas oma
prioriteediks kohe pärast ELi liikmeks saamist 2004. aastal. Eesti Idapartnerluse Keskuse (EIPK)
loomine 2011. aastal ja selle pidev arendamine nii koolituskeskuse kui ka mõttekojana on lisanud
Eesti idapartnerluspoliitikale ja -praktikale vajalikku keskendatust, sügavust ja paindlikkust. Eesti
tegevust on rahvusvaheliselt märgatud ja sellel on hea maine, mida intervjuudes tunnustati.
Eestis on EIPK idapartnerlusriikides elluviidavate programmide ja projektide koordineerija ja
järelanalüüside tegija. Peale idapartnerlusriikide toetamise ja ühiste ettevõtmiste läbiviimise
tegeleb EIPK nende maade ja koostöösidemete tutvustamisega Eesti ühiskonnas. 2018. aasta
seisuga on EIPK koolitanud üle 1500 eksperdi, korraldanud üle 200 õppevisiidi ja koolituse,
avaldanud üle 35 uurimuse, korraldanud 6 idapartnerluse aastakonverentsi ja kümneid
väiksemaid üritusi nii ministrite kui ka ekspertide tasandil.
Mõned intervjueeritud ametnikud ja diplomaadid soovitasid Eestile koostööprogrammides
keskenduda eeskätt idapartnerlusele, st oma vahetumale huvile, jättes lõunanaabruse maadega
tegelemise riikidele, kel on nendega suurem geograafiline ja ajalooline kokkupuude ning
oskusteadmised. Teiste arvates oleks siiski mõttekas näidata üles huvi ELi lõunanaabruse suhtes,
sest praeguse Euroopa ühe suurima väljakutse, nimelt pagulasprobleemi lahendamisel
lähteriikides ja põgenike ümberpaigutamisel ELi riikidesse oodatakse kõikide liikmesriikide
solidaarsust. Käesolevas uuringus järeldame, et Eesti huvides on osaleda kas või piiratud määral
lõunanaabruspoliitikas, et saada infot otseallikast, kujundada oma seisukohti, olla
ettevalmistatud uuteks arengusuundumusteks ja mõjutada otsuseid.

5.2. Individuaalne lähenemine partnerriikidele
Kuuest idapartnerlusriigist neli (Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene) on ka Eesti
arengukoostöö prioriteetsed sihtriigid. Kui Gruusia, Moldova ja Ukraina viimased valitsused on
väljendanud kindlat soovi järjepidevaks ja tihedaks lõimumiseks ELiga – sõlmitud on ka
assotsiatsioonilepingud ja vabakaubanduslepingud (AA/DCFTA) –, siis Valgevenes on jätkuvalt
sügav demokraatia defitsiit, mis takistab suhete süvendamist ELiga. Muutunud ei ole Valgevene
suund tihedamale lõimumisele Venemaa Föderatsiooniga kuni liitriigi loomiseni; arusaamad
liitriigi olemusest on Minskil ja Moskval sageli küll erinevad. Viimasel paaril-kolmel aastal on
Valgevene režiim andnud märku huvist luua ELiga tihedamaid suhteid, ent enam kui 25 aastat
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riiki valitsenud presidendi vastu on usaldus lääneriikides vähene. Minskist Lääne poole tehtud
positiivseid avaldusi ei ole alati olnud põhjust siiraks pidada. Üldjuhul on neid käiku lastud selleks,
et saada Moskvalt soodsaid majanduslepinguid või laenuraha. Koostööprogramme ajendab
praegu eeskätt ELi ja Valgevene ühine piir ja lootused positiivsele arengule Valgevenes lähimas
tulevikus. Valgevenega seotud koostöö ja programmide maht on otseses sõltuvuses Minski
reaalsetest sammudest õigusriigi arendamisel, majanduse ja ideoloogilise sõltumatuse
kindlustamisest ning koostööst Lääne demokraatlike institutsioonidega. Oluline näitaja
Valgevene käitumise hindamisel ja ühistöö tegemisel on ka Gruusia ja Ukraina territoriaalse
terviklikkuse jätkuv ja reservatsioonideta tunnustamine Minski poolt.
Vaatamata sisepoliitilise stabiilsuse võnkumisele Gruusias, Moldovas ja Ukrainas, on nende
riikide
ametlik
välispoliitika
väljendanud
selget
huvi
ELi
perspektiivi
ja
idapartnerlusprogrammides osalemise suhtes. Seetõttu on tähelepanu ja ulatuslikuma koostöö
suunamine nimetatud kolmele partnerriigile ning selleks vajaliku raha leidmine igati
põhjendatud. Moldova puhul tasub kaaluda Eesti suursaatkonna avamist. Mitme liikmesriigi
diplomaadid ja ELi institutsioonide ametnikud avaldasid intervjuudes imestust selle üle, et
Moldovat prioriteetseks arenguabi sihtriigiks nimetades puudub Eestil Chişinăus suursaatkond,
samal ajal kui Moldova on Tallinnas suursaadiku tasemel esindatud.
Armeenia, kellel on olemas ELiga süvendatud partnerluslepe CEPA, ning Aserbaidžaani ja
Valgevene puhul tuleb partnerluskoostöös edasi minna veelgi individuaalsema lähenemisega,
võttes arvesse nende riikide huve, võimalusi ja vajadusi, aga ka sise- ja välispoliitilisi ning
majanduslikke arengusuundumusi. Kindlasti ei ole otstarbekas vähendada nende riikidega
tehtavaid koostööprojekte ja selleks vajalikke summasid, et suunata vabanevaid ressursse
prioriteetsete partnerriikide projektidesse. Summad, mida kulutatakse näiteks
partnerlusprojektides Armeenias ja Aserbaidžaanis, on eelisriikidesse panustatuga võrreldes
küllaltki tagasihoidlikud, ja nende ümbersuunamine uut kvaliteeti kaasa ei tooks. Väheneks aga
Eesti oskusteabe mitmekesisus ja üldisem haare, kahaneksid nähtavus ja maine.
Idapartnerluse programmi üksikud projektid aitavad keskenduda iga riigi eripäradele ja
vajadustele. Partnerlussuhete arenemisel saab üha olulisemaks individuaalse lähenemise
süvenemine – kõigi kuue riigi kultuuriline, ajalooline ja religioosne taust on küllalt erinev.
Ajalooline kogemus annab Eesti spetsialistidele seni veel eelise teada ja tunnetada partnerriikide
eripära. Mitmelgi moel aitab koostöö korraldamisele kaasa (post)nõukoguliku mõtteviisi
tundmine – seda on nendes riikides säilinud, ehkki paratamatult hääbumas. Jätkuvalt on laialt
levinud vene keel suhtlemiskeelena. See on neis riikides seni konkurentsitult esimene võõrkeel,
inglise keelt valdab pigem ühiskondlik eliit.
Jätkata tuleb ka ühiskoolituste ja seminaridega – need aitavad püstitada sarnaseid eesmärke,
suurendada partnerriikide ühistunnet ja vastastikust koostööd, heas mõttes ka omavahelist
konkurentsi. Ühiskoolituse formaadid on mitmekesised ja paindlikud: ühisseminarid kolme ELiga
tihedamaid sidemeid omava riigiga (Ukraina, Gruusia, Moldova) või ka kõiki kuut riiki kaasates.
Kaaluda tasub raamistikku, kus Ukrainale, Gruusiale ja Moldovale lisandub vaid üks ülejäänud
kolmikust. Asjakohane on edasi minna kavadega, kus Eesti juhitavatesse projektidesse on
kaasatud ELi võtmeriikide esindajaid ja ressursse (Saksamaa, Prantsusmaa jt).
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Idapartnerlusriikide olemuse, poliitika, majanduse ja julgeoleku paremaks mõistmiseks, samuti
Venemaa poolt kunagi Nõukogude Liitu kuulunud lähiriikidele suunatud käitumismallide ja
poliitika nüansseeritumaks analüüsiks tasub tihendada kontakte ka Kesk-Aasia riikidega
(Kasahstan, Usbekistan, Kõrgõzstan, Türkmenistan, Tadžikistan). Kuigi need riigid ei kuulu
idapartnerlusprogrammi ja ELi perspektiivi neil ei ole, on tegemist idapartnerlusriikide
traditsiooniliste koostööpartneritega, millega on säilinud majanduslikud, aga ka kultuuri- ja
haridussidemed. Idapartnerlusriikides toimuvatel poliitilistel ja ühiskondlikel muutustel on KeskAasia riikide arengule küllaltki vahetu mõju. Vajadusest nendele riikidele enam tähelepanu
pöörata on rääkinud ka ELi kõrge esindaja. Valitud teemade puhul tasub kaaluda ka Kesk-Aasia
riikide (eeskätt Kasahstani ja Kõrgõzstani) esindajate kaasamist mõnesse idapartnerluskoostöö
ettevõtmisse.
Eestil on olnud ja käimas arvukalt projekte nii riigi- kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, Eesti on
nõustanud ümberkorraldusi juhtimise ja teenuste osutamiste paremaks korraldamiseks jne. Eesti
rahvusvaheliselt kõrge maine avalike digiteenuste edendamisel on nõutud ja aktuaalne
partnerluskoostöö, kuna aitab kaasa korruptsiooni vähendamisele, juhtimise ja asjaajamise
läbipaistvusele ning tõhususele. Digiarenguga kaasas käiv küberkaitsevõimekus on samuti oluline
teema – digimaailm on väga haavatav just vaesema kodanikkonnaga riikides.

