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Juhtiva asepresidendi kandidaadi  

FRANS TIMMERMANSI 
kuulamisel võetud kohustused 
Euroopa roheline kokkulepe 

Juhtiva asepresidendi kandidaat Frans Timmermans esines Euroopa Parlamendi ees 8. oktoobril 2019, et vastata 
Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) liikmete küsimustele. Kuulamise käigus 
võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema 
portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der 
Leyen, sealhulgas 

 Euroopa roheline kokkulepe ja 
 kliimameetmed. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Juhtiva asepresidendi 
kandidaadile saadeti enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-the-netherlands
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Euroopa roheline kokkulepe  

„[...] Euroopa roheline kokkulepe peab juhtima Euroopa 
jätkusuutliku tuleviku õigele teele ja tagama, et iga 
eurooplane on kaasatud ja kedagi ei jäeta maha. Meie 
eesmärk on muuta Euroopa esimeseks kliimaneutraalseks 
maailmajaoks. Kui me kavandame hästi ja alustame kohe, 
suudame selle saavutada 2050. aastaks.“ 

„Meie ülesanne on näidata oma kodanikele selgelt ja 
konkreetselt, et roheline kokkulepe võib aidata probleeme 
lahendada ja parandada nende elu kohe, mitte alles 20 või 30 
aasta pärast. 

„Riiklikud algatused ja kohalikud töökohad, mida toetatakse 
avaliku ja erasektori rahastamisvahendite ning Euroopa 
toetusprogrammidega, et jagada teadmisi ja suutlikkust. Minu 
arvates saab Euroopa roheline kokkulepe just nii inimeste 
huve vahetult teenida.“ 

„[...] Ma arvan, et üks keerukamaid ülesandeid, millega mul 
tuleb silmitsi seista, on tagada, et on olemas ühine mõtteviis, 
et [meie poliitikas] on olemas ühtsus [...]. Mu ei tee endele 
illusioone, nagu võiksin võtta 100 päeva ja kõik korda seada. 
Kuid teha kindlaks, kus napib ühtsust, ja siis edasi liikuda, et 
töötada välja sammud ja õigusaktid, mis tuleb nende 
ebakõlade kõrvaldamiseks vastu võtta – see oleks minu 
arvates väga keeruline ülesanne ja siiski üks kõige olulisemaid 
ülesandeid, mis mind mu portfellis ees ootab.“ 

„[...] kasvuhoonegaaside vähendamine, temperatuuri tõusu 
vähendamine, globaalne soojenemine, rünnakud bioloogilise 
mitmekesisuse säilimise vastu on asjad, mis käivad kokku ja 
mis on nüüd pakilised.“ 

„Töötame kindlasti vesinikustrateegia kallal, sest ma usun ka, 
et Euroopa võib selles tõesti eeskuju näidata. Kui lisaksime  
kiirust, oleks meil maailma teiste osadega võrreldes ikkagi  
eelis. Usun sellesse ka seetõttu, et energiakadu ei teki, kui 
salvestada energia vesinikku.“ 

2030. aasta heitkoguste vähendamise eesmärk 

„Hakkan otsekohe tööle ka selle kallal, et seada 2030. aastaks 
kõrgemad eesmärgid. Esitan esimesel võimalusel  
seadusandlikud ettepanekud, mis aitavad meil vähendada 
heitkoguseid vähemalt 50% või, veelgi parem, 55%.“ 

„Kuid ma arvan, et minu seisukoht on tugevam, kui saan seda 
kinnitada analüüsiga, mida praegu teeme. [...] Lubage mul 
siiski veel kord selgelt öelda: Oleksin äärmiselt üllatunud, kui 
selle tulemus oleks midagi muud kui vähemalt 55% 
vähendamine 2030. aastaks.“ 

Rahvusvaheliste läbirääkimiste juhtimine 

„Peame tegema tööd, et veenda ka teisi oma eesmärke 
suurendama. Olen täielikult pühendunud meie 
rahvusvahelise kliidiplomaatia tugevdamisele ja kestliku 
arengu eesmärkide täitmisele.“ 

Õiglase ülemineku fond 

„Vajame sihtotstarbelist õiglase ülemineku fondi, et toetada 
kõige rohkem mõjutatud inimesi ja kogukondi, sealhulgas 
tööstus-, söekaevandus- ja energiamahukate piirkondade  
elanikke ja kogukondi.“ 

„[...] meil kõigil peavad olema järjekindlad, sidusad plaanid [...]  
peame rahastama asju ka seal, kus [...] pole turujõude, kes seda 
teeksid, ning me peame kaasa lööma.“ 

„Niisiis, just seda tahamegi panna õiglase ülemineku fondi: 
segu uuest rahast koos riikliku kaasrahastamisega, ühendade s 
need ka juba olemasolevate eri fondidega – olgu see siis 
põllumajandusfond, struktuurifond või Ühtekuuluvusfond – 
ja veendudes EIP abil, kes on olnud väga edukas InvestEU-ga, 
et juurdepääs fondidele on tohutu, et see üleminek rohelisele 
majandusele teoks teha.“ 

„On täiesti selge, et selle ülemineku jaoks, eriti nendes riikides, 
mis sõltuvad tugevalt kivisöest, vajame palju-palju rohkem 
vahendeid, kui isegi õiglase ülemineku fond suudab koguda. 
Mulle on aga täiesti selge, et kivisöel tulevikku ei ole.“ 

Bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine 

„[...] esitame jõulise ja sihiteadliku bioloogilise mitmekesisuse  
strateegiat aastaks 2030 ja [...] EL peab võitlema 2020. aasta 
oktoobris Hiinas toimuval ÜRO bioloogilise mitmekesisuse  
[konventsiooni] osaliste konverentsil võimalikult 
ambitsioonikate kohustuste võtmise eest.“ 

„See, mida ma teha tahan, on suhelda teadusringkondade ga 
ja veenduda, et suudame leida võrdlusaluseid, mille põhjal  
saame siis oma poliitika kujundada, ja me peame seda tegema 
enne Pekingisse minekut.“ 

„Seega soovin, et Euroopa Liit oleks parlamendiga peetava 
tiheda dialoogi kaudu järgmiseks bioloogilise mitmekesisuse  
konverentsiks [...] väga hästi ette valmistunud, nii et meil olen 
laual konkreetseid ettepanekud, et proovida veenda kogu 
ülejäänud maailma, et peame meie bioloogilise 
mitmekesisuse kaitseks kohe kiireloomulisi meetmeid võtma.“ 

„Vajame taasmetsastamise strateegiat ja metsa uuendamist  
viisil, mis ei ole teiste eesmärkidega vastuolus. [...] Seega 
peame seda käsitlema tundlikult ja ma arvan, et ainus viis, 
kuidas me seda teha saame, on üleeuroopaline strateegia, 
mille eesmärk on aidata metsa uuendada.“  

„[...] tarbijaid tuleb paremini teavitada. [...] Soovin, et saaksin 
neile mingil hetkel öelda, et see [toode] on 
raadamisvaba. Hetkel me seda öelda ei saa. Seega peame  
selleks, et see tulevikus juhtuks, oma rahvusvaheliste  
partneritega koostööd tegema, sest praegu on 80% 
raadamisest uute toiduainete tootmiseks uue põllumaa 
otsimise tagajärg ja mõnikord on just toit see, mida me otse 
impordime. Mõnikord on see isegi sööt, mida me anname  
Euroopas kasvatatavatele loomadele. Seega peame oma 
tarbijate teavitamiseks palju ära tegema ja ka seda valdkonda 
reguleerima.“ 
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Saastevaba keskkonna eesmärk 

„[...] Euroopa peab liikuma edasi saastevaba keskkonna poole, 
et võidelda keskkonnaseisundi halvenemise ja saastamise  
vastu, tegeleda õhu ja vee kvaliteedi, ohtlikke kemikaalide, 
tööstusheidete, pestitsiidide, endokriinfunktsiooni  
kahjustavate kemikaalide ja mikroplastiga.“ 

„Puhas õhk meie linnades ning puhas vesi meie jõgedes ja 
ookeanides – seda on meil vaja, et saaksime elada 
tervislikumat elu planeedil, mis suudab üleval pidada kogu 
inimkonda ja kus majandus kasvab paljude, mitte väheste  
hüvanguks, kus töökohti on kõigile.“ 

Transport 

„[...] transport on meie majanduse üks kõige saastavamai d 
sektoreid. Peame selle otse käsile võtma. Kogu Euroopas 
sõltub inimeste igapäevaelu kvaliteet ja mitte harva isegi 
nende elatis autodest. Ma tean seda ja ma ei soovi autovaba 
Euroopat. Tahan Euroopasse heitevabu autosid ja soovin, et 
inimesed kasutaksid puhast ühistransporti.“ 

„Kui tahame täita oma kliimaeesmärgid, peame vähendama 
heitkoguseid eelkõige lennunduses ja merenduses. See 
eeldab hoolikalt kaalutletud vahendite kogumit. Näiteks tuleb 
meil investeerida oma raudteedesse.“ 

„Ma tahan, et Euroopas oleksid maailma parimad 
transpordisüsteemid.“ 

„[...] HKS [heitkogustega kauplemise süsteem] tuleks 
laiendada laevandusele. Kuid vajame ka laiemat 
poliitikavalikut. Ma tahan, et meil oleksid rohelised sadamad. 
Ma tahan, et me saaksime sundida laevandussektorit  
kasutama neile sadamates pakutavat elektrit, selle asemel et 
põletada linnades viibides kõige jubedamat kraami.“ 

„Vajame kolmanda põlvkonna biokütuseid. Need võivad olla 
edasiviis osa energiaallikate jaotuses, sest mõnes valdkonnas 
– näiteks lennunduses – vajame tõenäoliselt rohkem 
biokütuseid. Võib-olla napib mul kujutlusvõimet, kuid ma ei 
näe, et elektri jõul lendamine lähitulevikus tohutu suures 
ulatuses toimuma hakkaks. 

Ringmajandus 

„Peame viima oma ringmajanduse valdkonnas tehtava töö 
uuele tasandile, keskendudes kestlikele toodetele ja 
jäätmetekke vältimisele. Et kasutada ära selle vähese CO2-
heitega majanduse kogu potentsiaali, peame vähendama, 
taaskasutama ja ringlusse võtma. Esitame ringmajanduse uue 
tegevuskava ettepaneku, milles keskendutakse kestlikele 
toodetele ja jätkusuutlikule ressursikasutusele, eriti 
ressursimahukates sektorites, nagu tekstiil ja ehitus.“ 

Jätkusuutliku toidu strateegia „Talust toidulauani“ 

„[...] Tahan rõhutada seda – ilma oma põllumeesteta me oma 
jätkusuutlikkuse eesmärke ei saavuta ja peame leidma ühise 
põllumajanduspoliitika, mis seda toetab ja mis toob ühtlasi  
kaasa ausa konkurentsi meie põllumajandustootjate jaoks, ka 
rahvusvaheliselt. Arvan, et Phil Hogani algatatud reformid 
viivad meid selles suunas kaugele, ja vaadakem järele, kus 
saaksime seda parandada, kasutades põhimõtet „talust 
toidulauani.“ 

„[...] me peame vaatlema ühist põllumajanduspoliitikat  
[intensiivse põllumajanduse rahastamise] taustal, kuidas 
saame tagada Euroopa põllumajandustootjatele tuleviku ja 
toota toitu, mis enam ei saasta. [...] mis on Junckeri perioodil 
juba reformidesse lülitatud, kuid sellest saab ka talust 
toidulauani poliitika prioriteet ja keskpunkt.“ 

„Peame veenduma, et paneme lauale jätkusuutliku toidu. 
Peame panema põllumajandustootjad olukorda, kus nad 
saavad säilitada meie maapiirkondi ja neil võivad olla asjalikud 
suhted maapiirkondade ja Euroopa Liidu 
suurlinnapiirkondade vahel. Me ei saa seda teha ilma 
põllumajandustootjateta.“  

„Minu eesmärk on tagada, et kujundatakse poliitika, [...] et 
loomi saaks kasvatada keskkonnasõbralikumalt. Olen valmis 
kõvasti pingutama selle nimel, et loomade heaolule pöörataks 
rohkem tähelepanu, ja loomade heaolu on paranenud, olgu 
siis loomakasvatuses või loomade vedamisel või tapmisel. 
Nimelt need on meetmed, mida [...] Euroopa ametivõimud 
peaksid võtma.“ 

Kliimavaldkonna maksupoliitika 

„Minu mõte oleks öelda meie rahvusvahelistele partneritele, 
et meie teeme ülemineku kliimaneutraalseks maailmajaoks 
ära 2050. aastaks. Et seda teha, peame võtma need meetmed. 
Mõistagi avaldavad need meetmed mõju meie majandusele . 
Kui võtate samu või võrreldavaid meetmeid, kuid liikudes 
samas suunas, siis teeme selle reisi koos. Kui te seda ei tee, 
pole meil muidugi muud valikut, kui kaitsta oma ühiskonda ja 
majandust, ning siis peame kehtestama süsiniku piirimaksu.“  

„Ma arvan, et peame möödapääsmatult vähendama ja järk-
järgult kaotama toetused, mis on endiselt mõeldud 
fossiilkütustele. Tunnistan, et vajame sammsammuliste vahe-
eesmärkidega väga praktilist ajakava, mida saab 
liikmesriikidega arutada. Kuid see on üks ilmsemaid ja üks 
karjuvamaid vastuolusid, mida peame edasi liikudes vältima.“ 

„Meie energiadirektiiv ei ole ligilähedalgi sellele, kus ta peaks 
olema, peame selle läbi vaatama. Ja ma tahan, et mul oleks 
vähemalt võimalus kavandada petrooleumi maksustamist , 
sest ma ei näe loogikat, miks see energiaallikas tuleks maksust  
vabastada.“ 
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Jõustamine ja rakendamine 

„[Välisõhu kvaliteedi direktiivi ja sarnaste õigusaktide] 
eeskirjad on väga selged ja ma arvan, et peaksime eeskirjade 
jõustamiseks oma liikmesriikides rohkem ära tegema. [...]  
Need on õigusaktid, mida on hädasti vaja, kuid paljudes 
liikmesriikides neid ei kohaldata. Leian, et komisjon peab 
rikkumismenetluste alustamisel karmim olema ja minu 
arvates on minu isiklik kohustus tagada, et see nii läheks.“ 

„[...] jõustame heitkoguseid käsitlevaid õigusakte kõigi meie 
käsutuses olevate vahenditega. Leian, et autotööstus on oma 
mugava positsiooni aja ära elanud. Ta peab kohustusi täitma. 
Varem ei ole ta seda teinud, ta peab kohustusi täitma ja 
komisjon jõustab selle, mida nad peavad täitma.“ 

„[...] [Seoses sellega,] mida ma hakkan jõustama meie 
olemasolevates poliitikavaldkondades piirangute kaotamise  
valdkonnas. Usun, et oleme juba praeguse komisjoni otsusega 
astunud sammu õiges suunas palmiõli suhtes, kuid peame  
vaatama rohkem neid kaupu, veendumaks et kaotame  
raadamist suurendavad meetmed. Peame looma rohkem 
läbipaistvust, et täpselt teada, kuhu see suundub, kuid selleks 
on vaja ka dialoogi päritoluriikidega. Mõistagi on neil oma 
nõudmised õiglase kaubanduse ja suhete osas Euroopa 
Liiduga.“ 

Kliimameetmed 
Euroopa kliimaõigus 

„Esitan kliimaalase õigusakti ettepaneku 100 päeva jooksul  
alates ametisse astumisest, et kehtestada ELi eesmärk 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus õigusaktis. Selle 
õigusaktiga kehtestatakse kõigi meie poliitikavaldkondade  
pikaajaline liikumissuund.“ 

„[...] Tahan tulla parlamendi ette kliimaalase õigusakti  
eelnõuga, mis läheb võimalikult kaugele, sätestades mitte 
ainult selle, kus me peame 2050. aastal olema, vaid ka selle, 

mida peame tegema vaheetappidena, et jõuda sinna 
2050.  aastaks.“ 

„Ma usun siiralt, et see kliimaalane õigusakt annab meile 
raamistiku, mida meil on hädasti vaja, et distsiplineerida 
liikmesriike esitama piisavalt konkreetseid kavasid, et 
saaksime mingis mõttes vaadata etappe, mis meil tuleb 
läbida, et jõuda sinna, kus peame 2050. aastal olema. Mõned 
liikmesriigid on osa sellest tööst juba ära teinud, kuid paljud 
liikmesriigid peavad seda alles tegema. Nii et minu arvates on 
see parim raamistik, mis meil ühise tuleviku jaoks võib olla.“ 

Õigusaktide rakendamine 

„Vaatame olemasolevad kliima- ja energiaalased õigusaktid 
üle ja ajakohastame neid. Selge on ka see, et peame oma 
puhtama transpordi, vähem energiat tarbivate hoonete ja 
jätkusuutlikuma toidusüsteemi eesmärkide saavutamise ks 
lisameetmeid kaaluma. Me ei saa endale lubada rahulolu 
luksust.“ 

„Arvan, et peame laiendama heitkogustega kauplemise  
süsteemi (HKS) ka muudesse sektoritesse, nagu lennundus ja 
merendus, kuid usun ka, et meil on kehtivates õigusaktides 
võimalus otsida karmimaid norme, vajaduse korral 
heitkoguste norme või muude valdkondade norme. Peame 
läbi vaatama ka oma energia- ja muud direktiivid.“ 

„Nii et jah, ma usun, et siin on ruumi paremale õigusloomele. 
Jah, ma usun, et kohandatud reguleerimise jaoks on ruumi. 
Usun ka, et korralike mõjuhindamiste korraldamisega ja tänu 
sellele, et on loodud õiguskontrollikomitee, kes seda 
kontrollib, on meil juba parem õigusloome. Samuti usun, et 
peame vaatama paljusid mitmes valdkonnas olemasolevaid 
eeskirju, et näha, kas need sobivad eesmärgi saavutamiseks. ” 

Euroopa kliimapakt 

„Kliimapakt koondab kogukondade, ettevõtjate ja 
naabruskondade algatusi ja lubadusi, jagades teadmisi ja 
andmeid, aidates ja inspireerides üksteist parimate tavade ja 
konkreetsete tulemustega.“
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Juhtiva asepresidendi kandidaadi 
MARGRETHE VESTAGER 
Juhtiva asepresidendi kandidaat  
Digiajastule vastav Euroopa 

Juhtiva asepresidendi kandidaat Margrethe Vestager esines Euroopa Parlamendi ees 8. oktoobril 2019, et vastata 
Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
(IMCO) ning majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, 
mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse 
missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas 

 digiajastule vastav Euroopa ja 
 konkurents. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Juhtiva asepresidendi 
kandidaadile saadeti enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused. 
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PE 629.837 

Digiajastule vastav Euroopa 

Euroopa tööstuse tuleviku pikaajaline strateegia 

 „Vajame Euroopa tööstuse tuleviku strateegiat, mis 
põhineb sellel, mis muudab Euroopa tugevaks: meie 
avatus ja meie mitmekesisus. Seega peab 
tööstusstrateegia olema kõigi jaoks: see peab olema 
roheline ja põhinema ausal konkurentsil.“ 

„Meil ei saa olla tööstusstrateegiat, mis ei hooliks meie 
majanduse keskkonnasäästlikumaks muutmisest ja 
üleminekust süsinikuneutraalseks maailmajaoks. Selles 
peab olema ühe medali kaks külge.“ 

„Digiteerimisel on tohutu potentsiaal muuta meie elu 
paremaks, kuid selle potentsiaali vallapäästmiseks on 
vaja õigeid eeskirju, et anda inimestele kindlustunne 
digiülemineku suhtes. See peaks teenima kodanikke. 
See peaks austama meie põhiväärtusi.“ 

„Kui edendame uuendusi, sealhulgas ka seda, kuidas me 
end korraldame, saaksime juba olemasolevat 
tehnoloogiat palju paremini kasutada, ja see aitab meil 
kiirendada võitlust kliimamuutuste vastu. Osaliselt saab 
seda teha digitaalsete vahenditega, sest ressursse saab 
jälgida varasemast erineval määral.“ 

„Me koondame terved väärtusahelad – ülikoolid, 
tarnijad, tootjad – kuni nendeni, kes tootmises 
kasutatud tooraine ringlusse võtavad.“ 

„See strateegia [...] peab küündima ühtsest turust 
kaugemale.“ 

„Samuti muudab hea tööstusstrateegia Euroopa 
digitaalajastule sobivaks.“ 

Uus VKEde strateegia 

„See töö [tööstusstrateegia kallal] hõlmab uue 
strateegia väljapakkumist Euroopa majanduse tuumiku 
– väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate – 
toetamiseks.“ 

„Esimene punkt on muidugi veenduda, et selline 
strateegia ei oleks ainult suurettevõtete jaoks, sest 
Euroopa ei ole ainult suurettevõtted, vaid ka paljud 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, sealhulgas 
tööstuses. Paljudel ettevõtetel on alltöövõtjad, kellel on 
rohkem kui üks alltöövõtja, ja selles seisneb Euroopa 
tööstusstruktuuri tähtsus, et leiate selle niisuguse 
olevat, nii et see peaks olema kogu tööstuse jaoks.“ 

„Peaksime ka veenduma, et meil on vahendeid, millega 
rahastada. Junckeri investeerimiskavas nähti ette 

900 000 väikese ja keskmise suurusega ettevõtja 
rahastamine ning minu arvates on see hea algatus, mida 
järgida, et saaksite ka tegelikult rahastada ja 
võimaldada inimestel kasvada.“ 

Tehisintellekt 

„[...] vajame eeskirju, et tagada tehisintellekti eetiline 
kasutamine, toetada inimeste otsustusprotsessi ja mitte 
seda kahjustada. Esitan oma ametiaja esimese 100 
päeva jooksul ettepanekud tehisintellekti Euroopa 
lähenemisviisi väljatöötamiseks.“ 

„Nii et meil on tõepoolest midagi, millele tugineda, 
mitte tingimata ainult selleks, et järele jõuda, vaid ka 
tehisintellekti arendamiseks kvantarvutuses. Seal, kus 
meil on olemas Euroopa programmid, tuleb neid 
mõistagi rahastada. Seega kutsun teid taas üles aitama 
meil eelarve vastu võtta, et mitte kaotada aega nende 
oluliste investeeringute tegemisel.“ 

„[...] ainus viis, kuidas saame edukad olla, on luua 
tehisintellekt, mida saame usaldada. Ehitada 
tehisintellekt, mis tugineb põhiväärtustele.“ 

 „[...] see küsimus eelarvamuste vältimise kohta on üks 
põhiküsimusi, kui peame arutama, kuidas panna paika 
raamistik, mis võimaldab meil tehnoloogiat usaldada.“ 

„Ja [usaldusväärse tehisintellekti eetikajuhendi 
hindamise] tulemused on meil käes detsembriks. See 
annab muidugi teavet töö jaoks, mida me teeme [...].“ 

„Sest ilmselgelt on vaja rohkem investeeringuid. 
Euroopa on tehisintellekti investeerimise mahajäämuse 
tegur on minu arvates kolm või neli [...].“ 

Digitaalteenuste õigusakt 

„[...] peame tegelema inimeste muredega tehnoloogia 
pärast ja looma selle käigus usaldust. Hakkan tööle 
digitaalteenuste õigusakti kallal, mis hõlmab meie 
vastutus- ja ohutuseeskirjade ajakohastamist 
digitaalplatvormide, teenuste ja toodete valdkonnas. 
Võimalik, et peame reguleerima ka seda, kuidas 
ettevõtted andmeid koguvad, kasutavad ja jagavad – et 
sellest oleks kasu kogu ühiskonnale.“ 

 „[...] on tähtis, et kasutaksime olemasolevat 
maksimaalselt ära, sest meil on kiire. Oluline on teha 
kokkuvõte sellest, mida ma nimetaksin kodanike 
digitaalõigusteks – isikuandmete kaitse üldmäärus –, et 
meil oleksid riiklikud asutused, kes seda täies mahus 
jõustavad, ja loodetavasti ka turupoolne reaktsioon, et 
meil oleks lõimprivaatsus [...].“ 
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Digitaalmajanduse maksustamine, äriühingu 
tulumaksu ühtne maksubaas, aruandlus riikide 
lõikes 

„Digitaalteenuste maksu kehtestamise esimesel katsel 
ei olnud me edukad. Pärast seda on üksikliikmesriigid 
võtnud selle enda ülesandeks. Imetlen seda, sest 
ilmselgelt teevad nad midagi erakordset. Ma loodan, et 
see avaldab esiteks nii vajalikku survet ja loodetavasti 
leitakse üleilmne lahendus, ülemaailmne kokkulepe, 
kuidas seda saavutada. Kui see ei ole nii, arvan, et 
peaksime seda ise tegema. Kui 2020. aasta lõpuks ei ole 
ülemaailmset kokkulepet saavutatud, pühendume 
mõistagi ettepaneku koostamisele.“ 

„[...] meil on paar väga olulist õigusakti, mida ei ole vastu 
võetud.. Üks on äriühingu tulumaksu ühtne 
konsolideeritud maksubaas ja see on oluline, sest isegi 
kui hakkame rääkima äriühingu tulumaksu 
miinimumist, kui saate maksubaasiga mängida, ei 
pruugi minimaalne maksutase midagi tähendada, nii et 
vajate mõlemat, kui tahate selles valdkonnas edasi 
liikuda. Teine asi, mida meil ikka ei ole, on avalik 
aruandlus riikide lõikes. Finantssektoris see toimib. 
Viimati, kui järele vaatasin, oli meil finantssektor ikka 
veel olemas, nii et see ei tundu olevat liiga kahjulik. 
Leian, et iga tegevjuht võiks uhkusega nimetada 
töötajate arvu, tegevused, käibe, kasumi ja makstud 
maksud. Ja see võimaldab meile ka maksustamise 
valdkonnas täiesti teistsugust vaatenurka, ka 
eraisikutena.“ 

„Jah, ma leian, et artikli 116 kasutamise võimalused on 
tõepoolest olemas. Nüüd on meil protsess, kuhu iga 
liikmesriik on mõistagi kutsutud, kuid 116 ütleb: kui 
ühel liikmesriigil või mõnel liikmesriigil on 
konkurentsile kahjulikke sätteid, võite alustada 
läbirääkimisi selle liikmesriigiga, et ta neid sätteid 
muudaks. Kui see ei õnnestu, võite esitada 
ettepanekuid ja nende ettepanekute üle saab otsustada 
tavapärase ehk seadusandliku tavamenetluse käigus ja 
ma arvan kindlalt, et peaksime hakkama uurima, mida 
see endaga kaasa tooks. Ma ei usu, et selle edu on 
garanteeritud, kuid ma arvan, et on oluline, et 
kasutaksime erinevad vahendid, mille alusleping meile 
annab, ja kasutaksime neid vajaduse korral“” 

Konkurents 

Konkurentsi jõustamise tugevdamine 

„Turud liiguvad kiiresti, seadus liigub nii, nagu seadus 
liigub. Ilmselgelt on siin mingil määral loomuomane 
asümmeetria. Sellel kui kiiresti õiguskaitse töötab, on 
piirang peal, sest me ei tee kunagi järeleandmisi 
protsessi nõuetekohasuse osas. Teisest küljest 
peaksime suutma töötada võimalikult kiiresti. Tegelikult 
on meil praegu käsil juhtum, kus proovime kasutada 

seda, mida me nimetame ajutisteks meetmeteks, kui 
ütleme ettevõtjatele: peate lõpetama selle, mida teete, 
sest leiame, et kahjustate konkurentsi, ja kui te lõpetate, 
korraldame loomulikult juhtumi täieliku uurimise, et 
tehtud kahju tõestada. See on muidugi 20 aasta jooksul 
esimene, kuid minu arvates peegeldab see hästi asjaolu, 
et peame oma tegevuse kiirendamist väga oluliseks.“ 

„Mis puudutab küsimust ettevõtete likvideerimise 
kohta, siis see on tõesti vahend, mis on meil olemas: 
seda saab teha. Asi on selles, et mul on kohustus 
kasutada ausa konkurentsi taastamiseks kõige vähem 
segavat vahendit ja kuna ettevõtte likvideerimine on 
üsna suur asi, on mul ilmselgelt kohustus proovida, 
milline muu vahend võiks olla hea vahend, et lahendada 
praegune olukord.“ 

Euroopa konkurentsieeskirjade läbivaatamine 

„Praegune aeg on keeruline ja see on keeruline ka 
konkurentsi kehtestamise mõttes, sest turud muutuvad 
kiiresti ja veelgi suuremad muutused ootavad meid 
ees.“ Kuid inimloomus – mille põhimotiivid on ahnus ja 
hirm – ei muutu. Seega on meie konkurentsieeskirju 
suunavad põhimõtted praegu sama olulised, nagu 
need olid Rooma lepingu allkirjastamisel enam kui 60 
aastat tagasi. Me peame aga tagama, et nende 
põhimõtete rakendamine sobib kokku kiiresti muutuva 
maailmaga. Seega liigun ma edasi monopolidevastaste 
eeskirjade, ühinemisi ja riigiabi käsitlevate eeskirjade 
läbivaatamisega, millega me oleme alustanud. Selles 
protsessis juhendavad ja aitavad meid teadmised, mida 
oleme saanud uurides, kuidas digitaliseerimine 
mõjutab konkurentsi – sealhulgas kolme erinõustaja 
sõltumatu aruanne, mille nad esitasid selle aasta 
alguses.“ 

„[...] oleme alustanud esimest täielikku toimivuskontrolli 
ja seejärel suure hulga meie suuniste läbivaatamist. 
Selle programmi eel käib üks asi ja see on heitkogustega 
kauplemise süsteemi ehk HKSi suunised. Selle põhjus 
on, et tahame olla valmis, kui algab uue 
kauplemisperiood. Nii et tuleb arvestada sellega, et 
alustame sellel teemal suhteliselt lühikese aja jooksul 
avalikku konsultatsiooni.“ 

„[...] me jätkame. Meil on endiselt lahendamata 
juhtumeid ja me just palusime igal liikmesriigil anda 
meile hetkeülevaade sellest, kuidas nad kasutavad 
eelotsuseid, et ajakohastada kogu materjali, mis meil on 
ajast, millal me seda paari aasta eest viimati tegime.“ 

Tööstusstrateegia 

„[...] siin on meil kahekordne ülesanne: tagada ühelt 
poolt aus konkurents meie ühtsel turul, et kliente ja 
tarbijaid hästi teenindataks, ja samal ajal seista Euroopa 
ettevõtjate eest, kui nad puutuvad kokku ebaausa 
konkurentsiga väljaspool Euroopat.“
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„Euroopa riigihanketurg on 14–15% Euroopa SKPst. See 
tähendab 2 triljonit eurot. See on eurodes 2 ja12 nulli. 
See on suur raha. Me kutsume inimesi äri tegema ja me 
ei saa vastukutset. Ja seal, kust mina pärit olen, on nii, et 
kui sa vastukutset ei saa, siis sa enam ei kutsu neid 
inimesi.“ 

Välisriigi omand ja toetused 

„Muidugi me võtame investoreid hea meelega vastu, 
kuid nad peaksid siia tulema ärilistel põhjustel. Üks 
lahtine küsimus on muidugi veenduda, et kui 
välismaine riigile kuuluv ettevõte ostab Euroopa 
ettevõtte, siis ei tule Euroopasse välisriigi abi, mis 
kahjustaks siinseid võrdseid võimalusi. Ja siin me teeme 
toimiva vahendi saamiseks koostööd kolleegidega, kes 
töötavad kaubanduse ja ühtse turuga, sest seda 
vahendit meil kahjuks veel ei ole, kuid see on esmatähtis 
küsimus.“ 

Kahekordse portfelli haldamine 

„[...] õiguskaitse sõltumatus on vaieldamatu; sest see 
toetub juhtumi tõenditele, faktidele, kohtupraktikale, 
mitte sellele, mis riik te olete, mis suurusega, mitte 
millestki muust.“ 

„[...] meil on oma peaökonomisti sõltumatud nõuanded 
ja õigusteenistuse nõuanded.“ 

„Olen oma kolleegide ees ikkagi vastuta. Kui meil on 
oluline otsus, siis endastki mõista on selle teinud 
kolleegium. Seni ei ole meil kolleegiumis konkurentsi 
puudutavate otsuste üle põhjalikku arutelu olnud, kuid 
mõistagi me järgime iga menetlust. Enne kui sinna 
jõuame, teeme läbi kabinetiülemate iganädalase 
kohtumise eri sammud, et see oleks tõeline kollegiaalne 
otsus, sest just nii peaksid asjad käima.“ 

„[...] ma arvan, et portfell, mille ma saan, on väga 
muljetavaldav. Kuid seadusandlikud ettepanekud 
tulevad koos mu kolleegidega. Need on mu kolleegid 
ühtse turu, siseküsimuste valdkonnast. Ma ei kirjuta 
neid oma pastapliiatsiga. Ma teen nendega koostööd, 
jah, aga kui tegemist on üksikettepaneku(te)ga, 
kirjutavad neid minu kolleegid.“ 

 „Ma loodan ka, et olete minuga kannatlik, et tulen 
tagasi ja küsin teilt, mida teie arvate. Sest mõnele neist 
küsimustest ei ole meil enne vastust. Me konsulteerime 
teiega, täpselt samamoodi, nagu me konsulteerime ka 
valitsusväliste organisatsioonide, kodanikuühiskonna, 
tööstusega.“ 

„[...] jätkan [Euroopa Parlamendiga] seda avatud ja 
koostöövaimus tööd õigusloomeprotsessi igas etapis.“ 
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Juhtiva asepresidendi kandidaadi  

VALDIS DOMBROVSKISE 
kuulamisel võetud kohustused 
Inimeste hüvanguks toimiv majandus 

Juhtiva asepresidendi kandidaat Valdis Dombrovskis esines Euroopa Parlamendi ees 8. oktoobril 2019, et vastata 
Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni (EMPL) liikmete 
küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused 
kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud 
president Ursula von der Leyen, sealhulgas 

 inimeste hüvanguks toimiv majandus; 
 majanduse juhtimine ja 
 finantsteenused, finantsstabiilsus ja kapitaliturgude liit. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Juhtiva asepresidendi 
kandidaadile saadeti enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
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PE 629.837 

Inimeste hüvanguks toimiv majandus  

Eesmärgid 

„[...] tahame pöörata suurt tähelepanu kaasavale ja 
jätkusuutlikule kasvule. Tahame näha tugevat seost 
majandusarengu, sotsiaalsete probleemide ja 
jätkusuutlikkuse vahel. On tõsi, et majanduskasvu ei 
vaja me mitte majanduskasvu, vaid inimeste heaolu 
pärast.“ 

Euroopa sotsiaalõiguste sammas – tegevuskava 

„Esitame tegevuskava Euroopa sotsiaalõiguste samba 
tõhusaks rakendamiseks kogu ELis.“ 

„Lubage mul mainida mõnda ettevalmistamisel olevat 
konkreetset ettepanekut. [...] seadusandlik algatus 
õiglase miinimumpalga kohta, ja see oli mandaadi 
esimese 100 päeva jooksul; Euroopa lastegarantii; 
tugevdatud noortegarantii; Euroopa töötushüvitiste 
[edasi]kindlustusskeem [...]; ajakohastatud oskuste 
tegevuskava; paremad töötingimused platvormide 
töötajatele [...] ja ka uus Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse strateegia, sealhulgas meetmed 
palkade siduva läbipaistvuse tagamiseks.“ 

Sotsiaaldialoogi roll  

„[...] kavatseme sotsiaaldialoogi edasi arendada.“ 

„Muidugi oleme valmis arutama seal võimalike 
seadusandlike muudatuste üle, kuid [...] 
sotsiaalpartnerid on juba Euroopa poolaastasse 
kaasatud [...].“ 

„[...] sotsiaalpartnerite kaasamine Euroopa poolaastasse 
nii Euroopa kui ka riigi tasandil, konsultatsioonid 
peamiste poliitiliste ettepanekute üle [...], suutlikkuse 
suurendamise toetamine, ja me jätkame nendes 
suunades.“ 

„[...] oleme alati väga tugevalt rõhutanud, et tahame 
austada kollektiivläbirääkimiste mudeleid eri 
liikmesriikides, eriti kui need mudelid toimivad väga 
hästi, näiteks Põhjamaades. [...] see on meie 
juhtpõhimõte ja on seda ka tulevikus.“ 

„Samuti peame tugevdama valdkondadevahelise ja 
valdkondliku sotsiaaldialoogi mõjusust ja toimimist [...]. 

„[...] me kavatseme teha tihedat koostööd Euroopa 
ehitusvaldkonna sotsiaaldialoogi komiteega.“ 

Sotsiaalkindlustussüsteemid  

„[...] peame tagama, et [...] inimesed, ka 
digitaalmajanduses ja platvormidel [...], panustaksid 
sotsiaalsüsteemidesse ja oleksid sotsiaalsüsteemidega 
kaetud.“ 

„[Seoses] [...] pensionide kaasaskantavusega piiriülestes 
olukordades [...], see on õigus, mis peaks olema 
liikuvatele töötajatele kättesaadav. Nii et oleme valmis 
töötama kohapealse tegeliku olukorra parandamiseks.“ 

Diskrimineerimiskeeld ja võrdsed võimalused  

„[...] edendame jätkuvalt piisavat sissetulekut ja 
sissetulekutoetust [...] abivajajatele. [...] võrdsete 
võimaluste põhimõte on olemas ja komisjon rakendab 
seda jätkuvalt rangelt.“  

„Mis puudutab soo aspekti, luuakse muu hulgas 
teemakohane strateegia, milles käsitletakse näiteks 
naiste juurdepääsu tööturule ja ka palgalõhet.“ 

„[...] komisjoni päevakorras saab olema ka puuetega 
inimeste täiendav toetamine.“ 

Õiglane maksustamine 

„[...] ilma õiglase maksustamiseta ei ole sotsiaalset õiglust.“ 

„Hoian maksustamise vältimise vastast võitlust oma 
tegevuskavas kõrgel kohal [...]. Hargmaiseid ettevõtteid 
tuleb tõhusalt maksustada, nii et meie kodanikud ja VKEd 
ei peaks kandma ebaõiglast maksukoormust.“ 

Keskkonnahoidlikule majandusele ülemineku ja 
digitaliseerimise toetamine 

„Minu [...] eesmärk on kasutada fiskaal-, majandus- ja 
rahanduspoliitikat keskkonnahoidlikule majandusele 
ülemineku ja digitaliseerimise toetamiseks.“ 

„Keskkonnahoidlikule majandusele üleminek ja 
digitaliseerimine saavutavad edu ainult siis, kui need on 
sotsiaalselt õiglased. [...] Nii et mu [...] eesmärk on tagada, 
et meie sotsiaalpoliitika areneks nende muutustega 
kaasa.“ 

„See [digitaalne lõhe] on meie oskuste tegevuskava oluline 
osa, sest inimeste digitaalajastuks ettevalmistamiseks on 
teil ilmselgelt vaja digitaaloskusi ja selgelt esineb 
vajakajäämisi.“ 

„[...] aitame uue õiglase ülemineku fondi kaudu toetada 
inimesi ja piirkondi, mida keskkonnahoidlikule 
majandusele üleminek kõige rohkem mõjutab.“ 

„[...] teeme tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga [...], et 
näha, milliseid lisaelemente on vaja ja kuidas neid 
mitmeaastasse finantsraamistikku lõimida – näiteks 
õiglase ülemineku fond.“ 

Kestliku Euroopa investeerimiskava 

„[...] töösuundi saab olema mitu. Niisiis, esimene on 
finantsalane töösuund: ELi eelarvest ja EIPst antav toetus 
investeeringute ligimeelitamiseks ning ka nõustamistugi, 
et luua abikõlblike projektide esitamise süsteem. Kuna me 
ei pea mitte ainult raha koondama, vajame ka kvaliteetseid 
projekte, mis ka tegelikult võimaldavad jätkusuutlikku 
üleminekut.“
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„[...] eesmärk on suunata kestlikesse investeeringutesse üks 
triljon eurot, võimendades erasektori raha InvestEU 
programmi, EIP kaudu, kus me, nagu te teate, kavatseme  
suurendada kliimavaldkonna rahastamise eesmärki 25% -lt 
50% -le. See saab olema uus raha ja tuleb muude ELi eelarves 
tehtavate maksete kaudu.“ 

„[...] kui mainisin EIP laenuandmise eesmärke, on see praeguse  
olukorraga võrreldes uus raha ja see küünib kümnete 
miljardite eurodeni.“ 

„Me julgustame ka liikmesriike eraldama oma vahenditest  
kuni 5% InvestEU programmi eelarve jagatud täitmisse, mis 
omakorda võimaldab meil anda finantsvõimendus uue raha 
märkimisväärsetele summadele.“ 

EIP kui kliimapank 

„[...] EIP kliimapangaks muutmise peamine on suurendada 
kliimale eraldatava rahastuse osa praeguselt 25%-lt 50%-le 
[aastaks 2025]. See on esimene oluline samm ja fossiilenergia 
rahastamise järkjärguline lõpetamine on selle strateegia osa.“ 

„Seoses hinnangutega mainisite 50 miljardit eurot aastas. EIP 
täiendava rahastamise abil saate üldiselt vähemalt kaks 
kolmandikku hankida ka projektipartneritelt, seega vähemalt  
45 miljardit eurot aastas. Nii et kui me räägime  
kümneaastasest perioodist, siis toob see meile juba 450 
[miljardit] eurot.“ 

Majanduse juhtimine  

Euroopa poolaasta suunamuutus 

„Peame jätkama Euroopa poolaasta arendamist. Sotsiaalse d 
kaalutlused moodustavad juba ligi poole meie riigipõhistest 
soovitustest. Kavatsen seda rõhuasetust hoida ka meie 
majanduse tulevases juhtimises. Lõimine poolaast a 
eesmärkidesse ka ÜRO kestliku arengu eesmärgid, et 
edendada nii kaasavat kui ka jätkusuutlikku majanduskasvu.“ 

„Kestliku arengu eesmärkide – mis on poolaasta eesmärgid – 
saavutamisel tehtud edusamme tuleks korrapäraselt jälgida. 
Samuti esitame keskkonnahoidlikule majandusele ülemineku 
jaoks oluliste poliitikavaldkondade süsteemsed kaalutlused, 
nagu keskkonnahoidlikud investeeringud, ringmajandus, 
ressursitõhusus ja õiglane üleminek kõigis 
poliitikavaldkondades.“ 

„[...] hindame, kuidas lõimida jätkusuutlikkus 
makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusse, kuid 
meil on ka siduvad jätkusuutlikkuse eesmärgid, näiteks 
heitkoguste vähendamise eesmärgid teistes 
poliitikavaldkondades, näiteks energialiidus, ja pidada kinni 
Pariisi kokkuleppe täitmiseks võetud kohustustest.“ 

Stabiilsuse ja kasvu pakti lihtsustamine 

„[...] hakkame töötama Euroopa Eelarvenõukogu aruande  
põhjal, milles on esitatud mõned ideed stabiilsuse ja kasvu 
pakti eeskirjade lihtsustamiseks, nii et neid oleks ka lihtsam 
kohaldada ja lihtsam laiemale avalikkusele selgitada, sest 
praegu on eeskirjad – nagu me teame – tegelikult liiga 
keerulised.“ 

„[...] ELi eelarve-eeskirjade osas võime tõepoolest võtta oma 
kaalutluste aluseks Euroopa Eelarvenõukogu töö kulude 

võrdlusaluse vallas koos võlataseme ja nagu ma ütlesin, 
„tasakaalus eelarve piiratud nõudega“. Muidugi on oluline 
saavutada laiapõhjaline konsensus, et leppida kokku viisis, 
kuidas meie eelarve-eeskirju kohandada ja lihtsustada.“ 

„[Mis puudutab stabiilsuse ja kasvu pakti paindlikkusega 
seotud punaseid jooni], siis tuleks minu arvates Euroopas 
üldpõhimõttena vältida liiga paljude punaste joonte 
tõmbamist ja töötada pigem kompromissi vaimus. Just nii EL 
töötabki.“ 

Euroopa stabiliseerimisvahend  

„[...] me oleme esitanud kaks ettepanekut. Esimene on 
reformide toetamise programm, mille põhjal arutame praegu 
konkurentsivõime ja lähenemise eelarvevahendit. [...] Ja teine 
ettepanek oli stabiliseerimisvahendi kohta: esitasime 
konkreetse ettepanekuEuroopa investeeringute 
stabiliseerimise vahendi kohta [...]. Nüüd kaalume, mil määral  
võiksime leida sünergiat [...] ettepanekuga 
stabiliseerimisvahendi ja Euroopa 
töötus[edasi]kindlustusskeem kohta.“ 

Finantsteenused, finantsstabiilsus ja 
kapitaliturgude liit 

Pangandusliidu väljakujundamine 

„[...] Pangandusliidu väljakujundamine on Euroopa Komisjoni  
tegevuskavas tähtsal kohal.“ 

„Komisjoni poole pealt [...] uurime jätkuvalt, kuidas lahendada 
praegune ummikseis või praegused väga aeglased 
edusammud EDISega (Euroopa hoiuste tagamise skeem) 
nõukogu, kuid samuti, tuleb öelda, seni Euroopa Parlamendis. 
[...] Oleme valmis seda hõlbustama, esitades vajaduse korral 
aruteludele kaasa aitamiseks uusi elemente.“ 

„[...] peame leidma lahenduse sellele likviidsuse küsimusele  
kriisilahenduses, nii et teeme selle nimel koostööd ka 
liikmesriikide ja EKPga." 