5.3. Poliitilised prioriteedid
ELi idapartnerluspoliitikat mõjutab paratamatult Moskva, kellel on kõnealuses regioonis
varjamatud poliitilised, majanduslikud ja julgeolekualased huvid. Üha enam ennast ELi
väärtustele ja tegemistele vastandades tõlgendab Venemaa ELi ja idapartnerlusriikide koostöö
süvenemist kui ebalojaalset käitumist viimaste poolt, mis kahjustab Moskva huve.
Rahulolematust on tihtilugu väljendatud veterinaar- ja/või tollipiirangute kehtestamisega. Kõige
rängemas vormis on Venemaa vastumeetmed avaldunud Ukrainas, kus ELi assotsiatsioonileppe
sõlmimise küsimus andis tõuke sündmustele, mis viisid Krimmi annekteerimiseni ja sõja
puhkemiseni Ida-Ukrainas.
ELi tegevuste planeerimisel ja elluviimisel tuleb arvestada Venemaa poliitilist ja majanduslikku
mõju regioonis, ent see tohi saada takistuseks koostööle idapartnerlusprogrammi raames. Eesti
sihiks on olnud hoida idapartnerluspoliitika lahus Vene-teemast ja aidata idapartnereid nende
endi huvidest lähtuvate eesmärkide täitmisel. Demokraatlike institutsioonide, õigusriigi ja
majanduse arengut soodustav pragmaatiline toetus partnerriikidele aitab pikemas perspektiivis
suurendada stabiilsust ja riikide suutlikkust Venemaa survele ja laialdasele mõjutustegevusele
vastu seista.
Eesti on toetanud järjekindla ELi toetuse säilitamist idapartnerlusriikidele. Mõistagi on Eesti
huvides mitte lubada anda Venemaale signaale, mis vähemalgi määral aktsepteeriks
jõuvahendite kasutamist, sh sõjalist jõudu, et naaberriike oma mõjusfäärile allutada.
Otsustav tähtsus partnerlusriikide kodanikkonna tihedamaks lõimumiseks on strateegilisel
kommunikatsioonil. Peale Venemaal toodetud telesaadete ja –kanalite on partnerlusriikides
järjest laiemalt levimas Vene sotsiaalmeediavõrgustikud (Odnoklassniki, Vkontakte) ja
meediaportaalid (Yandex, Rambler), mida kasutatakse laialdaselt Lääne- ja ka ELi-vastaseks
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propagandaks, vastandumiseks ja Moskva mõjusfääri kindlustamiseks. Eesti on aktiivselt kaasa
aidanud strateegilise kommunikatsiooni kaasamisele ELi idapartnerluspoliitikasse.
Idapartnerluse strateegiliste eesmärkide üle on ELis korduvalt vaieldud, ilma et liikmesriigid
oleksid jõudnud üksmeeleni. Pärast 2020. aastat on partnerlusmaade põhisuund järkjärguline
lõimumine ELi siseturuga. Majandusliku lõimumise, kaupade ja teenuste vastastikuse
sisenemisega turule ning tööjõu liikumisega käib kaasas ka mõttemallide teisenemine.
Liitumisperspektiivi puudumine muudab keerulisemaks partnerriikide motivatsiooni säilitamise
suhetes ELiga. Eesti toetab järjekindlalt laienemist ka idapartnerluse riikidesse, kuid tingimusel,
et riigid täidavad liikmeks saamise nõuded. Samal ajal on Eesti pigem pragmaatiliselt
keskendunud partnerite toetamisele ja hoidnud madalamat profiili strateegilistes aruteludes, kus
üksmeele saavutamine on lähiajal võimatu. Eesti pragmaatilist panust tõsteti intervjuudes
korduvalt esile.
Samal ajal on süvenemas mõne ELi riigi n-ö väsimus, mis väljendub idapartnerite tihedamat
lõimumist tõrjuvas retoorikas. Mõni liikmesriik on hakanud taas tugevamalt näitama soovi asuda
Venemaaga suhteid normaliseerima ning vältima teemasid ja samme, mille suhtes Moskva on
olnud rahulolematu. Viimaste hulka arvatakse ka ELi suurenev aktiivsus idapartnerlusprogrammi
raames. Sellega saadetakse partnerlusriikidele väga halbu signaale, mis kahjustavad
koostöömeelsemate riikide silmis ELi usaldusväärsust ja tegevuse edukust.
Eestile on olulised 2020. aasta suvesse planeeritud idapartnerluse tippkohtumise tulemused ja
ühisavalduse sõnastus. Avaldus peab olema ambitsioonikas, edasi liikuma senistelt
positsioonidelt ja püstitama konkreetseid eesmärke. Eestil on olemas nii huvi kui ka võimalused,
et koostöös samameelsete riikidega saavutada rahuldust pakkuv tulemus.
Praktilises koostöös tasub laialdasemalt pühenduda mestimise (ingl twinning) programmi
võimalustele, tagada selle tegevuse ELi-poolne rahastus ja eesmärgipärane kasutamine.
Nüüdisaegse ja tõhusa haldusstruktuuri loomine idapartnerlusriikides on nende riikide arengus
võtmetähendusega ülesanne. Kuigi suuresti samadel teemadel panustab ka Eesti Idapartnerluse
Keskus riiklikke arengukoostöö vahendeid, lubaksid mestimisprojektide kaudu saadud
lisavahendid ellu viia laiemaid programme ning parandada seeläbi ka Eesti nähtavust ja mainet.
Viimane eeldab Eestilt aga projekti juhtriigi staatust. Eesti spetsialistid on 15 aasta jooksul olnud
väga laialdaselt kaasatud teiste riikide juhitud mestimiskavadesse. Seal praktilisi kogemusi
omandanud spetsialistid on võimalikud kandidaadid Eesti mestimiskavades osalemiseks ja ka
nende juhtimiseks. Vestlustes Euroopa Komisjonis ja ELi välisteenistuses on samuti viidatud
huvile ja usaldusele Eesti vastu ning avaldatud lootust, et Eesti on idapartnerlusriikide
mestimisprojektides veelgi aktiivsem ja nähtavam. Positiivseks eeskujuks tuuakse Poolat ja
Leedut.

5.4. Kokkuvõte ja poliitikasoovitused
Nii Eesti kui kogu ELi suhete tihendamine idapartnerlusriikidega on Eesti strateegiline huvi. Eesti
peab jätkama ja võimalusel veelgi suurendama pühendumist ja panustamist EL idapartnerluse
raames. Eriti oluline on jätkata süvendatud koostööd ELi partnerlusest rohkem huvitatud
riikidega (Gruusia, Moldova, Ukraina), aidates kaasa nende lõimumisele ELi majandus, õigus-,
väärtus- meedia- ja kultuuriruumi. Eesti peab töötama ka edaspidi idapartnerluse
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ambitsioonitaseme tõstmise nimel ja aitama püstitada ELi poolt uusi eesmärke, mis aitaksid kaasa
partnerite motivatsiooni säilitamisele.
Eestil ja kogu ELil tuleb jälgida tähelepanelikult Valgevene arengut, arvestades koostöö ja
programmide seadmisel Minski reaalseid samme õigusriigi arendamisel, majanduse ja
ideoloogilise sõltumatuse kindlustamist ning avatud koostööd Lääne demokraatlike
institutsioonidega. Oluline näitaja Valgevene käitumise hindamisel ja ühistöö tegemisel on ka
Gruusia ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse jätkuv ja reservatsioonideta tunnustamine Minski
poolt. Eesti koostööprogrammidega Armeenias ja Aserbaidžaanis tasub minna edasi arvestades
kavade valikul riikide eneste koostöövalmidust ja olukorda õigusriigi, inimõiguste ja
meediavabaduse valdkondades.
Idapartnerlusriikidele suunatud koolitustesse ja seminaridele on kasulik kaasata osalejaid ja
toetajaid ELi võtmeriikidest, samuti maadest, kus on hakatud väljendama kahtlusi
idapartnerlusmaade tihedama lõimumise ja koostöö suhtes. Kaaluda võiks ka mõnele üritusele
mõne Kesk-Aasia riigi (eeskätt Kasahstani ja Kõrgõzstani) kaasamist.
Eestil tasub panustada senisest enamgi meedia ja strateegilise kommunikatsiooni projektidesse,
et luua reaalseid alternatiive seni valdavale, Venemaa poolt loodud ja/või kontrollitud
meediaruumile (sh suhtlusvõrgustikud). Samuti on soovitatav jätkata avalike digiteenuste ja
küberkaitsevõimekuse edendamist. Lisaks tasub kasutada aktiivsemalt ELi mestimisprogrammi
sisulisi ja rahalisi võimalusi. Eesti spetsialistide hulgas on häid kandidaate ELi mestimisprojektide
juhtimiseks.
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6. Euroopa Liidu lõunapartnerlus ja arengukoostöö
Piret Kuusik

6.1. Lõunanaabruskond ja arengukoostöö Eesti välispoliitikas
Eesti arengukoostöö eesmärk on aidata kaasa üleilmse vaesuse kaotamisele ja kestliku arengu
eesmärkide saavutamisele.21 See tuleneb otseselt Lissaboni leppe artiklist 208 ning sellel
põhinevatest Euroopa kokkulepetest ja strateegiatest, näiteks Euroopa arengukonsensus 2006.
aastast22 ning uus Euroopa arengukonsensus 2017. aastast.23 Eesti tööd arengukoostöö
valdkonnas suunab „Arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2016–2020“.24 Arengukoostöö
ning lõunanaabruskond on Eesti jaoks nn allalaaditavad teemad.
Lissaboni lepe näeb ette, et ELi ja liikmesriikide arengukoostöö poliitika toetavad ja täiendavad
teineteist. Nagu mitmed muudki välispoliitika valdkonnad, toimub ka arengukoostöö ELis kahel
tasandil: esiteks kahepoolne koostöö liikmesriikide ja abisaajariikide vahel ja teiseks ELi ja
abisaajariikide vahel.
Käesolevas analüüsis loetakse lõunanaabruskonnaks Aafrika mandrit, Lähis-Ida ning ka
Afganistani. See on tuletatud arengukoostöö rahastamisalustest Eestis. Eesti osutab arenguabi
nii ida- kui ka lõunanaabruskonnas. Eesti on võtnud sihiks eraldada 2030. aastaks 0,33% SKPst
arenguabisse. 2019. aastal oli see näitaja 0,16%.25 Viimase kümne aasta jooksul on
idanaabruskonda suunatud 30,8 miljonit eurot ning ELi lõunanaabruskonna poliitikaga hõlmatud
riikidesse 17,2 miljonit eurot, koos Afganistaniga kokku 28,5 miljonit eurot ehk kokku peaaegu
sama palju kui idapartnerluse riikidele.
Ära unustada ei tohi ka Eesti ühiskonna hetkesuundumusi. 2018. aastal tehtud Eurobaromeetri
uuring „EU Citizens and Development Cooperation“ toob esile Eesti vähese toetuse
arengukoostööle võrreldes teiste liikmesriikidega.26 Toetus arengumaadele ja solidaarsus
nendega on Eestis ELi väikseim. Ainult 15% küsitletutest leiab, et arengumaades elavate inimeste
abistamine on väga oluline, ja üpris oluliseks peab seda 53% küsitletutest. Võrreldes 2016.
aastaga on toetus langenud ligi 10%.