„Nagu te teate, on komisjon esitanud seoses turvalise varaga 
seadusandliku ettepaneku riigi võlakirjadega tagatud 
väärtpaberite kohta. Kahjuks ei ole seda tööd nõukogus eriti 
jutuks võetud, nii et peame vaatama, kuidas saaksime seda 
arutelu taaselustada.“ 

Finantstehnoloogia ja krüptovara 

„Esitan uue Euroopa strateegia, et saada finantstehnoloogiast  
parimaid tulemusi ja konkureerida ülemaailmselt.“ 
„[...] peame tegelema selliste riskidega nagu ebaaus 
konkurents, küberturvalisus ja ohud finantsstabiilsusele. 
Näiteks vajab Euroopa ühist lähenemisviisi krüptovaradele, 
nagu Libra. Kavatsen esitada selle kohta uue õigusakti  
ettepaneku.“ 

„[...] peame Librat reguleerima, et seda ELi tasandil kontrollida, 
nii finantsstabiilsuse kui ka investorite kaitse seisukohast [...].“ 

VKEde juurdepääs rahastamisele 

„Uus komisjon teeb ettepaneku luua uus fond, mis aitaks 
VKEdel avalikkuse ette astuda. Koos kolleegidega pakun välja 
strateegia, mis aitab VKEdel lahendada keskkonnahoidlikul e  
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majandusele ülemineku ja digitaliseerimise ning muutuvate  
kaubandusmudelitega seotud probleeme.“ 

„Niisiis, konkreetne uus algatus, mille me kavatseme esitada 
[...], on sihtotstarbeline avaliku ja erasektori fond, et toetada 
VKEde esialgseid avalikke pakkumisi [...] ja muidugi peame  
ikkagi vaatama läbi VKEde tavakapitaliturgudele juurdepääsu 
tingimused ja maksumuse.“ 

Keskkonnahoidliku rahastamise uus strateegia 

„[...] jätkame keskkonnahoidliku rahanduse valdkonnas 
kõrgete eesmärkidega ja näeme seda kui keskkonnahoidlikul e  
majandusele ülemineku osa – kui selle regulatiivset haru.“ 

„Taksonoomia loob aluse paljudele muudele meetmetele, 
sealhulgas roheliste võlakirjade standardite, ökomärgiste ja 
paljude muude elementide kasutuselevõtmisele. [...]  
laiendame taksonoomiat ka teistes valdkondades.“  

„[Seoses] ELi roheliste võlakirjade standardi loomisega, mis 
peaks olema kättesaadav igat liiki noteeritud ja noteerimata 
Euroopa ja rahvusvahelistele emitentidele [,] toetan seda tööd 
ja esitan selle järgmise komisjoni koosseisu ametiajal.“  

„Mis puudutab läbipaistvust, peavad emitendid esitama 
üksikasjad laekumiste kavandatava kasutamise ning 
emitentide roheliste võlakirjade strateegia ja protsesside 
kohta.“ 

„Avaldame varsti ettevõtete aruandluse toimivuskontrolli, 
sealhulgas muud kui finantsaruandlust käsitlev direktiivi 
läbivaatamine, ning [...] kavatseme laiendada direktiivi 

kohaldamisala teistele finantseerimisasutustele ja muuta ka 
finantseerimisasutustepoolne teabe avalikustamine  
sujuvamaks.“ 

„Samuti töötame praegu meetmete kallal, mille siht on 
jätkusuutlikumad ja tavapärased finantsjuhtimises osalejad ja 
arvud, nii et saaksime vaadata uue pilguga ka ESG 
(keskkonnaalastele, sotsiaalsetele ja äriühingu üldjuhtimisega 
seotud) riskidele varahaldurite ja institutsiooniliste investorite 
kohustuste valdkonnas [... ].“ 

Rahapesuvastane võitlus 

„[...] ELi rahapesuvastaste eeskirjade kohaldamine on kogu 
ELis olnud ebaühtlane. Seetõttu peame läbi mõtlema, kuidas 
meie raamistik töötab. Ja selles kontekstis peame teatavate 
rahapesuvastaste ülesannete ja nende koordineerimise liidu 
asutusele andmist väga kasulikuks.“  

„Leiame, et ELi tasandil on kooskõlastamiseks kindlasti  
rohkem võimalusi: teabevahetus, kasutades parimaid tavasid, 
kuid koostööst hoidumise korral peab [ELi] ametiasutustel 
olema ka võimalus otse tegutseda.“ 

Panganduse usaldatavusnõudeid käsitlevad eeskirjad 

„[...] Basel III elluviimisel peame arvestama Euroopa eripära. [...]  
toetame ka edaspidi VKE toetuskoefitsienti.“  

„Nagu Baseli komitee ütles, ei tohiks Baseli lepingu täitmine 
tuua kaasa kapitalinõuete olulist üldist suurenemist.“ 
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Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi kandidaat Josep Borrell esines 
Euroopa Parlamendi ees oktoobril 2019, et vastata parlamendiliikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu 
kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida 
kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen.  

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
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PE 629.837 

Strateegilisem, jõulisem ja ühtsem Euroopa 
maailmas 
„Peaksime oma riiklikud suveräänsused ühte koondama, et 
üksikliikmesriikide jõud mitmekordistada [...]. [...] vajame  
tõeliselt integreeritud välispoliitikat, mis ühendaks nõukogus 
koos tegutsevate liikmesriikide jõu kõigi komisjoni hallatavate 
poliitikavaldkondade ja parlamendi demokraatliku 
legitiimsusega.“ 

„Kui mind ametisse kinnitatakse, on minu kui asepresidendi ja 
kõrge esindaja töö keskmes liikmesriikide välispoliitika 
ühendamine komisjoni välistegevusega.“  

„[...] et olla geopoliitiliselt oluline, vajame ühtsust, palju 
enamat kui see, mis meil on. Selle ühtsuse saavutamiseks teen 
koostööd kõigi liikmesriikidega, nii suurte kui ka väikestega.“ 

„[...] ELi süsteem peab olema otstarbekohasem, et vältida 
dubleerimist ja bürokraatlikku rutiini, koostades tugevama ja 
sügavama strateegilise analüüsi. Ma leian, et me ei tee seda 
piisavalt. Me peame tagasi saama algatus- ja 
tegutsemisjulguse. Võite küsida, võite oodata, võite loota, et 
saate minult midagi, ja see ongi lihtsalt nii – algatus- ja 
tegutsemisjulguse taastamiseks.“ 

Otsuste kiirem ja tõhusam vastuvõtmine  

„Peaksime meeles pidama, et välisasjade nõukogu on 
otsustusorgan, mis peab algatama debati orientatsiooni üle, 
jah, kuid palju parem oleks jõuda konkreetsete tulemuste ja 
ühistegevusteni. Olen Euroopa Ülemkogu liige. Minu kohus 
on käia Euroopa Ülemkogul ja viia sinna välispoliitika kõige 
olulisemad küsimused. See on erakordne privileeg seda teha 
ja ma tahan seda teha.“ 

„[...] kõrge esindaja roll ei ole tegutseda üksnes vahendajana, 
[...] vaid võtta ennetav hoiak, et siluda meie vahel  
paratamatult esinevaid erinevusi. [...] Seetõttu lähen ma 
kaugemale väikseimast ühisnimetajast kaugemale. [...]“  

„Võtan riski, et nõukogu ei kiida minu ettepanekuid heaks. 
Võtan riski jääda oma kolleegide ees vähemusse. Näiteks 
proovin teha nii, et mõnel juhul kasutame aluslepingu enda 
sätteid, et ei oleks alati vaja sajaprotsendiliselt kokku leppida. 
Sanktsioonide, inimõiguste ja ÜJKP missioonide puhul ei 
pruugi meil olla vaja ühehäälsust, sest alusleping [...] lubab 
seda meile. [...]“  

„[...] Alustame sellest, et kasutame kvalifitseeritud 
häälteenamust Venemaa puhul sanktsioonide suhtes, et 
vältida ühehäälsuse vajadust, inimõiguste ja rahumissioonide  
puhul. Siis, kui suudame selle strateegilise ühise kultuuri üles 
ehitada, võime hakata sellistes suveräänsusega seotud 
küsimustes kokku leppima. [...] Seega peame liikuma 
sammhaaval, kuid lõppeesmärk on võtta otsuseid vastu 
kvalifitseeritud häälteenamusega, kui see aeg kätte jõuab.“ 

Tagada, et seome meie poliitika sise- ja välisaspektid 
omavahel paremini 

„[...] vajame sise- ja välispoliitika vahelist sidusust ning meil on 
vahendeid jõupoliitika mängimiseks. Meie ülesanne on 
koondada need ühe strateegia teenistusse.“ 

„Usun, et Euroopa välispoliitika üks peamisi probleeme on 
jagunemise eraldi saarekesteks, mis tuleneb selle enda 

institutsioonilisest struktuurist: Komisjonil on ühed 
ülesanded, nõukogul teised... Ent maailmas, kus me elame [...] , 
peame koondama kogu oma suutlikkuse.“ 

„Aluslepingu artikkel 18 annab mulle sõnaselge ülesande  
koordineerida komisjoni välistegevust. Üks asi on välispoliitika 
(täielikult väline) ja teine sisepoliitika, millel on välismõõde. Ja 
nende valdkonnas pean loomulikult tegema koostööd 
presidendiga.“ 

Euroopa välisteenistuse kohta 

„[...] Üks Euroopa poliitika nurgakive on sooline 
võrdõiguslikkus. [...] Sooline võrdõiguslikkus välispoliitikas ei 
tähenda ainult kõrgetel ametikohtadel töötavate meeste ja 
naiste võrdsust. Me peame selle saavutama. [...] Ausalt öeldes 
arvan, et 50% saavutamine [2024. aastaks] on võimatu. [...] Hea 
eesmärk, mille nimel peame võitlema, on umbes 40%. Pidage 
meeles, et ühe kolmandiku välisteenistuse ametikohtadest  
täidavad riikide diplomaatilised korpused ja ka nemad peavad 
täitma naiste arvule esitatavaid nõudeid, seega on praegu 
teatav konflikt napi ressursi puhul, milleks on kõrgelt 
kvalifitseeritud naised diplomaatiline korpus.“  

„Peame tutvustama sugu diplomaatilises ja sõjalises 
tegevuses väärtusena.“ 

„Välisteenistuse ja komisjoni institutsiooniline süsteem on 
minu arusaamist mööda – ja see ei ole kriitika kellegi aadressil 
– poliitika poolest kerge ja protsesside poolest raske. Arvan, et 
peame arendama tõelise lisaväärtuse andmist kõigele, mida 
liikmesriigid vajavad ja soovivad.“ 

Suhete kohta liikmesriikidega 

„Välisministrid võiksid kõrget esindajat palju aidata. Mul ei ole 
võimet kõikjal viibida, kuid meil on 28 – heakene küll, varsti  
võib-olla 27 – välisministrit, kes saavad aidata, kellele võib 
anda ülesande küsida, töötada ja rääkida ning reisida 
konkreetsetes küsimustes juhtiva institutsioonina, eelkõige 
küsimustes, millega nende riigid tulevad palju paremini toime 
kui teised. See uuendus võib suurendada liikmesriikide 
vastutust Euroopa välispoliitika eest.“  

Koostöö Euroopa Parlamendiga 
„Parlamendil on täita väga tähtis roll [...] Te olete poliitika 
kujundajad. Teie kujundate liidu välispoliitikat, mida rohkem 
teid kuuldakse, seda paremini teid mõistetakse. [...] Ma pean 
siin võtma endale kohustuse jätkata positiivset dünaamikat , 
järgides alates 2010. aastast poliitilise vastutuse  
deklaratsiooni, ja see tähendab parlamendiga konsulteerimist 
täiskogu istungil, komisjonis ja erikomisjonis, et selgitada teile 
välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika kõige tundlikumaid 
elemente.“ 

„Samuti kohustun selgitama parlamendiliikmetele 
rahvusvaheliste lepingute läbirääkimiste kõiki tasandeid, sest 
see on liidu aluslepingu nõue, korraldama vähemalt viis korda 
aastas ühise nõupidamiskoosoleku ÜVJP eelarve täitmise 
teemal, et jätkata seiskunud läbirääkimisi, rahvusvaheliste  
lepingute kohta teabe vahetamise teemal vastavalt paremat  
õigusloomet käsitleva 2016. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe artiklile 40.“ 
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 „Teen meeleldi Euroopa Parlamendiga tihedat koostööd, sest 
olen veendunud parlamendidiplomaatia potentsiaalis, kuna 
tean hästi, et teie resolutsioonidel, vahendustööl ja 
valimisvaatlusmissioonidel on oluline roll Euroopa 
usaldusväärse välispoliitika määratlemisel.“ 

Julgeolek ja kaitse  
„Meie tugevuseks on võime ühendada diplomaatia, 
vahendamine, kriisiohje ning julgeoleku sise- ja välisaspekti d 
[...].“  

Kaitse on meie julgeoleku osa ja mõnikord saavad ohud 
alguse kaugel meie piiridest. Hiljuti võtsime kasutusele  
kasutatavama kaitsevõime arendamise vahendid. Me peame  
edasi liikuma.“  

„[...] meil puudub ühine strateegiline kultuur. Oleme selles 
suunas edusamme teinud: poliitilisel tasandil alalise 
struktureeritud koostööga (PECSO), tööstuse tasandil Euroopa 
Kaitsefondiga ja operatiivtasandil missioonidega. Nendes 
kolmes valdkonnas oleme edu saavutanud. Sellest ei piisa.“ 

„[...] NATO on ja jääb meie ühise liidu, meie kollektiivse kaitse 
nurgakiviks. Arendades Euroopa kaitset, tugevdame Atlandi 
liitu, ja suurendades kaalukust NATO-s, anname oma panuse  
tasakaalustatumatesse Atlandi-ülestesse suhetesse.“ 

„[...] [Lissaboni lepingu] artikkel [42.7] tuleb kasutusele võtta 
[...] Nii see artikkel kui ka teine artikkel – ma arvan, et see on 
212 –, mis käsitleb ühist reageerimist terrorirünnakutele, 
terrori- või looduskatastroofidele [...], tuleks mõlemad 
protokollida. Vaja on täpsustada, kuidas neid tuleks 
rakendada, ja muidugi, nagu ma juba ütlesin, olete teie [EP] 
välispoliitika kujundajad [...] Meil peaksid olema selged 
suunised.“  

„Liikmesriigid lähetavad eri liiki rahvusvahelistele  
missioonidele kogu maailmas 35 000 naist ja meest. See on 
muljetavaldav, kuid me peame tegema rohkem.“ 

„Meie sõjalised kulutused on umbes pool Belgia 
sisemajanduse koguproduktist. Rohkem kui Hiinas. Palju 
rohkem kui Venemaal. Eespool on vaid Ameerika Ühendriikide 
jaoks. [...] kuid killustumise ja dubleerimise tõttu on meie 
võimekus palju väiksem. Me peame kulutama koos.“ 

„Peame olema kohapeal operatiivsemad. Peame saatma 
vägesid, alustades oma naabrusest.“ 

„[...] oleme kokku leppinud võimete arendamise kava, milles 
määratletakse 11 kaitseprioriteeti. Nende hulka kuuluvad [...]  
küberreageerimisoperatsioonid, õhus tankimine ja ballistiliste 
rakettide tõrje. [...] “... me vajame neid võimeid oma 
operatiivtegevuseks ning peame arvestama ka nende 
ühilduvust ja vastastikust täiendavust NATO prioriteetidega.“  

„Liikmesriikidevahelise koostöö puudumine julgeoleku ja 
kaitse valdkonnas maksab meile umbes 30 000 miljonit eurot 
aastas. Peame arendama PESCOt ja Euroopa Kaitsefondi.“  

„Samuti peame pöörama tähelepanu tsiviiljuhtimisele, mis on 
minu jaoks sama oluline kui sõjalised missioonid, ja selleks 
vajame teist, erinevat suutlikkust: politseinikke, kohtunikke, 
prokuröre ja muid eksperte.“ 

„[...] [...] lahingugrupid [...] jäävad meie sõjalise 
kiirreageerimise esmaseks vahendiks ja nad on Euroopa Liidus 
ainsad ooterežiimis olevad väed, kes saadetakse kohale  
lühikese etteteatamisega. Arvan, et peame suurendama 
ühisrahastamist, mille üle praegu arutatakse Euroopa 
rahutagamisrahastu [...] kontekstis, et pakkuda stiimuleid 
tulevasteks siirmisteks [...].“ 

Tuumarelva leviku tõkestamine ja relvaekspordi kontroll 

„[...] oleme jõudmas tuumaalase ebastabiilsuse ajastusse, sest 
kõik lepingud, millega ehitati turvavõrk nende relvade leviku 
ja võimaliku kasutamise vastu, on üksteise järel kadunud. 
Sellega seoses peame meie ELis jätkama oma rolli täitmist 
tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu pikendamisel. Me 
toetame seda selle kolme samba kaudu: tuumarelvade leviku 
tõkestamine, desarmeerimine ja tuumaenergia rahumeelne 
kasutamine.“ 

„Relvaekspordi puhul ei usu ma mitte ainult, et peame  
säilitama 2008. aasta [ühise seisukoha], vaid ka seda, et peame 
seda põhjalikult ajakohastama. Sest 2008. aastast on nüüd 
palju aega möödas. Ja see Euroopa riikide ühine relvaekspordi 
kontrolli norm tuleb läbi vaadata.“  

Meil tuleb 2008. aasta leping uuesti läbi rääkida, et kõigepealt 
teavet vahetada. Peaksime teadma, mida iga riik teeb, mida 
iga riik ekspordib, kellele, kuidas, ja tegema, nagu mõned 
riigid teevad, nende relvade kasutamise üle järelevalvet.“ 

Ohud 

„Meil on hübriidohtusid, sealhulgas väärinfo kampaaniad ja 
küberrünnakud, mis ohustavad meie demokraatiat. Olen 
teadlik nende ohtude tõsidusest ja ma liigun edasi.“ 

Terrorism on ilmselgelt suur, tohutu oht. [...] Mida saab EL [...]  
selle tõkestamiseks teha? Meil on terve hulk vahendeid, 
sealhulgas diplomaatia, suhted nende riikidega, kes on 
minevikus selle tohutu ohu meile põhjustanud, kuid mida me 
ei suuda üksi lahendada ...“" 

„[...] käib väärinfo protsess, mis mõjutab tõsiselt meie riikide 
demokraatia tervist. Ja väärinfo on [...] üks suuremaid 
probleeme, millega me tehisintellekti puhul edaspidi kokku 
puutume. [...] Meil on kolm suunda, üks neist on pühendatud 
Ida-Euroopale. Meil on väärinfo vastu kiire reageerimise 
rakuke. Meie sekkumisvõime on meil vähenenud. Meil peaks 
olema palju rohkem, sest probleem muutub tõsisemaks...“ 

Inimõigused 
„[...] Inimõiguste kaitsmisel on Euroopa Liit on teednäitav 
valgus rohkem kui keegi teine maailmas. Ja need peavad 
olema meie poliitika lahutamatu osa. Inimõiguste 
edendamine ei peaks olema ainult välispoliitiline küsimus, 
mille võib eest ära nurka lükata, vaid see peab olema kesksel  
kohal.“ 

„[...] kaubandussoodustustest kasu saavad riigid peavad 
järgima inimõigusi ja tööõigusi käsitlevaid konventsioone.“  
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 „[...] Ma kinnitan teile: minu jaoks ei ole inimõigused üksnes 
kirss kaubanduslepingul. See on selle lahutamatu osa ja mitte 
ainult lepingu koostamise ajal, vaid ka lepingu täitmise 
jälgimisel.“ [...] Ma hoolitsen selle eest, et kõigis kahepoolsetes 
kaubanduslepingutes oleks sees inimõiguste klausel [...].“  
„Meil on [inimõiguste] tegevuskava aastateks 2020–2024. [...]  
Nüüd peame vaatama, kuidas saaksime neid kavasi d 
konkreetselt rakendada. Ja ma palun parlamendil teha 
minuga koostööd, et tagada selle saavutamine ja et EL oleks 
jätkuvalt eeskujuks inimõiguste kaitsmisel maailmas.“ 

Prioriteedid ja probleemid  
Naabruspoliitika ja laienemine 

„Lubage mul algusest peale rõhutada oma kavatsust tegeleda 
Lääne-Balkani riikide reformide ja 
integratsiooniprotsessidega, toetada Ukraina demokraatiat ja 
territoriaalset terviklikkust, lahendada probleeme meie 
lõunanaabruses [...], töötada välja uus kõikehõlmav Aafrika 
strateegia, töötada välja poliitiliselt ümardatud strateegia 
Aasias ja Aasiaga, tõhustada koostööd Ladina-Ameerikaga ja 
„lähtestada“ Atlandi-ülesed suhted.“ 

„Ma usun tõesti, et Balkani riigid ja Euroopa idapiir on meie 
välispoliitika peamised prioriteedid. Me ei saa öelda, et oleme 
geopoliitilised, kui me ei suuda lahendada probleeme oma 
lähinaabruses. [...] Me ei ole võib-olla teadlikud tohutust  
ohust, mida kujutaks destabiliseeritud Põhja-Aafrika.“  

„[...] esimene asi, mida peaksime Balkanil tegema, on avada 
piirid [...]“. 

„Üks on selge: Kosovo ja Serbia peavad jõudma 
kokkuleppele. [...] Annan endast parima, et see prioriteeti 
täita. Tegelikult ongi minu esimene visiit Pristinasse.“ 

Ränne ja kliimamuutused 

„Euroopa kodanikud ütlevad, et kaks suurimat probleemi, 
millega nad silmitsi seisavad, on kliimamuutused ja ränne. 
Mõlemad on geopoliitilised probleemid, sest me ei suuda neid 
üksi lahendada. [...] Kliimamuutused [...] põhjustavad 
ebastabiilsust ja rändesurvet, millega peame silmitsi seisma 
kodu- kui ka välismaal. Seepärast ongi need geopoliitilised 
küsimused.“ 

Rändel ja varjupaigal on sügav geopoliitiline mõju [...] Ränne  
tuleb täielikult välispoliitikasse lõimida.“
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Institutsioonidevaheliste suhete ja 
tulevikusuundade valdkonna 
asepresidendi kandidaadi  

MAROŠ ŠEFČOVIČI  

kuulamisel võetud kohustused 

Institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresidendi kandidaat Maroš Šefčovič esines 
Euroopa Parlamendi ees 30. septembril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni, põhiseaduskomisjoni, 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning petitsioonikomisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus 
võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema 
portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der 
Leyen, sealhulgas  

 institutsioonidevahelised suhted ja parem õigusloome ning 
 ettenägelikkuse seadmine parema poliitikakujundamise keskmesse. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaitidel. Asepresidendi kandidaadile 
saadeti enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused. 
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PE 629.837 

Institutsioonidevahelised suhted  
Eripartnerluse tugevdamine Euroopa Parlamendiga  

 „Minu prioriteediks on viia meie koostöö sammu võrra 
kaugemale eripartnerlusse, mis põhineb usaldusel nii meie 
endi vahel kui ka meie kodanike seas. Eelkõige teen 
ettepaneku, et meie partnerlus laieneks kaugemale  
õigusloome valdkonnast. Seda tuleks kogu poliitilise tsükli 
vältel täielikumalt kohaldada.“ 

Koostöö tõhustamine tegevuskava koostamise etapis 

 „[...] ma näen ette tiheda koostöö meie institutsioonide vahel 
tegevuskava kehtestamise etapis. Nagu te teate, peaksin 
toetama komisjoni valitud presidenti tööprogrammi  
väljatöötamisega. See on prioriteetne küsimus [...]. Seepärast  
teen alates esimesest päevast koostööd oma kolleegidega 
komisjonis ja võtan ühendust teiega, fraktsioonide ja 
parlamendikomisjonide esimeeste konverentsiga. Selle 
põhjal peaksime vastu võtma ka meie kolme institutsiooni 
ühisdeklaratsiooni seadusandlike prioriteetide kohta.“ 

Kohustus tegutseda vastavalt Parlamendi Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 225 kohastele 
resolutsioonidele, mis käsitlevad seadusandlikke 
algatusi 

„[...] Euroopa Parlamendi algatusõigus, mis tähistaks uue 
institutsionaalse ajastu algust. Nagu valitud president teatas, 
kui parlament taotleb oma liikmete häälteenamusega 
seadusandlikku ettepanekut, vastab komisjon õigusaktiga, 
järgides täielikult proportsionaalsuse, subsidiaarsuse ja 
parema õigusloome põhimõtet.“ 

„Selleks et kohustusi kiiresti täita, tee ettepaneku, et meie 
institutsioonid osaleksid parlamendi resolutsioonide 
väljatöötamise kõige varasemas etapis ja teeksid nende 
väljatöötamise igas etapis koostööd. Tahan luua varajase  
hoiatamise mehhanismi, et tagada pidev dialoog komisjoni ja 
parlamendi vahel.“ 

„Kui parlamendi resolutsioon on vastu võetud, tagan, et 
volinike kolleegium korraldab selle teemal poliitilise arutelu 
[...].“ 

Kohustus jätkata institutsioonidevahelisi läbirääkimisi 
parlamendi uurimisõiguse üle  

„[...] Julgustan taaselustama arutelusid pooleliolevate 
institutsiooniliste toimikute, eelkõige uurimisõiguse üle. Ma 
mõistan täielikult parlamendi katseid määrus läbi vaadat a. 
Kuna arutelu on takerdunud institutsioonilistesse ja 
õiguslikesse probleemidesse, olen valmis alustama 
kolmepoolseid arutelusid.“ 

Ergutada nõukogu osalema 2010. aasta raamlepingus 

„[...] minu kavatsus on uuesti nõukogule läheneda. Siin on meil 
raamleping, vaatame seda, et näha [...], mida tuleks 
ajakohastada ja kuidas saaksime panna nõukogu meiega 
tihedamat koostööd tegema, ka selle lepingu alusel.“ 

Parlamendi roll Euroopa tulevikku käsitleval 
konverentsil 

„[...] mis puudutab Euroopa tulevikku käsitlevat konverentsi, 
siis peame sellega kindlasti koostööd tegema. Valitud 
president ütles väga selgelt, et ta on täiesti valmis tegema 
Euroopa Parlamendiga tihedat koostööd ja ta on valmis 
leppima sellega, et seda konverentsi juhivad Euroopa 
Parlament ja Euroopa Parlamendi liikmed.“ 

Läbipaistvus 
Rahvusvahelised läbirääkimised 

„Rahvusvaheliste läbirääkimiste valdkonnas teen koostööd 
asjaomaste volinikega, tagamaks et Euroopa Parlamenti 
teavitatakse korrapäraselt, eriti enne tähtsündmusi ja 
rahvusvaheliste läbirääkimiste olulistes etappides.“ 

Läbipaistvuse suurendamine nõukogus  

„On oluline, et see oleks suurel määral läbipaistev [...]. Tahan 
pöörduda nõukogu poole, et arutada seda küsimust  
ombudsmaniga.“ 

Läbipaistvusregister 

„[...] läbipaistvusregistri kohta arvan, et peame selle pingutuse 
lõpule viima. See tähendab leida, kuidas Euroopa Parlament ja 
nõukogu saaksid selles jõupingutuses osaleda. Olen valmis 
täielikult kaasa lööma, seda teiega arutama ja otsima parimat  
võimalikku lahendust.“  

Komiteemenetlus – eksperdirühmade register 

 „Proovime kokku panna ekspertrühmade registrit ja 
komiteemenetluse registrit. [...] loodan, et järgmisel aastal  
saame selle koos käivitada ja te näete, kas selle uue vahendi  
töö rahuldab teid.“ 

Petitsioonid 
Lubadus parandada petitsioonide käsitlemist komisjonis 

„Kodanike panusena ELi õiguse rikkumiste avastamisse ja 
vajaduse korral tegutsemiseks teen aasta läbi tihedat 
koostööd petitsioonikomisjoniga ja loomulikult osalen selle 
aastaaruande esitlusel.   
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Veelgi enam, kui me saame ühe teema kohta märkimisväärse  
arvu petitsioone, ergutan vastutavaid volinikke kohale  
tulema, et arutada, mida saaks teha väljendatud murede 
leevendamiseks.“ 

Komisjoni õigeaegsed vastused 

„Kui [...] saadate meile tõesti petitsioone, mille suhtes 
komisjon saab midagi ette võtta ja mille eest ta vastutab, teen 
kõik endast oleneva, et nad saaksid kolme kuu jooksul hea 
vastuse, ja volinikud on valmis teie komisjoni tulema.“ 

Parem õigusloome  
Kohustus võtta vastu mitmeaastane programm  

„Ma esitan [...] ettepaneku võtta vastu kõigi aegade esimene 
mitmeaastane programm, nagu on ette nähtud paremat  
õigusloomet käsitleva 2016. aasta institutsioonidevahelises 
kokkuleppes.“  

Komisjoni parema õigusloome alase töö koordineerimine  

„[...] tahan teha teiega koostööd parema õigusloome ning 
selle tõhusa ja läbipaistva rakendamise nimel. Meie eesmärk 
peaks olema võtta vastu tulevikukindlad õigusaktid, mis 
peavad vastu ajaproovile, mis ei tekita tarbetut koormust ja 
annavad tulemusi minimaalsete kuludega. Selle eesmärgiga 
tahan parema õigusloome tegevuskavaga edasi liikuda.“ 

Suhted riikide parlamentidega ja subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimine 

„Ametiaja esimese kahe aasta jooksul on mul kavas külastada 
kõiki riiklikke parlamente, et paremini väärtustada nende 
olulist tööd aktiivse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse  
valdkonnas, ning arutan koos nendega meie mitmeaastast  
programmitööd.“  

„See on aktiivse subsidiaarsuse mõiste. Peaksime otsima viise, 
kuidas riikide parlamentide, piirkondlike omavalitsuste või – 
kui need on olemas – piirkondlike parlamentidega varem 
konsulteerida või nad varem Euroopa aruteludesse kaasata.“ 

 „Selgitan oma kolleegidele – ja ma olen valmis sellega 
poliitilises mõttes veelgi rohkem tööd tegema –, et kui me 
komisjonis näeme, et ettepanekule, mille võiksime esitada, 
seisab vastu enam kui 50% riikide parlamentidest, siis me ei 
hakka seda isegi esitama.“  

Inimeste ja ettevõtjate regulatiivse koormuse 
leevendamine  
Uue põhimõtte „üks sisse, üks välja“ rakendamine 

„Hakkama kohaldama põhimõtet „üks sisse, üks välja“, [...], mis 
tähendab, et iga seadusandlik ettepanek, mis paneb 
kasutajatele uue koormuse, peaks olema tasakaalustat ud 
samaväärse vähendamisega mujal.  

See on eriti oluline väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
jaoks ning ma hoolitsen selle eest, et seda uut põhimõtet 
rakendatakse kõigis valdkondades. Siiski [...] ütlen selge ei 
mehaanilisele lähenemisviisile ja meie rangete standardite, 
eriti sotsiaalsete ja keskkonnastandardite ohtuseadmisele.“ 

Kohustus teha tihedat koostööd liikmesriikidega 
lisabürokraatia vältimiseks  

„Samuti on mu eesmärk suhelda aktiivsemalt liikmesriikidega 
tagamaks, et ELi õigusaktide ülevõtmisel ei tekiks neile 
tarbetut halduskoormust.“  

„ELi institutsioone tuleks hoiatada, kui liikmesriik võtab 
kasutusele meetmed, mis ületavad ELi õigusaktide nõudeid, 
ma kaasan sellesse komisjoni esindused ning hoolitsen selle 
eest, et ka Euroopa Parlamendi liikmeid nõuetekohaselt 
teavitataks.“ 

VKEde ülereguleerimise vähendamine 

„Olen valmis teiega selle nimel koostööd tegema, et kanda 
hoolt, et meie VKE-sektor on rahul uute muudatustega, mida 
me tegema hakkame.“ 

REFITi platvorm  

REFITi platvormi ümbernimetamine tulevikuks sobivuse 
platvormiks „Fit for the Future“ 

„Teen ettepaneku, et REFITi platvorm nimetataks ümber 
tulevikuks sobivuse platvormiks „Fit for the Future“. Olen 
veendunud, et meie õigusaktid peaksid olema sobivad näiteks 
e-valitsuse jaoks ja digitaalseks kasutamiseks. Teavitan 
parlamenti korrapäraselt platvormi leidudest.“ 

Tehisintellekti lisamine REFITi platvormi 

„[...] me tahame ka kehtestada uued eeskirjad selle kohta, 
kuidas Euroopas tehisintellekti arendatakse. Kuid samal ajal 
tahan teile ka kinnitada, et käsitleme kogu halduskoormuse  
piiramist äärmise hoolega, tundlikult ja esimese prioriteedina 
ning et me ei hülga mingil juhul meie standardeid.“ 

„[...] me peame olema täiesti kindlad, et meie andmed on hästi  
kaitstud, et meie põhiõigusi austatakse ja et me teame, kellel 
on kohustused, kes vastutab, ja et kontroll peab olema alati 
inimeste käes.“ 

Komisjoni esindamine üldasjade nõukogus ja 
valdkonnaüleste teemade aruteludel parlamendis  
„Tahaksin olla võrdselt lähedal nii Euroopa Parlamendile kui ka 
nõukogule, sest usun, et see aitab vahendada mõnikord 
Euroopa Parlamendi kaebusi nõukogule ja selgitada nõukogu 
seisukohta omakorda Euroopa Parlamendile [...].“ 
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Tõenduspõhise poliitikakujundamise 
tugevdamine  
Ühine tõendiregister 

„[...] tahan kaitsta tõendite kvaliteeti ja suurendada nende 
läbipaistvust. Praktikas hakkan koos teiste institutsioonidega 
uurima üldsusele avatud ühise tõendiregistri loomist, kus 
jagame oma seadusandlikes ettepanekutes kasutatud 
tõendeid.“  

„See oleks [...] teie kontrolli all, see oleks 
institutsioonidevaheline [...].“ 

Komisjoni mõjuhinnangute parandamine 

„Mõjuhinnangute ajakohastamiseks tuleb meil lisada palju 
uusi elemente ja seepärast tahaksime seda võimalikult palju 
prognoosiga ühendada [...].“  

„On selge, et peame mõju hindamise kvaliteeti ja läbipaistvust  
veelgi parandama.“  

Avalike konsultatsioonide edendamine 

„[...] peame viima avalikud konsultatsioonid palju rohkem oma 
riikidesse, piirkondadesse, rääkima kutseliitudega, et olla 
kindel, et saame tulevikus paremini reageerida.“ 

Õiguskontrollikomitee toetamine 

„Ma tahan neid toetada (väliseksperte) [...], anda neile rohkem 
vahendeid, et nad saaksid oma tööd veelgi paremini teha, 
ning kasutada ka Teadusuuringute Ühiskeskuse potentsiaali 
mõnes valdkonnas, kus meil oleks vaja rohkem teaduslikke 
tõendeid [...].“ 

Strateegiline prognoos  

Lubadus suurendada prognoosisuutlikkust  

„[...] teen ettepaneku püüelda maailmatasemel ennetava 
juhtimise poole, suurendades komisjoni sisemist  
prognoosimissuutlikkust meie poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks, ning kavatsen mobiliseerida Teadusuuringut e  
Ühiskeskuse kui olulise võimaldaja vahendid.“ 

ELi strateegilise prognoosi võrgustiku loomine 

„Peame looma ELi strateegilise prognoosi võrgustiku, mis 
koondab ELi institutsioonide ja liikmesriikide paremiku.“  
Iga-aastase prognoosiaruande koostamine  

„[...], antakse valitud presidendi missioonikirjas mulle 
ülesanne koostada kõige olulisemate tekkivate suundumust e  
kohta iga-aastane prognoosiaruanne. See aruanne annab 
teavet liidu olukorda käsitleva kõne ja meie programmitöö 
jaoks. Sellele tuginedes hakkan ma juhtima strateegilisi 
arutelusid nii Euroopa Parlamendis kui ka Euroopa 
Ülemkogus. Tahan, et lepiksime kokku muutusi põhjustavate s 
põhisuundumustes, mida me peame käsitlema strateegiliselt 
ja arendama oma pikaajalist Euroopa-visiooni [...].“ 

Komisjoni Euroopa akuliitu käsitleva töö 
koordineerimine  

Euroopa akuliidu sidumine teiste strateegiliste 
sektoritega 

„[...] tahaksin ma kasutada neid prognoosimiskohustusi, et 
tulla teie juurde ja öelda teile, millistes teistes strateegilistes 
sektorites peaksime sama tegema ja kehtestama sellise 
tööstuspakti, et saaksime oma peamiste ülemaailmsete 
konkurentidega tõesti sammu pidada.“ 
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Asepresidendi kandidaadi  

VĚRA JOUROVÁ 
kuulamisel võetud kohustused  
Väärtused ja läbipaistvus 

Asepresidendi kandidaat Věra Jourová esines Euroopa Parlamendi ees 7. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
põhiseaduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning õiguskomisjoni liikmete küsimustele. 
Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused 
osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president 
Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 demokraatia ja läbipaistvuse tugevdamine ning  
 Euroopa väärtuste ja õiguste alalhoidmine 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avaliku 
kuulamise stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Asepresidendi kandidaadile 
saadeti enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
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Demokraatia ja läbipaistvuse tugevdamine 

Liikuda edasi esikandidaatide süsteemi ja 
riikidevaheliste nimekirjade küsimustega  

„[...] me peame parandama esikandidaatide süsteemi, 
sealhulgas tegeledes riikidevaheliste nimekirjade 
küsimusega. Kasutan oma esimehe rolli volinikerühmas, mis 
tegeleb uue hoo andmisega Euroopa demokraatiale, 
tagamaks et komisjon annab nendes küsimustes tugeva 
panuse Euroopa tuleviku teemalise konverentsi töösse ja on 
aus vahendaja institutsioonide vahel.“ 

Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi töörühma 
loomine 

„[...] Selles rollis panen ma kokku Euroopa tuleviku teemalise 
konverentsi töörühma, kus vaatame tagasi algatustele ning 
võrdleme esikandidaatide süsteemi ja riikidevaheliste 
nimekirjade eri võimalusi. Hakkan otsima mehhanismi, mis 
vastab vajalikele aritmeetilistele hääletamiskriteeriumidele, et 
ühtki riiki ei pandaks kuidagi ebasoodsasse olukorda ega 
positsiooni, mis lõhuks valimissüsteemi tasakaalu.“ 

Esikandidaat 

„Esikandidaat peaks olema Euroopa Komisjoni presidendi 
kandidaat. Annan endast parima. Kõigepealt toimub 
ekspertide ja hiljem poliitiline arutelu. Tuginedes realistlikule 
ajakavale, loodan esimeste ettepanekutega tagasi tulla 2020. 
aasta suvel.“ 

Riikidevahelised nimekirjad 

„Uurin ka riikidevaheliste nimekirjade süsteemi teostatavust ja 
toimivust.“ 

Valimisseadus 

„[...] jätkame tööd demokraatiale uue hoo andmise kallal, mis 
hõlmab valimisi ja seega valimisseadust, väärinfot ning 
laiemas plaanis jälle meedia mitmekesisust.“ 

Tasuline poliitiline reklaam ja Euroopa erakondade 
rahastamine 

„[...] Hakkan töötama lahenduste kallal, et tuua tasulisse  
poliitilisse reklaami rohkem läbipaistvust ja Euroopa 
erakondade rahastamisse rohkem selgust.“  

Meie demokraatlike süsteemide vastupidavuse 
suurendamine 

„Siis on veel ühiskonna vastupidavuse loomine ja ajakava 
muutlikkus, eriti enne valimisi. […] eri uuringute kohaselt on 
erakonnad väga aktiivsed võltsuudiste ja väärinfo 
produtseerijad, [...] ja seepärast me tahamegi vaadata üle 
poliitkampaania reeglid. Näen siin edasiminekut mõne väga 
konkreetse sammu kaudu.“ 

Väärinfot käsitlev tegevusjuhend 

„[...] Samuti hindan hoolikalt, kas platvormid on täitnud 
väärinfot käsitleva tegevusjuhendi alusel võetud kohustusi.“ 

Põhjalik lähenemisviis väärinfovastasele võitlusele 

„Nii et väärinfo tõhusaks tõkestamiseks ja vastupidavuse  
suurendamiseks peab meil olema terviklik lähenemisviis, mis 
hõlmab valitsusi, erakondi, platvorme, ajakirjanikke, teadlasi, 

õpetajaid ja kodanikuühiskonda. Ja selle olulise poliitika 
väljatöötamisel tahan ma pidada teiega tihedat dialoogi ja ma 
hindan teie panust kõrgelt.“  

Euroopa demokraatiaalane tegevus 

„[...], koostan Euroopa demokraatia tegevuskava [...] kui 
vahendi, millega anda selle küsimuse tulemuslikule 
käsitlemisele uut hoogu, et meie demokraatia oleks 
vastupidavam. Selleks on vaja luua arukas õigusraamistik, 
samuti sidusad ja omavahel ühendatud struktuurid.“  

Kodanike kaasamine 

„[...] Näen oma rolli rahva tugeva eestkõnelejana. Tahan teha 
inimeste individuaalse ja kollektiivse hääle kuuldavaks, mitte 
seda eirata. Tahan, et nende õigusi austatakse, mitte ei 
trambita maha.“ 

Euroopa kodakondsus 

„Mul on kavas väga hoolikalt uurida, kuidas me kujundame  
väärtuste ja kodakondsuse programmi [...]. Soovin, et seda 
raha kasutataks selle jaoks, mida me vajame.“  

Euroopa kodanikualgatus 

„Kasutan kodanikualgatuse uut seadusandlikku versiooni, mis 
jõustub 1. jaanuaril, parimal viisil ehk võtan sellest 
maksimaalse. [...] peame kiirendama korraldajatega 
suhtlemise elektroonilist süsteemi ning kaaluma mõnda 
abitelefoni ja teatavat aktiivset tuge, et inimesed, kes tahavad 
algatust esitada, teaksid, mida me neilt õiguslike kohustuste  
täitmiseks tahame. Luban, et annan endast parima, et seda 
muuta.“  

Meedia mitmekesisus 

„[…] Me peaksime jätkama oma rahaliste vahendite 
kasutamist sõltumatute projektide jaoks, mis jälgivad meedia 
mitmekesisust, kaardistavad meediavabaduse rikkumised ja 
toetavad ajakirjanikke, kelle turvalisus on ohus. Kasutan kõiki 
minu käsutuses olevaid poliitilisi ja õiguslikke vahendeid, et 
jälgida selliseid ideid nagu meediavabadust ja mitmekesisust  
käsitleva kõrgetasemelise töörühma aruanne.“  

Väljendusvabadus  

„[…] See on puutumatu, välja arvatud siis, kui tegu on sisuga, 
mis on seadusega keelatud. See on põhimõte, mida me 
järgime näiteks internetis leviva vihakõne vastu võitlemisel. 
Ma ei hakka propageerima ühtegi lahendust ega ettepanekut, 
kus keegi oleks vahekohtunik selle üle, mida tuleks kirjutada 
või mida tuleks meedias avaldada. Ei tule mingit 
tõeministeeriumit ega tõevolinikku – mitte midagi sellist.“  

Ajakirjanike laimamise eest kohtusse kaebamine 

„[…] Koostan ülevaate kõigist kohtumenetluse ajakirjanike 
vastu kuritarvitamise võimalikest olukordadest. [...] kaalume  
teatavat õigusabi või rahastamist ajakirjanikele, kes 
kannatavad seaduse sellise kuritarvitamise all.“  

Kogu ELis kehtivad üldsuse osalemise vastase 
strateegilise hagi vastased õigusaktid  

„Oma ametiaja esimesel aastal töötan intensiivselt sellise 
rahastamisprogrammi nõuetekohase kavandamise kallal, mis 
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kuulub programmi „Loov Euroopa“ ja on mõeldud sõltumatu 
ajakirjanduse toetamiseks. […] peame töötama välja 
süstemaatilised meetmed, mis hõlmavad kõiki liikmesriike, et 
kaitsta paremini – mitte ainult olukordades, kus ajakirjanikke  
ohustavad liikmesriikide süsteemid, vaid ka üksikajakirjanike  
vastaste isiklike ähvarduste korral. Seega uurime selle 
rahastuse parimat võimalikku kasutamist.“  

Läbipaistvuse parandamine 

„[…] läbipaistvuse kohta tahaksin juba sel aastal esitada 
parlamendile ja nõukogule esialgsed ettepanekud. Nii et 
sellega tuleks alustada niipea kui võimalik.“ 

Seadusandliku menetluse läbipaistvus 

„[…] see on üks mu peamisi ülesandeid, nii et peaksin sellega 
kohe tööle hakkama – ja saama osalisi tulemusi võib-olla 
järgmise poole aasta jooksul. […] Peame seda kohe  
parandama. Nii et ma tegutsen kiiresti.“ 

Juurdepääs dokumentidele 

„[...] me peaksime uurima võimalust, eriti ombudsmani  
ettepaneku põhjal dokumentidele juurdepääsu parandamise  
võimalust. [...] need on väga olulised küsimused, mida 
uuendatud dialoogis arutada. Peame hakkama neid küsimusi  
uuesti uurima.“ 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse 
läbipaistvus 

„[...] Ma [...] küsin [...] oma ekspertidelt nõu selle kohta, kas see 
on õiguslik tingimus, mis võimaldab nõukogul teavet ja 
dokumente täielikult jagada. [...] kui õiguslikke takistusi pole, 
ei näe ma põhjust, miks nõukogu ei peaks seda teavet 
jagama.“ 

Seadusandliku menetluse suurem läbipaistvus 

„[...] me peaksime vaatama kõiki etappe ja ka 
komiteemenetlust.“ 

Kolmepoolsete läbirääkimiste läbipaistvus 

„[...] eelkõige peaksime olema võimalikult läbipaistvad 
kolmepoolsete läbirääkimiste kui õigusakti vastuvõtmise  
viimases etapis. [...] me naaseme arutelu juurde selle üle, 
kuidas muuta kolmepoolsed läbirääkimised läbipaistvamaks 
komisjoni vanemate ettepanekute puhul. Ja taas kord peame  
sellesse natuke energiat investeerima või jõudma parema 
mudelini.“ 

Ühine läbipaistvusregister 

„[...] peaksime töötama ühise läbipaistvusregistri loomise 
nimel [...].“ 

Algatusõigus 

„[...] Ma saan aru, et parlament soovib, et see kinnitataks 
ametlikus menetluses, ja just seda ma tahangi toetada 
vastavalt sellele, mida valitud president lubas.“ 

Parema õigusloome aruande rakendamine 

„Peame selles rohkem ära tegema ja avaldama rakendamist  
käsitlevaaruande, pean seda väga võimalikuks lahenduseks.“ 

Kõigile institutsioonidele rangete läbipaistvus- ja 
eetikanormide kehtestamine 

„[...] Tahan võidelda inimeste usalduse eest Euroopa vastu, 
parandades viisi, kuidas me ELi juhte valime, ning kehtestades 
kõigile institutsioonidele ranged läbipaistvus- ja 
eetikanormid.“  

Kõigi ELi institutsioonidele ühine sõltumatu eetikakogu 

„[…] Ma analüüsin või uurin Euroopa institutsioonide 
süsteeme ja personalieeskirju ning käitumisjuhendeid ja 
püüan välja sorteerida küsimused, mis võiksid kuuluda 
eetikakogu pädevusse. Minu arvates võiks see olla nõuandev 
kogu – organ, mis annab soovitusi võimalike meetmete 
kohta konkreetsetes juhtumites või võimalike sanktsioonide 
kehtestamiseks eri institutsioonide suhtes. Kuid see on alles 
alguses, ma ainult kinnitan oma väga kindlat tahet asuda 
selle kallal väga varsti tööle.“  

Asjakohaste poliitikavaldkondade ühe katuse alla 
viimine 

„Samuti teeksin väga tihedat koostööd kolleegidega, eelkõige 
õigusküsimuste volinikuga, ja kasutaksin oma horisontaalset  
rolli eraldatusest ülesaamiseks ja kõigi asjakohast e  
poliitikavaldkondade ühe katuse alla viimiseks.“  

Koostöö parlamendiga 

„[...] Olen alati valmis suhtlema parlamendi ja eelkõige teie 
komisjonidega lojaalsuse, usalduse ja täieliku läbipaistvuse  
vaimus kõigis meie poliitika kujundamise ja poliitilise dialoogi 
etappides.“ 

Euroopa väärtuste ja õiguste alalhoidmine 

Õigusriigi kultuur, mis põhineb vastastikusel austusel 

„[…] Seetõttu peame üles ehitama õigusriigi kultuuri, mis 
põhineb vastastikusel austusel. Peaksime seadma 
prioriteediks dialoogi ja vältima kriisiolukordade tekkimist, 
kuid samamoodi peame tegelema probleemidega seal, kus 
need olemas on. Olen põhimõttekindel ja tegutsen vajaduse  
korral kindlameelselt, kasutades kõiki olemasolevaid 
vahendeid.“  
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Iga-aastane õigusriigi põhimõtte järgimise läbivaatamise 
tsükkel 

„[…] Ühendan jõud õigusküsimuste volinikuga, et veelgi 
tugevdada õigusriigi põhimõtte elluviimise töövahendit, 
eelkõige iga-aastase õigusriigi põhimõtte järgimise 
läbivaatamise tsükli abil.“  

Parlamendi roll artikli 7 kohases menetluses 

„Ma ei kujuta ette, kuidas saaks Euroopa Parlamendi jätta 
kõrvale artikli 7 kohasest menetlusest, kui just parlament oli 
see, kes käivitas artikli 7 kohase protsessi, nii et ma ütlen seda 
niimoodi.“ 

Korruptsioon  

„Esiteks, mis puudutab korruptsiooni, tahame tõepoolest 
lisada iga-aastase hinnangu korruptsiooni õigusriigi 
põhimõtte järgimise läbivaatamise aastaaruandesse, sest see 
kuulub sinna. [...] Nii et me vaatame korruptsiooni  
süsteemselt.“ 

Euroopa inimõiguste konventsioon 

„[...] Ma tahan tagada, et EL ühineks Euroopa inimõiguste 
konventsiooniga: see on tugev märk meie pühendumisest  
põhiõigustele.“ 

Põhiõiguste kaitse 

„Olen väga teadlik vajadusest kaitsta inimesi ja nende 
põhiõigusi iga tund, iga päev ja iga kord, kui nad on ohus. Me 
ei jäta kedagi maha.“  

Põhiõiguste harta 

„Ma jätkan [...], et edendada põhiõiguste hartat. […] Tahan 
edendada põhiõigusi kõiges, mida teeme. Tahan näha 
põhiõigusi komisjoni poliitika kujundamisel; olgu see siis 
tehisintellekt, digiüleminek või võrdõiguslikkuse poliitika.“  

Põhiõiguste strateegia ajakohastamine 

 „Kolmas küsimus, mille kallal töötame, on põhiõiguste  
strateegia ajakohastamine. Minu jaoks on see püha 
kolmainus. Põhiõigused, õigusriik ja demokraatia, mida me 
käsitleme kolme töösuuna kaudu ja mille puhul ma loodan 
parlamendi väga tugevale osalemisele.“ 

Võitlus igasuguse antisemitismi vastu 

„Siin peame jõud ühendama ja saatma ühe täiesti selge 
sõnumi – et see on täiesti vastuvõetamatu.“ 

Dialoog kirikute ja usuühingute ning -kogukondadega 

„Mul on hea meel, et aluslepingus on ette nähtud dialoog 
kirikute ning filosoofiliste ja mittekonfessionaalsete  
rühmitustega. [...] See on ette nähtud kaks korda aastas. 
Mõtlen alles korralduse ja meetodi üle, kuid osalen hea 
meelega selles dialoogi.“ 
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DUBRAVKA ŠUICA 
kuulamisel võetud kohustused 
Demokraatia ja demograafia 

Asepresidendi kandidaat Dubravka Šuica esines Euroopa Parlamendi ees 3. oktoobril 2019, et vastata Euroopa 
Parlamendi põhiseaduskomisjoni ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta 
mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida 
kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 Euroopa tuleviku teemaline konverents ja 
 Euroopa toetamine demograafilise ülemineku kaudu. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avaliku 
kuulamise stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Asepresidendi kandidaadile 
saadeti enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused. 
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Euroopa tuleviku teemaline konverents 

Kontseptsiooni, ülesehituse, ajastuse ja ulatuse 
kokkuleppimine 

„Valitud president on seadnud nõudliku ajakava, teatades, et 
konverents algab 2020. aastal ja kestab kaks aastat. Seetõttu 
[...] hakkan tegema koostööd täiskogu, nõukogu ja kõigi teiste 
asjaosalistega, et leppida kokku konverentsi kontseptsioon, 
ülesehitus, vorm, ajakava ja ulatus. Esitan oma ideed üsna oma 
ametiaja alguses ja tahan rõhutada, kui oluline on teha 
koostööd teiega, parlamendi täiskogu liikmed.“  

Konverentsi vorm 

„[...] seda konverentsi juhatab kõnealune nõuandekogu. Tegu 
on konverentsiga, kuid tegelikult [...] üle kogu Euroopa 
peetavate konverentside sari. Nii et seda me tahamegi teha.“ 

Nõuandekogu 

„Kindlasti oleks olemas nõuandekogu, mille esimees olen 
mina, kuid mille kaasesimees oleks keegi sellest 
parlamendist.“ 

Teemade kindlaksmääramine 

„[...] Arvan, et peame kinni pidama nendest kuuest sambast , 
mis sisalduvad valitud presidendi poliitilistes suunistes: 
Euroopa Liidu uus kokkulepe; kliima; digiteerimine; inimeste 
hüvanguks toimiv majandus; tugevam Euroopa maailmas ja 
Euroopa eluviis. Ja siis see: Uue hoo andmine Euroopa 
demokraatiale. Arvan, et see peaks olema meie teemade 
valdkond, kuid seda ei otsusta mina. Ma tuleksin siia ja see 
oleks minu esimene ülesanne esimese 100 päeva jooksul. Nii 
et ma tulen teie juurde ja siis vaatame, kuidas edasi minna. 
Muidugi peame seda tegema koostöös nõukoguga, kuid ma 
arvan, et teie olete esimene, kes selles osaleb.“  

Parlamendi roll ja osalemine kõigis etappides 

„Euroopa demokraatia tugevdamine ei ole võimalik ilma kõige 
olulisema organita, mis on Euroopa Parlament, organ, milles 
meie kodanikud aktiivselt osalevad. Olen täielikult 
pühendunud koostööle teie ja nõukoguga kõigil konverentsi 
etappidel.“  

Visiidid igasse liikmesriiki 

„[...] Oma ametiaja esimesel poolel peame külastama igat 
liikmesriiki.“  

Riikide parlamentide, valitsusväliste organisatsioonide ja 
kodanikuühiskonna kaasamine   

„Nii et loomulikult riikide parlamendid, siis valitsusvälise d 
organisatsioonid. [...] Ka kodanikuühiskond on väga oluline ja 
ma ei hoia selle eest kõrvale. Võite kindel olla, et kaasan nad 
kõik, kuid koos teiega, sest hakkame seda koos juhtima, nii et 
ma ei tee midagi, ilma et tuleksin taas ja räägiksin teiega, 

leppides kokku, nagu ma ütlesin, kontseptsiooni, ulatuse, 
ajakava – me teeme kõike koos.“ 

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine 

„Peame ühendust võtma kõigiga: valitsusväliste  
organisatsioonide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste , 
riikide parlamentidega. Kuid kõige olulisemad on kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused, sest see on lihtsaim viis, kuidas 
kodanikeni jõuda, ja me tahame jõuda kõigi kodanikeni, keda 
meie ühine tulevik huvitab.“ 

Kodanike osalemine 

„[...] me ei vali kedagi, see on täiesti avatud ja täielikult kaasav. 
Nii et me räägime nendega, kuulame nad ära ja siis lepime 
tulemustes kokku.“ 

Kodanikeni jõudmine maapiirkondades 

ƒ„[...] Ma arvan, et peame kodanikeni jõudmiseks minema 
maapiirkondadesse.“ 

Isikliku või interneti kaudu osalemise muutmine 
võimalikult lihtsaks ja juurdepääsetavaks 

„[...] Peame suhtlema eurooplastega kogu meie liidus, 
kuulama nende lootusi, ootusi ja muresid, mis on seotud 
nende olukorraga: neid, mis on seotud kliima, majanduse , 
digitaalse arengu, globaalsete muutuste, demograafiliste  
muutustega. Valitud president tegi mulle ülesandeks leida 
viise, kuidas osaleda isiklikult või interneti vahendusel, ning 
teha see võimalikul lihtsaks ja kättesaadavaks. Ma teen selle 
absoluutseks prioriteediks.“ 

Kokkulepitu üle järelevalve tagamine 

„[...] see konverents peab andma tulemusi. Kodanike  
kuulamine on hädavajalik, kuid see ei ole eesmärk iseeneses. 
Tõeline ,mõistmine tähendab tõelist tegutsemist. Peame 
hoolitsema selle eest, et mis on kokku lepitud, see tehakse ka 
teoks. See oli sõnaselge kohustus, mille valitud president oma 
poliitilistes suunistes võttis, ja ma teen koostööd kõigi oma 
kolleegidega komisjonis, samuti täiskogu ja kõigi [...]  
huvitatud komisjonidega – ning kõigi teiste 
institutsioonidega, et kindlasti jälgida kokkulepitu täitmist.“ 

Aluslepingu võimalikud muudatused järelmeetmetena  

„Kui aluslepingut on vaja muuta, avan ma edasise arutelu – 
mitte mina üksi, vaid teie kõik. Ma nägin, et see selle komisjoni 
idee ja on väga oluline, et parlament oleks tugevam, võimsam 
ja kuna ma olen üks teist, pooldaksin seda. Kuid te teate, et 
komisjon töötab kollegiaalselt – me oleme meeskond. Nii et 
kui meil on üksmeelne lähenemisviis, toetan seda, kuid 
räägime kõigepealt kodanikega ja vaatame, kas praegusest  
lepingust piisab – kui oleme kasutanud kõiki võimalusi, mida 
see meile pakub. Kui ei, siis peame hakkama arutama 
muudatuste üle.“ 
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Põhiseaduskomisjoni raportid Euroopa tuleviku teemal 

„Muidugi olem ma nende raportitega nõus. Ma toetasin neid 
täiskogu istungjärkudel ja osalesin isegi aruteludes ning 
loomulikult olen nõus nende raportite sisuga.“ 

Euroopa Parlamendi algatusõigus 

„[...] põhiseaduskomisjon tegeles algatusõigusega palju 
aastaid ja see on kirjas kõigis teie raportites. [...] Proua 
president, kui ta on nõus, olen nõus ka mina, oleme ühiselt 
nõus seda muutma ja vajaduse korral algatusõiguse andma. 
[...] Ma ei saa olla vastu, sest tulen parlamendist, ja tahan anda 
parlamendile volitused ning ma tean, et see on väga oluline 
meie kõigi ja kõigi teie jaoks. Nii et ma tulen siia ja räägin 
teiega ning vaatame, kuidas olukord areneb.“ 

Subsidiaarsus  

„[...] Ma olen kindlalt subsidiaarsuse poolt [...], ja ma jään selle 
juurde. Muidugi, kui tegemist on sotsiaalse sambaga, mille 
eest ma vastutan, pean hoolitsema liikmesriikide pädevuse  
eest. Kui aga saame aidata, siis miks mitte aidata, pakkude s 
rahastamist või tehes midagi, mis võib aidata, eriti Kesk- ja Ida-
Euroopas ning vähem arenenud riikides?“ 

Proportsionaalsus 

„Subsidiaarsuse, aga ka proportsionaalsuse põhimõte on juba 
hõlmatud. Seega peame seda alati arvestama ja seda arvesse  
võtma. Muidugi ma arvan, et proportsionaalsus on samuti  
väga oluline ja me ei pea kellelegi lisakoormust panema, eriti 
mitte kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele.“ 

„Punase kaardi“ loomine juhuks, kui riigi parlament 
peaks otsustama, et meede on vastuolus subsidiaarsuse 
põhimõttega 

„[...] „Kollast kaarti“ on seni kasutatud kolm või neli korda. See 
tähendab, et peame kasutama kõiki võimalusi, alates 
„rohelisest kaardist“ kuni „punase kaardini“. Ma ei saa teile 
öelda, kuid arutagem seda Euroopa tulevikku teemalise 
konverentsi raames. Kui selline järeldus tehakse, ei ole ma 
sellele vastu. Me oleme täielikult avatud ja täielikult kaasavad. 
See on uue kolleegiumi ja uue komisjoni meelelaad.“ 

Ühendkuningriigis elavate Euroopa kodanike ja ELis 
elavate Suurbritannia kodanike õigused 

„[...] Kodakondsus on väga oluline, eriti kui räägime Iirimaast ja 
Põhja-Iirimaast, ning me peame seda arvesse võtma. Muidugi  
ei piisa suuremeelsusest. Peame nende inimeste heaks 
rohkem ära tegema – nii Ühendkuningriigi kodanike jaoks siin 
Euroopas kui ka meie, eurooplaste jaoks Ühendkuningriigis.“ 

Liidu aluspõhimõtted 

„Liit, mida mina edendan, on inimväärikuse, vabaduse , 
demokraatia, võrdsuse, õigusriigi inimõiguste austamise , 

kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste 
austamise liit. Need on liikmesriikide ühised väärtused 
ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, 
sallivus, õiglus, solidaarsus ning meeste ja naiste 
võrdõiguslikkus. Pean kinni artiklist 2 ja jään alati selle juurde 
[...].“ 

Esikandidaatide süsteem ja riikidevahelised nimekirjad 

„Oma missioonikirjas ja paljudes teistes missioonikirjades on 
meile pandud kohustus see päevakorda võtta ja teie juurde 
tulla ning see tuleb lõpetada. See on Euroopa tuleviku 
teemalise konverentsi esimene teema: Spitzenkadidaten’i 
süsteem ja riikidevahelised nimekirjad. Peame selle arutelu 
2020. aasta suve lõpuks lõpetama ja vaatama, kuidas edasi  
minna.“ 

Euroopa toetamine demograafilise ülemineku 
kaudu 

Demograafilise muutuse mõju eri rühmadele 

„[...] uurin ma demograafiliste muutuste kõiki aspekte ja 
nende mõju eri rühmadele, keda see puudutab.“ 

Eurostati andmetel põhinev ülevaade 

„[...] mida tahes ma teen, saab see tehtud uurimisele 
tuginedes. [...] Ma kasutan Eurostati andmeid ja nende 
andmete põhjal saab kõik olema tõenduspõhine. Nii et me ei 
alusta seda menetlust ega hakka vastu võtma ühtegi õigusakti  
ilma konkreetsete andmeteta, mille hangib Eurostat.“ 

Uurimise ajakava 

„[...] Mul on kohustus [...] saada esimese kuue kuu jooksul  
ülevaade ja vaadata, mida teha. Sellest saab minu esimese 
kuue kuu esimene aruanne.“ 

Maapiirkondade pikaajaline visioon 

„Tahan keskenduda maapiirkondadele, mida elanikkonna 
kahanemine, ajude äravoolu põhjustav võimaluste  
puudumine, kohapealsete teenuste tõsine puudus ja suurem 
vaesuserisk mõjutavad sageli kõige sügavamalt. Samuti  
hakkan koordineerima maapiirkondade pikaajalise visiooni  
väljatöötamist tihedas koostöös kohalike ja piirkondlike 
omavalitsustega. Peame võimaldama neil oma potentsiaali 
maksimaalselt ära kasutada ja toetama neid nende ainulaadse  
probleemide kogumiga toimetulemisel.“ 

Vaesuse leevendamine 

„Teen kõik endast oleneva, et täita kõik missioonikirjas mulle 
pandud kohustused ja tegevused ning aidata Euroopa 
kodanikel ning abivajajatel, vaesuses elajatel ja mahajäetutel 
inimväärset elu elada.“ 
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Ajude äravool 

„Keskendun ajude äravoolu probleemile, toetades kõige 
enam kannatada saanud piirkondi, eelkõige noortegarantii 
kaudu.“ 

Vananemist käsitlev roheline raamat 

„Esitan rohelise raamatu vananemise kohta, et hinnata, mida 
saab ja mida tuleb teha, eriti aktiivse vananemise  
soodustamiseks, ja et uurida, kas meie 
sotsiaalkaitsesüsteemid sobivad vanemaealisele 
elanikkonnale. See saab tehtud tihedas koostöös siinse 
täiskoguga ja muidugi liikmesriikidega, kellel on pädevus 
enamikus nendes valdkondades.“ 

Euroopa sotsiaalõiguste sammas 

„[...] Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise osana 
koordineerin töö- ja pereelu paremaks ühitamiseks tehtavat 
tööd.“ 

Töö ja pere ühitamine 

„Seega peame leidma paremad tööajad, parema taristu 
emadele ja isadele [...] miks mitte hoolitseda perede eest ja 
kujundada peresõbralik poliitika? Nii et ma olen poolt. See on 
Euroopa sotsiaalõiguste samba üks põhisambaid.“ 

Laste õiguste kaitse 

„See on selle parlamendi, [...] Euroopa Sotsiaalfond Plussi  
otsus. See parlament taotles 5,9 miljoni euro lisamist  
järgmisse mitmeaastasesse finantsraamistikku lastekaitse ja 
lastegarantiide jaoks. Mina oleksin selle poolt. Küsin 
võimaluse korral lisa, kuid küsigem volinik Hahnilt, mida ta 
sellest arvab. [...] Ma võtan alati arvesse parlamendi ja teie 
kõigi otsuseid [...].“ 

Suuremad investeeringud meie laste tulevikku 

„Hakkan juhtima meie lastesse investeerimise tööd. [...] Pole 
tähtsamat investeeringut, mida saaksime teha [...] . 
Koordineerin uue lastegarantii väljatöötamist ja esitan lapse  
õiguste tervikliku strateegia.“ 
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MARGARITIS SCHINASE 
kuulamisel võetud kohustused 
Euroopaliku eluviisi kaitsmine 

Asepresidendi kandidaat Margaritis Schinas esines Euroopa Parlamendi ees 3. oktoobril 2019, et vastata Euroopa 
Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile 
tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle 
Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 oskused, haridus ja integratsioon; 
 rändeküsimustes ühise keele leidmine ja 
 julgeolekuliit. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avaliku 
kuulamise stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Asepresidendi kandidaadile 
saadeti enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
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PE 629.837 

Oskused, haridus ja integratsioon 

Võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse liit 

„Minu ülesanne on tagada, et me koondaksime teadmisi 
poliitikavaldkondade vahel, keskendudes inimestele ja 
konkreetsetele tulemustele.“ 

„Arvan, et kultuuriline väljendus ja vabadus on osa sellest, 
mida tähendab eurooplaseks olemine [...]. Koos Mariya 
Gabrieli ja meie talitustega uurin ma hea meelega [tsensuuri  
ja kunstiliste repressioonide] juhtumeid või küsimusi, mis 
kuuluvad meie pädevusse, sest meil oleks huvitav teada, mis 
toimub ja kuidas me saaksime aidata.“ 

Kultuur ja sport / Euroopa solidaarsuskorpus ja algatus 
DiccoverEU 

„Olen nõus paljude avaldatud arvamustega, et DiscoverEU-s ja 
Euroopa solidaarsuskorpuses osalevad inimesed ei peaks 
ainult reisima. Nad peaksid kogemusi kaasa tooma, neil 
peaksid olema mingid oskused ja nad peaksid tooma tagasi  
teadmisi laiemale ühiskonnale ning ma olen valmis selle nimel 
tööd tegema.“ 

„Pole kahtlust, et noorte osalus on element, mis muudab 
revolutsiooniliselt viisi, kuidas me vaatame kliimat ja 
keskkonda [...]. Niisiis püüan meie noorteprogrammide  
(Euroopa solidaarsuskorpus, DiscoverEU) kaudu teha kõik 
endast oleneva, et edendada meie jätkusuutlikku suunda, 
kaasates noori.“ 

„Me ei tohi unustada ühte Euroopa aaretest: meie 
kultuuripärandit, millesse peame jätkuvalt investeerima ning 
seda nii siin- kui ka sealpool piiri edendama.“  

„Tahan täielikult ära kasutada sünergiat Mariya Gabrieli ja 
tema sporditöö ning Stella Kyriakidese tervislike eluviisidega 
tehtava töö vahel [...]. Rohujuuretasandi panused, mida saame  
teha spordis [...] just sinna peaksime oma raha panema ja just 
seal peaksime aitama.“  

Haridus / Euroopa hariduspiirkond 

„Töötame selle nimel, et Euroopa haridusruum saaks 
tegelikkuseks, ning ergutame liikmesriike reformima ja 
ajakohastama oma haridus- ja koolitussüsteeme, sealhulgas 
digitaalse õppe valdkonnas. Tagan, et kasutame programme  
Erasmus+, DiscoverEU ja Euroopa solidaarsuskorpust, et meie 
noorte mõjuvõimu suurendada ja uusi liikumisvõimalusi  
pakkuda.“ 

„Peame looma Euroopa haridusruumi 2025. aastaks. See on 
meie peamine prioriteet. Sinna jõudmiseks peame suutma 
tegeleda kõigi haridustasemetega alates koolidest kuni  
ülikoolideni. Peame looma Euroopa õpilaspileti. Peame 
arendama Euroopa ülikoolide liite, millega oleme juba 
alustanud. Peame väärtustama õpetajaid.“ 

„Programmi „Erasmus+“ fond [...] on üks edukamai d 
programme ELi ajaloos ja me toetame täielikult teie ideed 
kolmekordistada sellele eraldatavaid vahendeid [...] . 
Programmis „Erasmus+“ on mõned aspektid, mis takistavad 
mõnel inimesel osalemast vahendite puudumise tõttu või mis 
tahes muudel põhjustel [...]. Kavatsen seda arutada oma 
kolleegi hr Schmitiga [...], et vaadata, kas leiame raha Euroopa 
Sotsiaalfondist (ESF), et need noored saaksid osaleda ka 
programmis „Erasmus+““. 

„Aitamaks tagada, et ühtegi last ei jäeta kõrvale, võtame  
kasutusele Euroopa lastegarantii, et tagada vaesuse või 
tõrjutuse ohus olevatele lastele juurdepääs põhiõigustele, 
nagu tervishoid ja haridus.“ 

„Luban, et näete mind palju kohapeal [...] koolituskeskustes, 
koolides, ülikoolides.“ 

Oskuste puudujääkide tuvastamine ja ümberõpe 

„Mis puudutab oskuseid, siis peame minu arvates tegema 
kahte asja korraga. Esiteks [...], peame jätkuvalt investeerima 
tööturu oskustesse ja võitlema ebavõrdsusega. [...] Kuid on 
veel midagi, mis seostub oskustega ja kus peame rohkem ära 
tegema. See on kaasamisega seotud pehmete oskuste  
küsimus: mitte oskused, mis viivad tingimata tööturule, vaid 
oskused, mis võivad viia paremale kaasamiseni ümbritsevasse  
ühiskonda. Teistega rääkimine, sportimine, muuseumide  
külastamine, kodanikuühiskonna tegevuses osalemine. 
Oleme kindlalt otsustanud tegeleda Mariya Gabrieli ja Nicolas 
Schmiti abiga mõlema töösuunaga: õiguse alusel, sest juba 
meil on selle kohta õigusaktid; meie vahenditega; ESFi , 
programmi „Erasmus+“, Euroopa solidaarsuskorpuse ja 
programmiga DiscoverEU.“  

„On kaks ülesannet [...]: esiteks on täiendusõpe see, mille abil 
me tagame, et meie ühiskonna osad, mis on teatud oskustest  
sama hästi kui välja lõigatud, oleks võimalik viia sellisele 
tasemele, kus nad saaksid kasu digitaaltehnoloogiast [...]. Seda 
tööd saame teha portfelli sotsiaalharu raames. Teine osa on 
oskuste nappuse kaotamine. See tähendab, mida saaksime  
teha, et astuda vastu tõsiasjale, et järgmisel aastal vajame 250 
000 digitaalse kvalifikatsiooniga töötajat [...]. Ja seal jõuabki  
järg seadusliku rändeni, seal tulebki positiivne sekkumine  
selle kaudu, mida Mariya Gabriel teile kirjeldas – digitaalse 
hariduse tegevuskava –, selle kaudu, kuidas me kasutame oma 
haridusvoogu Euroopa haridusruumis nende puuduvat e  
oskuste tekitamiseks.“ 

„Seega on elukestva õppega kaasamine prioriteet. Peame 
seda tegema vahendite tervikliku kogumi, uute oskuste  
tegevuskava, programmi „Erasmus+“ ja ESFi kaudu. Peame 
aitama liikmesriikidel väga selgelt kindlaks teha elukestva 
õppe konkreetsed vajadused [...]. Täidan jätkuvalt antud 
lubadust, et peame alustama alt ja liikuma üles. 
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Peame minema liikmesriikidesse, tuvastama vajadused ja 
sobitama seejärel ELi poliitika ja vahenditega.“  

„Praktikat ei saa vaadata lihtsalt kui võimalust noori tööle 
saada, vaid [kui töötamist] ebakindlates tingimustes ja 
koolituse kontseptsiooni moonutades. Nii et praktika on 
mõttekas ainult siis, kui see toimub piiratud aja jooksul, mis on 
täpselt määratletud selle alusel, milliste oskuste ja millise 
õppega on tegu. Ja ma leian, et väga tähtis on rääkida ka 
tasust. Ja kui need tingimused ei ole täidetud, ei ole praktika 
enam praktika. Nii et ma arvan, et komisjon jätkab seda tööd 
Nicolas Schmitiga, nii et sellest saab sedalaadi töö 
universaalne põhimõte.“ 

„Ma ei ole rahul, et paljud arutatud teemad, nagu elukestev 
õpe, noorte töötus, oskused, täiendõpe, on komisjoni mööda 
laiali. Seega peame – ja see on minu arust minu roll koos 
tööhõive [ja sotsiaalõiguste] voliniku, hariduse, kultuuri, 
noorte ja spordi voliniku, võrdõiguslikkuse voliniku ning 
tervishoiu [ja toiduohutuse] volinikuga – kõik selle kokku 
tooma.“ 

Rändajate ja pagulaste parem integreerimine 

„Kavatsen vaadata läbi rändajate ja pagulaste integreerimise 
2016. aasta tegevuskava. [...] Mul oli hea meel näha, et 
rändajate ja pagulaste pikemaajaline integreerimine 
lülitatakse uude Euroopa Sotsiaalfondi Plussi. See võimaldab 
meil saada kaasamisalgatuste toetamiseks rohkem vahendeid 
ja ressursse.“ 

„Meie pikaajalisi töötajaid käsitlevad õigusaktid tuleks läbi 
vaadata [...] mis vajavad kindlasti läbivaatamist. Ja 
läbivaatamine on kavandatud. [...] Mul on suur soov kaaluda 
pikaajalisi elanikke käsitlevate õigusaktide muutmist just 
selleks, et kõrvaldada kõik takistused, et seaduslikult elavatel 
inimestel oleks võimalus saada kasu tööjõu liikuvusest kogu 
ELis.“ 

Rändeküsimustes ühise keele leidmine 

Uus rände- ja varjupaigapakt 

„Uue rände- ja varjupaigapakti elluviimine [...] on pikk 
järjekord, kuid usun, et selle võime saavutada, koondade s 
oma tugevad küljed ja õppides minevikust. See uus pakt peab 
olema valdkondadevaheline ning liitma sise- ja välispoliitika. 
Kui küsimus on meie ühise Euroopa varjupaigasüsteemi  
reformis, alustame kõigepealt koos siseasjade volinikuga 
dialoogi teie ja meie liikmesriikidega. [...] Esitame teile kiiresti 
võimalused, mida tahaksime arutada ja milles konsensusele  
jõuda, kuid alles siis esitame midagi ametlikult.“ 

„Arvan, et peame hakkama panema rõhku Dublini reformile ja 
vastavatele menetlustele, kuid olukorra paigalt liigutamiseks 
toome sisse kõik muud elemendid, mis moodustavad 
tervikpildi: tagasisaatmine, uued tagasivõtulepingud ja 
kokkulepped, Schengen, piirid [...]. Peame hoidma edu, mille 
oleme saavutanud viie õigusakti tekstiga, millega te olete 
Euroopa Parlamendis väga hästi töötanud. [...] Teiseks peame  
keskenduma kahele puuduvale tekstile: Dublini ja menetluste 
oma. [...] Liikmesriikides tekkinud ja seda tõkestava 
ummikseisu ületamiseks peame suutma tulla välja uute 
elementidega [...]. Kõigepealt tagasisaatmise ja tagasivõt u 

lepingud [...].Seejärel peame läbi vaatama Schengeni  
ettepaneku, sest sisemine vabadus on seotud sellega, kuidas 
me oma piire kaitseme.“ 

„Meie kavatsus koos asjaomase volinikukandidaadiga on [...]  
avaldada käesoleva aasta lõpuks ülevaatedokument [...] , 
milles tuuakse esile peamised küsimused, millega tuleb 
tegeleda [...]. Ja siis [...] saame järgmise aasta alguses terve uue 
volinike kolleegiumi ja valitud presidendi toel uue hoo anda.“ 

„Viimase lülina [...] peame kuni uue tõelise varjupaigasüsteemi  
jõustumiseni toetama liikmesriike ajutiste maaletoimetamise  
kokkulepete kasutuselevõtmisel. Minu jaoks peab see osa 
hõlmama nõuetekohast dialoogi paljude valitsusväliste  
organisatsioonidega, kes teevad Vahemerel kiiduväärset  
otsimis- ja päästetööd.“ 

„Kõik uue pakti ettepanekud ja algatused tehakse eesmärgiga 
– paralleelse eesmärgiga – kaotada kontrollid sisepiiridel ja 
naasta täielikult toimiva Schengeni ala juurde“. 

„Juhin uuendatud püüdlusi korraldada nende tagasisaatmine , 
kellel ei ole õigust jääda: esiteks viies ellu meie tagasisaatmist  
käsitlevate ELi sise-eeskirjade reformi ja teiseks sõlmides 
tagasivõtulepingud ja -kokkulepped esmatähtsate transiidi- ja 
päritoluriikidega.“ 

Seaduslike rändevõimaluste loomine 

„Nii et seadusliku rände valdkonnas edasiliikumine ja sisuline 
tegevus ei ole midagi sellist, mis oleneb ebaseadusliku rände  
vastasest võitlusest. See on miski, mida me peame korraldama 
korralikult, positiivselt. [...] Need katseprojektid, mis 
võimaldavad mõnel meie liikmesriigil hakata meie abiga 
tegelema mingit laadi seadusliku rände oskustega – see on 
hea algus. Peame nendel suundadel rohkem ära tegema. Olen 
selles küll uus, kuid vaatan hea meelega meie sinise kaardi  
ettepaneku läbi. Vaadakem järele, mis seal viltu läks.[...] peame  
jätkama nende humanitaarkoridoridega, kombineerides neid 
ümberpaigutamisega, sest see on veel üks korrakohane viis, 
kuidas inimesi seaduslikult sisse tuua.“  

„Tuginedes käimasolevatele seadusliku rände  
katseprojektidele, edendan ma nüüdisaegseid ja sihipäraseid 
seadusliku rände kavasid, mis vastavad ELi majanduse  
vajadustele, tööturu ja demograafilistele probleemidele, ning 
tagame, et koos erakorralise transiidi mehhanismide  
mudeliga luuakse ka humanitaarkoridorid Nigerisse ja nüüd 
ka Rwandasse.“ 
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Rände välis- ja sisemõõtme sidusus 

„Üks minu prioriteete oleks koos Jutta Urpilaineniga [...]  
alustada ametiaja alguses transiidi- ja päritoluriikidega 
tagasivõtulepingute sõlmimise uue lainega.“ 

„Väga tähtis on rääkida kõigepealt [...] kolmandate riikidega. 
[...] Me peame otsima [...] üleilmseid kokkuleppeid, kõigile 
kasulikke lahendusi. Ja nendes kokkulepetes peame vaatlema 
probleemi algpõhjust ja sellega tegelema. Peame vaatama ka 
nende riikide arenguvajadusi. Peame uurima noorte kodus 
elamise ja inimväärse elu võimalusi [...]. See on minu eesmärk 
ja just sellest oleme rääkinud Ylva Johanssoniga.“  

„On tõsi, et ELi-Türgi ühisavaldus andis kuni viimase ajani  
tulemusi [...] Tõsi on ka see, et lepingu mõned lepingu 
aspektid jäid õhku rippuma [...]. Arvan, et peame lepingu 
uuesti läbi vaatama ja seda värskendama [...] Arutame seda 
Türgi valitsusega [...]. Kreekat ei jäeta rändevoogude  
haldamisel üksi, me ei saa Kreekat üksi jätta [...]. Loodan, et 
lähinädalatel saame ELi ja Türgi lepingut positiivsel viisil 
värske pilguga uuesti vaadata.“ 

Julgeolekuliit 

Euroopa julgeolekuliit 

„See on sama liit, mis kehtestab andmekaitse ja eraelu 
puutumatuse maailma standardid, ja [...] minu ülesanne on ka 
tagada, et kõiges, mida me turvalisuse valdkonnas teeme, 
austataks põhiõigusi. Põhiõiguste austamine tuleb 
poliitikasse kavandada algusest peale. Sellele tugineb minu 
töö ka koostalitlusvõimet käsitlevate ettepanekute 

rakendamisel, mis on eriti oluline, kui hakkame käivitama oma 
uusi infosüsteeme.“ 

Parem seos komisjoni sise- ja välisjulgeoleku valdkonnas 
tehtava tööga 

„See andmete säilitamise töö jätkub komisjonis. Jätkame  
olukorra hindamist pärast Euroopa Kohtu otsuseid, kuid saan 
ka aru, et menetluses on veel palju teisi kohtuasju. Pidasin 
talitustega aru ja mõistsin, et nad tunneksid end turvalisemalt, 
kui oodataks ära ka nendel pooleliolevate kohtuasjade  
lõpetamine, enne kui otsustame järgmiste sammude üle.“ 

ELi stabiilsuse suurendamine, et ennetada ja tuvastada 
hübriidohte ning reageerida neile 

„Panen järeleandmatult rõhu sellele, mille rakendamise s 
oleme koos kokku leppinud. Edendan kooskõlastat ud 
lähenemisviisi eurooplaste kaitsmisele veebis terroristlikku 
veebisisu käsitleva ettepaneku vastuvõtmise kaudu, 
panustades tulevasse digitaalteenuste õigusakti ja 
investeerides ELi internetifoorumi töösse. Kasutan kõiki 
võimalusi, mis mul on, et arendada ELi vastupidavust ja 
reageerimist hübriidohtudele, mis ohustavad meie süsteeme 
ja demokraatiat ennast.“ 

„Arvan, et rohkem minu jaoks oleks tagada digitaalteenuste 
õigusakti vastuvõtmisel [...], et see on hetk, millal peame  
kindlalt leidma õige tasakaalu poliitika, julgeoleku ja tagatise 
vahel. [....] Arvan, et suudame neid probleeme piisavalt  
lahendada selle kinnitusega, et meie julgeolekupoliitika peaks 
juhinduma põhiõigustest [....] Ja põhiõigusi ei tohiks mõista 
[...] mõju hindamisena, mida me peame mingil hetkel lõpuks 
tegema. [...] Seda tuleb teha päris alguses, kui alles hakkame  
poliitika üle otsustama.“ 
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Volinikukandidaat  

JOHANNES HAHNI 
kuulamisel võetud kohustused  
Eelarve ja haldus 

Volinikukandidaat Johannes Hahn esines Euroopa Parlamendi ees 3. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni ja õiguskomisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu 
kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida 
kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027; 
 komisjoni nüüdisajastamine ja digiteerimine ning 
 Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmine. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-johannes-hahn-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63405/20191004RES63405.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60717/johannes-hahn-austria
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2
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PE 629.837 

Mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid 
Tee mitmeaastase finantsraamistikuni 

„Võite mind uskuda, ma esitan kindlad tõendid, et eelarve 
väiksem mõju, kui komisjon välja pakkus [1,1% 
kogurahvatulust], kahjustaks meie poliitilisi eesmärke ja 
kahjustaks liidu suutlikkust tõhusalt oma kohustusi täita.“ „See 
on miinimum.“ 

„See on õige tee, mida mööda edasi minna: võtta alt üles 
lähenemisviisi, siis teha kindlaks, kuhu maandutakse, ja 
seejärel proovida läbi rääkida “ „Püüan veenda eriti neid, kes 
on väga keskendunud sellele 1% küsimusele, et nad näeksid, 
et uued väljakutsed, uued ülesanded vajavad nende suuremat  
paindlikkust.“ „Tahan neile selgeks teha, mis on vajalik. Ja ma 
räägin ka meediaga.“ „Me seisame arutelus nõukoguga teie 
kõrval. Paljud liikmesriigid [...] on mõistnud, et asjakohasei d 
vahendeid on tõesti vaja.“ 

„Olgu eelarve suurus milline tahes – 1,1% või 1,3% 
kogurahvatulust –, sellest ei piisa kõigi vajaduste ja Euroopa 
lisaväärtusega projektide rahastamiseks. Liidu eelarvet tuleks 
pidada avaliku ja erasektori investeeringute oluliseks 
katalüsaatoriks, suunates need ELi poliitilistele 
prioriteetidele.“ 

„[...] asi ei ole ainult rahas, vaid ka muudes küsimustes, millele 
õigusega viitate, st omavahendid, paindlikkuse taseme 
hoidmine ja isegi suurendamine ning õigusriigi põhimõtte 
kehtestamine. See puudutab kõike seda ja poliitika 
ajakohastamist. [...] Peamine küsimus on minna meie 
kodanike juurde ja selgitada, miks me seda eelarvet vajame . 
[...] Kui teenite 100 eurot, peate riigile maksma 50 eurot, 49 
eurot jääb riigieelarvesse ja ainult 1 euro saadetakse Euroopa 
Liitu – kõigi poliitikavaldkondade jaoks, mida meie kodanikud 
väga vajavad ja mida nad küsivad.“ 

Omavahendid 

„Olen veendunud, et mitmeaastase finantsraamistiku üle 
peetavate läbirääkimistega valmis saamiseks on ülioluline 
jõuda kokkuleppele tulude poole peal. Euroopa Parlament on 
selgelt öelnud, et omavahendite reform ja tuluallikate 
mitmekesistamine on eeldus, et võiks loota tema nõusolekule 
tulevase raamistikuga. Ma tuletan nõukogule seda seisukohta 
meelde.“ 

Plastitasu ja HKSi (heitkogustega kauplemise süsteem) 
oksjonitulude suurendamine: „need on kaks valdkonda, kus, 
ma usun, on teostatav väga konkreetne ja väga kiire tulemus.“ 
„Lisada võiks ja lisama peaks “ äriühingu tulumaksu ühtse 
maksubaasi ja digitaalmajanduse maksu. „Piiriülese 
süsinikumaksu küsimus on lahtine.“ „Kui seda tõstetakse, 
tuleks see eraldada kliimaalgatustele.“ 

„Peaksime suurendama omavahendite osakaalu järk-järgult 
kogu eelarves.“ „Selline vahetegemine toetusesaajate ja 
netomaksjate vahel enam ei kehti, [...] netoosamaksjad saavad 
toetust saavate riikide investeeringutest sageli kasu.“  
„Tahaksin sellest jagunemisest üle saada.“ 

Ajastus ja hädaolukorrakava 

„Ma ei säästa jõudu, et hõlbustada otstarbekohase  
finantsraamistiku üle õigeaegsele kokkuleppele jõudmist.“  
„Mida kiiremad oleme [...], seda varem saame alustada 
konkreetse rakendamisega ja kõigi oma poliitiliste eesmärkide 
täitmisega.“ „Õigeaegne kokkulepe, see tähendab, et saame  
tulemuse talve lõpu poole.“ 

„See peab olema meie tähelepanu keskmes, kuid ma olen 
teiega aus: komisjon peab olema valmis, töötajad muidugi  
valmistavad ette erakorralisi meetmeid juhuks, kui me ei jõua 
õigel ajal kokkuleppele. [...] Ma võin teile kindlasti lubada, et 
kui selline olukord peaks tekkima, esitame vajalike tekstide 
eelnõud.“ 

Maksete mahajäämuse vähendamine 

„Vajame mitmeaastase finantsraamistiku kohta kiiret 
kokkulepet, sest eelmisel korral põhjustas asjaolu [...] otsus 
võeti vastu kõigest kaks nädalat enne kehtivusaja lõppu, 
tekitas hästi teada mahajäämust, sest valdkondlike  
programmide kokkuleppimiseks kulus paar kuud lisaks oli 
meil viivitusi programmitöös.“ 

„Olete võtnud kasutusele paindlikkusinstrumente ja neid 
paindlikkusinstrumente saab kasutada maksepiirangute  
korral.“ 

Vahekokkuvõte 

„Täielik toetus. Jah, see peaks toimuma, see on mõttekas ja 
mis puudutab ajakava, nagu me seda näeme [...] vajame  
natuke rohkem paindlikkust, et me ei peaks jääma 
vahekokkuvõtet ootama; kohe kui saame aru, et ühte või teist 
programmi ei kasutata õigesti ega saavutata soovitud mõju, 
peame muidugi näitajate kallal tööd tegema.“ „Peame seda 
tegema enne vahekokkuvõtet ja kui enne seda on vaja teha 
muudatusi, oleks ka see mõistlik.“ 

Kliima – õiglase ülemineku fond – ELi rahaliste vahendite 
jaotamine ja kasutamine ELis 

25% ELi eelarvest kliimameetmetega seotud kulutustele „ei 
ole tee lõpp ja ei saa lubada, et see oleks lõplik piir“. „Palju on 
juba ette kavandatud, kuid nüüd peame neid [...] eesmärke 
vaatama programmi tasandil.“ „Kui on olemas laiapõhjaline 
kokkulepe, et kohandusi on vaja, siis loomulikult olen ma teile 
avatud.“ 
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Kliimaga seotud kulutuste jälgimine: „see on küsimus, mida 
peame käsitlema, ja ma võtan selleks konkreetseid meetmeid. 
[...] Peame programme selgemini koostama, sest siis viiakse  
ellu palju väga sisukaid projekte.“ Peame „tagama, et meie 
rahastamisvood ei oleks üksteisega vastuolus“. 

Euroopa Investeerimispanga (EIP) puhul võiks „üks element 
[...] olla loobuda laenude, tagatiste, finantstoodete või muu 
pakkumisest kivisöel või pruunsöel töötavate  
energiatootmisrajatiste ehitamiseks“. 

„Minu jaoks on mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimistel prioriteet uue õiglase ülemineku fondi  
kaasamine. ELi eelarves näidatakse võimalusi ja suunatakse  
vahendeid kõige rohkem abi vajavatele piirkondadele ja 
kogukondadele.“ „Peame toetame poorkondi, kus CO2 
heitkogused on suured.“ 

„Peame aitama mõnda riiki kasutusmäära parandamisel, et 
saadaolevat raha ka tegelikult kasutataks.“ 

Nüüdisajastamine ja digiteerimine 
Poliitikast ja andmetest juhinduv eelarvetsükkel  

„Olen pühendunud kuluprogrammi tulemuslikkuse ja eelarve 
kavandamise, täitmise ja aruandluse vahelise seose  
parandamisele. samuti olen nõus, et iga selline 
eelarveraamistik peaks olema selgelt suunatud poliitikale ja 
võimaldama programmide tegelikku ümberkorraldamist  
kooskõlas poliitiliste prioriteetidega tulemusi käsitleva teabe 
ja selle hinnangu põhjal.“ 

„Ehkki liikmesriigid vastutavad endiselt eelarve jagatud 
täitmise eest, töötan ka kulude ja põhiandmete terviklikuma 
ülevaate saamise nimel.“ 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse 
kiirendamiseks: „üks tegur on see, kas liikmesriik suudab 
andmeid piisavalt kiiresti edastada“. 

„Oleme võtnud arvesse teie soovitusi komisjoni aruannete 
täiustamiseks ja lihtsustamiseks. Ma pingutan eraldi selle 
nimel, et käsitleda seda seoses iga peadirektoraadi iga-
aastaste tegevusaruannete, eelarveprojektile lisatud 
programmi tegevusaruannete ning iga-aastase juhtimis- ja 
tulemusaruandega.“ 

Digitaalne haldus 

„IT-süsteemide maastik on väga mitmekesine. Üks peamisi  
tulevikuülesandeid [...] on proovida ühtlustada kõiki seal 
olevaid eri süsteeme. [...] see ei ole ainult [...] komisjonisisese  
digiteerimise küsimus, see on küsimus koostalitlusvõimest  
süsteemidega, mis on meie liikmesriikides, ja meie 

liikmesriikide institutsioonides; see peaks võimaldama meil 
kiiremini aru anda“. 