6.2. Lõunanaabruskond ja arengukoostöö: Eesti Euroopa Liidus
Eesti suurenev huvi lõunanaabruskonna vastu ELi kontekstis on tingitud kolmest põhjusest.
Esiteks soovib Eesti üles näidata ELi-sisest solidaarsust lõunanaabruskonna riikidest lähtuva
rändeprobleemi lahendamisel. Teiseks asuvad lõunanaabruskonnas kasvavad turud ning seega
võimalused ettevõtluse ja kaubanduse arendamiseks. Kolmandaks soovib Eesti panustada
ülemaailmsesse julgeolekusse rahvusvaheliste missioonide ja koostöö kaudu. Ka ELi seisukohast
on oluline, et kõik liikmesriigid oleks suuremal või vähemal määral kaasatud kõigisse ELi
ettevõtmistesse. ELi ühist poliitikat peaksid suutma kõik liikmesriigid esindada, hoolimata sellest,
21
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kas liikmesriigil on kõnealusel teemal otsest huvi või mitte. Seetõttu on oluline, et Eesti jätkaks
kohalolu kõigis ELi töögruppides ja formaatides, isegi kui otsene kasu või tulemus ei ole kohe
nähtav ja hinnatav.
Praegu on Eesti mõju lõunanaabruskonnas vähene. Pigem tuntakse Eestit kui aktiivselt tegutsevat
riiki idanaabruskonnas. Eesti lõunanaabruskonna tegevuses märgiti ära digiteenuste arendamine,
kuid otseseid projekte intervjueeritavad välja ei osanud tuua. Tähelepanu on köitnud E-riigi
Akadeemia, kuid pigem siiski tegevuse eest ida suunal.
Küsimus, miks Eesti tegevus ei ole lõuna suunal nii mainekas kui ida suunal, ehkki ressursid on
samaväärsed (kui arvestada lõunanaabruskonna alla ka Afganistan), on põhjendatud. Siin tuleb
arvesse võtta lõunanaabruskonna konteksti. Esiteks puudub Eestil arvestatav võime võtta osa ELi
rahastatud projektidest ja algatustest, kuna meil puuduvad sellised ametid ja organisatsioonid,
kes iga päev tegeleksid arenguabi projektide koordineerimisega või vastaksid ELi kehtestatud
nõuetele. Teiseks on Eesti tuntud aktiivsena eelkõige ida suunal, kus liikmesriikide ja ELi
projektide konkurents ei ole nii tihe kui lõuna suunal. Lisaks on Eestil ida suunal ka suuri teadmisi.
Lõunanaabruskonnas aktiivselt tegutsevatel Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalial ja Hispaanial on
seal välja kujunenud suhted ja oskusteave ning rohkem ressursse kui Eestil. Seega Eesti
konkurentsivõime on lõunanaabruskonnas madalam kui idas.
Eesti kui pragmaatilise ja asjaliku liikmesriigi maine on siiski tuntav ka arengukoostöö valdkonnas.
Eesti väiksus on teada ja seetõttu pole Eestile seatud ootused ka suured. Positiivseid samme siiski
märgatakse ning neid on tõstnud esile nii teised liikmesriigid kui ka ELi institutsioonid. Mõnikord
võib piisata kas või mõne teema kohta huvi üles näitamisest ja kaasamõtlemisest.
Arengukoostöö alal tuntakse Eestit digiteemade populariseerijana ning kontseptsiooni
„Digitaalsus arengu heaks“ (D4D) väljatöötajana. Kaasamõtlemine on teretulnud isegi siis, kui
praktiliseks teostamiseks ressursid puuduvad: raha puudumine võib olla väiksem probleem kui
laia toetust leidvate ideede puudus. Seetõttu pannakse Eesti uudset lähenemist kiiresti tähele ja
tunnustatakse.
Idee digihüppest ja digilahenduste lai kasutuselevõtt on ELis laialdaselt omaks võetud. Uus
mitmeaastane finantsraamistik näeb ette raha digilahenduste arendamiseks ja rakendamiseks.
Eestile see meeldib, kuid unustada ei tohi üht olulist punkti. Intervjuudes märgiti, et on jäänud
mulje, et Eestile tundub digiteerimine olevat eesmärk omaette, samal ajal kui EL näeb
digilahendusi kui vahendit arengukoostöö arendamiseks. Oskus näha lahendusi ja eesmärke eri
perspektiividest aitab Eestil oma eesmärke kindlasti edukamalt ellu viia.
ELis hinnatakse Eesti osalust arengukoostöös ja tegevust lõunanaabruskonnas kui solidaarsuse
märki ning seda ei maksa alahinnata. Praktilisest vaatepunktist on panus küll väike, kuid
kasutegur seisneb pigem Eesti spetsialistide teadmiste ja kogemuste kasvatamises kui otsese
poliitilise mõjukuse suurendamises ELis. See tähendab, et igasugune tegevus
lõunanaabruskonnas tuleb lahti mõtestada: miks ja mis eesmärkidel me lõunanaabruskonda
investeerime. Investeeritavad ressursid ja saadav tulu peaksid olema tasakaalus.
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6.3. Eesti tegevus lõunanaabruskonnas
Hea maine ei tähenda samaväärset mõjukust. Eesti hea maine digivaldkonnas ning usaldusväärse
partnerina võib avada uksi ja uusi võimalusi, kuid mõjukust kasvatab eelkõige praktiline teostus.
Praegu töötab Välisministeerium välja Aafrika-strateegiat ning uut Eesti arengukoostöö- ja
humanitaarabikava. Sihipärane ja selgete prioriteetidega lähenemine aitab suurendada Eesti
konkurentsivõimet lõuna suunal. Arengukoostööga tegelevate isikute ja projektide
organiseerimine ning partneritele oma tegevuse võimaluste ja piirangute avatud selgitamine
kasvatab Eesti tõsiseltvõetavust.
Kuvandi parandamiseks ja mõju suurendamiseks on vaja läbi mõelda arengukoostöö eesmärk,
sest eelkõige on arengukoostöö vahend laiemate eesmärkide saavutamiseks. Eurobaromeetri
uuring näitab, et arengukoostöö ja humanitaarabi on Eestis praegu nõrgalt arenenud. Puudub
laiem ühiskondlik toetus ning ka arusaam arenguabi eesmärkidest, olulisusest ja vajalikkusest.
Eurobaromeetri põhjal on näha, et toetus arengukoostöö eri vormidele ning globaalse
solidaarsuse põhimõttele on Eestis järjepidevalt väike.
Eesti mõju ja nähtavuse suurendamiseks arengukoostöö vallas ning ELi lõunanaabruskonnas ei
tohi avalikku hoiakut lihtsalt kõrvale lükata. Arengukoostöö strateegia ning teised strateegiad
peavad arvesse võtma ka Eesti-sisese teadlikkuse suurendamist. Arengukoostöö puhul on
põhimõte solidaarsusest teiste arengujärgus riikidega oluline, kuid arengukoostööst rääkides ja
seda propageerides tasub esile tuua ka Eestile kasutoovaid tegureid.
Võttes arvesse praeguse valitsuse prioriteete ja seisukohti, võib arengukoostöö esiletõstmine
rännet leevendava meetmena soodustada laiemat toetust nii poliitikute kui ka laiema üldsuse
seas. Ränne on ELis esmatähtis küsimus ning ELi institutsioonid ja paljud liikmesriigid on aru
saanud, et ebaregulaarse ja regulaarse rändega tegelemiseks on erinevaid võimalusi. Üks neist
on varjupaigataotlejate ja pagulaste vastuvõtmine Eestisse, kuid ühisest rändepoliitikas võib
osaleda ka arengukoostöö, piirikaitse või rände haldamise kaudu liikmesriikides, mida inimeste
globaalne liikumine teistest enam mõjutab. Arvestades, et praegu on Eesti maine ELis saanud
kannatada nn solidaarsuse puudumise tõttu rändeküsimuses, on arenguabiinvesteeringute
suurendamine võimalus, kuidas Eesti poolt vajaka jäävat solidaarsust üles näidata.
Ehkki lõunanaabruskonna olulisus on kasvamas, ei ole kindlasti soovitav, kui Eesti hakkab
lõunanaabruskonda panustama idanaabruskonna arvelt. Esiteks on Eesti huvid ja ka oskusteave
idanaabruskonnas laiemad kui lõunanaabruskonnas ja teiseks ei ole ELis kuigi palju riike, kes
hoiaksid tähelepanu idanaabruskonnal. Seega, kui Eesti roll peaks seal vähenema, väheneb ka
üldine tähelepanu ida suunalt, mille vastu Eesti on huvi ülal hoidnud. Seda on lihtsam saavutada,
sest konkurents ei ole nii tihe kui lõunanaabruskonnas ning Eestil on olemas teadmised
piirkonnast, võrgustikud ja keeleoskus.