„Ma [...] tagan, et Euroopa Komisjonil on oma digiülemineku 
elluviimiseks õiged tööriistad ja võimalused, ilma et sellega 
kaasneksid talle uued riskid.“ 

Personalistrateegia  

„Lähiajal valmib meil personalistrateegia, mille me teile 
esitame.“ „Peame uurima, kuidas neid ametikohti 
atraktiivsemaks muuta.“ „Praegu on kümme enne 2004. aastat  
ühinenud riiki komisjoni nooremametnike hulgas 
märkimisväärselt alaesindatud. Teen kõik endast oleneva, et 
see suundumus selle ametiaja jooksul ümber pöörata.“  
Lepinguliste töötajate kogemuste kaotamine lepingu 
lõppedes: „küsimus, millega tuleb tegeleda“. 

„Läbipaistvus, terviklikkus, vastutus, professionaalsus ja 
pühendumine avalikkuse huvidele peaksid jääma meie 
halduse peateemaks. Ma hoolitsen selle eest, et komisjon 
oleks oma liikmetele ja töötajatele rangete standardite  
kehtestamisega eeskujuks.“  

„[...] personalistrateegias [...] vaadeldakse ka juhtivaid 
ametikohti ja seda, kuidas neid täidetakse, [...] hoolimata 
personalieeskirjade sätetest on alati ruumi parandust e  
tegemiseks.“ 

Mitmekesisuse ja kaasatuse harta / diskrimineerimine / 
ahistamine: „iga üksikjuhtum on üks juhtum üleliia ja seetõttu 
peame koolitama oma inimesi, peame koolitama oma juhte.“ 
„Oleme loonud eespool nimetatud strateegia põhjal vastavad 
kontaktpunktid [...], kuid arenguruumi on alati.“ 

Soolised aspektid 

„Olen pühendunud soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele.“  
Sookvoodid: „see võib olla teema, mida peame tutvustama ka 
siin, Brüsselis“. 

Sooteadlik eelarvestamine: „Olen igati huvitatud sellest, et 
oleks rohkem koondnäitajaid, et saada parem ülevaade, kus 
me oleme soolise võrdõiguslikkuse rakendamisel oma 
eelarve, oma liikmesriikide, partnerite kaudu. [...] Ma tulen teie 
juurde [...], et teha koostööd mitteametlikus/ametlikus 
töörühmas, et uurida, milliseid meetmeid saaks võtta, et oma 
eesmärke nüüd tõesti saavutada. Olen nõus, et meil on 
mahajäämus, kuid see tuleneb ka meie raha kulutamise  
keerukast viisist, eelkõige paljude projektide kaudu, mille 
suhtes kohaldatakse jagatud eelarve täitmist.“ 

Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmine 

„Hädavajalik on kehtestada õigusriigi mehhanism, mis tagab 
liidu eelarve kaitse liikmesriikides esinevate üldistunud 
puuduste korral.“  
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„Teen kõik endast oleneva, et [...] see oleks midagi  
eraldiseisvat.“ "See peaks kehtima ka pärast järgmist  
mitmeaastast finantsraamistikku [...], mille kallal me praegu 
töötame.“ „Ametis olev komisjon otsustas, et kõigi 
liikmesriikide suhtes tehakse õigusriigi põhimõtte järgimise 
hindamine [...], mis annab meile siis tervikliku pildi, et me ei 
jätaks muljet ebavõrdsest kohtlemisest.“ „Erapooletu 
vahendaja tähendab kõigi võrdset kohtlemist, olenemata 
sellest, kui suur või väike liikmesriik on.“ 

„Pühendan vajalikud vahendid komisjoni talituste tegevuse 
koordineerimisele seoses huvide konflikti ja juhtumitega ning 
ka tihedamate sidemete loomisele liikmesriikidega, et 
võimalikud probleemid varakult käsile võtta.“ 

Nõukogu heakskiidu puudumine: „Võtan arvesse ja tegelen 
sellega. Parlament on selles küsimuses juhtpositsioonil ja me 
peame saama sellele avalikkuse toetuse, et suurendada 
teadlikkust sellest, sest maksumaksja ei saa aru, miks see 
juhtub, ja ma arvan, et see aitab kiirema lahenduse poole 
liikuda.“ 

„Pettuste osakaal vigadest on alla 1% – kuigi ka see on liiga 
palju; ideaalne oleks 0% –, kuid [...] on tähtis teha vahet veal ja 
pettusel. [...] isegi kui viga esineb, tuleb teha 
finantskorrektsioone. Üks põhjus, miks meil ikka veel vigu 
tekib, miks alati on olemas veaoht, on tõepoolest see, et 
mõnikord on meie määrused liiga keerulised, liiga rasked. 
Lihtsustamine on tähtis küsimus. [...] Oleme õigel teel, kuid 
teha on siiski veel palju“. 

„Usaldusväärne finantsjuhtimine ja rahaliste vahendite 
väärkasutamise vastane võitlus tuleb tagada rangeimate 
standardite kohaselt, püüdes samal ajal säilitada kontrolli 
proportsionaalsuse ja kulutasuvuse.“ 

„Kui EIP kasutab teatavate projektide jaoks ELi raha, on 
kontrollikojal võimalus seda konkreetset projekti auditeerida“.  
„Mis puudutab OLAFi [Euroopa Pettustevastase Ameti] ja 
EPPO [Euroopa Prokuratuuri] töötajaid, [...] teevad nad 

koostööd.“ „Euroopa Prokuratuur peab töökorda saama ja 
tööle hakkama ning siis näeme, millised on lisavajaduse d. 
Kuid üldiselt on OLAF tema uurimistöö jaoks ääretult oluline 
ja see on nii ka tulevikus ning suurem osa OLAFi inimestest 
jääb Brüsselisse.“ Ühinemine Euroopa Prokuratuuriga: „Mis 
puutub [...] neid, kes ei ole veel liikmed, ei saa ma neid sundida, 
kuid ma ei jäta kasutamata ühtegi võimalust, et ergutada neid 
järgnema. Lõppkokkuvõttes on küsimus ka Euroopa 
Prokuratuuriga mitteühinenud riikide maines ja pikas plaanis 
ei ole kõrvalejäämine nende huvides.“ „Oluline on see, et see 
hakkaks toimima. See juhtub 1. jaanuariks 2020.“ 

„Komisjonil on nulltolerants rikkumiste suhtes [...] mis 
puudutab omavahendeid, ja ta käsitleb mis tahes rikkumisi 
rangelt. Olen võtnud kohustuse seda poliitikat jätkata.“ 

Institutsioonidevahelised suhted ja parem 
õigusloome 
„Teen kõik endast oleneva, et pakkuda kahe eelarvepädeva 
institutsiooni vahel avatut, ausat ja erapooletut abi.“ 

Iga-aastaste eelarveläbirääkimiste parandamine: „Nõustun 
täielikult ja mõistan täiesti teie rahulolematust, [...] on tõesti 
pahameelt tekitav, kui teil on lepitav ajakava, kuid siis seda 
ajakava ei kasutata ja [...] päris viimasel hetkel on meil peaaegu 
lahendatud küsimused. Teen kõik, et seda vältida, korraldada 
erinevaid kohtumisi või vähemalt avaldada survet erinevate 
kohtumiste korraldamiseks, kuid üritan ka välja selgitada, 
millised on tehnilised probleemid, mida saab kiiresti 
lahendada, ja mis on vähem tähtsad poliitilised küsimused, 
mida saab lahendatakse kiiremini, et jõuda lõpuks ainult kahe  
või kolme põhiteemani, mille nõukogu või parlament ilmselt 
vaidlustavad või millele vastuväiteid esitavad. Siis saame neid 
kolme nädalat tõepoolest kokkuleppe saavutamise ks 
kasutada.“ 

„Eelarve on minu jaoks arvudesse valatud poliitika“. 
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Volinikukandidaat  

PHIL HOGANI 
kuulamisel võetud kohustused 
Kaubandus 

Volinikukandidaat Phil Hogan esines Euroopa Parlamendi ees 30. septembril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida 
käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse 
missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  
 võrdsed võimalused kõigile; 
 Euroopa üleilmse juhtpositsiooni tugevdamine; 
 Kaubandus kestliku arengu ja kliimameetmete heaks ning 
 kaubanduse läbipaistvamaks muutmine. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused. 
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PE 629.837 

Võrdsed võimalused kõigile  
Mitmepoolsus ja WTO 

„Esiteks peame toetama stabiilset, etteaimatavat ja eeskirjadel 
põhinevat kaubanduskeskkonda, tugevdades Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO).“ [...] „Kui minu kandidatuur  
kinnitatakse, teen kõik endast oleneva, et vältida WTO  
vaidluste lahendamise mehhanismi kokkuvarisemist ja leida 
süsteemne lahendus apellatsioonikogu 
ümberkorraldamiseks. Samal ajal teen ma tihedat koostööd 
teiste WTO liikmetega, et taaselustada selle organisatsiooni  
läbirääkimisfunktsioon. Esmalt peaksime keskenduma 
kalandustoetusi käsitlevate läbirääkimiste lõpuleviimisele, 
milleks annab volitused kestliku arengu eesmärk 14.6 
Lisatõuget vajavad teenuste reguleerimine riigi tasandil ja 
investeeringute hõlbustamine [...]“.  

Airbus/Boeing: „Ma palun USA-l meiega läbi rääkida, selle 
asemel et tegelikult vorst vorsti vastu stiilis kaubandussõda 
pidada.“  

Mitmepoolne investeerimiskohus: „[...] tegelikult me toetame 
mitmepoolsete kohtute loomist ja vajalik töö käib [...].“ 

E-kaubandus 

„Samuti tahaksin teha teistega koostööd, et edendada e-
kaubanduse üle peetavaid läbirääkimisi; ning valmistada 
2020. aasta teisel poolel ette algatus, et luua WTO-le  
edasiliikumiseks uus tee.“  

„Hakkan tegema koostööd asepresident Vestageriga, et 
töötada välja vahend, millega lahendada välistoetuste 
moonutavat mõju digitaalvaldkonnas, eriti meie enda 
siseturul, ja kuidas sel eesmärgil on Euroopa Liidu siseturul 
kasutatud näiteks Hiina riigiettevõtteid.“  

Ebaaus kaubandustava 

„Samuti jagan ma teie muret, et peaksime väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate heaks rohkem ära tegema.“  

„Peame edendama vastastikuseid kauplemistingimusi ja 
ausat konkurentsi, ühtlustades võrdsed võimalused nii sees 
kui ka väljas. Kasutades näiteks selliseid vahendeid nagu 
rahvusvaheliste riigihangete algatus (IPI), [...] Peame võitlema 
ka ebaausa konkurentsi vastu, võttes jõulisemalt käsile ELi  
ettevõtjaid mõjutavad välistoetused [...].“ 

Välismaiste otseinvesteeringute taustauuring 

„Samuti peame tugevdama oma elutähtsa taristu ja 
tehnoloogilise baasi turvalisust, nagu on kirjeldatud 2019. 
aasta märtsi teatises Hiina kohta. Oleme täiustanud oma 
sisemist töövahendit selliste meetmetega nagu EL 
investeeringute taustauuringu mehhanism ja töötame selle 
kallal, kuidas käsitleda välisriigi omandi ja välistoetuste 
moonutavat mõju siseturul.“  

„Tahaksin näha kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide 
koordineeritud ja ühtlustatud lähenemisviisi. [...]. Peame 
tegema koostööd, et näha, kas saame selles küsimuse s 
kujundada ELi seisukoha, sest selle konkreetse taustauuringu 

mehhanismi tugevdamine on oluline, kui tahame kaitsta oma 
elutähtsaid tehnoloogiaid ja elutähtsat taristut.“  

Täitmine 

„Seepärast usun, et väga oluline on tugevdada jõupingutusi  
olemasolevate lepingute rakendamiseks ja täitmiseks. 
Kaubandusvaldkonna juhtiva järelevalveametniku ametisse  
nimetamine loob selle töö keskme ja ma palun, et ta teeks 
teiega tihedat koostööd meie täitmiskava edasiarendamisel.“  

„Tahaksin selle tööga 2020. aastal võimalikult kiiresti jätkata. 
Arvan, et peaksime kaasama komisjoni minu enda ja kõik 
asjaomased sidusrühmad, et näha, millised viitekriteeriumid 
saame selle konkreetse uue ametikoha jaoks kokku panna. See 
peaks olema poliitiliselt vastutav, [...].“  

„Ma näen seda kaubandusosakonna peadirektori asetäitja 
ametis ja et sellel ametikohal oleks volitused, mis annavad 
talle tegelikku mõjuvõimu.“  

„[...] see ametikoht ei saa samu vahendeid, mis dubleerivad 
Euroopa Liidu Ombudsmani või konkreetset kaebuste  
esitamise menetlust. Kuid ma olen valmis arutama selle üle, 
mida te arvate võib-olla täpsemast lähenemisviisist nendele 
kaebustele [...]. "  

„meil on üldise soodustuste süsteemi jaoks 
järelevalvesüsteem, mis tagab, et nendesse riikidesse 
investeeritakse vastutustundlikult ega tehta dumpingut, nagu 
me sageli teisi süüdistame. [...] Meil on suur soov teha reform 
hinnangu põhjal, mille koostasid 2018. aastal üheskoos teie 
komisjon ning Euroopa Komisjon ja parlament [...].“  

Euroopa üleilmse juhtpositsiooni tugevdamine  
„See, kuidas me kaupleme, annab tunnistust sellest, kes me 
oleme, ning meie väärtushinnangutest ja veendumustest. [...]  
Euroopa Liit peab olema tugevam ülemaailmne osaleja ja me 
peame tugevdama Euroopa üleilmset juhtpositsiooni  
kaubanduses. Kõik ELi kaubanduspoliitika aspektid peaksid nii 
kohalikul kui ka üleilmsel tasandil näitama meie 
pühendumust rahule, heaolule ja keskkonna hävitamise  
lõpetamisele“.  

USA 
„Olen pühendunud Atlandi-ülese positiivse tegevuskava 
väljatöötamisele ja olen avatud kaubandusvaidluste kiirele 
lahendamisele oma USA kolleegiga.“  

„Olen valmis arendama USAga poliitilisi suhteid meie 
kaubanduserimeelsuste lahendamiseks. [...] seistes samal ajal 
Euroopa Liidu huvide eest. Minu arvates on kõige tähtsam 
keskenduda visalt mõõtmele, mis on mõlemale poolele 
kasulik, ning hiljutine, eelmise aasta juulis sõlmitud 
veiselihaleping [...] on selge näide Euroopa Liidu valmisolekust  
probleem lahendada [...], kuid selleks tuleb teha dialoogi ja 
koostööd. ”  
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Hiina 

„Ma jätkan aktiivset dialoogi ja suhtlust, sealhulgas ühist huvi  
pakkuvates valdkondades, nagu kliimamuutused, 
keskkonnakaitse, WTO reform, sealhulgas tööstustoetuste 
distsipliin. Esmatähtsaks pean ma ka meie käimasolevai d 
investeerimisläbirääkimisi eesmärgiga tasakaalustada meie 
investeerimissuhet Hiinaga. Peame seisma oma huvide ja 
väärtuste kaitsmisel kindlalt ning olen hästi kursis selle 
parlamendi murega selle pärast. Meie Hiina-lähenemisviis 
peaks tähendama meie kaubandussuhete tasakaalustamist ja 
ebaausate kaubandustavade käsitlemist. Selle nimel ei kõhkle 
ma kasutada meie kaubanduse kaitsevahendeid ja meie 
suhted peaksid põhinema tõhusal vastastikkuse põhimõttel 
turulepääsu ning ettevõtjate ja investorite võimaluste  
valdkonnas.“  

„Seega on minu jaoks oluline prioriteet ja komisjoni prioriteet 
see, et 2020. aasta lõpuks investeerimislepingu sõlmimise  
kontekstis käsitleme teie nimetatud teemasid väga palju.“ 

„riigi arengustaatuse määratlus on nüüd uuesti arutlusel. [...]  
Kuni meil on riike, kes soovivad saada erikohtlemist ja 
diferentseeritud kohtlemist, peaks see põhinema pigem 
vajadustel ja tõenditel, mitte hoopis mõnel võimsamal  
majandusel, mida me praegu selle kategooria all näeme.“  

Aafrika 

„Aafrikast peab saama ka meie jaoks veelgi suurem prioriteet. 
Äsja kokkulepitud Aafrika–Euroopa allianss, mis põhineb 
võrdsete poliitilisel ja investeerimispartnerlusel, näitab edasist  
tegevussuunda.“  

 „[...].Ma arvan, et homme on meie suhetes Ida-Aafrikaga uus 
päev uue majanduspartnerluslepingu väljatöötamise mõttes 
ja võib-olla saame selle ajakohastada 
vabakaubanduslepinguks, mis hõlmaks kõiki teie nimetatud 
küsimusi, sealhulgas soolist võrdõiguslikkust.“ 

Muud riigid ja küsimused 

„Üldiselt ei näe ma ASEANis piirkondadevahelisi edusamme , 
kuid ma näen palju riigipõhiseid edusamme.“  

„Peame tagama ka selle, et meie idanaabritega sõlmitud 
lepingud täidavad oma lubadused täielikult, arendades samas 
Vahemere lõunapiirkonna partneritega edasi oma eesmärki 
luua põhjalikud ja laiaulatuslikud 
vabakaubanduspiirkonnnad.“  

Brexit: „[...] on komisjon valmistunud põhjalikult kokkuleppeta 
Brexitiks. [...] Euroopa Parlamendil ja Euroopa Ülemkogul on 
kindlasti suur otsustusõigus nende volituste suhtes, mis 
antakse kaubandusvolinikule läbirääkimiste pidamiseks [...].“ 

Kaubandus kestliku arengu ja kliimameetmete 
heaks 
„[...] Kaubandus peab olema mitte ainult õiglane ja avatud, 
vaid ka jätkusuutlik. Kaubanduspoliitika peab aitama täita 
selliseid üleilmseid ülesandeid nagu kliimamuutused, 
keskkonnakaitse ja tööstandardite tugevdamine. Seetõttu 
ongi kestliku arengu peatükid ühes nende siduvate töö- ja 
keskkonnaalaste kohustustega igas meie lepingus nii tähtsad. 
Nende eesmärkide saavutamiseks olen valmis täielikult ära 
kasutama kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid 
kaubandussoodustuste, kahepoolsete kaubanduslepingut e , 
mitmepoolsete meetmete kaudu, näiteks keskkonnakaupade  
ja -teenuste turgude avamisel, et aidata täita meie 
rahvusvahelisi kliima- ja keskkonnaalased kohustusi. Kui minu 
kandidatuur kinnitatakse, kavatsen teha teiega koostööd ka 
selleks, et uuendada meie üldise soodustuste süsteemi, mis 
pakub soodusjuurdepääsu arengumaade ja vähim arenenud 
riikide ekspordile.“ 

„Kindlasti on mu eesmärk lõimida kestliku arengu eesmärgid 
WTO protsessi kaudu meie WTO tööprogrammi osana [...] 15-
punktiline [...] kava [...] ] kestliku arengu peatüki kohta on minu 
jaoks väga oluline. See nõuab kodanikuühiskonna suuremat  
kaasamist [...], et tagada kaebuste lahendamine ka rahalise 
toetamise kaudu.“  

„Mercosuri leping on kindlasti leping, mille suhtes kavatseme  
korraldada jätkusuutlikkuse mõjuhindamise , 
majandusanalüüsi ja kõik need tehakse kättesaadavaks ning 
2020. aastal koostame ka kumulatiivse mõju hinnangu, et 
näha, milline on kõigi kaubandustehingute, sealhulgas 
Mercosuri mõju põllumajandustootjate äritegevusele ja 
haavatavusele teatavates kaubapiirkondades.“  

„Me kõik oleme jahmunud sellest, mida Amazonases näeme, 
kuid meil ei ole praegu väljaspool Euroopa Liitu vahendeid, et 
sellega tõhusalt tegeleda, ilma tegeliku mõjuta 
kaubanduspoliitikas, ja ma arvan, et just viimases 
ratifitseerimisetapis on teil tegelikult võimalus palju 
mõjutada.“  

Ettevaatuspõhimõte: „Veenime neid lõpuks seda tegema, sest 
Euroopa poole jaoks hakkas see muutuma punase joone 
küsimuseks ja ilma selle sätte lisamiseta ei oleks minu arvates 
mingit kokkulepet olnud [...].“ 

Süsinikdioksiidi piirimaks: „Eesmärk on vältida 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumist ja tagada, et 
süsinikuettevõtted saaksid tegutseda võrdsetel tingimustel, 
ühendades selle maksu tasuta saastekvootidega ELi  
heitkogustega kauplemise süsteemis, sest tasuta 
saastekvootide eraldamise korral pole kulusid vaja 
kohandada. [...] Kaubanduspoliitika selle kaasamise suhtes on 
kindlasti küsimusi, mille ma pean lahti harutama ja tegema 
tihedat koostööd hr Timmermansi ja hr Gentiloniga. [...] Arvan, 
et peame vaatama, millised võimalused on väga lähedased, 
sest me ei soovi olukorda, kus me teeme kõike, mida peaksime  
tegema, ja meie konkurendid kogu maailmas ei tee midagi.“ 
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Muidugi saab kaubanduspoliitikas rohkem ära teha, et 
avaldada mõju inimõigustele, piinamisele või muudele 
küsimustele, näiteks soolisele võrdõiguslikkusele. Need kõik 
on olulised küsimused, milles kaubandus võib oma osa täita. 
Kui otsustate esitada selle komisjoni poolt ettepaneku 
algatusõiguse kohta selles valdkonnas, toetan seda väga hea 
meelega.“ [...] Nii et ootan koostööd selle komisjoniga – kui 
sellest saab komisjoni prioriteet – mis tahes tehnilise toe või 
raportite teemal või kui selle komisjoni ettepaneku 
väljatöötamiseks seoses hoolsuskohustusega on vaja 
kuulamisi. Loodetavasti on minu teenustest selles abi ja ma 
soovitaksin neid.“ 

„[...] ja kui see komisjon otsustab oma tulevase tööprogrammi  
osana seada prioriteediks selle hoolsuskohustuse algatuse  
osana algatusest, mille Euroopa Parlament teeb valitud 
presidendi pr von der Leyeni poliitiliste suuniste alusel, 
arutaksin teiega heal meelel, milline peaks olema selle 
konkreetse ettepaneku ulatus.“ 

„Jah, ma toetun pr Malmströmi suurele edule soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskavaga. [...] Kavatsen oma poliitika 
väljatöötamisel juhendada oma talitusi kaaluma soolist mõju, 
kui edaspidi tehakse poliitilisi algatusi.“ 

„Tahaksin, et meie rahvusvahelised konventsioonid ja 
rahvusvahelised lepingud sisalduksid meie 
vabakaubanduslepingutes ja et neid saaks täita 
mitmepoolselt või kahepoolselt – kestliku arengu peatükkide  
[...] distsipliini kaudu.“ 

„[...] teil on minu sõna, et me konsulteerime kõigi 
sidusrühmadega, sealhulgas selle parlamendiga, ning 
kaasame selle parlamendikomisjoni ja nõukogu.“ 

„Esmakordselt sisaldas see vabakaubanduslepingus seda 
konkreetset sätet 2009. aasta lepingus. Nüüd on Euroopa Liit 
kutsunud teda üles [...] koostama tegevuskava tagamaks, et 
Lõuna-Korea täidab oma igas peatükis võetud kohustusi. Nii 
et astume järgmise sammu, mis on vaidluste lahendamise  
mehhanism, mis on kooskõlas lepingus kokku lepituga.“ 

Kaubanduse läbipaistvamaks muutmine 
„Jätkan sellise läbipaistva viisi kujundamist, mille kohaselt  
tehti kaubanduspoliitikat eelmise parlamendikoosseisu 
ametiajal. Olen selle parlamendikomisjoni ja täiskogu 
korrapärane külaline, et vastata teile huvipakkuvatel e  
küsimustele. Samuti tagan, et teile on õigel ajal kättesaadav 
kogu vajalik teave. [...] Toetan, ergutades nõukogu teie 
seisukohti kuulama, seadusandlikes toimikutes edusammude  
tegemisel ja vältides kaubanduskokkulepete ajutist 
kohaldamist enne, kui teil on olnud võimalus oma nõusolek 
anda. Ja ma teen teiega koostööd, et kavandada, selgitada ja 
tutvustada meie kaubanduspoliitikat inimestele kogu 
Euroopas ja mujal. Täpne ja professionaalne teavitamine meie 
kaubandussuhetest on oluline. Seega oleme avatud kõikidele 
aruteludele, mis on vajalikud kaubanduse eelistest 
teavitamiseks.“ 

„Toetaksin hea meelega seda õiglase ja eetilise kaubanduse  
algatust [...] ning toetan hea meelega auhindu taas 2020. 
aastal ja hiljem. [...]. Kaubandus [...] võimendab palju muid 
olulisi tegevusi, mida tahame integreerida nendesse  
lepingutesse osana oma muude avalike hüvede poliitikast [...] . 
Seega on teil minu sõna, et me konsulteerime kõigi 
sidusrühmadega, sealhulgas selle parlamendiga, ning 
kaasame selle parlamendikomisjoni ja nõukogu.“ 
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Volinikukandidaat  

MARIYA GABRIELI 
kuulamisel võetud kohustused 
Innovatsioon, teadusuuringud, kultuur, haridus ja 
noored  

Volinikukandidaat Mariya Gabriel esines Euroopa Parlamendi ees 30. septembril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) ning kultuuri- ja hariduskomisjoni (CULT) liikmete 
küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused 
kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud 
president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 Haridus, teadusuuringud ja innovatsioon ning 
 kultuur, noored ja sport. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused. 
 
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63048/20191001RES63048.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60722/mariya-gabriel-bulgaria
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62443/20190927RES62443.pdf
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Haridus, teadusuuringud ja innovatsioon 
Tagada tulevase programmi „Euroopa horisont“ kiire 
kokkuleppimine ja täielik rakendamine 

„[…] ühtegi otsust ei tehta enne, kui parlamendiga on 
eelnevalt konsulteeritud ja teda on pidevalt teavitatud.“ 

„Mis puudutab eelarvet, siis olen selgelt Euroopa Parlamendi  
poolel. Kaitsen jõuliselt programmi „Euroopa horisont“ 
eelarve suurendamist, sest tuleb mõista, et „Euroopa 
horisondi“ eelarve ei ole mitte kulutus, vaid investeering.“ 

„Seetõttu kavatsen teha parlamendiga just praegu eriti 
tihedat koostööd. Näiteks ei oota ma parlamendi toimuvaga 
kursis hoidmisega seni, kuni missioonid 2021. aastal algavad. 
Seetõttu soovitasin missiooninõukogudel ja 
missioonikogudel määrata iga kord inimese, kes on 
parlamendi kontaktisik, et tal oleks võimalik igal ajal vastata ja 
osutada, millised on arengusuunad ja kuidas otsuseid vastu 
võetakse.“ 

„Seejärel, et veelgi kaugemale minna, tahaksin nõuda 
võimalust algatada teavituskampaania ja hoolitseda selle eest, 
et „teadus kohtuks noortega“. Seetõttu korraldan algatuse  
„Teadus kohtub piirkondade ja koolidega“, et teadlased 
näitaksid meie noortele oma uurimistöö tulemusi ja 
innustaksid neid seda teed valima.“ 

„Mis puudutab humanitaar- ja sotsiaalteadusi, ütlen väga 
selgelt: tahan lõimida need kogu programmi „Euroopa 
horisont“, mitte ainult missioonide, vaid ka esimese ja 
kolmanda samba alla. Esiteks seetõttu, et ma ei tahaks neid 
kapseldada. Tahaksin, et neid võetakse arvesse iga kord, kui 
proovime teha uuendusi kolmanda samba raames või kui meil 
on teise samba missioone.“ 

„Kui tahame tõesti kindlustada selle, et pole ühtegi valikut, mis 
ei vasta kriteeriumidele, millesse me usume, on minu jaoks üks 
sõna: see on läbipaistvus. Kui tahame tõesti teada, kuidas 
Euroopa Innovatsiooninõukogu neid projekte valib, peame  
saama valimisprotsessi kohta korrapäraselt teavet.“ 

„Tahaksin enne programmi „Euroopa horisont“ rakendamist  
võtta koos oma talitustega ülesande käia eri riikide 
piirkondades ja rääkida programmist „Euroopa horisont“.“ 

Tagada piisav investeerimisvoog murranguliste 
teadusuuringute ja läbimurdeliste uuenduste jaoks 

„Seetõttu jälgin väga tähelepanelikult, et Euroopa investeeriks 
järgmise tööstusstrateegia raames teaduse ja innovatsiooni  
kaudu arukalt, et Euroopa arvestaks oma varadega, kuid ka 
seda, et Euroopa ei kõhkleks innovatsiooni järgmise laine tüüri 
juurde asuda.“ 

Luua tõeline Euroopa teadusruum  

„Tahan anda Euroopa teadusruumile uue elu.“  

„Ma tahan tõesti aidata taaselustada Euroopa teadusruumi: 
üks teema, mille tahaksin esiplaanile tõsta, on just ajude  
äravool ning kuidas talente ligi meelitada ja hoida.“ 

„Puudutan palju tundlikumat küsimust, mis on teadlaste 
palgad. Oleme võtnud kohustuse teha arengu jälgimiseks 

uuring ja olen kindel, et see areng annab meile palju 
õppetunde, et suudaksime kiiremini tegutseda.“ 

„[...] oleme võtnud kohustuse mõelda sellisele stiimulile, 
stipendiumile, mis võimaldab teadlasel naasta oma 
kodumaale ja tegeleda seal teadustööga.“  

„Euroopa Komisjon avaldab teatise Euroopa teadusruumi  
kohta 2020. aasta teisel poolel.“ 

Tagada, et teadusuuringute, poliitika ja majanduse 
prioriteedid oleksid kooskõlas  

„Järgmises programmis „Euroopa horisont“ on VKEd tänu 
Euroopa Innovatsiooninõukogu loomisele kolmanda samba 
„Innovaatiline Euroopa“ peamine sihtrühm. Meie eesmärk on 
luua väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks ühtne 
kontaktpunkt, et nad saaksid tuua meile uuenduslikke ideid ja 
tooteid ning aidata neil kiiremini turule pääseda. Nad võivad 
osaleda ka muus tegevuses. Pean silmas näiteks Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti ning erinevaid 
teadmis- ja innovaatikakogukondi. Peame tagama nende 
kahe koostoime.“ 

Peame aitama energiamahukaid piirkondi ja söepiirkondi 
nende üleminekul vähese CO2-heitega majandusele, me 
peame pakkuma oskusi. Haridusel ja õppimisel on siin 
põhiroll. Peame tagama, et need piirkonnad saaksid arvestada 
ressurssidega, et mitte kaotada oma konkurentsivõimet.“ 

„Toetan kosmosetehnoloogiaid, eriti kuna nende potentsiaal  
on tohutu, aga ennekõike seetõttu, et kosmoseteenuse d 
avavad turge uutel turgudel ja uutele rakendustele.“ 

„Nõuan, et Euroopa Innovatsiooninõukogu oleks ühtne 
kontaktpunkt, millele VKEd juurde pääsevad, nemad on 
sihtrühm. Eriti seetõttu, et parlament väljendus väga selgelt: 
70 protsenti eelarvest eraldatakse VKEdele.“  

„Tahaksin et juhtuks see, et kõigi piirkondade VKEd on neist 
võimalustest teadlikud, on selge, et me ei moodusta suletud 
klubisid. Seetõttu pööran erilist tähelepanu ka Euroopa 
Innovatsiooni- [ja Tehnoloogia]instituudi tegevusele, sest neil 
on ka piirkondliku innovatsiooni algatusi. Need on mõeldud 
ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.“ 
„Oleme teaduses väga tugevad, teaduses oleme esirinnas. Ja 
samal ajal peame teadust hellalt hoidma, sest see on meie 
tooraine. Kuid innovatsioonis oleme maha jäänud. Seetõttu 
panen suurt rõhku muudatustele, mis on vajalikud selle 
kasutuselevõtu ja turustamise kultuuri võimalikult varaseks 
lõimimiseks, sealhulgas ülikoolides.“ 

„Kui tahame kliimaüleminekus edukad olla, kui tahame seda 
kuulsat Euroopa rohelist kokkulepet, ei ole see ilma 
teadusuuringute ja uuendusteta võimalik. Seepärast mõistagi  
toetangi kõiki neid projekte, mis võimaldavad meil vähendada 
heitkoguseid, teha investeeringuid vesinikku ja võib-olla leida 
ka muid lahendusi, millest me veel ei tea.“ 

Kui tahame edukalt autonoomsed olla, kui tahame olla uuel 
innovatsioonilainel, on aeg teha investeeringuid. Euroopal on 
oma varad ja nüüd on aeg investeerida, et tagada seejärel 
meie tehnoloogiline sõltumatus.“ 
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Toetada programmi „Erasmus+“ kolmekordistamise 
eesmärki  

„Toetan kindlalt Erasmuse eelarve kolmekordistamist, mida 
parlament nõudis ja mille komisjoni valitud president on 
kohustuseks võtnud.“ 

Muuta programmi „Erasmus+“ rohelisemaks ja 
kaasavamaks 

„Esitan ka rohelise Erasmuse ettepaneku. Leian, et meie 
noored on saatnud meile väga tugeva sõnumi: keskkonna 
kaitsmine ja meie harjumuste muutmine eeldavad meilt 
tegusid. See on konkreetne idee.“ 

„Erasmus on sümbol, mille üle me oleme väga uhked. Toetan 
kõiki meetmeid, mis muudavad selle kutsehariduse ja -õppe  
ning haridustöötajate jaoks kaasavamaks [...]. Tahaksin, et 
tulevikus oleks rohkem projekte, milles võetakse arvesse  
kohalike kogukondade eripära, ja ma tahan, et neid algatusi  
mitmekordistataks [...]. Tahaksin, et Erasmuse programm 
keskenduks mitteametlikele tasanditele, väikestele 
organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele, et näha, 
kuidas saaksime proovida luua väga erinevaid projekte.“ 

Muuta Euroopa haridusruum aastaks 2025 tegelikkuseks 

„Samuti tahaksin rõhutada Euroopa haridusruumi uut ideed. 
Alates praegusest hetkest peame tagama teadusuuringute  
täieliku lõimimise Euroopa ülikoolide uude visiooni.“ 

„Tahaksin tõesti aastaks 2021 võtta kasutusele Euroopa 
õpilaspileti [...] lisaks riiklikele piletitele [...], et iga õpilane saaks 
seda piletit kasutada ka välismaal viibides.“ 

Edendada Euroopa ülikoolide tipptaset ja 
nendevaheliste võrgustike loomist  

„Mis puutub Euroopa ülikoole, siis oleme pika tee päris alguses 
[...]. Minu küsimus ülikoolidele on: kas teil on ühine 
strateegiline visioon ja kas te kõik liigute samas suunas? Kas 
me tahame ühiseid strateegilisi programme, mis tagavad, et 
haridust ja kutsealast arengut võetakse arvesse?“ 

„Me ei õpi ainult kooli, ülikooli või töökoha nelja seina vahel. 
See on osa elukestvast õppest ja oskuste arendamisest , 
olenemata vanusest [...]. See on programmi „Erasmus+ “  
eesmärk ja ma tahan tagada, et see on avatum [...]. Oluline on 
karjääri mitmekesistada ja võimalikke teid individualiseerida. 
Pööran tähelepanu sellele, kuidas Euroopa ülikoolid seda 
arvesse võtavad.“ 

„Kaitsen kogu südamest akadeemilist vabadust. Kaitsen vaba 
teadustööd, mida juhib uudishimu [...]. See on minu jaoks 
väga tähtis. Küsimus ei ole ainult teadusuuringute vabaduse s 
või rahastamises. See on üks meie põhimõtteid. Meil on 
Euroopa tasandi hartad ja need ei ole juhuslikud. Proovin 
tõesti anda endast parima, et tagada nende järgimine.“ 

„Erilist tähelepanu pööran ma teadusuuringutele, mis 
võimaldavad meil läbimurdeid teha. Seetõttu tsiteerisingi 
Euroopa Teadusnõukogu ja rõhutasin, et oluline on jätkata 
eesliiniuuringuid.“ 

„[Avatud teaduse küsimus] on mulle südamelähedane ja ma 
töötan selle kallal. [...] Arvan näiteks, Euroopa teadusuuringute  
raamistikus, kuidas julgustada avatud teadust toetavaid 
teadlasi [...].“ 

Juhtida digiõppe tegevuskava ajakohastamist  

„Kriitiline mõtlemine annab teile võimaluse võtta vastu 
teavitatud otsuseid. Selle üle on meil hea meel ja selles suunas 
me jätkame. Järgmise digiõppe kava raames, mida tahan 
järgmise aasta jooksul uuendada, käsitleme meediapädevust . 
Minu jaoks on see väärinfo tõkestamise põhielement.“ 

„Võltsuudiste ja väärinfo puhul puudutate küsimust, mis on 
mulle väga südamelähedane. Olen olnud alati väga selgel 
seisukohal väljendusvabaduse, teabele vaba juurdepääsu, aga 
ka läbipaistvuse ja vastutuse vahelise tasakaalu olulisuse 
küsimuses.“ 

Kultuur, noored ja sport 
Tagada Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava 
täielik rakendamine  

„Kultuur jääb minu tegevuskavas alati kõrgele kohale. Kultuur 
on meie võimalus töötada kaasavama 
Euroopa, innovaatilisema Euroopa nimel ja aitab meil toime 
tulla uute ülemaailmsete probleemidega.“ 

Töötada välja viisid, kuidas tugevdada Euroopa 
pühendumust meie kultuuripärandi hoidmisele ja 
kaitsmisele  

„Säilitades oma pärandit, toetades oma kunstnike loovust ja 
edendades tehnoloogilisi uuendusi, aitame luua ühtsemat ja 
rahumeelset Euroopa ühiskonda, mis peaks olema üha 
ettearvamatumas maailmas tugevam.“ 

„Pühendan tähelepanu kultuuripärandi digiteerimisele. [...]  
Kasutan ka Europeanat. Vajame algatusi, mis on 
atraktiivsemad noortele ja inimestele, kellel puudub 
juurdepääs kultuurile.“ 

„Meie kultuuri[pärandi]poliitika esimene sammas peab olema 
juurdepääsetavuse suurendamine. Seda teevad näiteks 
digiteerimine ja uued partnerlussuhted Euroopa 
innovatsioonipealinnadega.“ 

Edendada loomemajandust kui innovatsiooni, 
töökohtade loomise ja majanduskasvu katalüsaatorit  

„Portfell, mida valitud president minu jaoks silmas peab [...] , 
sisaldab selliseid silmapaistvaid programme nagu „Euroopa 
horisont“, Erasmus, „Loov Euroopa“ või DiscoverEU. See 
moodustab ühtse terviku ja peame looma sünergiat, peame  
kõik toimima panema. Kõigi nende valdkondade ühine 
nimetaja on see, et need puudutavad kodanikke nende 
igapäevaelus, kehastavad talentide Euroopat ja südamete  
Euroopat.“ 
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„Jään truuks [„Loova Euroopa“ eelarve] suurendamisele, mida 
me nõudsime. Tagan selle ja proovin saavutada parima 
võimaliku mõju, töötades koos teiste programmidega, näiteks 
programmiga „Euroopa horisont“.“ 

„Ma kordan oma toetust väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele, eriti mis puudutab kultuuri, sest just seal saame  
loota loovusele ja innovatsioonile. Programmis „Loov 
Euroopa“ on loominguliste innovatsioonilaborite idee. [...] Ma 
eeldan, et VKEd saavad sellele eelisjuurdepääsu. [...] Samuti on 
väga tähtis tagada, et nad saaksid oma õiglase osa 
programmist „Euroopa horisont“. Samuti peame muutma 
nähtavamaks erinevad näited, mis juba toimivad.“ 

„Siin peame oma tegevust võimalikult palju sünkroniseerima 
volinikukandidaadi Goulard’iga. [...] ma püüan tõesti luua 
rohkem koostoimet võimalustega, mis on olemas programmi s 
„Euroopa horisont“.“  

„Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut kavatse b 
2022. aastal luua loome- ja kultuurivaldkonna uue KIC 
(teadmis- ja innovaatikakogukond). Praegu oleks väga oluline 
mõelda võimalikule koostoimele, et näha, kuidas nad saavad 
koostööd teha, ja seejärel teha koostööd juba programmi  
„Euroopa horisont“ tasandil tehtavaga. Selleks on vaja pidevat  
koostööd ja kooskõlastamist, et audiovisuaalse sisu 
küsimused ei jääks ainult MEDIA alaprogrammi alla, ning 
tagada selle asemel, et programmi „Euroopa horisont“ ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi raames 
oleksid olemas ka muud teadusuuringute ja innovatsiooni  
väljundid.“ 

„Oleme loonud erandid teadusuuringutele, haridusele, 
raamatukogudele ja kultuuripärandile [autoriõiguse  
direktiivis]. Nüüd tahaksin protsessi tähelepanelikumalt 
jälgida, et näha, kuidas neid rakendatakse.“ 

„Praegu peame kohandama oma [e-kaubanduse direktiivi] 
eeskirju digitaliseerimise uute tingimustega.“ 

Edendada sporti kui kaasamise ja heaolu vahendit  

„[Programmi „Erasmus+“] spordi osa võib olla rändajate  
integreerimisel väga tõhus, meil on käimas programmid, 
sealhulgas radikaliseerumise ennetamiseks, inimeste 
väljalangemise ja kultuurilise mahajäämuse ärahoidmiseks.“ 

„Spordi valdkonnas [...] on minu märksõna kaasavus. Tahan 
tagada, et liikumispuudega inimesi saaks kaasata.“ 

Edendada kultuurikoostööd osana liidu partnerlusest 
kogu maailma riikidega  

„Kultuuridiplomaatia on tõeline pehme jõu vahend ja 
võimaldab meil pidada avatud dialoogi. [...] Meie partnerid 
Lääne-Balkani riikides peavad kuulma, et pakume neile 
teatavat käegakatsutavat tuge. [...] Seal on imeline noorte 
talentide kasvulava. Loomemajandust ja kultuuri hinnatakse  
kõrgelt ning see on valdkond, milles teeme ka edaspidi väga 
tihedat koostööd.“   
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Volinikukandidaat  

NICOLAS SCHMITI  
kuulamisel võetud kohustused 
Tööhõive ja sotsiaalõigused 

Volinikukandidaat Nicolas Schmit esines Euroopa Parlamendi ees 1. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni (EMPL) ning majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) liikmete küsimustele. Kuulamise 
käigus võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema 
portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der 
Leyen ja milles keskenduti järgmisele:  

 Euroopa sotsiaalse mõõtme tugevdamine; 

samuti täiendavad märkused, mille ta esitas kuulamise ajal, sealhulgas: 

 tööhõive edendamine ja kvalifitseeritud tööjõud; 
 inimväärsete töötingimuste ning töötervishoiu ja tööohutuse tagamine ning 
 tihe koostöö Euroopa Parlamendiga. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-nicolas-schmit_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63149/20191001RES63149.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60724/nicolas-schmit-luxembourg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62445/20190927RES62445.pdf
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Euroopa sotsiaalse mõõtme tugevdamine  

Euroopa sotsiaalõiguste sammas  

„Töötan tihedas koostöös parlamendiga välja tegevuskava, et 
rakendada sammas nii liidu kui ka iga liikmesriigi tasandil, 
tuginedes president Junckeri komisjoni saavutustele ja valitud 
presidendi von der Leyeni poliitilistele suunistele.“  

Õiglane miinimumpalk  

„Esitan õigusakti, millega tagatakse, et igal meie liidu töötajal 
oleks õiglane miinimumpalk. See ei tähenda ühtse ELi  
palgataseme kehtestamist ja pööran erilist tähelepanu eri 
liikmesriikide sotsiaalsetele mudelitele.“  

„[...] see miinimumpalga raamistik [...] ei sea mingil juhul 
kahtluse alla kollektiivläbirääkimistel põhinevat süsteemi, mis 
näeb ette head palgad riikides, kus seda kohaldatakse, ja me 
ei sunni – mitte mingil juhul – neid riike oma väga vana ja 
väljakujunenud traditsiooni muutma.“ 

„Ma arvan, et sedalaadi miinimumpalga Euroopa raamistiku 
loomisega ei tekita me häireid ega pane seda süsteemi 
probleemi ette. Peame alles hoidma seda, mis toimib hästi. Ei 
ole vaja parandada seda, mis juba niigi hästi töötab. Nii et selle 
garantii ma teile annan.“  

Euroopa töötushüvitiste edasikindlustusskeem 

„Majandus- ja rahaliidu vastupidavus sõltub 
stabiliseerimisfunktsioonidest. Tulevane Euroopa 
töötushüvitiste edasikindlustussüsteem nõuab hoolikat 
kavandamist, et tagada kiire reageerimine šokkidele, 
säilitades samal ajal piisava kaitse töötuse eest.“  

„Kahjuks on majandusšokid ja väga sageli asümmeetrilised 
vapustused meie majandusmudeli lahutamatu osa. Ja mõte 
on selles, et peame neid šokke pehmendama. Mitte 
korraldama mingisugust püsivat üleminekut ühelt teisele, 
vaid tagada esiteks see, et sellise asümmeetrilise šoki korral ei 
kukuks asjaomane majandus põhjatusse auku, ja teiseks, et 
selle majandussüsteemi inimestel oleks juurdepääs teatavale 
turvavõrgule, isegi kui riigil on rahalistel ja eelarvelistel 
põhjustel selle jätkuva pakkumisega suuri raksusi.“  

Euroopa Tööjõuamet  

„[...] võib vastloodud Euroopa Tööhõiveamet täita olulist rolli, 
tagades koostöö riiklike asutuste vahel, nimelt tehes 
ühiskontrolle. Eelmisel nädalal selles parlamendikomisjoni s 
peetud arutelust tean, et Euroopa Tööhõiveameti praktiline 
ülesehitus on paljude jaoks teist oluline küsimus. Ma kinnitan 
teile, et see pannakse kiiresti paika ja varustatakse oma 
ülesannete täitmiseks piisavate vahenditega.“  

Sotsiaaldialoogi edendamine  

„Sotsiaalset dialoogi tuleks edendada kõigil tasanditel, sest 
liidu sotsiaalne dialoog saab toimida ainult siis, kui see 

tugineb tugevatele, autonoomsetele riiklikele 
sotsiaalpartneritele. Samuti tuleks toetada ka 
kollektiivläbirääkimisi, sest need on meie sotsiaalse  
turumajanduse oluline tunnus.“  

„On oluline, et tagaksime selle majandusliku murrangu ajal, et 
mõlema poole sotsiaalpartnerid saavad jälle tugevamaks. 
Euroopa Liidul, komisjonil on selleks vahendid olemas. Selle 
institutsioonide väljatöötamise kontekstis on meil mitu 
võimalust – sealhulgas rahalised võimalused – ja need tuleb 
suunata eriti riikidele, kus sotsiaalne partnerlus on peaaegu 
tundmatu.“  

„Minu mõte on paluda Majandus- ja Sotsiaalkomiteel teha 
uuring selle kohta, kuidas Euroopas kollektiivläbirääkimisi taas 
tugevdada ja edendada. (Ka) OECD töötab selle küsimusega, 
samuti ILO, ning me peame ka nende järeldustest 
inspiratsiooni ammutama.“ 

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) 

„Inimestesse investeerimist tuleb tunnustada investeeringuna 
paremasse tulevikku. Euroopa Sotsiaalfond+ on liidu peamine 
vahend. See on vahend, mis toetab samba põhimõtete 
rakendamist, pakkudes ressursse.“ 

„[...] kindlasti peame eraldama vahendeid noorte 
tööpuudusele, eriti peame need eraldama sinna, kus noorte 
töötus on endiselt suur probleem. Seal, kus noorte tööpuudus 
on väga väike, tulevad nad oma probleemiga lihtsamini toime, 
kuid peame oma ressursid koondama just sinna, kus noorte 
töötuse kontsentratsioon on suur. 

 Sotsiaalkaitse tugevdamine  

„Kõigel, mis programmis on esitatud, [...] on üks eesmärk: 
sotsiaalkaitse tugevdamine [...] in Euroopas. Sotsiaalse arengu 
tugevdamine, taasaktiveerimine, kohandades seda muutuva 
majanduse, muutuva majanduskeskkonna ja eriti 
globaliseerumisega. Ja me ei saa olla globaliseerumisega 
silmitsi seistes naiivsed, sellepärast peame välja pakkuma oma 
ideed, oma kontseptsioonid, kuidas [seda] hallata.“  

 Euroopa lastegarantii väljatöötamine 

„Lapse vaesus hävitab selle inimese tuleviku, sest elu vaese  
lapsena tähendab väga sageli seda, et te olete vaene  
täiskasvanu. [...] Peame [...] [olemasolevad] meetmed ümber 
suunama [vaeste laste olukorra parandamiseks]. 
[...] Peame keskendama need kõigepealt nendele, kes neid 
meie ühiskonnas kõige rohkem vajavad [...]. [...] Ma võin ette 
kujutada, võttes aluseks [meie lähenemisviisi] töös, mida 
parlamendis on tehtud, et saame mingit laadi soovituse. [...]  
Olen aru saanud, et ilma rahastuseta ei saa te pakkuda 
ambitsioonikat poliitikat, mis on hea kõigi jaoks. Olen 
märganud, mida Euroopa Parlament on öelnud, ja [...] toon 
selle kindlasti arutellu, sealhulgas nõukoguga.“ 
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Miinimumsissetuleku standardid 

„[...] ühist huvi pakub garantii, et igal Euroopa kodanikul on 
võimalus elada inimväärselt, isegi kui see inimene ei saa 
homme olla tööturul ja [...] teenida elatist, ning seetõttu 
peame hoolitsema teatavate kriteeriumide, etalonide eest, et 
inimesed saaksid inimväärselt elada. [...] see peab arvestama 
üldist elatustaset ja olukorda, majanduslikku, rahalist ja 
eelarveolukorda, kuid peab tagama ka igale Euroopa 
kodanikule inimväärse elu, olenemata sellest, kus ta elab.“ 

Tööhõive edendamine ja kvalifitseeritud tööjõud  

Mittediskrimineerimine ja kaasamine 

„Ma edendan Euroopa tööturgu, mis tagab juurdepääsu ja 
head võimalused kõigile, eriti puuetega inimestele, 
rändajatele, roma kogukondadele ja enim puudust  
kannatavatele inimestele.“  

„[...] kindlasti ma võitlen [...] tagamaks et 
mittediskrimineerimise põhimõtet igal juhul ka tõesti 
rakendatakse ja täidetakse.“ 

„[...] peame eraldama rohkem vahendeid, rohkem ressursse – 
ka ESFist – poliitikale, mis hõlmab kõiki nende inimeste 
kategooriaid, kellel on tööturul suuremaid raskusi, ja nende 
hulgas ka puuetega inimesi. [...] Ma tõesti tahaksin teha sellest 
teemast ühe meie järgmiste aastate suure eesmärgi: anda 
võimalus igaühele, sealhulgas puuetega inimestele.“ 

„[...] [...] [puuetega] inimesed tuleb järk-järgult integreerida 
töömaailma ja töökohale. Aitama tuleb ettevõtjaid, kes seda 
teevad. [...] Vastus sellele küsimusele võib olla ka 
sotsiaalmajandus.“ 

„Kindlasti ei tunne kõik riigid täpselt sama sotsiaalmajanduse  
mudelit. Me peame austama erinevaid kultuure [...]. Kuid ma 
arvan, et koostegutsemise võimalusi on palju. Volinik Barnier 
ja volinik Andor ning ka volinik Tajani pidasid 2011. aastal  
sotsiaalse ettevõtluse teemalise konverentsi, mis lõi tõesti 
Euroopa sotsiaalmajanduse jaoks positiivse dünaamika. Nii et 
minu mõte oleks, taas kord koos teiste volinikega, [...] sellist 
algatust tõesti korrata, viia osalejad kokku ja koostada 
sotsiaalmajanduse edendamise kava.“ 

Noortegarantii tugevdamine 

„[...] peame noortegarantii ümber kujundama, ümber 
mõtlema, peame seda kohandama praegusele olukorrale. [...]  
digiülemineku olukord on midagi, mis on igal pool, ja kahjuks 
pole isegi noortel [...] alati teadmisi, et siseneda sellesse uude  
digiajastusse. Nii on üks minu ideedest võtta iga 
noortegarantiis osaleva või töötuks jäänud noore jaoks 
kasutusele tema või tema teadmistega kohandatud digitaalne 
põhikoolitus, kohandades seda ka töökohaga, mida ta soovib, 
kuid iga noor peab saama vahendid digitaalsele tööturule 
sisenemiseks.“ 

Oskuste tegevuskava ajakohastamine 

„Inimesi tuleb eelseisvatel üleminekutel abistada, 
võimaldades neil majanduse arenedes oma oskusi  
ajakohastada. Selleks on vaja nii investeeringuid kui ka 

karjääri- ja oskuste poliitikat koos täiustatud vahenditega, et 
abistada kõigi karjäärimuutuste korral igas vanuses. Uurin 
tööealiste inimeste individuaalse õppekonto idee.“ 

„[...] kutseõpe on väga oluline ja kutseõpe ei ole teisel kohal. 
[...] – ei. Kutseõpe on üks parimaid [...] ja seetõttu peame  
kutseõpet hoidma ja toetama.“ 

„[...] täiendusõpe on lähiaastate keskne küsimus. Peame tõesti 
hoolitsema selle eest, et vajalikud oskused ei oleks olemas 
mitte ainult noortel, [...] vaid ka praegu töötavad inimesed 
saaksid täienduskoolitust või ümberõpet, et tulla toime 
töökoha muutustega [...]. [...] ESF+ peab eraldama rohkem 
raha oskuste omandamisele ja täiendusõppele. See on keskne  
küsimus ja tuleb kindlasti integreerida ka riigipõhistesse 
soovitustesse [...].“  

Tervis ja ohutus ja töötingimused  

Väärikas, läbipaistev ja prognoositav  

„Küsimus ei ole selles, kas töötada VKEs või suures ettevõttes. 
Igal Euroopa kodanikul ja igal töötajal on õigus õigele palgale 
[...] ja õigetele töötingimustele. [...] Peame toetama VKEsi d 
järgmistes muutustes: see on ilmne. Peame muutma nad uue 
majanduse ja digitaalmajanduse jaoks sobivaks. [...] [Kuid] me 
ei saa rajada VKEde tulevikku halbadele töötingimustele ja 
väga madalatele palkadele – see ei ole Euroopa 
majandusmudeli tulevik.“  

Platvormitöötajate töötingimused 

„Meie tööturud muutuvad automatiseerimise, digiteerimise ja 
tehisintellekti tõttu. Peame otsustavalt tegutsema, et 
maandada riske, kujundada üleminekuid ja kasutada 
võimalusi. Usaldus digitaalse tuleviku vastu on ülioluline. 
Seetõttu peame tegelema platvormitöötajate 
töötingimustega ja võtma aktiivselt käsile ebakindluse uued 
vormid.“  

„See on üldine eesmärk, [millega] peame kiiresti tegelema. [...] 
See sektor laieneb kiiresti, muutudes üha olulisemaks; sellel ei 
ole üksnes varjuküljed, kuid kindlasti on vaja kehtestada 
sotsiaalne regulatsioon. Sotsiaalne aspekt ei tohi 
tehnoloogilisest arengust maha jääda.“ 

„Peame tagama, [...] et platvormidel töötavatel inimestel on 
samad sotsiaalsed õigused nagu kõigil teistel töötajatel. Ka 
neil peaks olema õigus pidada kollektiivläbirääkimisi [...]  
peame kokku leppima selles, et kui inimesed tulevad kokku, 
ka platvormitöötajad, keda peetakse füüsilisest isikust  
ettevõtjateks, ei ole nad konkurentsiõiguse vastu, sest see on 
absurdne. [...] Minu idee oleks kutsuda väga kiiresti kokku kõigi 
sidusrühmade suur konverents, et seda arutada ja seejärel 
töötada välja hea standard uues digitaalmajanduses osalevate  
inimeste jaoks.“  

„Lõpuks ei ole digitaalmajanduse kõige väärtuslikum kapital  
mitte masinad, vaid inimesed. Ehitada üles inimesekeskne 
digitaalmajandus – see on meie eesmärk.“  
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Tervise - ja ohutusküsimused  

 „Üks valdkondadest, mis mulle isiklikult väga korda läheb, on 
töötervishoid ja tööohutus. Pole vastuvõetav, et 2019. aastal  
on Euroopa inimesed endiselt oma töökohal ohus. Toetan 
töökohal leiduvate kantserogeenide vastu lisameetmete 
võtmist. Muutuv töömaailm nõuab [ka] uusi arutelusid 
töötervishoiu ja tööohutuse teemal.“ 

„[...] [Vaimse tervise ja heaolu ELi tegevuskava uuendamine], 
on teema, millega peame jätkama. [...] Nii et ma pean seda 
kindlasti vaatama ja teeme seda koos tervishoiu eest 
vastutava volinikuga. [...] Meil peab olema tugev 
ennetuspoliitika [seoses vaimuhaiguste tekkega töökohal, 
näiteks läbipõlemine ja stress].“ 

Töötajate lähetamine ja sotsiaalne dumping 

„Oluline põhimõte [...], mida peame tingimata rakendama, on 
võrdse tasu maksmine võrdse töö eest samas kohas.“  

„Nüüd peame seda direktiivi nõuetekohaselt [...] rakendama 
kõigi, mitte ainult vastuvõtvate riikide, vaid ka lähetavate 
riikide huvides. Sest lõpuks ei saa ükski riik kasutada omaenda 
töötajate puhul mingis vormis sotsiaalset dumpingut. See 
käib euroopaliku vaimu ees. Ma loodan väga, et Euroopa 
Tööhõiveamet tagab süsteemi nõuetekohase toimimise, et 

me võitleme igasuguste kuritarvituste vastu ja et kõik oleksid 
võimalikult võrdsed.“ 

„Ütlen ka täiesti selgelt, et liikmesriigid peavad andma endale 
ise vajalikud vahendid ja ressursid. [...] Ei saa nii, et ühelt poolt 
räägid sotsiaalsest dumpingust, kuid teiselt poolt ei võta vastu 
vajalikke vahendeid selle probleemi lahendamiseks.“  

Koostöö Euroopa Parlamendiga 

„Teen õiglasema, sotsiaalsema ja kaasavama Euroopa nimel 
tihedat ja korrapärast koostööd Euroopa Parlamendi, 
liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja kõigi sidusrühmadega.“ 

„Kuulan teie märkusi, ideid ja vastuväiteid ning võin teile 
kinnitada, et mõne järgmise aasta jooksul pühendun tihedale 
koostööle selle täiskoguga. Peame tegema koostööd, kui 
soovime teenida ära töötajate, perede ja kodanike usalduse.“ 

 „[...] Tulen alati siia tagasi, kui te mind kutsute või kui mul on 
tarvis teiega rääkida, küsida teilt nõu ja arvamust – väga 
mitmekesist, väga erinevat, mõnikord üsna kriitilist, pean 
ütlema, kuid arvan, et just see muudab meie Euroopa poliitika 
elavaks ja tõeliselt demokraatlikuks. Seega võtan täna endale 
kohustuse olla sageli teiega ja jätkata seda, millega täna 
alustasime [...]. [...] olete meie kodanike hääl ja me peame seda 
häält kuulama.“ 
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Volinikukandidaat  

PAOLO GENTILONI 
kuulamisel võetud kohustused  
Majandus 

Volinikukandidaat Paolo Gentiloni esines Euroopa Parlamendi ees 3. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) ning eelarvekomisjoni (BUDG) liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis 
ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, 
mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, 
sealhulgas  

 majandus- ja rahandusküsimused; 
 õiglane ja tulemuslik maksustamine ning 
 tugev ja nüüdisaegne tolliliit. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
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PE 629.837 

Majandus- ja rahandusküsimused 
Stabiilsuse ja kasvu pakt – rakendamine 

„Jälgin stabiilsuse ja kasvu pakti kohaldamist, et tagada riigi 
rahanduse jätkusuutlikkus. Kui vaja, siis kasutan eeskirjade 
paindlikkust, et saavutada sobiv eelarvepoliitika seisund, 
võimaldada eelarvepoliitikal stabiliseerivat rolli täita ja 
edendada hädavajalikke investeeringuid. Meie eeskirjade 
rakendamisel keskendun valitsemissektori võla 
vähendamisele kui keegi, kes on väga mures suure võla 
võimaliku destabiliseeriva mõju pärast halbadel aegadel. 
Samuti tegelen eelarvepoliitiline manööverdamisruumi  
asjakohase kasutamisega, et tulla toime meie majanduse  
aeglustumise riskiga.“ 

„[...] ma pööran sellele [Itaalia] eelarveprojektile täpselt 
samasugust tähelepanu, olen avatud dialoogile ja võtan 
tõsiselt eeskirju, mida annan ülejäänud 26 liikmesriigile.“ 

„Teen täiesti selgeks asjaolu, et meil ei ole oma eeskirjade 
rakendamisel topeltstandardeid. Minu arusaamist mööda on 
see usalduse küsimus. Võite eeldada seda sellest, mida ma 
täna hommikul ütlesin. Võite vaadata minu biograafiat. Kuid 
muus osas on see usalduse küsimus. See on minu 
pühendumus, topeltstandardeid ei ole.“ 

Stabiilsuse ja kasvu pakt: läbivaatamine 

„Muidugi ei ole stabiilsuse ja kasvu pakt täiuslik. Kasutan 
võimalust, mida pakub majanduse juhtimist käsitleva kuue ja 
kahe seadusandliku akti paketi läbivaatamine, et pidada aru, 
kuidas õigesti edasi minna, tuginedes varasematele  
tõenditele ja võttes arvesse Euroopa Eelarvenõukogu panust . 
Ja teil on kindlasti selles oma sõna öelda.“ 

„Protsüklilise mõju oht on väga selge. Arvan, et ka Euroopa 
Eelarvenõukogu nimetas seda riski väga selgelt. See, mida me 
peame arutama majanduse juhtimist käsitleva kuue ja kahe  
seadusandliku akti paketi käimasoleva läbivaatamise lõpus, 
mis saab läbi detsembri keskel, on tee edasi. Pean ütlema, et 
ma isiklikult hindan Euroopa Eelarvenõukogu filosoofiat: 
lihtne, jõustatav ja vastutsükliline. See filosoofia võtab arvesse  
ka paljusid vastuväiteid, mis esitati ka täna hommikul  
stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirjade seni liiga keerukate ja liiga 
suvakohaste elementide kohta.“ 

„Kuid me peame teadma, et otsuse pärast läbivaatamist edasi  
liikuda võtavad vastu kolleegium ja Euroopa institutsioonid 
ning see ei ole kerge otsus. Mina isiklikult rõhutan alati sõna 
„ambitsioon“. Tahaksin väga muuta meie eeskirjad 
vastutsüklilisemaks, lihtsamaks ja jõustatavamaks, kuid austan 
arvamust, mis ütleb: hea küll, olge ettevaatlik, sest me 
suudame sama probleemi lahendada mõne  
tõlgendusvahendi abil, avamata seadusemuudatuste laegast. 
Otsustame enne käesoleva aasta lõppu.“ 

Majandus- ja rahaliidu süvendamine / euroala 
lähenemise ja konkurentsivõime eelarveline 
toetusvahend 

„Jah, ma arvan, et selle uue rahastamisvahendi – 
konkurentsivõime ja lähenemise eelarvevahendi – ettepanek, 
mis kinnitati euroala juunis toimunud tippkohtumisel, on 
asjakohane, seda tuleb tõsiselt rahastada ja seda tuleks pidada 
ka stabiliseerimisvahendiks. Me teame, et arutelu 
stabiliseerimisvahendi üle on Euroopa Ülemkogus alati olnud 
keeruline, kuid minu arvates on see ettepanek väga 
sihiteadlik. Eesmärk on tugevdada struktuurireforme ja 
lähenemist ning seda tuleks tõsiselt rahastada ja selle suhtes 
tõsiseid järelmeetmeid võtta. See on kohustus, mille ma teie 
parlamendikomisjoni ees isiklikult võtan.“ 

„Jah, me arutame neid juhtimiskriteeriume ja selle vahendi  
prioriteete koos ning kliimaprioriteeti võetakse kindlasti  
tõsiselt arvesse.“ 

Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus 

„Jah, makromajandusliku tasakaalustamatuse analüüsist oli 
minu arvates väga palju abi, sest oli kasulik anda nii 
komisjonile kui ka liikmesriikidele suuniseid, ideid, 
ettepanekuid – mitte ainult tavapäraste finantsküsimuste , 
vaid ka muude küsimuste, näiteks erasektori võla, elamuturu 
[...] ja terviseseisundi kohta. Need on põhitingimused ja arvan, 
et peaksime nende tugevdamise nimel lähitulevikus tööd 
tegema.“ 

InvestEU ja kestliku ELi investeerimiskava 

„Ma käivitan prioriteedina InvestEU ja kestliku Euroopa 
investeerimiskava.“ 

„Olen teiega nõus, arv üks triljon on väga muljetavaldav. Mu 
isiklik arvamus on, et teeme väga tugevat koostööd 
asepresident Timmermansi ja asepresident Dombrovskisega, 
sest ilmselgelt peame looma hea keskkonna erakapitali 
kaasamiseks. Kuid ma arvan, et sellise pühendumise  
saavutamiseks peame ühendama kapitali, erainvesteeringud, 
ka riiklikud toetused ja riiklike investeeringute kasutuselevõtu 
kogu Euroopas. See kava, kestliku Euroopa investeerimiskava, 
algab samal ajal InvestEU kavaga ja ma arvan, et InvestEU kava 
annab kestlikku kavasse suutlikkuse tõttu, mille InvestEU 
keskus, nagu me seda nimetame, peab panustama uude  
projekti, kus kapitali osalus on suur. Peaksime jätkama ka 
käimasolevat tööd roheliste võlakirjade standardi  
määratlemiseks. Arvan, et see on üks meie lähituleviku 
eesmärke ja nagu te teate, töö juba käib.“ 

„Nagu ma ütlesin, käib see töö meie majandus- ja 
rahandusküsimuste peadirektoraadi talitustes. Sõnum on 
väga selge. Kapitaliinvesteeringute kättesaadavus suureneb 
kogu maailmas sihtotstarbeliste investeeringute ja eriti 
keskkonnainvesteeringute puhul. Seega on meie võime anda 
oma roheliste võlakirjadega turgudele võrdlusalus, ma arvan, 
väga kasulik ja hinnatud ning saab investorite väga positiivse 
ja soodsa vastuvõtu osaliseks. Oleks kummaline, kui EL võiks 
puududa sellest valdkonnast, mis on kõikjal kapitalimaailmas 
praegu väga positiivne.“ 
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 „Meil on kaks erinevat vahendit: ühe, InvestEU üle parlament  
juba arutas mitmeaastase finantsraamistiku raames. See on 
mõeldud erinevatele prioriteetidele ja ma arvan, et sellel on 
InvestEU keskuses tehniline ja tugev suutlikkus, mis on samuti  
väga kasulik kestliku Euroopa investeerimiskava 
investeeringute edendamisel. Seega töötame käsikäes koos 
volinikukandidaadi Dombrovskisega, kes on kestliku Euroopa 
investeerimiskava projektis spetsialiseerunud rohkem 
erakapitali kaasamisele. Nagu teate, on meil ühe triljoni euro 
suurune ambitsioonikas eesmärk ning ma ise keskendun 
rohkem kava määratlemisele ja InvestEU programmi  
edendamisele.“  

„Me ei saa nõustuda ideega, et selline meie jaoks asjakohane  
kava nagu InvestEU – mis peaks koguma umbes 650 miljardit 
eurot – piirdub piirkondade või üksikute riikidega. Nii et ma 
võtan endale kohustuse jaotada see kava kogu liidus 
võrdselt.“ 

Töötusedasikindlustuse skeem 

„Üks põhimeetmeid on Euroopa töötusedasikindlustuse  
skeemi väljatöötamine. Ma tean, et siinne täiskogu on sellist 
skeemi juba pikka aega nõudnud. Poliitiliselt ei saa see lihtne 
olema, kuid koos saame luua skeemi, mis pakub kodanikele 
kaitset nende elu rasketel aegadel.“  

„Ma leian, et sellel ettepanekul on tegelikult kahetine eesmärk. 
Me ei tohi alahinnata ühte eesmärki, võib-olla esimest, 
vähemalt oma kodanike suhtes, mis on sotsiaalne eesmärk 
omada vahendit, millega tugevdada tööpuuduse vastu 
võitlemise riiklikke vahendeid. See on asjakohane punkt, sest 
sel juhul saame ühendada vahendi, millel on selge sotsiaalne  
sõnum ja selge sotsiaalne kavatsus ning ka stabiliseeriv 
tagajärg. Kuid see pole ainult stabiliseerimisvahend, seda 
tahtsin ma rõhutada. Edasikindlustussüsteem ei tohiks olla – 
te olete seda juba öelnud – vahend pidevate ülekannete 
tegemiseks ühest riigist teise. See ei tohiks nõrgendada 
üksikutes liikmesriikides käivat struktuurireformi protsessi. 
See peaks olema keskendatud asjakohastele välistele 
vapustustele ja olema väga kiire, automaatse  
hajutamismehhanismiga. [...] mulle on antud ülesanne  
määratleda mehhanism ning see on tehniliselt ja poliitiliselt 
üks põhiküsimusi. Kas see kava keskendub laenudele või 
riigieelarvetesse makstavatele otsetoetustele? See arutelu on 
väga asjakohane. Pole kindel, kas need kaks stsenaariumit  
peaksid olema üksteisega täielikus vastuolus. Võite alustada 
ühega, kuid see on küsimus, millega peame järgmiste 
nädalate jooksul väga kiiresti ja tõhusalt tegelema.“  

„Ma hakkan otsekohe tööle. Mõiste „otsekohe“ sõltub 
poliitilisest arengust, kuid ma tahan öelda, et kui see 
kinnitatakse, hakkan ma oma kolleegi Schmiti ja 
kolleegiumiga selle kallal viivitamatult tööle.“ 

„Nii et ma arvan, et mõne nädala pärast on skeemi määratlus 
ja selle erinevad tagajärjed meie meetoditele meie ühenduse 
otsustes.“  

Euroopa poolaasta 

„Isiklikult olen oma peaministrikogemuse põhjal kindlalt 
pühendunud asjaolule, et oma majanduslike valikute 
tegemisel on meil esiteks vaja koostööd sotsiaalpartneritega, 
ja seega võtan oma kohustuse koos kolleeg Nicolas Schmitiga. 
Mis puudutab meie eeskirju, siis hakati sotsiaalset mõõdet  
viimasel paaril aastal Euroopa poolaasta protsessi tõsiselt 
kaasama. Enamjaolt on see Euroopa sotsiaalset sammast  
käsitleva Göteborgi otsuse tagajärg. Arvan, et nüüd peaks 
selle ülesandega kaugemale minema, ja on selge, et sain 
mandaadi integreerida Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni  
kestliku arengu eesmärgid Euroopa poolaasta protsessi. Nagu 
me kõik teame, on põhieesmärkidel tugev sotsiaalne mõõde, 
mitte ainult tugev keskkonnamõõde. See on uus vahend, mis 
annab sellele sotsiaalsele prioriteedile ruumi, mida see 
väärib.“  

„Ma arvan, et meil on vaja – ja see on ka üldsuse teadlikkuse 
probleem – kaasata sotsiaalpartnerid, ka liikmesriikides, 
dialoogi, mis me hakkame pidama liikmesriikide valitsustega. 
See aitaks kaasa sellele dialoogile ja aitaks Euroopa Liidul 
paremini mõista, mida me poolaasta jooksul liikmesriikide 
jaoks otsustame.“ 

Eurostat 

„Pean väga oluliseks Eurostati ja riiklike asutuste ametialase  
sõltumatuse kaitsmist. Ma hoolitsen selle eest, et Eurostat  
jääks Euroopa statistika ja andmete usaldusväärse ks 
viiteallikaks.“ 

Õiglane ja tulemuslik maksustamine 
„Olen otsustanud töötada õiglase ja tõhusa maksustami se  
nimel ELis.“ 

„[...] jätkata võitlust maksupettuse ja maksudest  
kõrvalehoidumise vastu [...]. Tahan tuua kasu 
maksumaksjatele, kes mängivad reeglite järgi, ja panna 
karistusmeetmed peale neile, kes seda ei tee.“ 
Keskkonnamaksud 

„[...] 74% kodanikke on nõus, et EL peaks maksupettuse vastu 
võitlemiseks rohkem ära tegema. [...] Minu esimene prioriteet 
on tagada, et maksustamine soodustab täielikult Euroopa 
rohelist kokkulepet. Omalt poolt töötan ma uue 
keskkonnamaksude raamistiku nimel, et juhtida kasutajate , 
tarbijate ja tootjate käitumist kliimaneutraalse majanduse  
poole. Annan hinnangu erinevatele meetmetele, sealhulgas 
energiamaksudirektiivi ajakohastamisele, et viia see 
vastavusse keskkonnaeesmärkidega, ja sellise ELi tasandi  
süsinikdioksiidi piirimaksu kallal töötamisele, mis oleks 
kooskõlas WTO [Maailma Kaubandusorganisatsiooni ] 
eeskirjadega. Seejuures jälgin valvsalt, et see raamistik oleks 
õiglane ja sotsiaalselt tasakaalus. Samuti tahan hinnata [...]  
muude aluslepingutes sisalduvate selliste õiguslike vahendite 
kasutamist, mis võimaldavad maksualaseid ettepanekuid 
vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega ja 
kaasotsustamismenetluse teel.“ 
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Rahvusvahelise äriühingute maksustamise süsteemi 
reform 

„Minu teine eesmärk on Euroopa panus äriühingute 
maksustamise süsteemi reformimisse, et muuta see 21. 
sajandile sobivaks. Kõigile on selge, et praegune süsteem on 
aegunud. Üleminek digitaalmajandusele on suurendanud 
väärtuse loomise ja maksu tasumise koha vahelise ühenduse  
kadumist. Lisaks moonutab maksukonkurents äriotsuseid ja 
toob kaasa maksupoliitika, mille eesmärk on tulude lühiajaline 
laekumine. OECD toetusel käivad G20s praegu arutelud 
rahvusvahelise äriühingute maksustamise nüüdisajastami se  
üle. Järgmise aasta lõpuks peame tegema rahvusvahelistest  
aruteludest kokkuvõtte. Kui üksmeelt ei saavutata, on minu 
ülesanne juhtida jõupingutusi õiglase Euroopa digitaalmaksu 
ja äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi loomiseks.“ 

„See tähendab, et järgmise aasta kolmandas kvartalis töötame 
Euroopa ettepaneku kallal. Me ei esita rahvusvahelise arutelu 
käigus Euroopa ettepanekut ennatlikult, kuid võtan endale ja 
komisjonile tõsiselt kohustuse esitada meie ettepanek 
järgmisel aastal, kui rahvusvahelist konsensust ei saavutata.“ 

Digitaalmajanduse maksustamine 

„Jah, meil on digitaalse maksustamise valdkonnas 
rahvusvaheline kohustus. Arvan, et nüüd on meil konkreetne 
võimalus tulemuseni jõuda. Alles mõni kuu tagasi see nii ei 
olnud. Arutelud OECD raamistikus arenevad enamasti  
suurettevõtete – mitte ainult digiplatvormide, vaid ka üldiselt 
suurettevõtete – üldise maksustamise suunas. Leian, et see on 
vastuvõetav, sest digitaliseerimine toimub kõigis 
rahvusvahelistes ettevõtetes, mitte ainult rahvusvaheliste s 
digitaalettevõtetes, ja see on küsimus, mille Euroopa hõlpsasti  
vastu võtab.“ 

„Digitaalrevolutsioon on toonud meid esimest korda 
olukorda, mida me ei saa aktsepteerida; seda väärtust luuakse, 
ja luuakse sageli, andmete ja meie andmete – meie 
isikuandmete – kaudu. Kuid maksud ei ole samas kohas, kus 
väärtus luuakse.“ 

„[...] otsustasime, pärast mõningaid sisemisi raskusi  
liikmesriikides, proovida kasutada komisjoni ettepaneku 
elluviimisel parimat osa rahvusvahelistest aruteludest, G20 ja 
OECD aruteludest. Kui see otsustati, võis see paista raskuste  
ees omamoodi väljumisstrateegiana. Kuid nüüd ma mõistan, 
et olemas on tõeline mure, mis tuleb eriti Ameerika 
Ühendriikidest, tõsine mure ja tegelik võimalus leida 
kompromiss OECDs. Selles asjas on Euroopal väga oluline roll 
ja olen üsna optimistlik, et leiame järgmisel aastal lahenduse  
üleilmsel tasandil.“ 

„Kui järgmisel aastal üksmeelele ei jõuta, siis on meil Euroopa 
ettepanek [digitaalmaksu kohta]. See tähendab, et järgmise 
aasta kolmandas kvartalis töötame Euroopa ettepaneku 
kallal.“ 

Kodanike ja avaliku arvamuse huvides 

„Kuidas proovida anda kohe sõnumit, et jah, me oleme 
pühendunud järgmistele küsimustele: keskkond, äriühingud, 
digitaalmajandus, maksupettused jne? Hea viis oleks pakkuda 
kolleegiumile kava, milles keskendutakse ka meie kodanike  
huvidele ja avalikule arvamusele nende teemade kohta.“ 

Tugev ja nüüdisaegne tolliliit 
„Paljud peavad tolliliitu iseenesestmõistetavaks, kuid kogu 
maailmas kaubanduse turvalisuse, ärimudelite muutumise ja 
e-kaubanduse tõusu pärast tekkinud pinged suurendanud 
vajadust tugeva tolliliidu järele. Püüan viia tolliliidu tõhususe  
järgmisele tasemele.“ 
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Volinikukandidaat Janusz Wojciechowski esines Euroopa Parlamendi ees 1. ja 8 oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni liikmete küsimustele. Kuulamiste käigus võttis ta mitu kohustust, mida 
käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse 
missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen. Tema tulevase ülesande keskmes 
on nüüdisaegse ja säästva põllumajanduse ülesehitamine, sealhulgas:  
 lõpetada läbirääkimised 2020. aasta järgse lihtsustatud ühise põllumajanduspoliitika üle ja tagada, et selle 

tulevastes strateegilistes kavades oleks tasakaal kogu ELi hõlmavate eesmärkide ja riiklike prioriteetide vahel;  
 panustada ELi strateegiasse „Talust toidulauani“, uurides, kuidas põllumajandus- ja toidusektor saaks 

parandada toidutarneahela jätkusuutlikkust, sealhulgas mahepõllumajanduse kaudu; 
 tagada, et põllumajanduslike toiduainete tootmine aitaks kaasa ELi kliima-, keskkonna- ja bioloogilise 

mitmekesisuse eesmärkide saavutamisele; 
 tugevdada geograafiliste tähiste süsteemi ja töötada 2020. aasta järgsete strateegiliste kavade raames välja 

maapiirkondade uus pikaajaline visioon; 
 edendada Euroopa kvaliteetse toidu standardeid kogu maailmas. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamistel suuliselt võetud kohustustelele [ (*)  1. 
oktoobri kohtumine; (**) 8. oktoobri kohtumine]. Avalike kuulamiste stenogrammid [(*) 1. oktoober; (**) 8. oktoober] 
on kättesaadavad volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti enne kumbagi kuulamist 
ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused (vastused Euroopa Parlamendi 1. küsimustikule;. 
vastused Euroopa Parlamendi 2. küsimustikule).

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-janusz-wojciechowski_en.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63203/20191002RES63203.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63203/20191002RES63203.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63728/20191008RES63728.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63728/20191008RES63728.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60730/janusz-wojciechowski-poland
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62448/20190927RES62448.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191007RES63557/20191007RES63557.pdf
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PE 629.837 

Viia lõpule läbirääkimised 2020. aasta järgse 
perioodi nüüdisaegse ja lihtsustatud ühise 
põllumajanduspoliitika üle  
Arutelud ÜPP reformi üle  

„Olen avatud edasisele arutelule [...] ELi ettepaneku üle [...] . 
Komisjoni ettepanek ei ole piibel; võime arutada selle üle, 
kuidas seda täiustada“ (*) 

„Teen kõik endast oleneva, et muuta ühine 
põllumajanduspoliitika keskkonnasõbralikumaks ja 
kliimasõbralikumaks. Kuid [...] sellega meie töö ei lõpe. Olen 
avatud edasisele arutelule ettepanekute parandamise üle“ (*) 

„Me vajame ühist põllumajanduspoliitikat, mida toetavad 
ühised eesmärgid, ühine sekkumine ja ühised näitajad [...] . 
Olen täiesti avatud kõigile aruteludele Euroopa Parlamendiga 
[...], et säilitada reformitava ühise põllumajanduspoliitika 
ühenduse aspektid, hoides alles ka ruumi paindlikkuse jaoks. 
Peame leidma õige tasakaalu [...], et anda ruumi ühelt poolt 
riiklikele sekkumismeetmetele ja teiselt poolt ühenduse  
direktiividele.“ (**) 

Luua põllumajanduse pikaajaline visioon 

„Üks minu ülesandeid – mõistagi siis, kui parlament mu heaks 
kiidab – on luua Euroopa põllumajanduse pikaajaline visioon. 
Meil on pikaajaline kliimapoliitika visioon, pikaajaline  
energiapoliitika visioon, kuid meil ei ole Euroopa 
põllumajanduse tuleviku pikaajalist visiooni“ (*)  

„Üks minu esimesi tegevusi [...] on koostada eriaruanne 
Euroopa põllumajanduse praeguse olukorra kohta: aruanne, 
milles antakse ülevaade sellest, kus oleme ja kuhu läheme, kui 
palju põllumajandusettevõtteid meil praegu on [...] ja milline 
on olukord põlvkondade mõttes“ (*) 

„Võtan endale kohustuse pidada koos teiega arutelusid, kui 
peate seda kasulikuks, hoides suhtluskanalid lahti ja kuulates 
teid alati. Soovin, et teeksime dialoogi raames koostööd 
põllumajanduse pikaajalise visiooni väljatöötamisel. Vajame  
teavitatud arutelu selle üle, mida soovime oma 
põllumajandusettevõtetele ja põllumajandustootjatele  
eeloleval kümnendil [...]. Loogem ja jagagem koos oma 
maapiirkondade ja põllumajanduse visiooni“ (*) 

„Teen põllumajanduse pikaajalise visiooni loomisel tihedat 
koostööd Euroopa Parlamendiga. Euroopa Parlament on 
minu esimene partner selles arutelus“ (*) 

Koostöö parlamendiga 

„Hakkan pidama dialoogi teiega, austatud parlamendiliikmed, 
üksikisikute ja selle parlamendikomisjoni liikmetena ning 
laiendan selle dialoogi kõigile meie sidusrühmadele : 

põllumajandustootjatele, põllumajandustootjat e  
organisatsioonidele ja muudele valitsusvälistele 
organisatsioonidele, kellel on huvisid põllumajandussektori s. 
Peaksime tegema koostööd oma põllumajanduse ja 
maapiirkondade hüvanguks“ (*) 

„Sain teilt väga selge signaali. Te ootate, et uus volinik ei oleks 
mitte ainult avatud dialoogile, ei oskaks mitte üksi sõnu välja 
öelda, vaid te ootate konkreetseid tegusid, te ootate Euroopa 
põllumajandustootjate toetamist. Tahan deklareerida, et olen 
valmis tegutsema. Maapiirkondade, põllumajanduse ja 
põllumajandusega seotud küsimused on mulle väga 
südamelähedased“ (**) 

Põllumajanduslik pereettevõtluse õiglasema toetamise 
poole 

„Kuidas tuleks põllumajandusettevõtteid toetada, kus on koht  
väiketaludele ja suurfarmidele? Need on küsimused, millele 
peaksime leidma ühise vastuse“ (*)  

„Toetan kindlalt kõiki meetmeid, millest on abi väikestele ja 
keskmise suurusega põllumajandustootjatele, eriti 
põllumajanduslikele pereettevõtetele“ (*) 

„Olen täiesti nõus [...], et aluslepingu kohaselt on 
põllumajandustootjate peamine kohustus tagada kõigile 
Euroopa kodanikele toiduga kindlustatus. Meie kohustus 
Euroopa poliitikutena on toetada põllumajandustootjaid selle 
eesmärgi saavutamisel“ (*) 

„Võin kinnitada, et turusekkumise süsteemi tugevdamine on 
minu kui voliniku missiooni väga tähtis osa“ (*) 

Noored põllumajandustootjad 

„Noori põllumajandustootjaid käsitlev poliitika peaks olema 
paindlik. Peaksime kasutama liikmesriigi olukorrale vastavat  
vahendit“ (*)  

Ülekanded ÜPP sammaste vahel  

„Toetan liikmesriikide otsust sammastevahelise  
ümberpaigutamise kohta mõlemalt poolelt“ (*) 

Lähenemine 

„Väline lähenemine on väga tundlik poliitiline küsimus. Minu 
arvates liigume me [...] õiges suunas, kuid poliitilised otsused 
selle kohta, kui kaugele me välise lähenemisega liigume, on 
parlamendi ja nõukogu käes“ (*) 

„Oleme maksete riikide ja piirkondade, rahvusriikide 
põllumajandustootjate vahel võrdsustamisega väga hästi  
edenenud. Annan endast parima, et seda protsessi  
kiirendada“ (**) 
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Rakendada 2020. aasta järgne ühine 
põllumajanduspoliitika, tagades, et tulevastes 
strateegilistes kavades oleks tasakaal kogu ELi 
hõlmavate eesmärkide ja riiklike prioriteetide 
vahel 
ÜPP strateegilised kavad 

„Üldiselt pooldan ma paindlikku lähenemisviisi, et 
liikmesriigid saaksid otsustada, sest nende olukord on erinev“ 
(*) 

„Minu arvates ei ole see taasriigistamine, kuid võib-olla vajame  
rohkem kontrolli Euroopa tasandil. Olen valmis seda teiega 
arutama ja seda esialgset ettepanekut täiustama“ (*) 

„Leian, et oleme valmis alustama uue õigusaktiga, uue ühise 
põllumajanduspoliitikaga alates 1. jaanuarist 2022“ (*)  

Uus rakendamismudel  
„Ühine põllumajanduspoliitika peaks olema paindlikum, sest 
[...] liikmesriikide olukord on erinev“ (*) 

Üleminekumeetmed 
„Ülemineku reguleerimine on vajalik, sest mida muud me teha 
saame? Ühist põllumajanduspoliitikat ei tohiks katkestada“ (*) 

Panustada ELi strateegiasse „Talust toidulauani“, 
uurides, kuidas põllumajandus- ja toidusektor 
saaks parandada toidutootmise jätkusuutlikkust 
toidutarneahelas  
Toidutarneahel 
„Strateegia „Talust toidulauani“ [...] ei ole põllumajanduse  
jaoks just uus. Uus on selle ettepaneku ühine struktuur, kuid 
põllumajanduse jaoks tähendab see, et peaksime keskkonna 
ja kliima heaks, bioloogilise mitmekesisuse kaitseks rohkem 
ära tegema“ (*) 

„Minu kui voliniku kohustus on tagada (ebaausaid tavasi d 
käsitleva) regulatsiooni rakendamine. See on viis, kuidas 
tagada meie põllumajandustootjate parema kaitse suhetes 
jaemüüjatega“ (*)  

Mahepõllumajandus 
„Toetan ka mahepõllumajandust. Mahepõllumajandus võib 
looduskeskkonna ja kliima kaitsmisele suurel määral kaasa 
aidata. Esitan tegevuskava mahepõllumajanduse  
arendamiseks Euroopa Liidus“(**) 

Tagada ELi nullsaaste eesmärgi osana, et 
põllumajanduslike toiduainete tootmine aitaks 
kaasa ELi kliima-, keskkonna- ja bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkide saavutamisele 

Euroopa roheline kokkulepe ja põllumajandus 
„Olen veendunud, et roheline põllumajandus – 
keskkonnasõbralik põllumajandus – on põllumajanduse  
tuleviku seisukohast parim lahendus“ (*) 

„Teise samba raames on hea lähtepunkt 20%. Olen selles 
kokkuleppe sõlmimise suhtes igati avatud“ (**)   

„Kõige olulisem on see, mida me sööme, aga ka see, kuidas, 
mis viisil toitu valmistame. Minu kohustus 
põllumajandusvolinikuna – mõistagi juhul, kui te mu heaks 
kiidate – on edendada ja toetada säästvat põllumajandust“ (*)  
„Minu arvates võib säästev põllumajandus kui rangema 
keskkonnastandardiga põllumajanduse vorm olla 
konkurentsivõimeline, kui me neid põllumajandusettevõtteid. 
[...]. Muud võimalust meil ei ole. Me peaksime sellist 
põllumajandust toetama“  
„Keskkonnasõbralik põllumajandus ei tähenda ainult 
väiketalusid. Väiketalud on loomuldasa selle funktsiooni jaoks 
paremini ette valmistatud, kuid see ei ole mastaabi probleem. 
Probleem on põllumajanduse viisis“ (*) 

„Peaksime toetama põllumajandustootjaid [...]. Peaksime neid 
aitama, mitte nende vastu võitlema“ (*) 
„Hakkan põllumajandustootjaid kaitsma ja toetama. Püüan 
hoolitseda selle eest, et nende osalemist uues Euroopa 
rohelises kokkuleppes ei suurenda mitte keelud, vaid pigem 
stiimulid, ning selle eesmärgi saavutamise peamised 
vahendid peaksid olema vabatahtlikud, vabatahtlikud 
tegevused ökoprogrammide, keskkonnahoidlikuks muutmise  
programmidena ja ka vabatahtliku tegevusena ühise 
põllumajanduspoliitika teise samba raames“ (**) 

Intensiivne loomakasvatus 
„Intensiivpõllundus ei ole hea lahendus keskkonnale , 
kliimamuutustele jne. Minust saab volinik, kes toetab 
mitteintensiivset põllumajandust“ (*) 

„Tööstuslik põllumajandus on oht keskkonnale ja kliimale. 
Peaksime üldsusele saatma väga selgeid sõnumeid, et ühise 
põllumajanduspoliitika suund on keskkonnasõbralik“ (*) 

Tugevdada geograafiliste tähiste süsteemi, 
tagades ELi kultuurilise, gastronoomilise ja 
kohaliku pärandi säilimise ja autentsuse 
tõendamise kogu maailmas  
„Geograafilist tähist arendatakse edasi, sest see kaitseb 
Euroopa traditsioonilist kultuuri. Seda on väga vaja, eriti 
Euroopa kesk- ja idaosas“ (**) 
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Töötada välja maapiirkondade uus pikaajaline 
visioon, tagades, et maapiirkondades elavate 
kodanike vajadusi arvestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika 2020. aasta järgsetes 
riiklikes strateegiakavades eraldi. 
„Olen üsna mures ka selle pärast, et maaelu arengu eelarve on 
väiksem, kui seni arvati. Kuid liikmesriigid võivad rahastamist  
suurendada, nii et põllumajandustootjatel ei pruugi olla 
vähem vahendeid, kui eelarve jääb samaks. Muidugi peaks 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi peamine  
ülesanne olema maapiirkondade elujõulisuse säilitamine“ (**) 

„Ma täheldan [...], et suur hulk teise samba vahendeid 
eraldatakse toetusesaajate väikesele rühmale, suurtele 
põllumajandustootjatele [...]. See peaks olema 
demokraatlikum. Ka teisest sambast peaks toetust saama 
rohkem põllumajandustootjaid“ (*)  

„Peaksime toetama ringpõllumajandust, kohalikku 
põllumajandust koos kohaliku tööstusega“ (*) 

Edendada Euroopa kvaliteetse toidu standardeid 
kogu maailmas  
Loomade heaolu 
„Hakkan toetama loomade heaolu [...]. Loomade  
heaolustandardite parandamiseks, väiksema loomkoormuse  
saavutamiseks, looduslike meetodite kasutamiseks, näiteks 
suvine karjatamine või seakasvatuses sigade jaoks õlgede 
kasutamine jne. Esitan ettepanekuid, mis on üldiselt 
keskkonnasõbralikumad“ (*)  
„Süsteem on tõhusam, kui julgustame põllumajandustootjai d 
standardeid täiustama. Mitte repressiivne süsteem, vaid 
loomade heaolu standardite parandamise ergutamiseks“ (*) 

Nõutavad standardid 
„Peaksime nõudma importijatelt samu standardeid nagu 
Euroopa tootjatelt“ (*) 

„Ma hoolitsen selle eest, et neid norme järgitaks ka Euroopa 
turule saabuva toidu importimisel; nii et latt asetseks täpselt 
samale kõrgusele nii meie kodumaiste kui ka kolmandate  
riikide tootjate jaoks“ (**)  

Antibiootikumid 
„Peaksime tegutsema, et vähendada antibiootikumide 
kasutamist põllumajanduses“ (*)  

Põllumajandus ja eelarve 
„Ma astun ette ja kaitsen põllumajanduse ja maaelu arengu 
jaoks tugevat ja piisavat eelarvet, et luua töökohti, selleks et 
luua väärikad elamistingimused“ (**) 
„Olen valmis võitlema, astuma vastu kõigile teistele komisjoni 
liikmetele, kes soovivad Euroopa põllumajandustootjat e  
suhtes negatiivselt sekkuda; võitlen nende vastu, kes ütlevad, 
et neil ei ole sellist raha vaja.[...]. Võite minu peale kindlad olla“ 
(**)       
„Euroopa põllumajandus vajab rohkem toetust [...], et tagada 
Euroopa kodanikele toiduga kindlustatus“ (*) 

„Olen avatud edasistele poliitilistele aruteludele [...] ÜPP 
eelarve, sealhulgas POSEI eelarve üle“ (*) 

Põllumajandus ja kaubanduslepingud 
„Põllumajandustootjad ei tohiks olla rahvusvaheliste  
kaubanduslepingute ohvrid. Kui nad on ohvrid, on meie 
kohustus [...] neid toetada ja kasutada nende abistamiseks 
turuinstrumente“ (*) 
„Võin kinnitada, et jälgin olukorda. Järgmisel aastal, aastal  
2020, koostab komisjon mõjuhinnangu, hinnangu 
kaubanduslepingute, nagu Mercosur või muud lepingud, 
võimalike tagajärgede kohta Euroopa põllumajandusele“ (*) 

„Kooskõlas missiooniga, mille proua president von der Leyen 
on usaldanud, edendan oma kaubanduspartnerite ga 
peetavatel läbirääkimistel Euroopa Liidu keskkonnakaitse , 
kliima- ja loomade heaolu standardeid, mis on maailmas 
tipptasemel“ (**) 
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Volinikukandidaat  

ELISA FERREIRA 
kuulamisel võetud kohustused 
Ühtekuuluvuspoliitika ja reformid 

 
Volinikukandidaat Elisa Ferreira esines Euroopa Parlamendi ees 2. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
regionaalarengukomisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas 
dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, 
mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  
 ühtekuuluvus, reformid ja õiglane üleminek 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62427/20190927RES62427.pdf
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PE 629.837 

Ühtekuuluvus, reformid ja õiglane üleminek  

Ühtekuuluvuspoliitika 

„Ühtekuuluvus on Euroopa projekti keskmes. Ja reform koos 
ühtekuuluvusega peab olema meie päevakorras esikohal, [...].“  

Ühtekuuluvuspoliitika 2021.–2027. aasta eelarve 

„Kinnitan, et võitlen volinike kolleegiumis võimalikult suure 
eelarve eest.“ 

„Mina isiklikult arvan, et vähemalt teoreetiliselt peaksid uued 
poliitikavaldkonnas saama uusi rahalisi vahendeid. Et 
traditsioonilist poliitikat, nagu ühtekuuluvuspoliitika ja 
põllumajanduspoliitika, ei saa pidada lihtsalt uute vahendite 
pidevaks allikaks.“ 

Ühti piirkonda, ühtki inimest ei jäeta maha 

„Arktikast Vahemereni, linnapiirkondadest endiste 
tööstuspiirkondadeni, kivisöest sõltuvatest piirkondadest ELi  
äärepoolseimate piirkondadeni. Mägipiirkondadest  
maapiirkondadeni, piirialadest rannikuäärsete äärealadeni  
peab Euroopa tegutsema ja peavad tegutsema kodanikud. 
Inimeste hüvanguks toimiv majandus, mille 
sekkumisvahendid on kohandatud iga territooriumi 
vajadustega, aidates üleminekul digitaalsele, 
keskkonnasäästlikule ja sooliselt tasakaalustat ud 
majandusele. Ühti piirkonda, ühtki inimest ei jäeta maha.“  

Ühtekuuluvuspoliitika õigusraamistik aastateks 2021.–
2027 

„Ursula von der Leyen rõhutas – ja ma olen sellega nõus – 
vajadust õigusraamistikus kiiresti kokku leppida, et 
programmid oleksid valmis ja käimas juba esimesel päeval. Ma 
loodan teile kohesele toetusele; töötagem koos.“ 

Õiglase ülemineku fond 

„Kohene ülesanne on ka uus õiglase ülemineku fond, mis on 
inspireeritud parlamendi ettepanekust toetada piirkondi, kus 
üleminek kliimaneutraalsele majandusele on keerulisem, 
nimelt tööstus-, söekaevanduse ja energiamahukai d 
piirkondi. Kuulete meist väga varsti, kui esitame esimese 100 
päeva jooksul komisjoni ettepaneku.“  

Lihtsustamine 

„Komisjoni ettepanekud on ambitsioonikad, näiteks 
lihtsustatud kuluvõimalused, millega vabastatakse väikesed 
toetusesaajad arvekuhjade aastatepikkusest säilitamisest; 
hoitakse kokku 25% halduskulusid. Kontrollime, kas need 
meetmed toimivad lubatud viisil [...].“ 

„[...] Tõenäoliselt peame toetusesaajatega nõu pidama, peame  
neilt küsima, mida me peame parandama, mida peame  
lihtsustama, kuidas saaksime eeskirju täita suhteliselt hõlpsalt, 
ilma vajaliku bürokraatiata. Peame vaatama kliendi poolele. 