6.4. Eesti tulevik Euroopa Liidu lõunanaabruskonnas ja arengukoostöös
Intervjuudest jääb mulje, et arengukoostöö areng ja elluviimine Eestis on pigem juhuslik kui
organiseeritud tegevus. Intervjueeritavad mainisid tihti, et projektide elluviimise on taganud
asjaolude kokkulangemine, mis paneb aluse mõnele staarprojektile, kuid ei taga stabiilset ja
organiseeritud kohalolu, infokogumist ning võrgustikku.
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Arengukoostöö agentuuri loomine
Arengukoostöö agentuuri loomine oleks hea alguspunkt Eesti kuvandi parandamiseks ja mõju
suurendamiseks lõunanaabruskonnas ning ELis laiemalt. Arengukoostöö sihipärasem ja
organiseeritum arendamine nii Tallinnas kui ka Brüsselis peaks olema esmane eesmärk, mille
poole püüelda. Varem mainitud strateegiad annavad ühised eesmärgid ja loovad igapäevatööle
vajaliku tausta.
Strateegia elluviimiseks on vaja agentuure, organisatsioone ja inimesi, kes seda rakendades
tagaksid järjepidevuse, kaasatuse, võrgustiku ja „näo“. Praegu Eestil selline agentuur ja inimesed
puuduvad.
Eesti madala maine ja vähese mõju põhjuseks on juhuslikkus – koostööprojektid ja edulood
kipuvad sündima pigem juhuste kokkusattumisest kui strateegilisest lähenemisest ja
järjepidevast tööst. Palju aega kulub uute inimeste väljaõpetamisele, sest institutsiooniline ja
ajalooline mälu jäävad inimeste pideva inimeste liikumise tõttu lühikeseks. Lisaks puudub Eestil
ka „nägu“ –organisatsioon, kelle poole välispartnerid saaksid koostööhuvi tekkimisel pöörduda.
Välisministeerium on kutsunud mitmepoolsete organisatsioonide saadikuid, esinduste töötajaid
ja aukonsuleid üles pöörama suuremat tähelepanu arengukoostöö võimaluste leidmisele ja
suhete loomisele. Sellegipoolest ei ole arenguabiprojektid nende esmaste prioriteetide seas.
Praegu tegelevad arengukoostööga peamiselt üksikud Eesti organisatsioonid või mõne kitsa
valdkonna ettevõtted. Nende tegevus ei ole seejuures suunatud Eesti mõju ja maine
parandamisele ELis. ELi raames tehakse koostööd, kui see on võimalik ja kasulik, teiste
konkureerivate raamistike kõrvalt, nagu näiteks ÜRO või kahepoolsed formaadid. Riigi ebakindel
roll ja toetus hoiab eraettevõtteid arengukoostöö valdkonnas kasvamast. Tervitatav on
Välisministeeriumi toetus ettevõtetele, kes soovivad läbida ELi hindamissüsteemi. Kas aga
Välisministeeriumi toetusele saab ka edaspidi loota, on ebaselge.
Käesolev analüüs annab tugeva soovituse kaaluda kas arengukoostöö agentuuri loomist või
Välisministeeriumi arengukoostöö osakonna põhjalikumat väljaarendamist. Agentuurid
tegelevad nii riigi eelarvest eraldatud rahade projektidesse suunamisega kui ka rahvusvaheliste
organisatsioonide siseste projektide loomise, koordineerimise ja mestimisega. Kuna Eesti
ressursid on piiratud, võib agentuuri loomine olla liiga kulukas. Sel juhul oleks abiks
Välisministeeriumi arengukoostöö osakonna väljaarendamine ning olulistes arengukoostöö
organisatsioonides spetsiaalselt arengukoostööga tegelevate ametnike arvu suurendamine.
Agentuur või Välisministeeriumi eraldiseisev osakond tagaks praegu vajaka jääva järjepidevuse
ja „näo“. Saksamaal on näiteks Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Slovakkias
Slovak Agency for International Cooperation, Leedus Lithuanian Development Cooperation. Mitu
eksperti on soovitanud õppida Austria, Iirimaa, Luksemburgi, Sloveenia ja Malta kogemustest
arengukoostöö valdkonna edasiviimisel.
Eesti kui koordineerija
Tuginedes oma mainele ELis, tasub Eestil pikemas plaanis kaaluda koordineerija ja projektide
edasiviija rolli. Kuna Eestil ei ole suuri kogemusi lõunanaabruskonna arengukoostöös, jääksime
konkurentsis teistele alla. Küll aga on Eesti tõestanud ennast hea koordineerija ja organiseerijana.
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Sellest on võimalik arendada Eestile nišš, kus Eesti osaleb projektides mitte otsese jõuna
kohapeal, vaid pigem projekti juhina ja partnerite koostöö vahendajana. Selline roll ei vajaks palju
investeeringuid, sest peamiselt oleks vaja laialdaste oskustega ja juhtimiskogemusega inimesi.
Projektide edukas juhtimine võimaldaks edasi liikuda Eestile tihti osaks saavast „alltöövõtja“
rollist „juhtija“ rolli.
ELi projektide koordineerijate seas on nii riigiasutusi kui ka eraettevõtjaid. Eraettevõtjatel on
tugevad võrgustikud Brüsselis ning nad tegelevad igapäevase lobitööga. Riigiasutustel on
diplomaatiliste kanalite kaudu sisse seatud kontaktid, võrgustikud, teadmised ja info.
Koordineerija ja projektijuhi roll on tegevuskanalid, mis sobivad nii riigi loodud agentuurile kui ka
arengukoostööga juba tegutsevatele või loodavatele ettevõtetele.
Eesti kui digitšempion
Eesti on tuntud digilahenduste populariseerijana ja D4D kontseptsiooni väljatöötajana. Positiivne
agenda ning uue idee väljapakkumine jääb kergesti silma ja mõjub hästi Eesti kuvandile. Idee
digihüppest ja digilahenduste lai kasutuselevõtt on ELis laialdaselt omaks võetud. Uus
mitmeaastane finantsraamistik näeb ette raha digilahenduste arendamiseks ja rakendamiseks.
Eestil kui arengukoostöös uuel tegijal tuleb leida konkreetne tegutsemisvaldkond, mis on seni
aktiivsete arengukoostöö asutuste ja liikmesriikide poolt tähelepanuta jäänud. Temaatiline
lähenemine on populaarsem kui konkreetsetele riikidele pühendumine. Avalikud digiteenused
on nišš, mis annab Eestile võimaluse siseriiklikke teenuseid arengukoostöö raames eksportida.
Kuna ELis peetakse digilahendusi pigem vahendiks kui omaette eesmärgiks, on ebaselge, kes ELis
digilahenduste arendamise ja rakendamisega arengukoostöö valdkonnas tegeleb.
Rahvusvahelise koostöö ja arengupeadirektoraat (DG DEVCO) tegeleb ELi arengukoostööga,
digiteerimisega tegeleb aga sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (DG Connect). Kes ja
kuidas algatab, haldab, juhib ja toetab arengukoostöö digiprojekte ning oleks Eestile partner
Euroopa Komisjonis, on praegu lahtine.
On selge, et nõudlus digilahenduste ja teenuste järele on suur ja kasvab eriti Aafrika mandril.
Eesti maine digiteenuste arendaja ja pakkujana on hea. Sellest tulenevalt seisab Eesti ees mõneti
valus, kuid konkreetne väljakutse: kas Eesti suudab enda loodud nõudlust ja mainet ka praktiliste
lahenduste ja spetsialistidega toetada?
ELis on oluline, et sõnu saadaksid teod. Eesti peaks oma esiletõstetud probleemidele ja
võimalustele pakkuma ka praktilist tuge, lahendusi ja ressursse. Eesti kui digiriigi kuvandi esmane
jõud on raugemas ning edasise laiema riikliku digistrateegia ja suuna puudumine ning vähene
investeering väljendub ka arengukoostöö arendamisel. See ohustab Eesti mainet ELis laiemalt.
Kuna digiteenuste pakkumine on äärmiselt praktiline ala, aitab see illustreerida laiemat
otsustuskohta Eesti arengukoostöö ressursside jagamisel. Nimelt on Eestil kohustus panustada
rahvusvaheliste organisatsioonide arengukoostöö eelarvesse ELi üldise liikmemaksu kaudu.
Käesolevast uuringust selgub, et Eestit hinnatakse just temaatilise info ning praktiliste oskuste
pakkujana. Seega tuleb otsustada, kumb on mõistlikum, kas eraldada raha lõunanaabruskonna
arengukoostööprojektidele või investeerida arengukoostööga tegelevatesse ettevõtetesse. Eesti
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võiks koolitada spetsialiste, toetada riigiametnike väljalaenamist, aidata organisatsioone
projektide väljaarendamisel ning ELi hindamissüsteemi läbimisel. Eestis on arenguabile eraldatud
summad nii väikesed, et lõunanaabruskonnas konkureerimiseks pole arvestatavat alust. Küll aga
saab Eesti silma paista asjalike inimeste ja organisatsioonidega, kes panustavad projektidesse kas
oskuste või juhtimisega.
Lisaks tuleb arutada, kas Eesti soovib osaleda üksnes projektide alguses, olles n-ö katalüsaator,
või näeb end pikemalt kaasatuna. Kas on piisavalt vahendeid, et alustatud projekte lõpuni viia?
Mida tähendab „jätkusuutlik“ või „kestlik“ Eestile ning milline on Eesti roll? Need küsimused on
küll väikesed, kuid neil on arvestatav mõju arengukoostöö strateegia väljaarendamisel ja
rakendamisel ning avalike digiteenuste eksportimisel.
Eesti arendab digiteenuseid era- ja riigisektori koostöös. Intervjuudest kajas tugev soovitus
arendada arengukoostööd koos erasektoriga. See tähendab, et esmane töö tuleb teha koos
erasektoriga Eestis, küsides nende huvide, teenuste ja tegevussuundade kohta. Millist võimekust
tuleb üles ehitada riigi toel ning millistesse oskustesse ja valdkondadesse panustada?
Arengukoostöö agentuuri roll oleks selles vallas asendamatu. Praegu ei ole Eestil võimalusi
toetada eraettevõtteid ja arengukoostöö ettevõtteid Brüsselis või mujal. Ettevõtteid ja
organisatsioone hoiab praegu tagasi riigi toetuse ebakindlus. Seega on järjepidev ja sihikindel
info kogumine, võrgustike loomine ning projektides osalemine oluline erasektoriga koos
töötamiseks ja selle toetamiseks.

6.5. Kokkuvõte
Arengukoostöö ELi välispoliitika instrumendina on Eestil veel suuresti kasutamata. Seetõttu on
ka Eesti maine ja mõjukus selles valdkonnas ja lõunanaabruskonnas pigem puudulik. Küll aga on
Eestil võimalus arengukoostöösse siseneda oma tegevusega digivaldkonnas, arvestades, kui palju
on Eesti juba investeerinud oma digimaine arendamisse. Nõudlus arengukoostöö valdkonnas
Eesti poolt pakutavate digiteenuste järele kasvab.
Eesti aktiivsemat osalust ELi arengukoostöös piirab praegu ressursside ja mõtestatud tegevuse
puudus. Eestil ei ole täielikult selge, mida ja miks soovitakse saavutada, ning seetõttu toimub
arengukoostöö õnnelike juhuste ja üksikute aktiivsete inimeste toel. Olukorra muutmiseks on
vaja luua strateegia ja tööplaan, kokku panna meeskond ja eraldada ressursid strateegia
elluviimiseks. Järjepidevuse, „näo“ ja võrgustiku ehitamine on esmatähtsad eesmärgid, mis
peaksid Eesti tegevust selles valdkonnas juhtima.
Selge on, et Eestil on praegu teised prioriteedid ning paratamatult pole aega ja jaksu igale poole
jõuda, isegi kui tahtmine on suur. Ometi on Eestil palju pakkuda ning suurem panus ja aktiivsus
arengukoostöös võiks olla üks Eesti järgmise 15 aasta eesmärkidest ELi liikmena.
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7. Järeldused ja soovitused
Kristi Raik, Piret Kuusik, Rein Oidekivi, Kalev Stoicescu