Peame hoidma seda, mis vajalik, kuid peame kaotama kõik 
bürokraatlikud nõuded, mis ei ole vajalikud.“ 

Struktuurireformid 

„Reformid ja ühtekuuluvus peavad käima koos. Need peavad 
üksteist tugevdama, mitte tulema üksteise arvelt. 
Maksumaksjad ei tohiks rahastada poliitikavaldkondi, mis on 
üksteisega vastuolus või ignoreerivad üksteist.“ 

Reformide toetamise programm / lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvevahend 

„Olen pühendunud tihedale koostööle parlamendiga [...] . 
Peame tegema koostööd, et esimese 100 päeva jooksul  
nähtavat edu saavutada ja programm õigel ajal vastu võtta.“ 

Euroopa poolaasta 

„Need reformid peavad sobima ühtekuuluvuse põhimõttega 
ega tohiks minna ühtekuuluvusega vastuollu.“ 

Lühiajalised investeerimismehhanismid 

„Peame tagama, et kohandused oleksid kriisi ajal vähem 
valusad. On veel üks element, milleks on investeeringute 
kaudu kompenseerivad mehhanismid. Seda ei ole tegelikult 
toimunud. Vajame lühiajalisi investeerimismehhanisme; 
loodetavasti täidame selle lünga [...].“ 

Äärepoolseimad piirkonnad 

„Tunnistan nende piirkondade konkreetseid vajadusi. [...] Nii 
et pean tervitatavaks äärepoolseima piirkonna konkreetse 
mõõtme kaasamist vähemalt 21 erinevasse 2020. aasta järgse 
perioodi seadusandlikku ettepanekusse: alates kalandusest  
kuni teadustegevuseni, transpordist kliimamuutusteni. 
Mõned neist punktidest on juba läbinud kolmepoolse  
kohtumise, teiste säilimise nimel peame pingutama [...].“ 

Kaasrahastamise määrad 

„Me ei tohiks kaasrahastamise määra muuta, ilma et oleksime 
teadlikud selle mõjust.“ 

Linnade tegevuskava läbivaatamine 

„Algatan arutelu CITIESi foorumil Portos 2020. aasta jaanuaris. 
Kui saate tulla, näitaksin teile hea meelega oma kodulinna.“ 

Suhtlemine Euroopa Parlamendiga 

„Minu eesmärk on külastada piirkondi, et mõista kohalikke  
muresid ja kohalikke püüdlusi [...]. Kavatsen teid alati 
teavitada, kui lähen teie piirkonda. Tegelikult viin teid kõigi 
oma algatustega korrapäraselt kurssi. Tagan erilise suhte 
Euroopa Parlamendiga, eriti täna siin viibivate 
parlamendikomisjonidega.“ 
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Kliimamuutused 

„See on ülioluline küsimus, sest võitlust kliimamuutuste vastu 
ei saa eraldada siia või sinna. See peab olema horisontaalne. 
See peab sisalduma kõigis poliitikavaldkondades. Ja ma arvan, 
et selle komisjoni ja eelkõige valitud presidendi tehtud 
kompromiss on neil põhjustel väga selge. Muidugi peame  
nende puhul olema väga konkreetsed ja suutma meie 
käsutuses olevaid erinevaid vahendeid väga hoolikalt 
korraldada.“ 

Valdkondlike poliitikasuundade ruumiline mõju 

„[...] tsentraalselt juhitavat poliitikat tuleb mõista selle 
ruumilise mõju seisukohast. Me ei saa lasta kõigil 
strateegilistel investeeringutel koonduda riikide kõige 
arenenumatesse osadesse. Ma arvan, et kui see juhtub, on see 
väga murettekitav ja me peame seda arvestama, peame  
vaatama valdkondliku poliitika sellist ruumilist mõju.“ 

Partnerluspõhimõte 

„„Minu arvates on partnerlus hädavajalik. Kohalike 
sidusrühmade kaasamine on hädavajalik. Ma uurin olukorda, 
vaatan järele, mis toimub. Minu kogemuse kohaselt on 
kohalike sidusrühmade kaasamine eeltingimus selleks, et 
rakendatavad projektid võiksid olla kasulikud kõikidele 
asjaosalistele ja tagada kohalike kogukondade täieliku 
osalemine igas projektis. [...] Põhimõte on aktsepteeritud 
põhimõte, see on komisjonis ja talitustes väljakujunenud 
põhimõte.“ 

Õigusriigi tingimus 

„On oluline, et õigusriigi tingimust ei kasutataks automaatselt. 
Peame meeles pidama proportsionaalsuse põhimõtte 
tähtsust. Nii et automaatne kohaldamine poleks üldse 
soovitav. See on väga tundlik küsimus.“ 

Interreg 

„Ma ei usu, et komisjon tõesti tahaks vähendada või 
vähendada Interregi mõju. Teeme kõik endast oleneva, et 
proovida tagada Interregi jätkuv toimimine.“ 

Kokkuleppeta Brexit 

„Nendele riikidele või pigem asjaomastele piirkondadele oleks 
vaja erakorralist abi, et proovida vähendada kõva Brexiti 
põhjustatud kõva piiri mõju. Peaksime aitama mõjutatud 
elanikkonda. [...] Kui see juhtub, peaksime üle vaatama iga 
koostööprogrammi üksikasjad Interregis ja mujal.“ 

Soolise võrdõiguslikkuse ja soolõime 

„Olen selle suhtes väga tundlik. [...] Püüame selle 
suutlikkusega igal võimalikul viisil, et viia ellu programme, kus 
selle elemendiga on probleeme, rahaliste vahendite 
kasutamiseks on loodud uued tingimused, neid on palju ja ma 
arvan, et kuidagi saab see sooline tasakaal aidata kaasa 
üldisematele põhimõtetele, mis on nüüd fondide haldamise  
võimaldavad tingimused.“    

Ajude äravool  

„See ajude äravool on küsimus, mis tõesti väärib meie 
tähelepanu. [...] Kuid see on tõsine mure, võtan seda väga 
südamesse ja võin teile lubada, et uurin seda hoolikalt, et 
saaksime käsitleda seda konkreetset küsimust, mida te olete 
maininud.“  

Huvide konflikt 

„[...] Nii et kui on mingisuguseid isiklikke aspekte, jään 
täielikult erapooletuks, mis tähendab, et pean võimatuks ise 
otsustada ning otsustamine või kellegi teise volitamine jääb 
valitud presidendi ülesandeks.“ 
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Volinikukandidaat Olivér Várhelyi esines Euroopa Parlamendi ees 14. novembril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
väliskomisjoni liikmete küsimustele (rahvusvahelise kaubanduse komisjon oli kutsutud). Käesolevas dokumendis 
tuuakse esile mitu kohustust, mille ta kuulamiste ajal võttis. Need osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse 
missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 Lääne-Balkani riigid ja Türgi; 
 idanaabrus; 
 lõunanaabrus. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused. Pärast kuulamist saadeti täiendav 
küsimustik ja täiendavad kirjalikud vastused saadi 18. novembril 2019. 
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PE 629.837 

„Volinikuna tegutseksin ma alates päevast, millal mind 
valitakse, täiesti sõltumatult. Ma ei võtaks vastu juhiseid 
üheltki valitsuselt, üheltki institutsioonilt [...] ja ma tegutseksin 
kollegiaalselt ning järgiksin ELi suunda ja üksnes ELi suunda.“ 

„Mis puudutab õigusriigi põhimõtet, järgin Euroopa Liidu 
seisukohta – olgu siis tegu Lääne-Balkani riikidega, 
idapartnerlusega, lõunanaabrusega. 

Laienemispoliitika 
„Metoodikat tuleks täiustada viisil, mis loob suurema 
dünaamika, suurema dünaamika võimaluse neile 
kandidaatriikidele, kes saavad ja soovivad kiiremini edasi  
liikuda. Teisest küljest peame aeglasemalt liikuvate riikide 
jaoks aeglustama ka laienemisprotsessi.“ 

„Laienemisprotsessis on meie põhimõte „põhialused 
ennekõike“, mis tähendab, kui põhiõiguste, õigusriigi 
põhimõtte, kohtusüsteemi sõltumatuse valdkonnas ei toimu 
ei edasiminekut ega tagasiminekut, võib läbirääkimised 
peatada, peatükke ei saa sulgeda ja isegi finantsabi võib 
peatada. Ma ei karda kasutada mõnda neist vahenditest, kui 
see osutub vajalikuks, sest tingimused ei ole täidetud.“ 

Lääne-Balkani riigid 
„Kavatsen kiirendada struktuuri- ja institutsiooniliste 
reformide tempot, pöörates suurt tähelepanu õigusriigi, 
majandusarengu, demokraatlike institutsioonide toimimise ja 
avaliku halduse reformi põhialustele.“ 

„Teen selle saavutamiseks koostööd kõigi asutuste, 
ettevõtjate ja kodanikuühiskonnaga.“ 

„ELiga ühinemise väljavaade on muutumatu ning ma võitlen 
ja töötan selle nimel lõpuni.“ 

„Olen valmis ja suuteline, võimeline tegema koostööd nende 
liikmesriikidega, kellel oli probleeme, ja hakkan kohe nende 
liikmesriikidega tegelema, et need lahendada.“ 

„Kui rääkida õigusriigist Lääne-Balkani riikides, on meil väga 
selged kriteeriumid, mida nad peavad täitma, ja ma ei kavatse  
neid kriteeriume muuta ega esitada ettepanekuid nende 
muutmiseks. Vastupidi, [...] ma arvan, et enama saavutamise ks 
peame intensiivistama koostööd oma Lääne-Balkani  
naabritega.“ 

[...] minu prioriteet on saada liikmesriikide ja komisjoni ühine 
hinnang kohapealsete faktide kohta. Tahan kaasat a 
liikmesriigid meie eksperditasandi välimissioonidele, et katta 
kogu piirkond, uurida fakte, vaadata arengusuuundumusi ja 
hinnata neid koos, et saaksime vältida järjekordset 
ebaõnnestumist. Nii on meil nimekiri mõlemal poolel 
saavutatavast – mõlemad pooled tähendavad Lääne-Balkani  
riike ja meid, ja siis ei tule üllatusi.“ 

„Võime jõuda kriitilise punktini, kus meil on üks või kaks või 
kolm kandidaatriiki, kes täidavad kõik tingimused. Mul ei ole 
selles mingit a priori’t. [...] Võimalik on loobuda igasugusest  

rühmakäsitlusest, kuid võib juhtuda, et meil on rühm. Nii et 
ärgem välistagem seda.“ 

„Minu nägemus oleks saada viie aasta pärast palju 
arenenumad Lääne-Balkani riigid, kus valitseb rahu Kosovo ja 
Serbia vahel, Kosovole kehtib täielik viisavabadus ning väga 
palju on edenenud vaba reisimise ja ühinemisläbirääkimise d 
Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga, mis oleksid võib-olla juba 
lõpusirgel, ning Serbia, kes on valmis ühinema.“ 

Türgi 
„Samuti teen meeskonnatööd Josep Borrelliga meie tulevaste 
suhete alal Türgiga, kes on ELi põhipartner paljudes 
valdkondades. On selge, et meie suhetest oleks võimalik 
rohkem võtta, et paremini teenida oma ühiseid huve. Kuna 
Türgil on jätkuvalt oluline roll peaaegu nelja miljoni põgeniku 
vastuvõtmisel ja nendega tegelemisel, peaksime jätkama 
Türgi abistamist selles ja suurenenud ebaseadusliku rände  
haldamisel.“ 

„Ühinemisläbirääkimised on tegelikult seisma jäänud. 
Seetõttu peaks järgmine komisjon alustama selle 
parlamendiga konsulteerides ja koos nõukoguga 
mõttevahetust selle üle, kuidas arendada strateegilist 
partnerlust, mis põhineb ühistel huvidel ja mille aluseks on 
olemasolevad raamistikud.“  

„Mis puudutab Türgi Euroopa Liiduga ühinemise protsessi, 
näeme, et see on juba paigalseisus. Ühinemisläbirääkimiste  
peatamine või lõpetamine ilma ühinemiseta on aga suur  
poliitiline ja strateegiline otsus, mille võtavad vastu see 
parlament ja nõukogu. Seda ei otsusta komisjon. Nii et kui me 
peame põhjalikku arutelu oma tulevaste suhete üle Türgiga, 
saab sellest muidugi strateegiline küsimus, mida peame  
käsitlema.“ 

„[...] kui räägime rahastamisest – IPA rahastamisest. [...] ma 
tean, et see on siin parlamendis probleem ja sellel parlamendil 
on Türgile antava IPA toetuse täieliku tühistamise suhtes väga 
kindel seisukoht. Minu lähenemisviis oleks ettevaatlikum. 
Seda on juba kärbitud 600 miljonilt eurolt 250 miljoni euroni 
ja praegu kärbitakse seda veel umbes 130 miljonile eurole, 
kuid see on meie rahastamise tuum ja sellega rahastatakse  
kodanikuühiskonda. Kui me neid vahendeid kärbime, siis 
kaotame Türgi ühiskonna, nii et peame jätkama. Peame 
jätkama kaasamist.“ 

Naabruspoliitika 
„EL ja tema naabrite vahel on suur arengulõhe. Minu eesmärk 
on seda vähendada, kasutades ära piirkonna kasutamat a 
potentsiaali.“ 

„Oleme välja töötanud väga laiaulatusliku koostöökogumi , 
aga ka tingimused inimõiguste austamise , 
ajakirjandusvabaduse ja kohtusüsteemi sõltumatuse kohta. 
Kavatsen sellel rajal jätkata ja tagan kõigis meie suhetes, et 
neid tingimusi jälgitakse.“ 

  



Volinikukandidaatide kuulamistel võetud kohustused 
 

 
69 

 „Minu portfell hõlmab rändevaldkonna välissuhteid ja kaitsen 
seal jätkuvalt ELi toimimisviisi, mis seisneb selles, et peame  
aitama oma partnerriikidel [...] kaitsta nende piire ja seista 
vastu ebaseadusliku rände välissurvele, aga ka selleks, et 
aidata neil hoolitseda nende territooriumil viibivate rändajate 
eest.“ 

„Kui rühm liikmesriike peaks esitama ettepaneku [kehtestada 
inimõiguste valdkonnas ELi sanktsioonide kord], olen 
loomulikult nõus seda uurima ja tegema nendega koostööd, 
et näha, mida selline süsteem võiks anda.“ 

Idanaabrus 

Idanaabruse tulevik 

„Tahan näha, et idapartnerlust tugevdatakse, võttes arvesse  
praegu käivaid konsultatsioone selle tuleviku teemal. Töötan 
idapartnerluse pikaajaliste poliitiliste eesmärkide 
ettepanekute kallal, mille komisjon peab esitama aegsasti  
enne idapartnerluse tippkohtumist 2020. aasta juunis 
Brüsselis.“ 

„Minu idee idapartnerlus taaselustada või seda tugevdada 
seisneks püüdes aidata neil luua turumajandus, mis parandaks 
nende võimalusi tulla toime välissurvega, aga ka luua 
investeerimiskeskkond, mis aitaks kaasa nende rahvaste  
õitsengule.“ 

Diferentseerimine ja süvendatud valdkondlik koostöö 

„Mõned idapoolsed riigid, Gruusia, Ukraina ja hiljuti Moldova, 
[...] näitavad üles, mõnikord väga rasketes olukordades, 
otsustavust reformidega tegeleda, teised aga vähem. 
Seetõttu on portfelli arukas diferentseerimine endiselt 
stabiilsuse eksportimise võti.“ 

„Kõigi põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingut e  
eeliste ärakasutamiseks tuleb veel palju tööd teha, kui nad aga 
peaksid tahtma meiega rohkem koostööd teha, olgu selleks 
majandusareng, põhitaristu, nagu transport või energia, või 
siis roheline kokkulepe või digitaalvaldkond, peaksime olema 
võimelised nendega nendes piirkondades sisukamal t  
tegelema.“ 

„[...] peaksime olema valmis neid kaasama ja integreerima nii 
paljudesse poliitikavaldkondadesse, kui nad peavad end 
suuteliseks. [...] See võib puudutada ka julgeolekut.“ 

Ukraina 

„Ukraina [...] on ELi jaoks geopoliitiliselt ülioluline. Toetame 
jätkuvalt tema iseseisvust, suveräänsust ja territoriaalset 
terviklikkust, jõupingutusi Donbassi konflikti lõpetamiseks ja 
reformide toetamiseks, olgu siis õigusriigi põhimõtte või 
majanduse valdkonnas. Peaksime täielikult kasutama kõiki 
oma vahendeid, sealhulgas komisjoni Ukraina toetusrühma.“ 

„[...] peame seisma nende kõrval ja peame neid kaitsma, 
sealhulgas Venemaa suhtes rakendatavate sanktsioonide  

võimaliku pikendamisega, seni kuni me ei näe Minski 
protsessis edusamme. [...] ma aitan Josep Borrellil kõigi oma 
portfellis olevate vahenditega seda saavutada ja toetan 
vahepeal kõiki meetmeid, et aidata Ukrainal oma suveräänsus 
taastada.“  

„Siiani ei ole me Ukrainale [ELiga täieliku integreerumise] 
võimalust pakkunud. Mida me aga teha saame, [...] on aidata 
neil luua kindel turumajandus, mis meelitab ligi välismaiseid 
otseinvesteeringuid, loob majanduskasvu ja kohalikke  
töökohti ning tugevdab seda riiki. Minu jaoks saab sellest 
prioriteet.“  

„Suhtlen kõrge esindajaga, eriti Ukrainas, kus samuti paistab, 
et [väärinfo] on nähtus, mis mõjutab avalikkust kõige rohkem. 
Võtan kasutusele ka kõik rahalised vahendid, et Ukraina saaks 
selle nähtusega võidelda.“ 

Muud idapoolsed naaberriigid 

„Aserbaidžaan võib olla energiasektoris oluline partner, kuid 
peame hoidma õigusriigi põhimõtted ja demokraatia 
päevakorras.“ 

„Armeeniaga peame keskenduma majandusarengule ja 
Valgevene puhul aitama kaasa riigi nüüdisajastamisele , 
hoides samal ajal päevakorras demokraatlike põhiväärtuste  
arendamist.“ 

„Jätkan Valgevenega suhtlemist [tuumaohutuse] tagamiseks. 
[...] Peame tagama, et meie eksperdid saaksid ka asukoht a 
vaadata ning sinna minna ning veenduda, et tuumaohutus 
tagatakse meie standardite kohaselt.“ 

„Teen koostööd Moldovaga ja Moldova jaoks, et reforme ei 
peatataks või neile ei antaks tagasikäiku. Peame tagama, et 
reformid jätkuvad ka sisekriisi korral. Kui need ei jätku, peame  
peatama finantsabi, nagu varemgi on tehtud. On selge, et 
finantsabi on reformide edenemisega selgelt ja tingimusteta 
seotud.“ 

Lõunanaabrus 
„Uuendame partnerlust lõunanaabritega, lähtudes 
põhimõttest „rohkema eest rohkem“, keskendudes samal ajal 
meie partnerite majandusarengule.“ 

„Koostöös meie lõunanaabritega keskendun hea 
valitsemistava edendamisele, keskkonna ja kliima kaitsmisele 
ning rändeküsimustes tõhusama lähenemisviisi 
väljatöötamisele. Pean ülimalt oluliseks majanduskasvu ja 
tööhõivepoliitika edukust, eriti noorte jaoks.“ 

„Mõne partneri edusamme ja reforme takistavad otseselt 
konfliktid, näiteks Süüria Liibüas või selle olukorra 
halvenemine Liibanonis. [...] Maroko ja Tuneesia näitavad üles 
otsustavust, mõnikord väga rasketes oludes, reformidega 
tegeleda, teised aga vähem. Seetõttu on arukal  
diferentseerimisel [...] stabiilsuse eksportimisel endiselt 
võtmetähtsus.“ 
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 „Kavatsen kiiresti sõnastada uued ettepanekud partnerluse 
prioriteetide kohta, et tihendada suhteid nende riikidega, kes 
viivad läbi nõudlikke reforme.“ 

„Maroko on valmis meiega suhtlema mitte ainult 
valdkondades, mis teda [...] huvitavad, vaid ka nendes, mis 
meid huvitavad, ja seetõttu saame temaga seda partnerlust 
jätkata ja edasi arendada. [...] See võiks olla eeskujuks kogu 
lõunanaabrusele.“ 

„Ma hoolitsen selle eest, et pakume kogu abi, mitte ainult 
rahalist, vaid ka eksperdinõu [...], kui Tuneesias on ametis 
valitsus [...], et aidata neil luua administratsioon, mis töötab 
inimeste heaks [ ...].“ 

„Detsembris algavate valimistega on [Alžeerias] toimumas 
julgustav areng. [...] Muidugi julgustame neid minema 
demokraatlikku teed, kuid see on Alžeeria rahva otsustada.“ 

„Suhted Liibüa ja Süüriaga on keerulisemad. Minu esimene 
eesmärk on töötada rahu ja stabiilsuse taastamise ja kaitsmise  
nimel, kooskõlastades Ühinenud Rahvaste  
Organisatsiooniga.“ 

„Liibüas [...] peame intensiivistama oma jõupingutusi, et 
parandada rändajate humanitaartingimusi [...].“ 

„Peame toetama tihedas koostöös ÜRO Pagulaste  
Ülemvoliniku Ametiga vabatahtlikku Süüriasse naasmist, kui 
järgitakse vabatahtliku, ohutu ja väärika tagasipöördumise  
aluspõhimõtteid.“ 

„Peame toetama Liibanoni ja Jordaaniat – kahte riiki, mis 
võtavad vastu väga palju pagulasi.“  

„Me jätkame majanduslike ja poliitiliste reformide toetamist 
[Egiptuses]. Samal ajal jätkame tihedat dialoogi inimõiguste 
teemal.“ 

„Kaitsen jätkuvalt ELi seisukohta, mille kohaselt võib Lähis-Idas 
pikaajalise rahu tuua ainult kahe riigi lahendus, ning selle 
saavutamiseks peame tegema koostööd Iisraeli ja 
Palestiinaga. [...] minu käsutuses on vajalikud vahendid selle 
protsessi ergutamiseks.“ 

Rahastamisvahendid 
„Minu põhimõte seoses [järgmise mitmeaastase  
finantsraamistiku rahastamisvahenditega] on see, et me 
tahame, et oleks olemas kättesaadavad, praktilised, tõhusad ja 
paindlikud rahastamisvahendid.“ 

„Vaadata tuleb [rahastamisvahendite] juhtimist ja ma 
hoolitsen selle eest, et Euroopa Parlamendi seisukohti 
võetakse arvesse.“  

„[...] on selge, et IPA-t kasutatakse üksnes ühinemise 
ettevalmistamiseks: suutlikkuse suurendamine, õigusriigi 
põhimõte ja kõik muud valdkonnad, mida nendes 
kandidaatriikides tuleb arendada.“  

„Meil on ettevalmistamisel veel üks finantsvahend – 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend, kuhu oleme eraldanud raha rände jaoks. 
Seega IPA ja rändemeetmete vahelisi [...] takistusi ei teki.“ 

Suhted Euroopa Parlamendiga 

„Olen otsustanud teha tihedat koostööd Euroopa 
Parlamendiga. [...] ma näen meie rollide olulist vastastikust  
täiendavust. Ma loodan, et parlamentaarset diplomaatiat ja 
suhteid valitsustega kasutatakse Euroopa Liidu huvides 
täielikult ära. Pakun kogu tuge, mida te tõhusaks tööks vajate.“
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Volinikukandidaat  

STELLA KYRIAKIDESE 
kuulamisel võetud kohustused 
Tervishoid ja toiduohutus 

Volinikukandidaat Stella Kyriakides esines Euroopa Parlamendi ees 1. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu 
kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida 
kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 rahvatervise kaitsmine ja edendamine ning 
 toiduohutus ning looma- ja taimetervis. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused. 
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Rahvatervise kaitsmine ja edendamine  

Taskukohaste ravimite tarnimine 

„Tahan tagada, et meil on õiged vahendid oma kodanike  
tervise hoidmiseks, ja selleks on hädavajalik taskukohast e  
ravimite pidev voog. ELi farmaatsiasüsteem on võimaldanud 
kodanikele aastakümneid juurdepääsu kvaliteetsetele ja 
taskukohastele ravimitele.“ 

„Farmaatsiatööstusel on õigusaktidega pandud kohustus 
tagada patsientidele ravimite kättesaadavus ja tarnimine. 
Peame tegema tihedat koostööd ja püüdma saada endale 
terviklik ravimistrateegia, et oleks võimalik pakkuda 
patsientidele vajalikku.“ 

„Peame tagama tuberkuloosi, HIVd/AIDSi ja hepatiiti 
põdevate inimeste juurdepääsu uuendustele ja ravimitele.  [...] 
Need haigused mõjutavad väga suurt hulka Euroopa 
kodanikke. See oleks minu esimene prioriteet, millega 
hakkaksin uues komisjoni tegelema.“ 

Meditsiiniseadmed 

„Keskendun meditsiiniseadmete ajakohastatud ja kindlama 
õigusraamistiku rakendamisele. Seda tuleb teha patsientide 
ohutuse parandamiseks ja ELi kui selle valdkonna üleilmse 
liidri rolli tugevdamiseks.“ 

Terviseandmete ruum ja e-tervis 

„Selles jõupingutuses tuleb kasutada digitaalseid 
tehnoloogiaid ja tehisintellekti, sest need võivad tuua 
patsientidele ja tervishoiutöötajatele konkreetset kasu. Tahan 
seda potentsiaali võimalikult palju suurendada ja ma pean 
Euroopa terviseandmete ruumi loomist oluliseks sammuks 
õiges suunas.“  

„Digitaliseerimine on iga terviseprogrammi väga oluline osa ja 
see on kodanike jaoks ääretult tähtis. [...] Oleme komisjonis 
digitaliseerimisele pühendunud. See edendaks 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, meil on juba olemas 
Euroopa tugivõrgustikud ja need võimaldavad haruldasi  
haigusi ja pediaatrilisi haigusi põdevatel inimestel sellise 
juurdepääsu saada ning usun, et see võib patsientide 
hooldust ja ravi järsult muuta.“ 

„Kahjuks on üks tänapäeva digiajastul nähtavaid puudusi see, 
kui lihtne on nii paljude kanalite kaudu väärinfot levitada. [...]  
Niisiis peame hariduse ja tervishoiu kaudu tegema koostööd, 
et võidelda väärinfoga, mis praegu levib ja mis mõjutab 
otseselt inimeste tervist, ning et seda tõkestada.“ 

„[...] peame olema hoolikad ka patsientide andmete  
kaitsmisel. Nii et seda peaksime e-tervisest rääkides alati 
meeles pidama.“ 

Antimikroobikumiresistents us 

„[...] ma toetan antimikroobikumide kasutamist ja neile 
juurdepääsu käsitleva rahvusvahelise lepingu sõlmimist. Sellel 
peamisel põhjusel sean esmatähtsaks ka seda, et rakendataks 
Euroopa terviseühtsuse tegevuskava 
antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks.“ 

„Olen maininud tööstust ja innovatsiooni. Usun, et Euroopa 
Liit peab selles valdkonnas eeskuju näitama, et meil oleks 
patsientidele saadaval uued antimikroobsed ained.“ 

Vaktsineerimine 

„Meil on teadus, mis näitab meile, et on oluline kasutada 
vaktsiine, ja ometi oleme viimastel aastatel näinud, kuidas 
Euroopas on esinenud arvukalt haiguspuhangui d: 
vaktsineerimisest hoidumise tõttu on meil leetrid. Ja ma ei 
ütle, et selle põhjuseks on ainult väärinfo, sest see on seotud 
ka liikmesriikide vaktsineerimisprogrammidega – tundub, et 
ühtsust pole. [...] peame võitlema kõigi väärinfo allikatega, mis 
mõjuvad tegelikult halvasti sellele, kus teadupärast on taga 
tugev teadus.“  

Vähikava Beating Cancer Plan 

„Näen, et meie löögivalmis vähikava puudutab kõiki minu 
missioonikirjas nimetatud tegevusi, talust toidulauani, 
rohelist kokkulepet, antimikroobikumiresistentsust, 
innovatsiooni, ravimite taskukohasust. See peab käsitlema 
ennetamist, diagnoosimist, ravi, uurimistööd, elulemust ja 
palliatiivset ravi. See peab hõlmama tervishoiusektori väliseid 
sektoreid ja tööstusharusid, sealhulgas haridust ja 
keskkonda.“ 

„Vähipatsientide elu muutmine on alati olnud minu juhtmõte. 
Ja isiklikest kogemustest rääkides võin teile kinnitada, et see 
on ka minu praeguse missiooni juhtpõhimõte [...].“ 

Elundidoonorlus 

„[...] kas me esitame elundidoonorluse Euroopa üldstrateegia, 
tahaksin näha hindamist, mida oodatakse 2019. aasta lõpus, 
et oleks võimalik näha, kus me oleme ja kuidas liigume. Peame 
liikuma edasi koos tõendite ja teadusega, nii et teeksime 
õiged otsused.“  

Tervisetehnoloogia hindamine  

„[...] ma usun, et see on küsimus, mille kallal töötaksin tõesti 
väga kõvasti, püüdes saavutada konsensust, et lõpuks liikuda 
edasi komisjoni 2018. aasta ettepanekuga 
tervishoiutehnoloogia hindamise kohta, sest minu arvates on 
see hädavajalik osa mis tahes tervishoiusüsteemis, mida me 
eurooplastena tahame edendada.“
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„[...] Teeksin patsientidega väga tihedat koostööd, kuid 
teeksin tihedat koostööd ka kõigi teiste sidusrühmadega, et 
proovida leida tee, kuidas liikuda edasi selle konsensuse  
saavutamiseks tervishoiutehnoloogia hindamise suhtes. On 
saanud ilmseks, et vabatahtlik viis ei toimi. Vajame standardit  
ja peame liikuma edasi.“ 

Vaimne tervis 

„[...] teeksin kõik endast oleneva, et võtta see [vaimne tervis] 
uuesti päevakorda. Kuna usun, et vaimne tervis on valdkond, 
millele paljud liikmesriigid ei pööra tähelepanu, mida see 
väärib, ja on oluline, et teeksime midagi selle suundumuse  
muutmiseks. Ma ei räägi ainult täiskasvanute depressioonist, 
vaid kui me vaatame probleeme, mida näeme noorukite 
käitumisprobleemide valdkonnas, näiteks enesehävitusliku 
käitumise kasvu mõttes, peame töötama ennetavalt.“ 

„[...] teeksin koostööd teiste volinikega, et viia vaimse tervise 
teema paljudesse poliitikavaldkondadesse. Usun, et saaksi n 
olla selleks hääl ja kavatsen olla selle hääl.“ 

Inimõigused  

„Pean oma peamiseks ja minu jaoks kõige olulisemaks 
aluspõhimõtteks inimõiguste kaitsmist ja edendamist. Usun, 
et see peab olema olemas sellises valdkonnas nagu 
psühhiaatria, mis on ülimalt tundlik, sest psühhiaatrilise  
diagnoosi puhul on ääretult lihtne sildistada ja see võib 
mõnikord olla väga subjektiivne, olenevalt kultuurist, kus 
keegi elab.“ 

Teadusuuringud ja innovatsioon 

„Oleme pühendunud innovatsioonile. Oleme võtnud endale 
kohustuse liikuda edasi ja investeerida teadusuuringutesse . 
Programm „Horisont 2020“ on juba sellele pühendatud. Seega 
pean ma seda kindlasti prioriteediks, sest innovatsiooni ja 
teaduse arendamine võib olla Euroopa tervishoiu jaoks üksnes 
tõhusam. Sest see mõjutab tööstust, see mõjutab ravimeid, 
rohelist kokkulepet ja toitu, mida me sööme.“ 

„Seega on minu eesmärk rääkida kolleegiumis väga 
vastutustundlikul häälel, kasutades alusena teadust, kuid 
võttes arvesse ja arutades ka muid muresid, et veenda teisi, et 
peame liikuma edasi paljude poliitikavaldkondadega, millest 
me teame, et neid on vaja inimeste tervise kaitsmiseks.“ 

Toiduohutus ning looma- ja taimetervis 
Pestitsiidid  

„[...] võin pühenduda meie pestitsiididest sõltuvuse  
vähendamisele ning püüdele investeerida ja julgustada 
leidma väikese riskiga alternatiive. [...] ma kavatsen seda väga 
tähelepanelikult jälgida, et oleks võimalik tulemusi 
saavutada.“ 

„Üldine toiduseadus muudab loodetavasti läbipaistvuse taset, 
mis on olnud kodanike usaldamatuse tekitamisel suureks 
probleemiks, kuid ma ei saa valjuhäälsemalt pühenduda 
pestitsiididest sõltuvuse vähendamisele ja madal a 
riskiastmega alternatiivide leidmisele.“  

„Kuid ma tahaksin täiesti selgelt öelda, et see ei ole miski, mis 
on kõigest muust isoleeritud. See on osa rohelisest 
kokkuleppest, mille nimel me kõik töötame, ja see on osa 
algatusest „Talust toidulauani“. Ja seda sellesse lõimides ei saa 
meil olla tõhusat talust toidulauani strateegiat ega tõhusat  
keskkonnasäästlikku lahendust, kui me ei ole astu vastu ega 
ole võimelised astuma vastu sellistele probleemidele nagu 
pestitsiidid ega neid probleeme lahendama.“ 

 „Võin võtta endale kohustuse [...], et mesilaste ja teiste 
tolmeldajate kaitsel latti allapoole ei lasta. [...] Mesilaste 
kaitsmine peab olema meie poliitika keskmes ja ka rohelise 
kokkuleppe poliitika keskmes. [...]. Minu jaoks on esmatähtis 
neoonikute kasutamise vähendamine ja alternatiivide 
otsimine.“ 

Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid 

„Ma tean, et need [endokriinfunktsiooni kahjustavad 
kemikaalid] mõjutavad inimeste tervist, ja ma tean, et peame  
selle suhtes midagi ette võtma, ning sellega tegelemine on 
minu kohustus. Praegu ootame toimivuskontrolli. Ootaksin 
teiega koostööd, et näha, mida peame edasiliikumiseks 
tegema, sest see ei ole kindlasti valdkond, mille tähelepanuta 
jätmist võiksime endale lubada, ja mul on selle kohta selge 
arusaam.“ 

„Seega on minu arvates ääretult oluline võtta arvesse  
olemasolevat teadust, kui me räägiksime  
endokriinfunktsiooni kahjustavatest kemikaalidest, 
neoonikutest, uutest paljundusmeetoditest ja pestitsiididest.“ 

Tarbijate teavitamise parandamine 

„See [toitumisalane märgistus] on tegelikult pakendatud 
toidu puhul kohustuslik. Kodanikud tahavad seda. Nad 
tahavad toitumisalast kirjeldust. On ilmselge, et kui me midagi 
riiulilt valime, siis vaatame üha enam, kas tahame osta seda, 
mida loeme. [...] Toitumisalane kirjeldus on oluline. See on 
tähtis oluline kodanike jaoks. Selle aasta lõpus ilmub n-ö 
pakendi esiosa aruanne. Ootaksin tulemusi ja edasiliikumist 
ning sooviksin näha ühist lähenemisviisi kõikides 
liikmesriikides. [...]“ 

„Peame leidma ühised viisid [päritolu märgistamiseks], et 
tarbijatel oleks toidu ostmisel või sellega kokkupuutel  
juurdepääs usaldusväärsetele andmetele. Seda praegu 
hinnatakse. Vaataksin kogu teabe läbi ja esitaksin seejärel 
ettepaneku.“ 
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Loomatervis ja loomade heaolu  

„Kõigepealt tahan öelda täiesti selgelt, et pean loomade  
heaolu ja loomatervist osaks oma terviseühtsusest [...]. [...] me 
ei saa rääkida terviseühtsusest, kui me ei vaata kogu 
valdkonda, ja see hõlmab inimeste, keskkonna ning loomade  
ja taimede tervist.“ 

Toidu raiskamine 

„[...] tahaksin esitada viieaastase tegevuskava toidu raiskamise  
[probleemi] lahendamiseks, sest minu arvates on see väga 
oluline osa meie jätkusuutliku toidu nimel tehtavatest 
jõupingutustest.“ 

Toiduga kokkupuutuvad materjalid 

„See [toiduga kokkupuutuvad materjalid] on väga oluline 
teema, sest see puudutab aineid, mis satuvad toidu sisse ja 
võivad muuta või mõjutada inimeste tervist, aga ka toidu 
koostisosi. [...] Vaataksin teadust ja liiguksin edasi tähtsuse  
järjekorda panemisega, alustades neist, mis meie teada võivad 
olla inimeste tervisele kahjulikumad.“ 

Suhted Euroopa Parlamendiga  

Koostöö 

„Teen rahvatervise parandamiseks ja Euroopa jätkusuutliku 
tuleviku kindlustamiseks koostööd Euroopa Parlamendi, 
liikmesriikide, sidusrühmade, oma kaasvolinikega. Kui 
diagnoosime oma süsteemides nõrku kohti, peame kokku 

saama, et need parandada, töötades energiliselt, 
ambitsioonikalt ja pühendumisega. Luues partnerlussuhteid, 
mis põhinevad usaldusel, aususel, läbipaistvusel ja 
vastutusel.“ 

„Jah, ma austan alati demokraatiat, ja teine – ega need ei 
olnud tühjad sõnad – on see, et kuulan parlamenti ja kavatse n 
olla kättesaadav ning teha teiega tihedat koostööd, sest 
paljudes nendes küsimustes, näiteks GMOd, uued 
aretustehnikad, on ka parlament täitnud üliolulist rolli 
nendele tähelepanu juhtimisel, esitades resolutsioone, ning 
see on viinud muudatusteni.“ 

Läbipaistvus ja usaldusväärsus 

„Läbipaistvus peab olema meie tegevuse keskmes ja kui me 
kõik siin ruumis enda vastu ausad oleme, siis on üks põhjus, 
miks me oleme kaotanud paljuski kodanike usalduse selle 
vastu, mida me teeme toiduohutuse valdkonnas, 
innovatsiooni valdkonnas, kaitse valdkonnas, tõsiasi, et nende 
arvates puudub läbipaistvus paljudes tulemustes, millele neil 
peaks olema juurdepääs. Selles mõttes olen varem maininud 
üldistes toidualastes õigusaktides tehtavaid muudatusi, mis 
põhinevad läbipaistvusel, mis loodetavasti aitavad meil luua 
paremaid suhteid ja kodanike usaldust. Minu arvates on see 
hädavajalik.“  

„[...] Kui mind nimetatakse tervishoiu volinikuks, asun kiiresti 
ja entusiastlikult tööle, ning suhtlen teiega alati läbipaistvalt ja 
sisuliselt, sest lõppkokkuvõttes on meil teie ees 
aruandekohustus.“ 
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Volinikukandidaat  

DIDIER REYNDERSI 
kuulamisel võetud kohustused 
Õigusküsimused 

Volinikukandidaat Didier Reynders esines Euroopa Parlamendi ees 2. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, õiguskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmete 
küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused 
kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud 
president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 õigusriigi põhimõtte toetamine ning 
 Õigusküsimused ja tarbijakaitse 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
  

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63250/20191002RES63250.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60736/didier-reynders-belgium
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62432/20190927RES62432.pdf
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Õigusriigi põhimõtte toetamine 
Põhjalik arutelu õigusriigi, põhiõiguste ja demokraatia 
teemal 
„Ma hakkan ... tööle õigusriigi põhimõtet käsitleva aruande  
kallal – selle kohta, kuidas on võimalik protsessi üles ehitada – 
institutsioonidevahelise aruteluga õigusriigi, põhiõiguste ja 
demokraatia tervikliku teema üle.“ 

Euroopa õigusriigi mehhanism 
„Juulis esitas komisjon oma ettepanekud tervikliku Euroopa 
õigusriigi mehhanismi loomiseks. Edendan õigusriigi kultuuri, 
hoian ära õigusriigi probleemide väljakujunemise ja vajaduse  
korral reageerin.“ 
„Ma ... tahan, et see uus mehhanism oleks valmis ja töös 
järgmisel aastal koos toimiva mittediskrimineeriva ja 
ennetava iga-aastase protsessiga. Selle põhjal koostatakse  
aastaaruanne ja seda toetab õiguskaitse tulemustabel.“ 

Õigusriigi järelevalve liikmesriikides Dialoog ja koostöö 
liikmesriikide ja teiste institutsioonidega 
„Järelevalve hõlmab kõiki liikmesriike, kuid see on põhjalikum 
liikmesriikides, kus on kindlaks tehtud konkreetsed ohud. 
Pööran erilist tähelepanu selle järelevalve objektiivsuse ja 
õigluse tagamisele ning sellele, kuidas me loome dialoogi ja 
tagame, et jagame parimaid tavasid liikmesriikide 
abistamiseks.“ 

Kõigi vahendite, sealhulgas sanktsioonide kasutamine 
„Peame kasutama kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid ... 
Uskuge mind, ma ei kõhkle tegutsemast, kui õigusriik on 
ohus. Ma ei tee kompromisse, kui kaalul on demokraatia.“ 

Soovitused 
„[S]amuti on väga oluline saata soovitusi kõigile 
liikmesriikidele ja teha märkusi kõigile liikmesriikidele ilma 
igasuguse diskrimineerimiseta ... Olin üllatunud, et nii paljude 
aastate jooksul on olnud võimalik teha märkusi  
eelarveseisundi kohta – seda tulebki teha –, kuid sugugi nii 
enesestmõistetav ei ole teha märkusi meie ühiste väärtuste  
kohta.“ 

Artikli 7 kohane menetlus 
„[S]ee on väga selge: ma tahan artikli 7 kohase menetlusega 
edasi minna, mitte ainult praegu olemasolevates juhtumites, 
vaid vajaduse korral ka muudel juhtudel. Ma tean, et teistes 
liikmesriikides võib esineda ka teistsuguseid probleeme, ja kui 
seda on vaja, peame seda rakendama samal viisil.“ 

Euroopa Parlament tutvustab nõukogus oma algatust 
artikli 7 kohase menetluse kohta Ungari vastu 
„[M]is puudutab Ungarit – ja te olete näinud, et praegu on 
olemas menetlus –, olen ma nõukogus palunud, ja see on ka 
praeguse komisjoni seisukoht, et parlament saaks tulla ja 

selgitada parlamendi seisukohta – sest see menetlus algas 
parlamendis – täpselt samal viisil ja väga kindlatel alustel.“  

Aastane tsükkel, meedia ja demokraatia 
„Minu esimene ülesanne on juhtida komisjoni tööd 
inimõiguste aruande koostamisel, see ei käsitle üksnes 
õigusriigi põhimõtet, vaid sellel on ka laiem valdkond. 
Komisjoni esimesel aastal tuleksin tagasi dokumendiga, 
millest saab nii parlamendis kui ka loodetavasti nõukogus 
toimuvate arutelude alus.“ 

Õigusriigi tingimus 
„Ma usun, et me jõuame kaasseadusandjatega selles 
küsimuses kiiresti kokkuleppele, sest see tähendab siis, et 
üldise suutmatuse korral õigusriigi järgimise kohustusi täita 
on võimalik võtta õigeid eelarvemeetmeid kas rahastamise  
peatamise või rahast sootuks ilmajäämise kaudu.“ 

Aruanded demokraatia uue strateegia ja põhiõiguste 
harta kohta 
„Samuti kavatseb komisjon koostada aruande põhiõiguste  
harta kohta, nii et on võimalik selle kohta aruanne esitada. 
Hakkame tööle demokraatia uue strateegia väljatöötamise  
kallal, nii et võib-olla koos aruandega demokraatia kohta.“ 

Institutsioonidevaheline kokkulepe 
„[I]institutsioonidevahelist kokkulepet on võimalik arutada. 
Ma ei tea, kas see saab olema ametlik, sest see kujuneb pikaks 
–- võib-olla keskmise pikkusega ajaplaanis –, kuid see algab 
kohe.“ 

Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi töörühm 
„Teen ettepaneku korraldada kolme asutuse töörühm ... ja 
vaadata, kuidas on võimalik seda protsessi koos ehitada. 
Kõigepealt asun ma muidugi tööle õigusriigi põhimõtet 
käsitleva aruande kallal – selle kohta, kuidas on võimalik 
protsessi üles ehitada – institutsioonidevahelise aruteluga 
õigusriigi, põhiõiguste ja demokraatia üldise, tervikliku teema 
üle, nagu te ütlesite ... Nii et ma loodan, et selline töörühm on 
võimalik luua võimalikult kiiresti ... Ma pole vastu võimalustele 
konsulteerida ja arutada sõltumatute ekspertide, sõltumatute 
asutustega, aga võib-olla mitte luua uut.“ 

Artikkel 2 välissuhetes 

„Olen väga pühendunud sellele, et artiklit 2 austatakse ELis ja 
ka meie väärtuste eksportimisel.“  

Vähemused ja haavatavad rühmad 
„[M]a kohustun ... kaitsma vähemusi ja kindlasti vähemuste  
õigusi. Te rääkisite LGBT-st ja see on nii kõigil võimalikel 
juhtudel. Muidugi on see üks mureküsimusi, nad on kõik 
haavatavad rühmad, te teate seda, kuid me peame olema 
väga aktiivsed kohapeal ja mitte ainult üldistes menetlustes, 
mis meil töövahendite hulgas olemas on“ 
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Õigusküsimused ja tarbijakaitse 
Õigusruumi arendamine õigusalase koostöö kaudu 
„Me peame tugevdama tsiviilasjades ja poliitilistes küsimustes 
tehtavat õigusalast koostööd. Euroopa kodanikel on õigus 
ELis elada ja töötada, austades täielikult liikumisvabadust.“ 

Vastastikune usaldus 
„Küsimus on ka meie mitmekesisuse austamises, kuid samal  
ajal ka erinevate õigustraditsioonide tagamises, kuid need ei 
tohiks takistada meie vabadusi ega julgeolekut. Teen tööd 
usaldusliku õhkkonna loomiseks meie erinevate 
õigussüsteemide vahel.“ 

Kas põhiõigused on õiguskaitses kaitstud? 
„[V]astus on jah ... [K]ui mul on selline portfell, kaitsen ma 
põhiõigusi ... Kindlasti ... [S]ee on väga selge.“ 

Euroopa vahistamismäärus 
„Mis puudutab Euroopa vahistamismäärust, siis jätkan selle 
kohaldamise jälgimist ning teen tihedat koostööd teiega ja 
liikmesriikidega, et seda täiustada ... Kaalume  
vastavushindamise valguses, kas rikkumismenetlused on 
vajalikud. Samuti kaalun tõsiselt, kas esitada Euroopa 
vahistamismääruse läbivaatamise ettepanek.“ 

Tingimused vanglates ja kohtueelne kinnipidamine 
„Samuti uurin, kuidas saaks vanglatingimusi liidus parandada, 
ning selleks et tugevdada usaldust, uurin ideed kehtestada 
kohtueelse kinnipidamise miinimumstandardid.“ 

Europoli läbirääkimised partneritega 
„Ma arvan, et peaksime ka siin suutma pöörata tähelepanu 
põhiõigustele, inimõigustele, kui me räägime läbi ja sõlmime 
lepinguid. Mõistagi jälgin ma asutusi, mis on õigusküsimust e  
peadirektoraadiga otsesemalt seotud.“ 

Euroopa Prokuratuur  
„[M]inu esimene mure on hoolitseda selle eest, et järgmise 
aasta lõpuks oleks meil Euroopa Prokuratuur nõuetekohaselt 
tööle pandud. Selle tegemiseks töötan koos peaprokuröri ja 
ajutise administratsiooniga ning meil tuleb selles suunas 
liikumiseks palju samme astuda... Kõigepealt peab meil olema 
prokuröride kolleegium. Seega peame avaldama 
liikmesriikidele survet, et nad kolleegiumi korraldaksid. 
Teiseks peame avaldama suuremat survet, et finantshuvide  
kaitse direktiiv nõuetekohaselt rakendada, sest ilma selleta 
oleks uuel Euroopa prokuröril keeruline Euroopa eelarve 
olukorraga tegeleda. Ja siis ... on oluline anda Euroopa 
Prokuratuurile piisavalt ressursse – töötajaid ja rahalisi 
vahendeid – ning hoolitsen selle eest, et mitmeaastase s 
finantsraamistikus oleks seda võimalik kaitsta.“ 

Eurojust 

„Õigusvaldkonnas on Eurojust olemas eelkõige selleks, et 
hõlbustada kohtuorganite koordineerimist, eriti 
intellektuaalomandiga seotud kuritegevuse vastase võitluse 
valdkonnas. Seepärast on see element, mille puhul on 
soovitavad tugevamad meetmed, ja Eurojust koostab raportit 
kohtute probleemide ja parimate tavade kohta seda liiki 

kuritegude käsitlemiseks. Seetõttu saame töötada riikide 
vahel parimate tavade vahetamise kallal.“ 

Isikuandmete kaitse üldmäärus, mis edendab Euroopa 
lähenemisviisi kui üleilmset mudelit  

„Üks minu prioriteete on tagada põhiõiguste täielik kaitse 
digitaalajastul ... Peame tagama, et uus õigusraamistik 
rakendatakse täielikult, ning edendama samal ajal oma 
väärtusi ja standardeid kogu maailmas. Kuulen sageli kriitikat 
isikuandmete kaitse üldmääruse kohta, mis sisaldab 
lihtsustatud mehhanisme väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate jaoks. Seetõttu püüan töötada just selles vaimus, 
et võimaluse korral kaotada väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele või idufirmadele kehtivad arvukad ebavajalikud 
piirangud.“ 

Põhiõigused, tehisintellekti humaanne ja eetiline mõju 

„[E]simesel 100 päeval töötame uue horisontaalse  
õigusaktiga, mis käsitleb tehisintellekti humaanset ja eetilist 
mõju ... [P]eame küsima üha rohkem teavet algoritmide ja 
algoritmide toimimise loogika kohta ... Seega peame koos 
komisjoniga vastu võtma nii uusi õigusakte kui ka aitama 
riigiasutustel korraldada katseid ja kontrolle teabe saamiseks 
... [T]öötame valdkonnapõhistes olukordades, sest raskused 
on peenemad transpordisektoris või tervishoius või muu 
tegevuse puhul.“  

Kuldsed viisad 

„[O]n olemas teatavad õigused liikumisvabadusele, Euroopa 
Parlamendi hääletamise võimalus; nii et peame olema ranged 
... Sest nagu te olete öelnud, on olemas riskid: korruptsioon, 
rahapesu, kuid seetõttu palju muid riske. Nii et olen 
pühendunud selle vastu võitlemisele, sest peame kaitsma 
Euroopa kodakondsust. See on meie väärtuste oluline 
element.“  

Rikkumisest teatajad 
„[U]sun, et me ei pea liikuma mitte ainult direktiivi 
kohaldamise poole kõigis liikmesriikides, vaid et see on ka 
täiesti võimalik, ja ma soovin liikmesriikidega arutada 
täiendavate abi- ja toetusmeetmete võtmist, nagu ma ütlesin. 
See võib toimuda õigusabi, rahalise abi, ja nagu ma mainisin, 
ka psühholoogilise abi kaudu.  
Niisiis olen üpris valmis nende eri punktide puhul uurima, kas 
liikmesriigid tahavad minna kaugemale ja kas on vaja minna 
kaugemale ka Euroopa tasandil.“ 
Euroopa kodakondsus  
„Tahan jätkata prioriteetide elluviimist: .../ kaitsta kodanike  
vaba liikumist, eriti Brexiti kontekstis, mis tuleb taas väga 
kiiresti päevakorda.“ 
Äriühinguõigus  
„Olen väga pühendunud koostööle teie ja nõukoguga 
küsimuses, kuidas paigutada uued nõuded 
äriühinguõigusesse. Ma rääkisin ka inimõigustest .... Praegu on 
paljude ettevõtete tasandil olemas vabatahtlikke kohustusi , 
kuid sellest ei piisa. Olen kindel, et peame läbima tõelise 
muudatuse äriühinguseaduses, et nõuda rohkem kohustusi  
seoses ettevõtete sotsiaalsete huvidega, ja olen ka kindel, et 
on üsna oluline arutada tarneahela üle.“ 
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Esindushagid 
„Ma hakkan ... edendama esindushagisid käsitleva ettepaneku 
kiiret vastuvõtmist. Euroopa tarbijad vajavad väga kollektiivne 
õiguskaitse võimalusi.“ 

„... kõigepealt peame kollektiivse õiguskaitse korraldamiseks 
vastu võtma uue direktiivi – esindushagide direktiivi –, sest te 
teate, et peame saama nõukogu seisukoha, kui see on 
võimalik, novembris, seega oleme esimeses etapis ja jagan 
seda täielikult seisukohta, et peame seda tegema ja protsessi  
korraldama.“ 

Erineva kvaliteediga tooted 
„Peame jätkama ebaausa ja agressiivse müügi tõkestamist  
ning kaitsma haavatavaid tarbijaid. Peame olema väga 
valvsad erineva kvaliteediga toodete riski suhtes ... Ootame 
sama kvaliteeti, ükskõik kus tarbija elab.“ 

Tooteohutus 
„Uurin üldise tooteohutuse direktiivi ajakohastamist, et kõik 
veebipõhises tarneahelas osalejad vähendaksid ohtlike 
toodete arvu. Samuti soovin selgeid eeskirju kõigi 
veebipõhiste tarbijareisidega seotud teenuseosutajate 
vastutuse kohta.“ 

Vastutus tehisintellekti puhul 
„[K]üsimus on rohkem tehisintellekti inimlikes ja eetilistes 
aspektides ja me peame vaatama, kuidas on võimalik 
vastutusega kaugemale minna ... Ohutus on väga oluline 
aspekt, inimlik ja eetiline aspekt ning vastutus, kuid ma ei taha 
teile kinnitada, et esimese 100 päeva jooksul on meil uus 
vastutust käsitlev määrus. Selleks võib rohkem aega kuluda.“ 

Tarbijaõiguse tõhus jõustamine 
„[E]rilist rõhku kavatsen ma panna tõhusale jõustamisele. ...  
Nüüd peame tagama selle tõhusa jõustamise nii liidus kui ka 
meie rahvusvaheliste partneritega.“

Tarbijate suutlikkuse tugevdamine 
„Rohelise kokkuleppe strateegiates proovime esimese 100 
päeva jooksul uurida, kuidas on võimalik rohkem tegeleda 
pakkumise poolega, ja kuidas oleks tarbijal võimalik osaleda 
kiiremas üleminekus keskkonnasäästlikule majandusele. Olen 
kindel, et peame andma tarbijatele rohkem teavet, mis on 
muidugi esimene element, et neil oleks võimalik teha teine 
valik ja eelistada teist toodet.“  

Jätkusuutlikkus, vastupidavus, parandatavus 
„Esiteks oleme kõik Euroopa Liidu liikmesriikidena 
pühendunud ÜRO tasandil kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisega seotud kohustuste täitmisele.“ 
„Tahan korrata, et nagu ma juba oma sissejuhatavate s 
märkustes ütlesin, on väga oluline kasutada jätkusuutliku 
majandusele ülemineku tegeliku protsessi korraldamiseks 
nõudluse poolt – seega tarbijate suutlikkust, ja olen kindel, et 
kui tahame täielikult täita meie ÜRO tasandil võetud kestliku 
arengu eesmärkide saavutamise kohustust, peame seda 
tegema ja tegutsema selles väga aktiivselt.“ 
„Ütlesin väga selgelt, et usun, et paljudes jätkusuutlikkust ja 
kestlikku arengut käsitlevates küsimustes peame tarbijaid 
tõhusalt teavitama. Ja seega on ettevõtjate ülesanne esitada 
õiget teavet, näiteks ... paljude toodete vastupidavuse , 
parandatavuse, aga ka varuosade kättesaadavuse kohta. Ja 
parandatavuse kohta lisaksin ... parandamine kolmandate  
isikute, mitte tingimata toote müünud ettevõtte poolt ... Nii et 
kõigis neis punktides on minu arvates tõenäoliselt vaja 
õigusakte ... Analüüsime kõiki olukordi, et näha, kas teeme 
jätkusuutlikkuse kohustusega edusamme. ....“ 

Kavandatud vananemine 
„Kui te räägite kavandatud vananemisest, siis arvan, et kui see 
ongi päriselt kavandatud, peab see muutuma 
õigusrikkumiseks ja ametivõimudel peab olema võimalik 
karistada. Me ei kujuta ette selle vananemisloogika 
vabatahtlikku ja ilma tagajärgedeta kasutamist toodete peal.“
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Volinikukandidaat  

ADINA-IOANA VĂLEANI 
kuulamisel võetud kohustused 
Transport 

Volinikukandidaat Adina-Ioana Vălean esines Euroopa Parlamendi ees 14. novembril 2019, et vastata Euroopa 
Parlamendi transpordi- ja turismikomisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida 
käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse 
missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 jätkusuutlik, ohutu ja taskukohane transport. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused. 
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-adina-valean_en
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191114-1300-SPECIAL
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191115RES66601/20191115RES66601.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20191108STO66105/adina-valean-romania
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191113RES66408/20191113RES66408.pdf
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Jätkusuutlik, ohutu ja taskukohane transport 
Koostöö Euroopa Parlamendiga  

„Ma tean, kui oluline oleks, et volinik tugineks Euroopa 
Parlamendi liikmete teadmistele ja kogemustele, ning võtan 
teile ees kohustuse jagada algusest peale ideid ja projekte 
teiega ning me töötame koos kogu õigusaktide  
väljatöötamise ahela ulatuses.“ 

„Kohustun pakkuma häid lahendusi koostööks kõigi 
sidusrühmadega, tegema koostööd parlamendiga, et 
lahendada probleeme ja leida õigeid viise, et inimesed oleksid 
ühendatud, liiguksid taskukohase hinnaga, et meil oleks 
õiglane ja kaasav transport, sealhulgas lennundus.“ 

„[...] Transpordi ja turismi jaoks tuleb palju ära teha, mille kohta 
[...] transpordivolinik peaks võtma kohustuse Euroopa 
Parlamendi ees, ja [arendama] seda tööd ning seejärel 
[arutama] seda volinike kolleegiumis.“ 

Jätkusuutliku ja aruka transpordi strateegia  

„Teen kõvasti tööd liikuvuse ja transporditegevuse  
keskkonnajalajälje vähendamiseks ning hoolitsen selle eest, et 
meie tegevus aitab veelgi kaasa süsinikuheite vähendamisele  
ja õhukvaliteedi paranemisele.“ 

„Toetan väärtusahela partnerlust tööstusega Euroopa rohelise 
kokkuleppe raames.“ 

 „Käin peale, et saavutada lõpuks täielikult välja kujundatud 
ühtne Euroopa taevas. [...] Ma ei lähe selle peale, et ütleksin, et 
vajame vähem lende, vaid peame olema tõhusamad, 
jätkusuutlikumad ja paremad, [meil peab olema] tõhus liikluse 
korraldamise süsteem.“ 

 „Kui rääkida sadamatest, siis ütleksin, et merendus on 
Euroopa jaoks muidugi tohutu äri. Peame seda kaitsma, 
konsolideerima, muutma jätkusuutlikumaks, rohelisemaks, 
kuid see peaks olema osa positiivsest lahendusest – 
keskkonnasõbralikum ja konkurentsivõimelisem [...] kõik meie 
turgudel tegutsevad kolmandate riikide osalejad peaksid 
meie eeskirju austama ja see on ka midagi, osa komisjoni tööst 
jälgida ja veenduda, et see tõepoolest nii ka jääb.“ 

 „[...] kestliku linnalise liikumiskeskkonna kavandamise 
strateegiad [...] ma eelistaksin, et euroopalikku lähenemisviisi 
sellele ja mitte liiga suurt killustatust, sest killustatus on selles 
mõttes halb piiriülestele reisijatele [...] saame näha, kas 
Euroopa tasandil on vaja lisameetmeid.“ 

Välismõju arvessevõtmine / energia maksustamine 

„2050. aastaks tahame olla CO2-neutraalsed ja selleks on vaja 
täiendavat poliitikat ja pingutusi.“ 

„Seega peame osa sellest välismõjust arvesse võtma [...]  
kasutaja peab rohkem maksma selle eest, mis saastab.“ 

 „Võin võtta kohustuse ja öelda, et ma ei välista maksustamist , 
see on täiesti ilmne [...] kinnitan asjaolu, et keskendun sellele, 

kuidas me saaksime arendada ronge ja muuta need 
madalamate hindadega taskukohasemaks.“ 

„Ja siis jätkusuutlikud alternatiivkütused ning seejärel 
maksustamine, see kõik on arutlusel, ma ei taha midagi varjata 
ja kohustun nende kõigi nimel pingutama, et vähendada 
lennunduse heitkoguseid ja muuta raudtee atraktiivsemaks 
transpordivahendiks inimeste ja kaupade jaoks.“ 

Heitkogustega kauplemise süsteemi laiendamine  

„Lennuettevõtjatele saastekvootide vähendamine  
eesmärgiga need aja jooksul kaotada on üks osa minu 
missioonist, mis mulle usaldati, ja saastekvootidega 
kauplemise süsteemi laiendamine merendussektorile on 
midagi sellist, mis toob kaasa väärtusliku muudatuse. Üldiselt 
peaksid oma reisikulud kandma kasutajad, mitte ühiskond 
tervikuna.“ 

„[...] Lennunduse HKS peab heitkoguseid vähendama.“ Meil on 
CORSIA: kui see vastu võetakse, oleme kohe kohustatud selle 
rakendama, et saaksime heitkoguseid tasakaalustada.“ 

 „[...] ELi HKS [...] kohustun ja peaksime kohustuma ühiselt 
võtma kasutusele sellise vahendi, et vähendada heitkoguseid 
merenduses.“ 

„[...] kui me võtame kasutusele merendussektori ELi HKSi [...]  
oleme ettevaatlikud ja proovime säilitada sektori 
konkurentsivõime, sest see on meie jaoks absoluutselt väga 
oluline.“ 

Maantee-, mere- ja õhutranspordi säästvate ja 
alternatiivsete transpordikütuste kasutuselevõtt  

„Teen koostööd liikmesriikide ja erainvestoritega, et oluliselt 
suurendada avalikkusele kättesaadavate laadimis- või 
tankimispunktide arvu. Tahan edendada säästvate kütuste 
kasutuselevõttu maantee-, mere- ja õhutranspordis.“ 

„[...] säästvamate kütuste kasutuselevõttu. Merendussektoris 
[...] oleks mu eesmärk – mu kohustus – toetada praeguses 
etapis säästvamat ja elujõulisemat ning soodustada uut 
tehnoloogilist arengut, uusi teadusprogramme.“ 

 „Nii et meetmete kogum – oluline on CO2-heite vähendada, 
olla keskkonnasõbralikum ja mitte kaotada 
konkurentsivõimet.“ 

 Digitaalne innovatsioon ja peamiste 
transpordisüsteemide jätkuv nüüdisajastamine 

„Selleks et muuta transport ohutumaks, puhtamaks, 
tõhusamaks ja juurdepääsetavamaks, peame täielikult ära 
kasutama digitaliseerimise eeliseid.“ 
„Praegu on kujunemas tõeline digitaalsete lahenduste turg ja 
ma tahan, et EL püsiks liidrina: alates plokiahelast, digitaalsest  
kaardistamisest ja jälgimisest kuni ühendatud ja 
automatiseeritud sõidukite, lennukite ja laevadeni.“ 

„Peame integreerima raudtee uute tehnoloogiate abil 
logistiliste muudatustega, peame avama andmed näiteks 
eeldatavate saabumisaegade kohta ja vajame tingimata uut 
signalisatsioonisüsteemi.“ 

  



Volinikukandidaatide kuulamistel võetud kohustused 
 

 
81 

Sotsiaalne mõõde 

Tekib mõju töökohtadele, seetõttu tähtsustan ma 
investeeringuid ümberõppesse, et hoida näiteks autotööstuse  
piirkondades sotsiaalselt ja majanduslikult edukat arengut.“ 

 „Tahan viia platvormi „Naised transpordis” algatust edasi ning 
soovin soolise tasakaalu ja soolõime potentsiaali head 
edenemist.“ 

 „Peame [inimestele] selgitama ja nende toetuse pälvima, et 
nad ei kardaks, et transpordi moodne tulevik tähendab, et 
keegi jäetakse maha. Olen täilikult sellele lähenemisviisile 
pühendunud ja jälgin kogu käimasolevat tööd.“ 

„Lennundussektor on väga konkurentsivõimeline ... Vajame  
kõigi liikmete osalemist: liikmesriigid, lennuettevõtjad, 
õhusõidukimeeskondade ühendused, töötajate ja tööandjate  
organisatsioonid ning parlament ... Tegelikult ma ütlen, et 
võtan kõik vajalikud meetmed, nii seadusandlikud kui ka 
muud, et lahendada kõik need puudused, kõik need 
probleemid.“ 

 „Ma [tahan] töötada koos oma [kaasvolinikega], et võtta eri 
valdkondades häid meetmeid, et töötajad või 
transpordisektori töökeskkond oleksid kaitstud pettuste ja 
väärkohtlemise ning halbade töötingimuste eest. Sega on see, 
ma ütleksin, humanistlik kohustus.“ 

 Sõjaväeline liikuvus 

„Transporditaristu on Euroopa kaitsestrateegia 
võimaldamiseks ülioluline. Taristusse investeerides ei tohiks 
kahe silma vahele jätta meie vägede ja varustuse paremat  
liikuvust ning tsiviil- ja sõjalistel eesmärkidel kasutatavad 
kahesuguse kasutusega rajatised on meie liidu jaoks suur  
võimalus ja see peaks olema strateegiline valik.“ 

Juhtroll rahvusvahelistel foorumitel 

„Globaalselt mõeldes on valitud presidendi nägemuse s 
geopoliitiline komisjon. Just seda meil ongi vaja. Meil on vaja, 
et Euroopa säilitaks üleilmsel areenil oma mitmepoolsuse. 
Transpordi puhul tähendab see, et Euroopa peab olema 
keskpunkt kõigi naaberpiirkondade jaoks, kuid mis veelgi 
olulisem – üleilmsete tarneahelate ja reisijavoogude jaoks, 
ning see on meie konkurentsivõime seisukohast ülioluline.“ 

„Meie konkurentsieeliseid saab tugevdada, kui tegutseme 
oma rahvusvahelistes organites, nagu Rahvusvaheline  
Mereorganisatsioon (IMO) ja Rahvusvaheline  
Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO), nagu peab, et 
kasutada ära meie edulugude eeliseid.“ 

Koostöö peamiste partneritega 

„Siis on meil lepingud ja lepingutes on eeskirjad, mida tuleb 
jõustada. Ja ma arvan, et meil peavad olema võrdsed 
tingimused meie ettevõtetele ja neile, kes meie turule tulevad 
[...] Sellest saab töö pidev osa.“ 

„[...] me kehtestama jõustama turul konkurentsi, et saaksime  
hea hinnasüsteemi [...] Ma hakkan jälgima ja hindama, mis 
täpselt toimub ja mida ei rakendata, ning proovin 
rakendamise toimima panna.“ 

  „[...] kus edenemist ei toimu, alustame muidugi  
rikkumismenetlusi.“ 

 „Me kõik teame seda vaidlusküsimust, mis teil on Gibraltari 
lennujaamaga [...]. pole muidugi kahtlust, et kui toimub Brexit, 
olen ma Euroopa Liidu liikmesriikide volinik.“ 

Üleeuroopaline transpordivõrk 

„Olen olnud vastu praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
kärbete ja kinnitan teie ees, et kaitsen Euroopa ühendamise  
rahastu eelarvet järgmises finantsraamistikus.“ 

„Peame välja ehitama põhivõrgu, peame toetama 
lennujaamade ja sadamate rolli piirkondades ja kohtadel.“ 

„Samuti kavatseme 2021. aastal vaadata läbi 20 võrgu 
suunised. Ma tean, et on olemas kohustus [...] peame paremini 
panustama selles võrgustikus esile kerkivatesse projektidesse, 
eriti raudtee puhul.“ 

„[...] luua kõigi menetlustega tegelemiseks üks asutus [...] võib 
tekitada lisakihi bürokraatiat [...] seda me ei taha, ning 
kehtestada rakendamiseks veel lühemad perioodid, näiteks 
kaks aastat.“ 

Puuduvad taristuühendused ja ühenduslülid  

„Seega peame investeerima ühelt poolt taristusse endasse – 
mitmeliigilisusesse.“ 

 „Ühenduvus on endiselt kõige olulisem küsimus ja me 
kavatseme ühenduvusse investeerida. Nagu ma juba varem 
mainisin, tuleb kohalikke või piirkondlikke lennujaamu ja 
sadamaid Euroopa Liidu konkurentsipoliitika raames rohkem 
toetada.“ 

„Ma pooldan öörongide kasutamist, kui neil on 
konkurentsieelis, ja öörongide puhul võib kasutada avaliku 
teenindamise kohustust.  

Taskukohane, usaldusväärne ja kõigile kättesaadav 
transport 

„Tahan edendada liikuvust kui teenust, muuta tavapärast e  
isiklike sõiduautode alternatiivid taskukohaseks, kohandada 
taristut ning võtta omaks nutikad ja koostööl põhinevad 
lahendused.“  

Ohutusstandardid 

 „25 000 liiklussurma aastas on lihtsalt vastuvõetamat u. 
Peaksime seadma ühise eesmärgi vähendada surmade ja 
raskete vigastuste arvu 2030. aastaks 2020. aastaga võrreldes 
poole võrra. Rakendan kõik olemasolevad vahendid, et 
veenda ministreid, investoreid ja arendajaid seda turvalisuse  
lubadust püsivalt kohustuseks võtma, ja mul on vaja, et te 
mind selles püüdluses toetaksite.“  
„Arvan, et võtame kohustuseks nullvisiooni, mis tähendab, et 
2050. aastaks on surmade arv null. On olemas strateegia, mille 
me paika paneme ja kavatsen seda jõuliselt edendada.“ 

Reisijate õigused 

„Piiratud liikumisvõimega reisijad peavad saama liikuda sama 
hõlpsalt kui kõik teised. Äärepoolseimate piirkondade  
elanikud tuleb paremini ühendada meie transpordivõrguga ... 
Euroopas on praegu väga ulatuslik reisijate õiguste raamistik, 
kuid me peame seda edasi arendama.“ 
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Volinikukandidaat  

HELENA DALLI  
kuulamisel võetud kohustused 
Võrdõiguslikkus 

Volinikukandidaat Helena Dalli esines Euroopa Parlamendi ees 2. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis 
esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle 
Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 võitlus diskrimineerimisega ning töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitlev direktiiv 
 puuetega inimeste õigused 
 Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegia ja rahvusvaheline partnerlus: naiste ja tüdrukute 

mõjuvõimu suurendamine 
 koostöö Euroopa Parlamendi ja teiste volinikega   

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avaliku 
kuulamise stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63301/20191003RES63301.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62434/20190927RES62434.pdf
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Võitlus diskrimineerimisega  

Võrdõiguslikkus kõigile 

„Oma töös tahan keskenduda peamiselt kolmele 
tegevussuunale: võitlus diskrimineerimise vastu igas mõttes; 
naiste kaasamine ja nende mõjuvõimu suurendamine ; 
võrdõiguslikkuse ja täieliku osaluse edendamine. Kõik need 
naised ja mehed, rassilised ja etnilised vähemused, usulised ja 
mittereligioossed vähemused, puuetega inimesed, eakamad 
ja nooremad inimesed ning LGBTI-inimesed.“ 

Võrdõiguslikkust käsitlevad õigusaktid 

„Teen kõik endast oleneva, et edendada võrdõiguslikkuse  
valdkonna peamisi õigusakte.“ 

„Ministrina osalesin nõukogu lõpututes aruteludes 
ettepanekute üle, mida on liiga kaua blokeeritud. 
Diskrimineerimisvastase horisontaalse direktiivi ettepanek 
esitati rohkem kui 11 aastat tagasi. Naissoost juhatuseliikmete 
direktiiv pärineb 2012. aastast. Ettepanek ELiga ühinemiseks 
Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsiooniga tehti 
2016. aastal. Kuidas ma seda meie kodanikele seletan? Kui mul 
ei peaks olema selles kontekstis võimalik lahendamat a 
komistuskivisid kõrvaldada ja veenda nõukogus järelejäänud 
skeptilisi liikmesriike, ei hoidu ma uute abinõude otsimisest ja 
uue õigusakti ettepaneku esitamisest.“ 

Võrdse kohtlemise direktiiv (diskrimineerimisvastane 
direktiiv)  

„Kõigepealt ootan ära, milliseid tulemusi annab 24. oktoobril 
toimuv EPSCO koosolek, kus peaks seda 
diskrimineerimisvastast direktiivi arutatama, ja jätkan siis 
sealt. Minu tahtmine on see direktiiv blokeeringu alt 
vabastada.“ 

„Nii et muidugi on see väljakutse, nagu te teate, kuna 
nõukogus on vaja ühehäälsust, kuid räägin kõigi 
asjassepuutuvate ministritega, sest peame leidma kiire 
edasimineku tee.“ 

„Selgitan, et seksuaalne sättumus ei ole valik, nii et kui see on 
põhjus, miks direktiivi blokeeritakse, tahan sellest aru saada.“ 

Võrdõiguslikkuse horisontaalne edendamine 

„Soolõime on tee edasi.“ 

Võrdõiguslikkuse rakkerühm 

„Selle komisjoni mandaadi volituste esimese kolme kuu 
jooksul loon võrdõiguslikkuse töökonna, mida haldavad kõigi 
peadirektoraatide kõrgemad ametnikud. Sellele antakse  
keeruline ülesanne ehitada kiiresti üles valdkondadevaheline  
lähenemisviis võrdõiguslikkusele kogu ELi poliitikas.“ 

 Romade raamstrateegia 

„See raamistik on lõpule jõudmas ja me hakkame seda 
strateegiat läbi vaatama. Seepärast soovin külastada roma 
asundust, et saaksin rohkem teada sellest, mida ma läbi 
vaatan, ja me hindame, kuidas oleks kõige parem 

järelmeetmeid võtta. 2020. aasta järgse perioodi raamistikus 
paneme suuremat rõhku ka romavastasusele. Võin teile 
kinnitada, et selles valdkonnas tehakse palju tööd.“ 

Puuetega inimeste õigused  
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
rakendamine 

„Kohustun tegema kõik endast oleneva, et tagada ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni täielik 
rakendamine ja seda ilma eranditeta. Samuti hoolitsen 
puudeküsimuse süvalaiendamise eest, sealhulgas ka 
töökonna kaudu, ning laiendan ka võrdõiguslikkuse  
kontrollimise põhimõtet. Lisaks, nagu mul oli võimalus teile 
öelda, teen tihedat koostööd puuetega inimeste küsimustega 
tegeleva fraktsioonidevahelise töörühma ja Euroopa 
puuetega inimeste foorumiga.“ 

Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 

„Nagu ma ütlesin, tuleb meil nüüd strateegiat hinnata, et 
näha, mis on tehtud, mida tuleb teha ja mida tuleks paremini 
teha.“  

Puudeküsimuse süvalaiendamine  

„Pean esmatähtsaks puuetega inimeste kaasamist. Ma 
hoolitsen selle eest, et kõikides ELi valdkondlikes õigusaktides 
pöörataks tähelepanu puude küsimusele.“ 

„Jah, puue võetakse soolise võrdõiguslikkuse strateegiasse, 
sest jälle räägime süvalaiendamisest.“  

Komisjoni ettepanekute vetostamine 

Oma vastuses küsimusele, kas ta on valmis panema veto igale 
komisjoni ettepanekule, mis on vastuolus kaasamise  
õigusega, kas ta on valmis peatama kõik kaasamist takistavad 
õigusakti ettepanekud ja kas ta paneb veto komisjoni 
ettepanekutele seoses nende võimaliku mittevastavusega 
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile, ütles 
volinikukandidaat:  

„Minu vastus on jah.“  

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegia 
„Esitan uue Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegia, mis 
sisaldab nii uusi seadusandlikke ettepanekuid kui ka kaasavai d 
poliitikameetmeid.“  

„[...] see soolise võrdõiguslikkuse strateegia hõlmab palkade  
läbipaistvust, osalejate soolist jaotust, palga- ja pensionilõhet 
ning naistevastast vägivalda. Selles käsitletakse soolisi 
stereotüüpe, sest nagu te teate, ei ole seadusloomel mõtet, 
kui me ei muuda hoiakuid ja kui me ei muuda kultuuri, nii et 
strateegias on erijaotis selle kohta, kuidas soolisi stereotüüpe 
käsitleda. Samuti tuleb sinna peatükk töö- ja eraelu 
tasakaalustamise kohta.“ 

„Võtan ka sidusrühmade seisukohti arvesse.“ 
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Sooline palgalõhe  

„Poliitilistes suunistes nähakse ette, et selle komisjoni esimese 
100 päeva jooksu esitame meetmed, millega kehtestada 
palkade läbipaistvuse siduvad meetmed. See on meie töö võti, 
panustada terviklikku poliitikasse, et vähendada soolist 
palgalõhet. See tähendab astuda vastu püsivatele 
stereotüüpidele, suurendada naiste mõjuvõimu otsuste  
tegemisel, tagada töö- ja eraelu tasakaalu käsitlevas direktiivis 
sätestatud õiguste rakendamine ja kasutamine (eriti isade  
poolt) ning võidelda tasustamata tööst tuleneva soolise 
pensionilõhe vastu.“ 

„Ma rõhutan, et jätkame tööd soolise palgalõhe ja 
pensionilõhega. 

Ka soolise võrdõiguslikkuse strateegiasse tuleb jaotis palkade  
läbipaistvuse kohta, samuti võrdse väärtusega töö eest võrdse 
töötasu tagamise meetmed. Me teame, et sooline palgalõhe  
põhjustab pensionilõhe, mis võib olla kuni 36%.“ 

„Jah, muidugi, sotsiaalpartnerid on väga olulised [...] et nad on 
osa sellest poliitikast, sellest ettepanekust, mille me esitame.“ 

„Ning jah, muidugi on meil olemas mõõtevahendid ja 
näitajad, et vaadata, kuidas saaksime edasi tegutseda, 
tulemusi hinnata ja üle vaadata, muudatusi ja parandusi teha.“  

Naissoost juhatuseliikmete direktiiv 

„Jah, kindlasti töötan selle nimel, et vabastada naissoost  
juhatuseliikmete direktiiv blokeeringu alt. [...] ma suhtlen 
liikmesriikidega ja veenan neid nõukogus selle toimiku 
blokeerimise lõpetamise lisaväärtuses.“ 

„Arvan, et see on tasakaalustatud ettepanek, ja ma kohtun 
kõigi ministritega, kellel on selle ettepaneku suhtes 
reservatsioone, ja nõuan üldist lähenemisviisi nõukogus.“ 

Koduabiliste ekspluateerimine 

Küsimusele, kas ta kavatseb võtta meetmeid koduabiliste, 
sealhulgas võõrtöötajate töötingimuste parandamiseks, 
vastas ta:  

„Jah, muidugi, see on valdkond, millega tuleks tegeleda ja 
millega tegeletakse [...] rakkerühm on koht, kus saame koos 
töötada.“  

[...] on olemas rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv [...] kaitse on 
olemas, kuid peame vaatama, kuidas selle direktiivi 
rakendamist kontrollida. Seetõttu peaksin ka selles küsimuse s 
teiste volinikega koostööd tegema.“ 

Soolõime 

„Tegelen edasi ja arendan ka vajalikke vahendeid, et viia 
soolõime kogu ELi poliitikas teisele tasemele. Nagu te teate, 
hakkab ka sellega tööle rakkerühm, kes töötab kõigis 
peadirektoraatides, et soolõime tõesti teoks saaks. 

Soolised stereotüübid 

„Stereotüübid on väga oluline teema ja tegelikult käsitletakse 
seda meie soolise võrdõiguslikkuse strateegias.“ 

„Jätkan kogu oma mandaadi kestel naiste mõjuvõimu 
suurendamist ja jälgin – koos liikmesriikidega –, et sooliste 
stereotüüpide vastu võideldakse.  