7.1. Eesti mõju, kuvand ja partnerid
Euroopa Liidus on kõigil liikmesriikidel põhimõtteliselt võrdne võim. EL on ajalooliselt ainulaadne
rahvusvaheline organisatsioon, mis asetab suured piirangud suurriikide ülemvõimule ning paneb
paika reeglid ja institutsioonid, mis tagavad väikeriikidele tugeva positsiooni. Värske näide sellest,
kuidas EL näitab üles solidaarsust väikese liikmesriigiga, tuginedes ühiselt kokku lepitud
reeglistikule, on Iirimaa kaitsmine Brexiti protsessis.
Ometi on ELis riigi suurusel ja ressurssidel märgatav mõju. Suurte liikmesriikide sõnal on suurem
poliitiline kaal, nad panustavad väikeriikidega võrreldes ELi tegevusse rohkem raha ja inimesi ning
esinevad enamate algatustega. Erinevalt väikeriikidest suudavad suured katta süvitsi kõiki
päevakorras olevaid teemasid. Suurtelt oodatakse algatusvõimet ja juhtrolli eriti konfliktsetel
teemadel ja kriisiolukordades. Eriline kaal on aastakümneid olnud Saksamaast, Prantsusmaast ja
Suurbritanniast moodustunud juhtkolmikul, mis on aga üsna hästi taganud ka väiksemate
liikmesriikide positsioonide esindatuse ja tasakaalu. Brexiti tõttu on tasakaalupunkt juba selgelt
liikunud Saksa-Prantsuse teljele. Uus tasakaal kujuneb ida- ja põhjapoolsetele liikmesriikidele
ebasoodsamaks ning nõuab partnerlussuhete ja mõjutamiskanalite mõningat muutmist.
Väiksemate liikmesriikide positsioon ELis sõltub suurtega võrreldes märksa enam võimest
keskenduda enda jaoks kõige olulisematele teemadele. Käesolev uuring rõhutab siiski, et ka
väikeriik peab suutma mingil määral kaasa rääkida kõigis ELi kui terviku jaoks olulistes küsimustes
ning osalema kõigis poliitikavaldkondades, isegi kui otsene riiklik huvi puudub. Kuna igaühe
prioriteetsete teemade ring on kitsam, on väikeriikidel paremad eeldused tegutseda konsensuse
saavutamise nimel n-ö ausa vahendajana. Väikeriigid on selles rollis ELi Nõukogu eesistujana
sageli olnud edukad. Eesti eesistumine oli hea näide selle kohta.
Käesolev uuring näitab eri allikatele toetudes, et Eesti mõju ja kuvand ELis on suhteliselt tugev,
ehkki meie riik on väike ja ressursid piiratud. Eesti positiivne kuvand peegeldab ELi raamistikus
edukaks osutunud töömeetodeid. Eesti tugevustena tõstab uuring esile:
-

pragmaatilist, konstruktiivset ja tulemustele suunatud lähenemist,
valmisolekut arvestada teiste riikide huvidega ja ELi kui terviku toimimisega ning
selgeid riiklikke prioriteete, mis peegeldavad Eesti huve ja suudavad pakkuda ka
innovaatilist panust kogu ELi tegevusse, esmajoones digiühiskonna ja küberjulgeoleku
teemadel.

Need tugevused tulid esile nii intervjueeritute üldhinnangutes kui ka Eesti tegevust konkreetsetes
valdkondades kajastavates kommentaarides.
Uuring kinnitab, et Eesti kõige lähedasemad partnerid ELis on Põhjala-Balti riigid. ECFR Coalition
Explorer näitab väga selgelt Põhjala-Balti riikide tihedaid sidemeid ja mingil määral ka nende
ühiseid prioriteete. Sama kinnitasid uuringu raames tehtud intervjuud. Eesti diplomaatide
edukast tööst annab tunnistust see, et teiste liikmesriikide ja ELi institutsioonide esindajad
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pöörduvad kolme Balti riigi hulgast kõige sagedamini Eesti poole, oodates, et Eesti aitab kaasata
Balti riike ühise positsiooni kujundamisse.
Eesti ei ole kaugeltki sama tihedalt seotud teiste liikmesriikidega ja seda võib pidada ka
vajakajäämiseks (vt soovitused). Põhjala-Balti grupi tähtsus pärast Brexitit kasvab veelgi. Samuti
on suuremat tähelepanu saamas põhjapoolsete riikide laiendatud rühmitused, kuna Põhjala-Balti
rühm on liiga väike, et saavutada ELis otsustavat mõju (nt puudub tal otsuste blokeerimiseks
vajalik kaal). Lähimate partnerite kohta joonistub seega selge pilt, kuid samal ajal on oluline
rõhutada, et ELis ei ole püsivaid koalitsioone ja iga liikmesriigi huvides on säilitada paindlik
valmisolek teha huvipõhist koostööd kõigi riikidega.
Uuringus kirjeldatud töömeetodeid rakendades on Eesti suutnud kaasa rääkida endale olulistel
teemadel, välispoliitika valdkonnas eelkõige naabruspoliitika, ELi-Venemaa suhete ning ühise
julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas. Eesti on „laadinud üles“ oma nägemusi konkreetsetes
küsimustes, milles ta on suutnud panustada oskusteadmisi ja põhjendatud seisukohti, muu
hulgas idapartnerite reformide ja kerksuse toetamine, Venemaa heidutusele suunatud
sanktsioonide poliitika, kaitsekoostöö algatused, neist kõige tähtsamana sõjaväelise liikuvuse
projekt.
Tuleb märkida, et Eesti seisukohad nende teemadega seotud poliitilistes küsimustes erinevad
sageli ELis domineerivatest seisukohtadest, mis näitab Eesti mõju piiratust. Liikmesriigid
suhtuvad üldiselt mõistvalt Eesti positsioonidesse, mis on ELi keskmisega võrreldes Venemaa
suunal n-ö kõvemad, Ukraina suunal toetavamad ja kaitseküsimustes tugevat USA rolli
rõhutavad. Eestit kuulatakse ära ja saadakse aru tema geograafilisest positsioonist tulenevatest
rõhuasetustest. Ärakuulamine ja mõistmine ei tähenda aga veel mõju; eriti suurte liikmesriikide
seisukohtade mõjutamine on keeruline. Peab järjekindlalt pingutama, et ELi
poliitikavaldkondades Eesti huve arvesse võetaks. Eestile omane pragmaatiline ja
oskusteadmistel põhinev osalemine ELi koostööalgatustes ja konstruktiivne püüdlus konsensuse
saavutamisele aitab kaasa Eesti huvide tutvustamisele ja edendamisele.
Eesti avalikkuses on käesoleval aastal teravalt tõstatunud küsimus, kas aprillis võimule tulnud
valitsus mõjub Eesti kuvandile ja mõjule negatiivselt. Tuginedes intervjuudele, millest enamik
tehti juba juulis ja milles see teema sai üsna vähe tähelepanu, on veel vara teha kaugeleulatuvaid
järeldusi. Osades intervjuudes märgiti siiski, et Eesti jäigemaks muutunud seisukohad rände
teemal, uus rõhuasetus partnerlusele Ungari ja Poolaga ning ühe valitsuserakonna poolt
väljendatud ELi-vastased seisukohad nõrgestavad Eesti positsiooni ELis. Samuti viidati Poola ja
veel enam Ungari negatiivsele kuvandile ja vähesele mõjuvõimule ELis, mida kinnitab ka Coalition
Explorer. Teised liikmesriigid ei soovi arvestada selliste riikide huvidega, kes keskenduvad kitsalt
omakasu saavutamisele, ei näita üles solidaarsust partnerite suhtes ega soovi panustada ELi kui
terviku toimimisse. See ei tähenda aga, et hea maine eeldaks alati enamuse seisukohtadega
kaasaminekut või veelgi enam, suure hulga pagulaste vastuvõtmist. Oluline on kaasa rääkida
asjalike lahenduste pakkujana ja teha koostööd ühiste otsuste saavutamise nimel. See on olnud
Eesti kuvand, mida ta riskib poliitiliste tõmbetuulte ja valitsusest tulevate vastuoluliste signaalide
tagajärjel kaotada.
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7.2. Mõju hindamise metodoloogia
Uuringu kõige keerulisem ülesanne oli mõju hindamise metodoloogia arendamine. Esimeses
peatükis lühidalt kirjeldatud varasemad uuringud tõid esile rõhuasetuse kvalitatiivsetele
analüüsidele ja hinnangutele. Ühe liikmesriigi mõju mõõtmine ELi-taolises mitmetasandilises
süsteemis, milles on suur hulk otsuseid mõjutavaid tegijaid, põrkub paratamatult
metodoloogiliste piirangutega ja arvmõõdikute küsitava väärtusega. ELi poliitika kujuneb välja
liikmesriikide ja institutsioonide pideva vastastikmõju ja võrgustumise tulemusel, kus põhjusi ja
tagajärgi ei ole lihtne üksteisest eraldada. Lisaks tuleb arvesse võtta, et ELi institutsioonid ei tööta
vaakumis, vaid liikmesriikide võimalusi oma huve edendada mõjutavad nii riikide sisepoliitilised
kui ka globaalsed tegurid. Näiteks andis ELi Venemaa-poliitikas 2014. aastal toimunud pööre
Eestile paremad võimalused oma huve kaitsta ja ühise poliitika kujundamises kaasa rääkida –
mitte seetõttu, et Eesti tegevus oleks muutunud oskuslikumaks, vaid tulenevalt Venemaa
kasvanud agressiivsusest ehk välistest sündmustest.
Eesti (välis)poliitika mõju hindamise ja edasise töö planeerimise seisukohalt ei ole seega mõistlik
asetada suurt rõhku üheselt mõistetavatele ja aastate lõikes korratavatele mõõtmistele, vaid
Eesti tegevust tuleb eelkõige hinnata ja arendada lähtuvalt süstemaatilisest kvalitatiivsest
analüüsist, mida käesolev uuring omalt poolt püüab pakkuda. Kvalitatiivset analüüsi täiendavaid
mõõdikuid on siiski ka saadaval ja neid esitletakse uuringu peatükkides ja kokkuvõtvalt lisas.
Ainuke kogu ELi hõlmav mahukas uuring, mis hindab liikmesriikide mõju, pakkudes ka
kvantitatiivseid tulemusi, on ECFR Coalition Explorer. Uuringus esitatud liikmesriikide mõjukuse
pingerida, milles Eesti on soodsal kohal (12/28), põhineb ulatuslikul materjalil. Seesugust suuri
ressursse nõudvat uuringut ei oleks võimalik ega mõttekas teostada Eestis. Küll aga on oluline
jätkata koostööd Eesti mõttekodalaste ja ECFRi vahel, mida käesoleva uuringu raames tehtigi.
Eesti eksperdid saavad omalt poolt kaasa aidata uuringu järgmise etapi teostamisele (nt aidates
kaasata võimalikult palju vastajaid Eestist, mis parandab tulemuste esinduslikkust) ja tulemuste
analüüsile.
Nagu juba mainitud, on ka Coalition Exploreri puhul pingereast veel suurema väärtusega
andmestiku kvalitatiivne analüüs. 2016. aastal esmakordselt teostatud ja 2018. aastal korratud
uuringu materjali analüüsiti käesoleva uuringu raames süvitsi, keskendudes Eesti juhtumile (vt 2.
peatükk). 2020. aastal kogutava andmestiku analüüs kujuneb eriti huvitavaks, sest siis on
päevakorral Eestis toimunud poliitiliste muudatuste võimalik negatiivne mõju Eesti positsioonile
ja mainele ELis. 2020. aasta Coalition Explorer on esimene konkreetne ja samalaadsete
varasemate uuringutega võrreldav näitaja, mis annab vastuse sellele küsimusele. Käesolevas
uuringus saime pakkuda vaid esialgseid hinnanguid ja hoiatusi.
Uuringu raames teostatud kvalitatiivsed intervjuud täiendasid ECFRi materjali. Intervjuumeetod
on sarnastes uuringutes laialdaselt kasutusel. Meetodi piiranguks on see, et ta pakub
intervjueeritute subjektiivseid hinnanguid – sama kehtib ka kogu ECFR Coalition Exploreri
materjali kohta. Samuti võib piiranguks pidada seda, et intervjuud teostati Chatham House’i
põhimõtte alusel ja seega on kogu materjal ainult uuringu teostajate kasutuses; intervjueeritute
nimesid ei avaldata. Sarnane praktika on tavapärane paljude mõttekodade uuringutes, kus
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käsitletakse päevakajalisi, poliitiliselt ja diplomaatiliselt tundlikke teemasid, mida intervjueeritud
ei oleks sageli valmis avalikult kommenteerima.
Intervjuudel põhineva uuringu kordamist tasub kaaluda, kuid kindlasti mitte igal aastal. Sobiv
intervall võiks olla 3–5 aastat. Tasub kaaluda ka kitsamalt Eesti jaoks prioriteetsetele küsimustele
keskenduvate uuringute tellimist, et selgitada Eesti võimalusi ja saavutusi näiteks ELi Venemaapoliitika ja kaitsekoostöö kujundamisel.

7.3. Poliitikasoovitused
Üldteemad
-

Säilitada Eesti maine konstruktiivse, tulemustele suunatud liikmesriigina, kes pakub
probleemidele lahendusi ja näitab üles huvi teiste liikmesriikide ja kogu ELi prioriteetide
suhtes.

-

Panustada jätkuvalt digiühiskonna ja küberjulgeoleku valdkonnas, mis on kujunenud Eesti
positiivse kuvandi oluliseks osaks ja näitab võimekust pakkuda innovaatilist lisaväärtust
kogu ELi tegevusse.

-

Kasutada oma mõju võimendajana aktiivsemalt Põhjala-Balti rühma, mille kaudu on
lihtsam saavutada suurte liikmesriikide tähelepanu.

-

Pöörata erilist tähelepanu sidemete säilitamisele ja tugevdamisele Prantsusmaa ja
Saksamaaga,
o suheldes tihedamalt teiste riikidega, kellel on lähedased suhted Prantsusmaa ja
Saksamaaga, sh Soome, Rootsi, Holland ja Belgia, et vahendada Eesti seisukohti
Pariisi ja Berliini ka partnerite kaudu ja leida ühisosa, mida edendada Prantsusmaa
ja Saksamaa suunal ühiselt,
o tugevdades Eesti suursaatkondi Pariisis ja Berliinis (võimaluse korral ka mujal
liikmesriikide pealinnades) diplomaatide ja ametnikega, kellel on põhjalikud
teadmised ja kogemused ELi küsimustes.

-

Parandada noorte diplomaatide ettevalmistust tööks ELi küsimustes.

-

Seada Eesti alaline esindus ELi juures (välisesinduste kategoriseerimise puhul) kõige
kõrgemaks prioriteediks, mis võimaldaks sellele esmajärjekorras kvalifitseeritud personali
ja rahalisi ressursse eraldada.

-

Aidata veelgi aktiivsemalt kaasa (eriti Välisministeeriumi poolt) Eesti diplomaatide
sisenemisele ja kõrgetele positsioonidele tõusmisele ELi institutsioonides, kuid
motiveerida neid ka Eesti (välis-)teenistusse tagasi pöörduma.

-

Tõhustada veelgi kommunikatsiooni Tallinna ja Brüsseli ning lisaks ka Pariisi, Berliini jt
oluliste liikmesriikide vahel ELi küsimustes. Infotulva haldamine ja olulise teabe jõudmine
kõikide asjassepuutuvate töötajateni on äärmiselt tähtis.

-

Panustada enam Venemaa-teemalisse oskusteadmisse,
seisukohtadega ELi Venemaa-poliitika kujundamisel.

et

osaleda

kaalukate
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-

Seada eesmärgiks laialdasem Eesti seisukohtade ja huvide tutvustamine Brüsselis, et
parandada üldteadmisi Eestist Brüsselis paiknevate ajakirjanike, mõttekodalaste,
ametnike ja kodanikuühiskonna seas.

-

Kasutada senisest enam Euroopa välisteenistuse (EEAS) võimalusi, mõeldes Eesti
esinduste avamisele Euroopa-välistes riikides.

ELi ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika
-

NATO kollektiivkaitse on Eesti kaitsepoliitika alustala. Samal ajal on Eesti huvides toetada
aktiivselt ELi ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat (ÜJKP), mis tugevdab liikmesriikide
kaitsevõimet ja täiendab allianssi.

-

Osaleda ka edaspidi alalise struktureeritud koostöö (PESCO) projektides ja Euroopa
Kaitsefondi (EDF) tegevuse arendamises.
o Sõjaväelise liikuvusemobiilsuse algatusinitsiatiiv on Eestile jaoks kõige üks kõige
olulisemaid PESCO projekte, mille kujunemisel Eesti on edukalt kaasa rääkinud.
Selle raames luuakse tingimused liitlaste väeüksuste ja –koondiste kiireks
liikumiseks mööda maismaad, sealhulgas riigipiiride ületamine. Tegemist on väga
olulise projektiide kogumiga, millega EL panustab NATO kollektiivkaitsesse ning
ühtlasi parandab oma kriisiohje valmidust. Eestile on kahese kasutusega taristu
parandamine ja ehitamine riigikaitse seisukohalt väga kasulik.
o Euroopa kaitsefond võib anda olulise tõuke Eesti kaitsetööstusele, võimaldades
koostööd ELi liikmesriikide kaitsetööstuse suurfirmadega, kuid ka väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtetega.

-

Euroopa strateegilise autonoomia (ESA) poliitiline sisu ja eesmärk tekitab Eestile jaoks
jätkuvalt küsimusi. Eestile on tähtis mõjutada seda, millise sisu see mõiste praktikas saab,
et tagada Eesti huvide arvesse võtmine.

-

Jätkata kaitsekoostööd Prantsusmaaga, kes on saanud Eesti jaoks peamiseks julgeolekuja kaitsealase koostöö partneriks ELis. Seada seda koostööd eeskujuks teistele
liikmesriikidele ja partneritele.

ELi idapartnerlus
-

Jätkata ja veelgi suurendada pühendumist ja panustamist EL idapartnerluse raames. Nii
Eesti kui kogu ELi suhete tihendamine idapartnerlusriikidega on Eesti strateegiline huvi.

-

Jätkata süvendatud koostööd ELi partnerlusest rohkem huvitatud riikidega (Gruusia,
Moldova, Ukraina), aidates kaasa nende lõimumisele ELi majandus-, õigus-, väärtusmeedia- ja kultuuriruumi.

-

Jälgida tähelepanelikult Valgevene arengut, arvestades koostöö ja programmide
seadmisel Minski reaalseid samme õigusriigi arendamisel, majanduse ja ideoloogilise
sõltumatuse kindlustamist ning avatud koostööd Lääne demokraatlike institutsioonidega.
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Oluline näitaja Valgevene käitumise hindamisel ja ühistöö tegemisel on ka Gruusia ja
Ukraina territoriaalse terviklikkuse jätkuv ja reservatsioonideta tunnustamine Minski
poolt.
-

Minna edasi koostööprogrammidega Armeenias ja Aserbaidžaanis, arvestades kavade
valikul olukorraga õigusriigi, inimõiguste ja meediavabaduse valdkondades.

-

Kaasata idapartnerlusriikidele suunatud koolitustesse ja seminaridele osalejaid ja
toetajaid ELi võtmeriikidest, samuti maadest, kus on hakatud väljendama kahtlusi
idapartnerlusmaade tihedama lõimumise ja koostöö suhtes. Kaaluda mõnele üritusele ka
mõne Kesk-Aasia riigi (eeskätt Kasahstani) kaasamist.

-

Panustada veelgi enam meedia ja strateegilise kommunikatsiooni projektidesse, et luua
reaalseid alternatiive seni valdavale, Venemaa poolt loodud ja/või kontrollitud
meediaruumile (sh suhtlusvõrgustikud).

-

Töötada idapartnerluse ambitsioonitaseme tõstmise nimel ja aidata püstitada ELi poolt
uusi eesmärke, mis aitaksid kaasa partnerite motivatsiooni säilitamisele.

-

Kasutada aktiivsemalt mestimisprogrammi (ingl twinning) sisulisi ja rahalisi võimalusi.
Eesti spetsialistide hulgas on häid kandidaate ELi mestimisprojektide juhtimiseks.

ELi lõunapartnerlus ja arengukoostöö
-

Jätkata osalust ELi kõikides töögruppides ja formaatides, et tagada info liikumine ning
laiem ülevaade valdkonna arengust ja võimalustest.

-

Mõtestada lahti Eesti arengukoostöö ning arendada välja arengukoostöö strateegia ELis
ning seda toetav strateegia Aafrika suunal.
o Kaasata strateegiate arendamisse aktiivselt erasektorit ning valdkonnaga seotud
asutusi nagu näiteks Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium ja Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus.
o Tutvustada ELi-siseselt avalike teenuste digivõimalusi ja Eesti kogemust. Eriti
soovitatav on tähelepanu pöörata arengukoostööga tegelevate ametnike
suuremale teavitamisele.
o Arendada ELi-siseselt DG Connect ja DG DEVCO vahelist koostööd arengukoostöö
valdkonnas.

-

Arendada struktuure, kes tegelevad otseselt arengukoostööga Tallinnas ja Brüsselis.
Eesmärk on tagada arengukoostöö kestvus, suurem osalemine rahvusvahelistes
projektides, info kogumine ja jagamine ning võrgustike ehitamine.
o Suurendada inimressurssi nii Tallinnas kui ka Brüsselis, et tagada institutsiooniline
mälu ja protsesside kestlikkus.
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o Kaaluda sihipäraselt koordineerija ja projektijuhi rolli väljaarendamist kas era- või
avalikus sektoris.
-

Arendada riigis välja strateegia ja tegevuskava avalike digiteenuste ekspordiks nii
arengukoostöö raames kui ka laiemalt.
o Suurendada spetsialistide arvu või töötada välja põhimõtted, mille alusel muuta
spetsialistide jagamine asutuste vahel paindlikumaks.
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Kasutatud allikad
I Uurimisrühma poolt tehtud intervjuud Brüsselis, Tallinnas, Berliinis, Helsingis ja Vilniuses:
-

24 Eesti diplomaati ja ametnikku

-

18 teiste ELi liikmesriikide diplomaati

-

10 ELi institutsioonide ametnikku
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Lisa 1. MÕÕDIKUD
1. Ees kontakd ja mõju ELis –
positsioon ECFR Coalion Explorer edetabelis: 12/28

Allikas: ECFR Coalion Explorer, lk. 16, hps://www.ecfr.eu/eucoalionexplorer.

2. Töötajate arv Ees esinduses Brüsselis
200

107

94

69

78

Lä

Ees

Leedu

Soome

Saksamaa

Allikas: Catharina Sorensen (2019) “Who is big in Brussels?”, Paper, Think Tank Europa, 3. mai 2019,
hp://english.thinkeuropa.dk/polics/who-big-brussels.

3. Peamistes ELi instutsioonides töötavad eestlased
aastatel 2007, 2015 ja 2019
2007

Nõukogu
Sekretariaat 2015
2019

35 53
42 64
39 60

Sealhulgas AD ametnikke

104

2007

Euroopa
Komisjon 2015

144
135

2007

Euroopa
Parlament 2015

29

43
60
87

2019
2007

Euroopa
Välisteenistus 2015
2019

205
275

148

2019

122
119

13 29
13 30
168

2007

Kokku 2015

240

2019

250 465
287 484

Allikas: Ees Välisministeerium

4. Ees kodanike toetus ELi ühisele välispoliikale
Ei oska öelda

Ei toeta

21

15

%
64

Toetab

Allikas: Standard Eurobarometer 91, Spring 2019, hps://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/
survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253

5. Ees kodanike toetus ELi ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliikale
Ei oska öelda
Ei toeta

9
12

%
79

Toetab

Allikas: Standard Eurobarometer 91, Spring 2019, hps://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/
survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253

6. Ees rahaline panus humanitaar- ja arengukoostöösse aastatel 2009-2019
€30,8 miljonit

ELi idapartnerluse riigid
ELi lõunanaabruskond
Afganistaan

€17,2 miljonit
€11,3 miljonit

Allikas: Ees Välisministeerium

7. Ees osalus ühise julgeoleku- ja kaitsepoliika (ÜJKP) missioonides
(2019. aasta seisuga)

6 missiooni, sealhulgas 2 sõjalist ja 4 tsiviilmissiooni
Allikas: Ees Välisministeerium

8. Ees osalus ÜJKP alalise struktureeritud koostöö (pesco) projekdes
(2019. aasta seisuga)

3 projek, sealhulgas ühe projek juhtriik
Allikas: Ees Välisministeerium