„Mis puutub klaaslage, siis jah, seda on endiselt väga palju. [...]  
Olen kindlal veendumusel, et peaksime stereotüübid kaotama 
ning teaduses, tehnoloogias, inseneerias ja matemaatikas 
(STEM) peaks olema rohkem naisi. Muuseas, ma olen ju see 
inimene, kes propageeris ÜROs rahvusvahelist teaduses 
osalevate tüdrukute ja naiste päeva. [...] STEM on mulle 
südamelähedane ning naiste ja tüdrukute kaasamine STEMi – 
tüdrukud õppima ja naised, kes on juba seal, otsuseid 
tegevatele ametikohtadele STEMis.“ 

Barcelona eeskirjad:  lastehoid 

„Ma [...] jälgin – koos liikmesriikidega – et [...] lastehoiu- ja 
hooldusrajatisi parandatakse.“  

Küsimusele komisjoni strateegia kohta Barcelona eesmärkide 
saavutamiseks vastas Helena Dalli:  

„Jah, me peame selle kallal töötama. Peame leidma 
võimalused tagada vähemalt taskukohane lastehoid.“ 

„Kindlasti nõuan [...] rahalisi vahendeid, et tulla välja 
meetmetega, mis aitaksid inimestel kasutada taskukohast  
lastehoidu.“ 

Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused  
„Olen pühendunud feminist ja teil on minu sõna, et teen kõik 
endast oleneva seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste kaitseks. Seega teen koostööd 
rakkerühmaga, et süvalaiendada seksuaal- ja 
reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi, eriti dialoogis 
tervishoiuvolinikuga.“ „Peame täitma ka ÜRO kestliku arengu 
eesmärgid, mis käsitlevad naiste tervist ja üldist juurdepääsu 
seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule ning pereplaneerimisele 
ja haridusele.“ 

Töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitlev 
direktiiv 
Rakendamine  

„Võrdõiguslikkuse volinikuna jälgin tähelepanelikult, et töö- ja 
eraelu tasakaalustamist käsitlevat direktiivi rakendataks kõigis 
liikmesriikides täielikult ja nõuetekohaselt.“  

„Ma jälgin liikmesriike – et näha, kuidas nad seda direktiivi 
rakendavad, ja võib-olla isegi korraldada seminare ja 
ettekandeid –, et suurendada teadlikkust selle teema kohta ja 
teadvustada neile, et see annab töökohale lisaväärtust .  
Kavatsen suunata ELi rahastamisvahendeid sellisele 
teadlikkuse suurendamisele.“ 

Vastuses küsimusele, mida ta soovitaks, et kaotada sooline 
ebavõrdsus hoolduspuhkust võtvate inimeste vahel, ja mida 
ta soovitab teha, et perekonnad ei riskiks vanemapuhkuse  
võtmisel vaesusse jäämisega, ja kuidas ta paneb liikmesriike 
tagama, et see puhkus on korralikult tasustatud, ütles 
volinikukandidaat:   

„Mõistagi tahame teha rohkem ja nagu ma mainisin, 
vaadatakse direktiiv kolme aasta jooksul läbi.“  

„Kui oleme direktiivi läbi vaadanud ja näeme, kuidas see 
toimis, ja kui selle avamiseks on – ja tõenäoliselt on – ruumi, 
siis kaalume teie esitatud ettepanekuid.“ 
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Sooline vägivald ja parem tugi ohvritele 
„Esimesena keskenduksin [pigem] Istanbuli konventsiooni  
ratifitseerimisele. Keskendugem kõigele sellele, kuid pean ka 
ütlema, et naistevastase vägivalla Euroopa kuriteoks 
muutmiseks on vaja samuti ühehäälsust, seega oleme 
põhimõtteliselt samas olukorras. Samuti saame tugevdada 
ohvrite õiguste direktiivi – ja selles küsimuses pean tegema 
koostööd volinikukandidaadi  

Reyndersiga. Saame tugevdada muid kui seadusandlikke  
meetmeid, et võidelda naistevastase vägivalla vastu, kuid 
minu eelistatud tee on konventsiooni ratifitseerimine ELis.“ 

„Jah, muidugi, see lisatakse soolise võrdõiguslikkuse  
strateegiasse. Käsitleme strateegias ka naistevastast  
vägivalda internetis.“  

Rahvusvaheline partnerlus: naiste ja 
tüdrukute mõjuvõimu suurendamine 
„Tagan, et Euroopa Parlamenti teavitatakse korrapäraselt, 
eriti enne tähtsündmusi ja rahvusvaheliste läbirääkimiste  
olulistes etappides minu vastutusalasse kuuluvate s 
valdkondades.“ 

Koostöö Euroopa Parlamendiga 
„Kavatsen töötada dialoogis teie, Euroopa Parlamendi  
liikmete, samuti liikmesriikide ja kodanikuühiskonnaga. 
Kavatsen teha koostööd kõigiga, näitamata kellegi peale 
näpuga, et edendada seda valdkonda nii Euroopa Liidus kui 
ka väljaspool.“  

„Tahan suhelda konkreetsetes valdkondades igaühega teist.“  

Koostöö teiste volinikega   
„Oleme volinikukandidaat Schinasega ühel meelel, et 
võrdõiguslikkus on Euroopa eluviis.“ 

„Teie mainitud küsimused [töö- ja eraelu tasakaalustami st  
käsitlevas direktiivis] on küsimused, mida ma pean arutama 
volinikukandidaat Schmitiga, samas saame arutada teie 
mainitud töötingimusi ja siis näeme [...], kuidas saame  
pakkuda edasisi võimalusi.“ 

„Tegelikult olen volinikukandidaat Schmitiga nendest  
olukordadest [naiste ebakindel töö] juba rääkinud.“  

„Samuti saame tugevdada ohvrite õiguste direktiivi – ja selles 
küsimuses pean tegema koostööd volinikukandidaat  
Reyndersiga.“
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Volinikukandidaat Thierry Breton esines Euroopa Parlamendi ees 14. novembril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) liikmete 
küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused 
kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud 
president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 digitaalmajandus ja ühiskond; 
 Euroopa tööstus ja ühtne turg, mis on tulevikuks valmis, ning 
 kaitsetööstus ja kosmos. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused. 
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Digitaalmajandus ja ühiskond  

Euroopa tehnoloogilise suveräänsuse tugevdamine 

„Homset kasvu on vaja kiiresti ette valmistada, investeerides 
täna tuleviku elutähtsatesse tehnoloogiatesse. Pean silmas 
muidugi 5G-d, kuid ettevalmistusi tuleb hakata tegema ka 6G, 
tehisintellekti, pilve- ja juba ka pilvejärgse, 
servandmetöötluse, asjade interneti, mõistagi  
küberturvalisuse, plokiahela jaoks [...]. Ja seejärel – see ei üllata 
neid, kes mind tunnevad – kvanttehnoloogiate jaoks.“ 

„Mis puudutab strateegilist suveräänsust, peame koos Mariya 
Gabrieliga kiirendama Euroopa Innovatsiooninõukogu 
väljakujundamist, mis on omamoodi Euroopa DARPA, mida 
me oma maailmajaos vajame.“ 

„Peame investeerima suuri summasid peamistesse  
tehnoloogiatesse. Need puudutavad ilmselgelt kõike, mis 
seostub tööstusomandiga, aga ka küberturvalisust, sest selles 
küsimuses muutub küberturvalisus oluliseks teemaks.“ 

„Esiteks on ülimalt oluline mitmekesistada tarneallikaid. 
Tuletan teile meelde, et 2017. aastal avaldati 27 kriitilise 
tähtsusega ainet. Uut väljaannet on oodata 2020. aastal, ma 
uurin seda tõesti tähelepanelikult, sest see on teema, mida ma 
hästi tunnen. Vaatan seda väga kiiresti.“ 

Tehisintellekt ja uus digiteenuste õigusakt  

„Seega tutvustame koos Margrethe Vestageriga saja päeva 
jooksul tehisintellekti Euroopa raamistikku. Tahan sellele 
lisada ühise andmeturu loomise Euroopa strateegia.“ 

„Ma ei ütle, et hakkame nende 100 päeva jooksul reguleerima. 
Vaatame, mida kolleegium ütleb, ma uurin, mis toimub.  Olen 
väga toetav, kuid praegu ei räägi ma regulatsiooni poolt. 
Esiteks tahaksin, et prooviksime koos vaadata, kujundada 
koos visiooni, et saaksin seda muidugi teiega jagada. Me 
konsulteerime selle saja päeva jooksul palju ja parlament  
kaasatakse sellesse arutellu täielikult, sest te esindate meie 
511 miljonit kaaskodanikku, teil on oma sõna öelda, me 
kuulame seda, see on kindel. Ilmselgelt saavad meil varuks 
olema, ma ütleksin, suunised, et teada, mida me saame teha ja 
mida mitte [...].“  

„Andmed on mu elu, nii et võite olla kindel, et tahan Euroopat, 
kes valitseb oma andmeid, kes saab neid ka selgete 
kriteeriumide kohaselt jagada, eriti praegu tööstuslikus 
aspektis on see hädavajalik asjade interneti ja algatuse  
„Industry 4.0“ jaoks.“ 

„Tööstuse tehisintellekt on absoluutselt suur probleem, see 
ületab algatust „Industry 4.0.“ 

„Ma ütlen teile, me pole tehisintellekti sõda ameeriklaste ja 
hiinlaste vastu sugugi kaotanud. Ma olen kohal, loodetavasti  

koos kõigi nende inimestega maailmajao neljas ilmakaares, 
kes minuga selle võitluse kaasa teevad. See on mu sügav 
veendumus.“ 

„Tänan, et lubate mul selgitada. Võtan endale kohustuse mitte 
seada kahtluse alla [e-kaubanduse direktiivi piiratud vastutuse  
klauslit].“ 

„[Vaadates tulevikku] hõlmab ka siseturu eeskirjade arengut, 
mis tuleb välja kujundada, pidades silmas meie ettevõtete 
tegelikke vajadusi. Seda tehakse digiteenuste õigusakti abil, 
mille eesmärk on reguleerida eelkõige suuri digitaalseid 
platvorme.“ 

„[...] viidates digiteenuste õigusaktile ja e-kaubanduse  
direktiivi võimalikule muutmisele [...] ei hakata ilmselgelt 
kehtestama üldist järelevalvet, päritolupõhimõtet ei hakat a 
läbi vaatama ega vastutust muutma. On selge, et tegelema 
hakatakse platvormide kohustuste ja vastutusega.“    

„Tutvustan meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskava.“ 

Küberturvalisuse ühtne turg ja ühine küberüksus  

„Küberturvalisuse mõõde on loomulikult hädavajalik, et 
vältida meie inforuumi lagunemist ühel päeval. See on teema, 
mis on mulle juba pikka aega südamelähedane, nagu te kõik 
teate, ja millega ma kavatsen portfelli kõikide komponentide  
lõikes ise tegeleda. See puudutab kõiki siseturul toimuvaid 
tegevusi, otsast lõpuni. Seetõttu on see selgelt struktureeriv.“ 

„Peame endalt küsima küberturvalisuse probleemi kohta, 
sealhulgas esemete valmistamisel [...]. Nii et 
sisseprojekteeritud küberturvalisus on küsimus, milles ma 
tõesti tahan teiega koos töötada, sest minu arvates peame  
sellega kaugemale minema.“ 

Euroopa tööstus ja ühtne turg, mis on tulevikuks 
valmis  

Euroopa tuleviku pikaajaline strateegia  

„Selleks töötan kolme peamise prioriteedi kallal. Esiteks ühtse 
turu nüüdisajastamine. Teha on veel palju ja me teame seda. 
Meil on vaja kriitilist massi. Piire tuleb ilmselgelt langetada 
[...].“ 
„Selles portfellis on ülioluline see, et kõik meie ärisektorid on 
majandusse kaasatud – teenused nende paljususes, tööstus 
(ja tööstus koosneb ilmselgelt 99,8% ulatuses VKEdest, kuid 
need on ka kultuuritööstus ja muidugi turism) – ja 
digitaalvaldkond mõjutab neid. Ja seega on minu roll 
tõepoolest olla kõikjal osaleja, kes aitab kogu meie tööstusel 
muutuda.“ 
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Ringmajandus  

„Panustan koos kõigi oma kolleegiumi kolleegidega 
sihiteadlikku rohelisse kokkuleppesse, mille eesmärk on 
muuta Euroopa 2050. aastaks esimeseks CO2-neutraalseks 
maailmajaoks. Ja koos Frans Timmermansiga viin ,a kokku 
„rohelise kokkuleppe“ tööstuse samba, uue ringmajanduse  
strateegia, ümberorienteerumise riigihankepoliitikale või 
ikkagi ülemineku nullheitega sõidukitele, sest peame  
kogemustest õppima ja Dieselgate’ist välja pääsema. 

„Mis puudutab ülejäänusse, on minu tegevuse keskmes 
roheline poliitika. Ütlesin, et hakkame investeerima tohutult 
siirdetehnoloogiatesse [...] see on teema, milles Euroopa saab 
võita, peab võitma ja võidab.“ 

VKEde strateegia ja VKEde saadik 

„Minu roll on kaitsta ka VKEsid, idufirmasid ja toetada uusi  
tööhõivevorme, tagades õiglase konkurentsi teistest 
maailmajagudest pärit hiidudega ja tagades eelkõige, et kõigil 
on sotsiaalsed õigused.“ 

„Peame aitama VKEdel nende vahenditega kohaneda, kuid ka 
kõigi vahenditega nende elu lihtsustama, et nad saaksi d 
siseturul ja selle abil kasvada, näiteks hõlbustade s 
juurdepääsu sihtotstarbelistele rahastamisvõimalustele , 
riigihangetele või aidates neil oma teadmisi kaitsta.“ 

„[VKEde strateegia viis komponenti on:] Esimene punkt on 
regulatiivsete ja haldustõkete kõrvaldamine. Teine punkt on 
hilinenud maksmise direktiivi kohaldamise parandamine. See 
on endiselt ligi 30% VKE-pankrottide põhjus. Kolmas punkt on 
VKEde rahastamise aktiivne toetamine. Ja töövahendeid on, 
me suurendame seda. Neljas punkt on ühtse turu 
kohandamine VKEde erijoontega, me rääkisime tõketest. Ja 
siis on viies punkt on oskuste, eriti digitaaloskuste  
arendamine. Ma ütlesin seda ja see on väga oluline. 
Varem ma sellest ei rääkinud, aga ka see on väga tähtis: 
jätkusuutlikkus. Sest ilmselgelt, kui me räägime hoonest, on 
seal kõik, mis on soojustus, nullenergiahooned, CO2 nullheide. 
See tähendab palju oskusi, mida omada. Seda teemat olen 
juba arutanud volinik Nicolas Schmitiga; selles viimases 
punktis hakkame mõistagi koostööd tegema. Ja siis ütlen seda 
uuesti, kuid see on oluline teema, VKE saadik, keda ma ei ole 
mõistagi veel ametisse nimetanud, ma ei ole veel kedagi  
näinud, see on väga ennatlik – täidab väga olulist rolli, olles 
komisjoni kontaktisik kohapeal.“ 

Ühtse turu igapäevane toimimine 

„Hakkan töötama [...] siseturu nüüdisajastamise kallal. Teha on 
veel palju. Peame saavutama kriitilise massi, Mõistagi peame  
tõkked madalamale laskma [...].“ 

„[...] digitaalvaldkond mõjutab kõiki meie majanduse  
sektoreid [...]. Seepärast on minu ülesanne aidata kogu 
tööstust selle ümberkujundamisel.“  

„Ütleksin, et selles portfellis tahan ma ühtse turu jaoks 
kolmetaktilist mootorit, mis tähendab kaitset, 
ümberkujundamist ja siis tulevikku vaatamist.“ 

„Eelkõige kaitse, nii et siseturu ja sellega seotud eeskirjade 
kohaldamine võimaldaks miljonite toodete müümist ja 
ostmist iga päev, tagades samal ajal tarbijakaitse. Siseturu 
kaitse on mõeldud ka nendele Euroopa töötajatele, kes saavad 
oma kvalifikatsiooni tunnustamise kaudu vabalt osutada oma 
teenuseid kõigis liidu liikmesriikides.“  

„Samuti peame tagama siseturu eeskirjade nõuetekohase  
kohaldamise, et need võiksid jätkuvalt edendada lähenemist 
ja kasvu kõigi liidu riikide jaoks. Rõhutan kõiki riike, 
kahjustamata seejuures töötajate kaitset ja nende 
töötingimusi.“ 

„Samuti hoolitsen selle eest, et ühtne turg kaitseks 
väliskonkurentsi eest, juhul kui see on ebaaus.“ 

„Küsimus on selle muutuse ennetamises ja sellega 
kaasaskäimises, mis on ühtlasi ka võimalus aidata kõiki neid, 
kellel on vaja uute töökohtade jaoks kvalifikatsiooni saada või 
ümber kvalifitseeruda või ümber õppida. Kolmas väljakutse, 
sotsiaalne väljakutse, on minu  portfellis sama oluline kui kaks 
teist, keskkonna- ja digitaalprobleemid.“ 

„Tahaksin väga selgelt märkida, et olen uute tõkete vastu. See 
on tundlik teema. Mõnikord oleme näinud tõkete tõstmist ja 
mõned riigid ei ole mänginud reeglite järgi. Seetõttu toetan 
parlamenti püüdlustes tagada eeskirjade järgimine.“ 

„Tahaksin väga selgelt öelda, et ma ei kavatse teenuste 
direktiivi uuesti avada. [...] Siiski plaanin selle rakendamist  
parandada, sest see on olemas ja seda tuleks kohaldada 
eeskirjade kohaselt.“ 

„Võitlen piirkondliku protektsionismi vastu.“  

„Võtan rõõmuga vastu kohustuse [kõrvaldada piiriüleste 
teenuste osutamise takistused].“  

Võrdsed võimalused  

„Lubage mul selle kohta öelda, et me peame toetama uut 
Euroopa kasvustrateegiat. Ühtsel turul peaksid olema 
soodsad eeskirjad kõigile ettevõtjatele ja ma rõhutan – kõigile 
ettevõtjatele.  Väikestele, keskmistele ja suurtele.“ 
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Kaitsetööstus ja kosmos  

Järelevalve Euroopa Kaitsefondi üle 

„Ilmselgelt on kaitse teema vaieldamatult oluline punkt tänu 
Euroopa Kaitsefondile, millest saavad kasu – olen selle suhtes 
eriti tähelepanelik – kõik VKEd.“ 

Tugev ja innovaatiline kosmosetööstus 

„Lubage mul selgelt öelda: kosmosetööstus on absoluutselt  
hädavajalik. Euroopa on kosmosetööstuse poolest maailma 
teine maailmajagu ja jääb nii. See on oluline meie autonoomia 
ja iseseisvuse jaoks.“ 

„Oma tuleviku kujundamiseks peab ta lõpuks näitama 
ambitsioonikus kaitsetööstuses, kosmosevaldkonnas. 
Mõistagi peab Euroopal olema autonoomne juurdepääs 
kosmosele, kuid ta peab ka jätkama investeerimist 
maailmatasemel süsteemidesse, nagu Copernicus või Galileo. 
Mõistagi hakkan ma selle kallal tööle.“ 

Turism 

„Meie eesmärk peab olema luua [...] väärtusahela strateegia ja 
väärtusahelad kõigis sektorites, [sealhulgas] turism, mis peab 
saatma kogu ökosüsteemi ümberkujundamist, seistes 
vastamisi massiturismi ja uute platvormide tekkimisega, et 
Euroopa jääks turismisektoris maailma esimeseks sihtkohaks.“   

Huvide konflikt ja eetika 

„See tähendab väga täpselt, et müüsin turul kõik mulle 
kuulunud aktsiad, isegi enne, kui teie juurde tulin. Ühtlasi  
loobusin kõigist oma volitustest, ütlen, kõigist. [...] Ka selles 
punktis tahan selgelt öelda: see võimalus on täiesti võimatu. 
On olemas eeskirjad, milles need küsimused on Euroopa 
Komisjonis prognoositus. Need on väga konkreetselt volinike 
käitumisjuhendi artiklid 2.6 ja 4. Nagu ka kõiki teised volinikud, 
järgin neid kohusetundlikult ja läbipaistvalt. Niisiis, vastaval t  
käitumisjuhendis sätestatule, taandan ma ennast kokkuleppel  
presidendiga automaatselt kõigist finantsküsimustest seoses 
ettevõttega, kust ma just lahkusin, või mõnega selle 
tütarettevõtjatest.“ 
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Volinikukandidaat  

YLVA JOHANSSONI 
kuulamisel võetud kohustused 
Siseasjad  

Volinikukandidaat Ylva Johansson esines Euroopa Parlamendi ees 1. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, 
mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse 
missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 üldine lähenemisviis; 
 ühised Euroopa väärtused; 
 uus algus rände valdkonnas ja 
 sisejulgeolek 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
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Üldine lähenemisviis 
„Olen pühendunud kindlale ja tõenduspõhisele [...] poliitika 
kujundamisele oma portfellis hõlmatud valdkondades. Minu 
eesmärk on rakendada oma portfelli raames tulevaste 
ettepanekute ettevalmistamisel parema õigusloome  
põhimõtteid.“ 

„[...] minu jaoks on oluline, et kõigis meie meetmetes oleks 
sooline perspektiiv.“ 

Ühised Euroopa väärtused 
„Euroopa Liit põhineb väärtustel ja need peavad olema meie 
juhtpõhimõtted. Ma ei kaitse neid väärtusi ega propageeri 
neid kõva häälega mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka 
ülejäänud maailmas. Minu jaoks on ülioluline kaitsta meie 
demokraatiat populismi ja ekstremismi eest ning alati võtta 
sõna inimõiguste kaitseks.“ 

„Lapse parimad huvid ja sooline perspektiiv on meie tegevuse 
eeltingimused ja need peavad olema esindatud kogu meie 
poliitika kujundamises ning seda ma teile kinnitan.“ 

Uus algus rände valdkonnas 

Uus rände- ja varjupaigapakt 

„Mu peamine prioriteet [...] on uue rände- ja varjupaigapakt i  
väljatöötamine. See kujuneb keerukaks, kuid [...]  
ebaõnnestumine ei ole variant [...] Meil peab olema ühine 
Euroopa rände- ja varjupaigapakt.“ 

„Pean toetuma liikmesriikide valmisolekule ümberasustatud 
rändajaid vastu võtta. Viimastel aastatel on ELis 
ümberasustamiste arv kasvanud. Olen selle üle uhke. Arvan, et 
peaksime seda teed jätkama [...]“ 

 „[...] lubage mul üks asi selgeks teha: solidaarsusmehhani sm 
ei ole Euroopa Liidus vabatahtlik ega peakski olema.“ 

Varjupaigaeeskirjade reformi taaskäivitamine 

„[...] igal liikmesriigil on kohustus oma varjupaigataotluse d 
vastu võtta, neid taotlusi menetleda ja kindlaks teha, kas 
inimesed naasevad või kas tagasisaatmine on tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtte kohaselt võimatu. [...]  
Komisjon saab liikmesriike sellega tegelemisel aidata ja 
hõlbustada, kuid [...] See on iga liikmesriigi enda teha. 
Komisjon seda teha ei saa.“ 

Kaotada varjupaiga- ja tagasisaatmiseeskirjade vahelised 
lüngad 

„Kuigi peame austama oma väärtusi ja õiguslikke kohustusi  
nende ees, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, peame tagama 
ka nende tagasisaatmise, kellel ei ole õigust jääda. Eelmisel 
aastal lahkus vaid üks kolmandik nendest, kellele oli tehtud 
ettekirjutus riigist lahkumiseks.“ 

 „Jah, ma suurendan tagasisaatmise valdkonnas tehtavaid 
jõupingutusi. Ma arvan, [...] me peame olema selgemad, meil 
peavad olema paremad protsessid ning me peame kaotama 
lüngad nende vahel, kellel on õigus jääda ja kes peavad tagasi  
pöörduma.“ 

 Ma tõesti arvan, et peaksime välja töötama rohkem 
tagasivõtulepinguid kolmandate riikidega. See on väga 
oluline aspekt ja komisjon saab aidata seda üles ehitada. Ma 
tean, et mõnel juhul on liikmesriikidel oma lepingud, ja ma 
arvan, et vajame ka koostööd komisjoni ja liikmesriikide vahel, 
et leida kõige tõhusam viis tagasivõtmiseks, sest meil on seda 
vaja.“ 

Otsingu- ja päästetööd 

„Uue rände- ja varjupaigapakti ülioluline element on 
jätkusuutlikum, usaldusväärsem ja püsivam lähenemisviis 
otsingu- ja päästetöödele. Mul on selge ülesanne asendada 
ajutised lahendused.“ 

„Ma tean, et parlament oli palunud selgituste saamiseks 
suuniseid, kus tuleks selgitada, et tõelist humanitaarabi ei 
tohiks kunagi kriminaliseerida. See on teema, mille lähemat  
uurimist ma ootan, ja mis võib olla tee edasi.“ 

Euroopa Liitu sisenemise seaduslikud võimalused  

 „Teen koostööd liikmesriikidega, et kiirendada 
ümberasustamist ja arendada kiireloomuliste vajaduste jaoks 
humanitaarkoridore.“ 

„Samuti saame rändajaid aidata koostöö kaudu näiteks ÜRO 
asutustega. Arvan, et meil peaks jätkuvald olema lepingud 
kolmandate riikidega, ja ma arvan, et sedalaadi lepingu 
oluline osa peab olema Euroopa Liitu sisenemise seaduslike  
võimaluste arendamine. Seetõttu vajame rände valdkonnas 
ka sellist koostööd kolmandate riikidega.“ 

„Olen nõus, et majanduslikel põhjustel rändajatele on oluline, 
et me leiaksime paremad viisid, kuidas seaduslikult  
Euroopasse siseneda, nii ümberasustamiseks kui ka 
Euroopasse tööle saabuvate seaduslike rändajate jaoks.“ 

„Olen teadlik humanitaarviisade ettepanekust. See võiks olla 
arutelu, mida saame jätkata.“ 
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Tugevam koostöö päritolu- ja transiidiriikidega  

„ELi koostöö Türgi ja Liibüaga ei [...], mis kahjustab rändajate  
inimõigusi. Rändajate õigusi kahjustatakse ja inimõigusi 
rikutakse, kuid see ei ole koostöö tagajärg. Samuti saame  
rändajaid aidata koostöö kaudu näiteks ÜRO asutustega. 
Arvan, et peaksime kolmandate riikidega jätkuvalt lepinguid 
sõlmima [...]. Seetõttu vajame rände valdkonnas ka sellist 
koostööd kolmandate riikidega.“ 

Võitlus inimkaubitsejate ja inimsmugeldajate vastu 

„Elude päästmine merel on moraalne kohustus. See on seotud 
võitlusega ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ja 
inimkaubitsejate vastu. Peame tegema rohkem, et lõhkuda 
inimsmugeldajate julm ärimudel ja nende taga olevad 
kuritegelikud võrgustikud“ 

„Leian, et inimsmugeldajate ärimudeli hävitamine on tõesti 
väga-väga oluline. Näeme, et need, kes smugeldavad inimesi, 
smugeldavad ka muid asju. Nad on organiseeritud 
kurjategijad, kes teenivad sellega tegelikult palju raha, seega 
peame selle ärimudeli vastu võitlema.“ 

„Pean ääretult oluliseks, et me hoogustaksime võitlust 
inimkaubanduse vastu, ja pean ütlema, et olen valmis 
kaaluma uusi seadusandlikke ettepanekuid selles valdkonnas 
[...].“ 

Tugevdatud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet  

„[...] meie välispiiride kindlustamise puhul on väga selge, et 
komisjonil on täita oma osa liikmesriike abistamiseks välispiiri 
kaitsmisel. Sellepärast kiirustamegi nii väga näiteks i puhul. 
Seda muidugi selleks, et olla võimeline meie välispiire 
paremini kaitsma, ning komisjoni ja ametite roll on teha seda 
koos liikmesriikidega [...].“ 

Schengeni ala  

„[...] minu jaoks on põhieesmärk kiire naasmine täielikult 
toimiva Schengeni ala juurde, kus puuduvad piirikontrollid 
sisepiiridel.“ 

„Loodetavasti sillutab see teed ka Schengeni edasisele 
laienemisele.“ 

„[...] rikkumismenetluse alustamine jääb alati viimaseks 
abinõuks. See on komisjoni roll, nii et see võiks alati nii olla. 
Kuid ma arvan [...] ei peaks see olema esimene asi, mida ma 
teen. Arvan, et peaksin alustama dialoogist riikidega ja 
proovima enne rikkumismenetluse alustamist leida võimalusi  
muudes aspektides.“ 

Sisejulgeolek 
„[...] ei saa me vaadata silma oma kodanikele, kes on langenud 
organiseeritud kuritegevuse või terrorismi ohvriks, öeldes: 
„Me ei saanud teid kaitsta, sest nad kasutasid uut 
tehnoloogiat“. Ma saan aru, et see pole see, mida te ütlete, 
kuid on oluline, et saaksime selle poole liikuda.“ 

„Liiga sageli on nende kuritegude ohvrid meie ühiskonna 
kõige haavatavamad liikmed. Usun kindlalt, et ühiskond peab 
neid kaitsma, ja olen nende tugevaim eestkõneleja.“ 

Terrorismi ennetamine, kohtu alla andmine ja sellele 
reageerimine  

„Keskendun meie ELi sisejulgeoleku lähenemisviisis esinevate 
lünkade täitmisele ja sellele, et liit oleks ülesande tasemel. 
Minu eesmärk on luua julgeolekuliit [...] See tähendab tagada 
kehtivate seaduste tõhus rakendamine. See tähendab meie 
julgolekuraamistikus allesolevate lünkade kõrvaldamist . 
Organiseeritud kuritegevus, narkootikumid, inimkaubandus, 
laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine on minu 
jaoks kõik suured prioriteedid.“ 

„Näeme, et organiseeritud kurjategijad muutuvad üha 
professionaalsemaks ja arendavad oma ärimudelit, ning 
peame Euroopa tasandil kiiremini tegutsema, et saaksime  
nendega õigesti võidelda.“ 

„Kui tegemist on terrorivõitlejatega, kes võivad naasta oma 
koduriiki, on see iga liikmesriigi otsus, kuid komisjon saab 
aidata hõlbustada koostööd, et inimesi saaks tõesti kohtu ette 
viia ja nad saaksid terroritegude eest karistada.“ 

„Peame parandama Euroopa Liidus politseijõudude koostööd 
ja ka koostööd Europoliga. Nagu ma juba varem ühele teisele 
küsimusele vastasin, on minu arvates kõige pakilisem küsimus 
usaldus.“ 

Võitlus radikaliseerumise vastu 

„Minu tegevuskavas on ka võitlus radikaliseerumise kõigi 
vormide vastu.“ 

„[...] võidelda radikaliseerumise vastu. See on minu arvates 
samuti väga-väga oluline ja see on ülesanne, millega tuleb 
igas liikmesriigis terviklikult tegeleda, kuid EL saab selles 
valdkonnas aidata ja ka eksperditeadmisi pakkuda, ning 
arvan, et see on väga-väga tähtis.“ 

„Töötan väsimatult, et sulgeda terroristide tegutsemisruum 
rünnakute kavandamiseks, rahastamiseks ja läbiviimiseks. 

  



IPOL EXPO | Poliitikaosakonnad, majanduse juhtimise tugiüksus 
 

 

 
 

 
 

  

Vastutus ja autoriõigus. Väljaandes esitatud arvamuste eest vastutab üksnes autor ja need ei kajasta tingimata Euroopa Parlamendi ametlikku 
seisukohta. Teksti reprodutseerimine ja tõlkimine on lubatud mitteärilistel eesmärkidel, tingimusel et viidatakse allikale ja teavitatakse eelnevalt 
Euroopa Parlamenti. Sellisel juhul tuleb Euroopa Parlamendile saata ka koopia.  
Käesolevas dokumendis sisalduvad ingliskeelsed tsitaadid põhinevad kuulamiste stenogrammil, mis on tehtud kättesaadavaks tagantjärele. © 
Euroopa Liit, 2020.  
 
Käsikiri valmis: 2019. aasta oktoobris; avaldamise kuupäev: november 2019 
Vastutav administraator: Udo BUX; toimetuse assistent: Monika LAZARUK  
Kontakt: poldep-citizens@europarl.europa.eu 
 
Dokument on internetis kättesaadav aadressil www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 
 
Trükis  ISBN 978-92-846-5553-3| doi: 10.2861/06410|  QA-02-19-780-EN-C 
PDF ISBN 978-92-846-5554-0| doi: 10.2861/31626 | QA-02-19-780-EN-N 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63246/20191002RES63246.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/et/supporting-analyses-search.html


BRIEFING (ülevaade)  
Volinikukandidaatide kuulamised 
September – november 2019 
 

 Välissuhete poliitikaosakond 
Autor: Gonzalo Urbina Treviño 

Liidu välispoliitika peadirektoraat 
PE 639.310 – oktoober 2019 

 
 
 

ET 

 

 

Volinikukandidaat  

JANEZ LENARČIČI  
kuulamisel võetud kohustused  
Kriisiohje  

Volinikukandidaat Janez Lenarčič esines Euroopa Parlamendi ees 2. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
arengukomisjoni ja keskkonnakomisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida 
käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse 
missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas: 
 Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabi. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-janez-lenarcic_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63304/20191003RES63304.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60744/janez-lenarcic-slovenia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62440/20190927RES62440.pdf
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PE 629.837 

Euroopa kodanikukaitse 
Tõhusus ja mõjusus 

„EL peab oma võimekust täiustama, et ta suudaks aidata 
kiiresti ja tõhusalt rohkem abivajajaid.“ 

„Kriisiohjevolinikuna ja Euroopa hädaolukordadel e  
reageerimise koordinaatorina on minu esimene eesmärk 
toetada abivajajaid võimalikult kiiresti ja tõhusalt, järgides 
täielikult humanitaarpõhimõtteid. Sellega seoses suurendan 
võimalikult palju meie kriisidele reageerimise tõhusust ja 
tulemuslikkust, et jõuda võimalikult paljude abivajajateni.“ 

„Kavatsen tugevdada ELi hädaolukordadele reageerimise 
koordineerimiskeskust, et see suudaks reageerida kiiresti ja 
tõhusalt väga erinevatele kriisidele.“ 

„Kavatsen arendada Euroopa Liidu võimekust reageerida 
sellisele väikese tõenäosusega, kuid suure mõjuga kriisile 
nagu radioloogiline või tuumakriis.“ 

„Kõigepealt kavatsen töötada selle nimel, et tagada meile 
vajalik arv tuletõrjelennukeid.“ 

RescUE 

„Kavatsen tihedas koostöös liikmesriikidega jõuliselt jätkata 
rescEU – liidu kodanikukaitse tõhustatud mehhanismi – 
rakendamist. Me vajame tugevdatud suutlikkust  
metsatulekahjude, akuutsete meditsiiniliste hädaolukordade  
ning keemia-, bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumakatastroofidega toimetulemiseks.“ 

Valmisolek suurõnnetusteks 

„Viimase aja sündmused, sealhulgas surmatoovad 
metsatulekahjud Portugalis, on näidanud, et peame  
katastroofide ennetamisel paremini tegutsema ja olema 
paremini valmis reageerima, kui ennetamine ebaõnnestub.“ 

„Juba on asju, mida me ei saa enam takistada, kuid me saame  
vähemalt kohaneda. Sellega hakkan ma tööle. Räägin 
asepresident Timmermansiga ja pooldan katastroofiohu 
strateegia lõimimist kogu liidu kliimaalase tegevusse.“ 

Koostöö liikmesriikidega 

„Peame arvestama asjaoluga, et kodanikukaitse kuulub 
peamiselt liikmesriikide pädevusse ja ELil on vaid toetav roll. 
Kuid ma kavatsen seda rolli tõsiselt võtta ja pingsalt töötada. 
Kavatsen teha koostööd liikmesriikidega, et veenda neid, et 
vajame seda kogu Euroopa Liidus ja selle liikmesriikides, sest 
kui midagi juhtub ja me pole selleks valmis, on juba liiga hilja.“  

Humanitaarabi  
„Pühendan kogu oma energia ja peaaegu kolme aastakümne  
jooksul rahvusvahelistel ja Euroopa foorumitel saadud 
kogemused, et aidata leevendada kannatusi ja pakkuda kriisi 

tõttu kannatavatele inimestele leevendust, kinnitades sellega 
Euroopa solidaarsust – väärtust, millesse ma väga usun.“ 

Humanitaarpõhimõtted 

„ELi austatakse väga humanitaarsuse, neutraalsuse, 
erapooletuse ja sõltumatuse peamiste 
humanitaarpõhimõtete range järgimise eest. Kavatsen neid 
põhimõtteid kindlalt kaitsta ka tulevikus.“ 

„Nende hulgas on erapooletuse põhimõte, mida kavatse n 
jõuliselt kaitsta. See põhimõte tähendab, et me viime 
humanitaarabi sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse , 
võtmata arvesse isikuomadusi, sealhulgas usulisi 
veendumusi.“ 

„Otsused humanitaarabi eraldamise kohta tuleks langetada 
sõltumatult Euroopa Liidu muudest eesmärkidest – 
poliitilistest, sõjalistest, majanduslikest, strateegilistest jne. 
Seda sõltumatust kaitsen ka välistegevuse klastri arutelus.“ 

 „Nende (humanitaar-)põhimõtete, sealhulgas sõltumatuse  
põhimõtte, neutraalsuse põhimõtte järgimine on 
operatiivvajadus. Me ei saa endale lubada, et ükskõik milline 
pool, kes tahes relvastatud konfliktis osaleja, peab meid 
vastaspooleks, sest kui meid sellisena tajutaks, seaksime ohtu 
mõjutatud elanikkonna juurdepääsu humanitaarabile. Me 
seaksime ohtu kannatada saanud elanikkonna ja ennekõike 
humanitaartöötajate turvalisuse. [...] see on Euroopa Liidu 
humanitaarabi vältimatu tingimus.“ 

Humanitaarabi ja ELi välistegevus 

„Humanitaarabi on kahtlemata Euroopa Liidu välistegevuse  
osa. Samas on see väga eriline osa. See on osa, mida juhivad 
selged põhimõtted, mis erinevad nendest, millest juhindub 
meie muu välistegevus. Nii et minu eesmärk on teha tihedat 
koostööd selle väliskoostöö klastri kolleegidega ja samal ajal 
kaitsta humanitaarruumi ja humanitaarpõhimõtteid.“ 

Rahvusvaheline humanitaarõigus 

„Keskendun tugevalt rahvusvahelise humanitaarõiguse  
toetamisele kogu maailmas. Oma kontaktides riiklike ja 
valitsusväliste osalejatega kutsun tungivalt üles kaitsma 
humanitaarruumi. On vastuvõetamatu, et üha enam 
rünnatakse humanitaarabis osalejaid ja nende juurdepääsu 
abivajavatele inimestele tõkestatakse korrapäraselt.“ 
„Kavatsen teha koostööd nende organisatsioonidega, kellel 
on privilegeeritud juurdepääs relvajõududele, olgu need siis 
riiklikud armeed või mitteriiklikud relvastatud osalejad, et 
juhtida nende tähelepanu rahvusvahelise humanitaarõiguse  
austamise olulisusele.“ 

„Kavatsen [...] nõuda, et sellised koolitused (missiooni d 
julgeolekusektoris) hõlmaks selliseid teemasid nagu 
rahvusvahelise humanitaarõiguse, soolise võrdõiguslikkuse  
küsimused.“ 
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Humanitaarabi ja kodanikukaitse  

„Meie humanitaarabi tegevus täiendab täielikult 
kodanikukaitse tegevust. Selles puudub vastuolu. 
Hädaolukordadele reageerimise korral on ruumi mõlemale 
vahendile – mõlemale mehhanismile, aga ka sellistele 
meetmetele nagu ennetamine ja valmisolek.“ 

Vastupanuvõime ja valmisolek suurõnnetusteks 

„Kavatsen intensiivistada ELi jõupingutusi katastroofide  
ärahoidmiseks, tugevdades samal ajal ka meie suutlikkust  
muutuva keskkonnaga kohaneda. Arvestades kliimamuutuste  
prognoose, pikaleveninud konflikte ja suurenevat  
ebastabiilsust kogu maailmas, peame meie – Euroopa Liit ja 
selle liikmesriigid – töötama integreeritud viisil.“ 

Institutsioonidevaheline koostöö  

„Võin teile kinnitada, et kavatsen töötada teiega (Euroopa 
Parlamendiga) partnerluses, hoida teid kursis ja kuulata teie 
seisukohti ja muresid.“  

„Kavatsen teha tihedat koostööd liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning teiste kolleegiumi 
liikmetega, kes vastutavad selliste valdkondade eest nagu 
kliimamuutused, keskkond ja areng. Eesmärk on tagada, et 
katastroofiohu vähendamine muutuks meie ühiskondade ja 
ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamise  
jõupingutuste lahutamatuks osaks – alustades Euroopa 
rohelise kokkuleppega.“ 

Humanitaar-, arengu- ja rahutegevuse seos  

„Minu arvates on arengul roll, nn humanitaarabi ja arengu 
seos. Ma toetan nii oma rahvusvahelise partnerluse valdkonna 
kolleegi, volinikukandidaat Urpilaineni kui ka tema komisjoni  
talituste kaasamist võimalikult kiiresti algusest peale, sest kui 
tegeleda pikaajaliste vajaduste ja abiolukorra algpõhjustega, 
võib see hõlbustada ka üleminekut humanitaarabilt  
arengukoostööle.“  

„Peame inimesed võimalikult kiiresti n-ö intensiivravi palatist  
välja ja taastuma saama, et nad saaksid kasu pikaajalistest ja 
jätkusuutlikest lahendustest.“ 

Koostöö kohalike osalejatega  

„Peame arvestama kohalike eripäradega, osutama 
abivajajatele parimat võimalikku abi, pöörates erilist 
tähelepanu kõige haavatavamatele rühmadele, nagu naised 
ja lapsed.“ 

„Tahan teha rohkem, et suurendada kohalikele osalistele 
võimalusi anda abi kohapeal. Nemad tunnevad olusid kõige 
paremini, saavad töötada tõhusamalt ja teavad, mis toimib.“ 

„Ma edendan järjekindlalt kohalike partnerite kaasamist ja 
osalemist nii humanitaartegevuses kui ka nende suutlikkuse  

suurendamisel selles valdkonnas ning kaasates neid näiteks 
riiklikesse koordineerimismehhanismidesse, et nad osaleksid 
väga aktiivselt kogu humanitaarabi andmise tsüklis.“ 

ELi rahaliste vahendite haldamine  

„Tahan tugineda tugevale toetusele, mida Euroopa Liidu 
humanitaarabi juba praegu Euroopa kodanikelt saab, ja tahan 
neile kinnitada, et iga selles valdkonnas kulutatud euro on 
hästi kulutatud euro. Meie kõige olulisem sihtrühm peaks 
olema ELi kodanikud ja abisaajad. Seetõttu pean ma nendega 
suhtlemist esmatähtsaks.“ 

„Ma garanteerin, et raha makstakse abivajajatele välja 
läbipaistvalt ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttel 
kohaselt.“ 

Koostöö rahvusvaheliste partneritega 

„Me loodame oma partneritele, partneritele, kes on pärit 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni süsteemist, nagu UNICEF, 
UNHCR, Maailma Toiduprogramm.“ 

„Ühinenud Rahvaste Organisatsioonil ja eriti selle 
humanitaarasjade koordinatsioonibürool peaks olema üldine 
koordineeriv roll (rahvusvahelises humanitaarkogukonnas). 
Kui mind ametisse kinnitatakse, võtan ühena oma esimestest 
sammudest ühendust ÜRO ja selle humanitaarasjade  
koordinatsioonibürooga.“ 

Koostöö valitsusväliste organisatsioonidega 

„Valitsusvälised organisatsioonid on olulised osalised, eriti 
humanitaarabi valdkonnas. Meil on valitsusväliste  
organisatsioonidega töötamisest kõige paremad kogemused; 
nad on meie usaldatud, usaldusväärsed, tõhusad partnerid.“ 

„Humanitaartegevuse suhtes ei tohiks kunagi kohaldada 
kriminaalkaristusi. [...] Inimesi ei saa humanitaarvaldkonnas 
tehtud pingutuste eest kohtu alla anda.“  

Humanitaarabi ja ränne 

„Humanitaarabi ei ole rände haldamise vahend. Euroopa 
Liidul on selle valdkonna jaoks muid vahendeid ja 
humanitaarabi nende hulka ei kuulu.“ 

„Hinnates, kas humanitaarabi on vaja, keskendume tavaliselt 
sunniviisiliselt ümberasustatud inimestele, peamiselt 
pagulastele. See ei tähenda, et me keelaksime rändajatele, 
ütleme näiteks majanduslikel põhjustel rändajatele, 
humanitaarabi. [...] me pakume humanitaarabi vajaduse, mitte 
staatuse kohaselt.“ 

„Mis puudutab tagasisaatmist, järgin põhimõttelist 
seisukohta. See tähendab, et toetame tagasipöördumist ja 
edendame turvalist, väärikat, jätkusuutlikku ja – mis veelgi 
olulisem – vabatahtlikku tagasipöördumist.“ 
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Erasektori roll 

„Peaksime uurima erasektori kaasamise võimalust. Seejuures 
tuleks üks küsimus selgeks teha: seda ei tohiks teha 
humanitaarabi reguleerivate põhimõtete järgimise arvelt. See 
on selge.“ 

„Kellelgi ei tohiks olla õigust humanitaarabiga n-ö äri teha, ka 
see ei tohiks võimalik olla. See ei tohiks kõne allagi tulla. 
Humanitaarabi on üllas missioon. See ei ole äritegevus ega 
tohiks kunagi selleks muutuda.“ 

Kliimamuutused 

„Peame tegema palju rohkem ja palju kiiremini selles 
valdkonnas, kus tuleb toime tulla probleemidega, mis on 
seotud kliimamuutuste mõjuga, mida me juba tunneme.“ 

„Kohustun tegema koostööd, eriti Ühinenud Rahvaste  
Organisatsiooniga, sest Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 
on ÜRO pagulasseisundi konventsiooni hoidja. Ma töötan 
koos meie partneritega teie kirjeldatud nähtuse  
(kliimamuutuste tõttu ümberasustatud inimesed) 
määratlemisel, sest üks on selge: need inimesed vajavad 
kaitset.“ 

Naised ja tütarlapsed 

„Ma ei kujuta ette humanitaarabi, tegelemata, pöörates 
seejuures erilist tähelepanu haavatavate rühmade, eriti just 
naiste ja tütarlaste konkreetsete vajadustega. [...] Seega tuleks 
meie humanitaarabi puhul pidada meeles naiste ja tüdrukute 
konkreetset olukorda ning see peaks hõlmama abinõusi d 
meie humanitaartöö kõigis etappides – ennetamine, kaitse. 
[...] Me peaksime neid erivajadusi meeles pidama ja minu 
arvates hõlmavad need erivajadused ka seksuaal- ja 
reproduktiivtervise teenuseid, kui me tegeleme seksuaalse ja 
soolise vägivalla ohvritega.“ 

Haridus  

„Haridus on üks minu prioriteete humanitaarabi andmisel. 
Traditsiooniliselt on humanitaarabi keskmes olnud toit, 
peavari, vesi ja kanalisatsioon ning esmatasandi arstiabi. Kuid 
me teame, et septembri saabudes peavad lapsed kooli 
minema, nad ei saa oodata, kuni humanitaarolukord laheneb 
ja toimub areng jne.“ 

„Hariduses ei ole mingit vahetegemist, absoluutselt mitte 
mingit vahetegemist soo alusel. Üldse mitte See on üks 
Euroopa peamisi väärtusi ja ma käin peale, et pakuksime  
haridust hädaolukordades, eraldaksime selleks piisavalt  
vahendeid, sest me ei saa endale lubada kaotada põlvkonda 
lapsi, kes ei käi koolis, kuna nad on hädaolukorras. Peaksime 
töötama selle hariduse kontseptsiooni laiendamisega 
hädaolukordades.“ 

Humanitaarabi rahastamine 

„Nõuan kõigi ELi võetud kohustuste, eelkõige algatuse „Grand 
Bargain“ ausat täitmist.“ 

„Peame liikuma lähemale valitsusväliste organisatsioonide  
vajadustele, kuid samal ajal nõudma õigeid 
kontrollimeetmeid ja tagatisi nende rahaliste vahendite 
haldamisel, mis tegelikult on ELi maksumaksjate rahalised 
vahendid.“ 

Relvakonfliktid 

„Minu kohustus, kui olen humanitaarabi ja kriisiohjamise 
volinik, on juhtida tähelepanu tõsiasjale, et jah, me peaksime  
käituma järjekindlalt, me ei tohiks relvi eksportida viisil, mis 
süvendab humanitaarkriisi.“
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Volinikukandidaat  

JUTTA URPILAINENI 
kuulamisel võetud kohustused 
Rahvusvaheline partnerlus 

Volinikukandidaat Jutta Urpilainen esines Euroopa Parlamendi ees 1. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
arengukomisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile 
tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle 
Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  
 püsivate partnerluste loomine. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-jutta-urpilainen_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63148/20191001RES63148.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60746/jutta-urpilainen-finland
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62442/20190927RES62442.pdf
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PE 629.837 

Püsivate partnerluste loomine 

Terviklik Aafrika-strateegia 

„Kui mind volinikuks kinnitatakse, on minu kavatsus tugineda 
ELi ja Aafrika säästvate investeeringute ja töökohtade liidule, 
et liikuda Euroopa tervikliku Aafrika-strateegia poole. Selles 
jõupingutuses teen koostööd kõrge esindaja, asepresidendi ja 
teiste volinikega. Partnerlus meie naabermandriga on 
majanduslikult süvenenud nii Aafrika kui ka Euroopa kodanike  
hüvanguks ning sest töökohtade loomisse ja uute oskuste  
pakkumisse on kaasatud erasektor. Tahan jätkata seda teed, 
süvendades meie vastastikuseid huve ja suutlikkust ühiselt 
võimalusi kasutada. Peame pöörama selja vanale narratiivile 
Aafrikast kui ebastabiilsuse ja vaesuse mandrist. Selle asemel 
peame avasüli tervitama Aafrikat kui lootuse ja jõukuse noort 
maailmajagu.“ 

„Arvan, et peame lõimima tervikliku Aafrika-strateegiasse  
põllumajandusese, kaubanduse ja keskkonnaaspektid. Arvan, 
et see strateegia annab meile uue võimaluse ka Aafrika 
põllumajanduse toetamiseks. Seega ma arvan, et see on üks 
uus vahend, mida me suudame kasutada.“ 

„Aafrika rollist rääkides leian, et Aafrika tulevik on Euroopa 
tulevik. Need kaks mandrit on teineteisega seotud. Nii et 
muidugi soovin seda narratiivi muuta, [...]. Aafrikas elab 1,2 
miljardit inimest ja enam kui pool neist on nooremad kui 25 
aastat. Nii et see on võimaluste manner ja otse loomulikult 
peame seda positiivset narratiivi toetama.“ 

„[...] mu isiklik seisukoht on, et Aafrika-strateegia – terviklik 
Aafrika-strateegia – on vahend selle jaoks. See on üks vahend, 
mille abil luua partnerlus Aafrikaga, aga ka saavutada kestliku 
arengu eesmärgid. See peaks olema terviklik strateegia, nii et 
erinevad poliitikasektorid oleksid selle lähenemisviisi osa. 
Kaubandus peab olema kohal, [samuti] põllumajandus, 
keskkond jne. Seda hakkan koos liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja Borrelliga ette valmistama, 
kuid tahan rõhutada kogu kolleegiumi pühendumise tähtsust. 
See ei saa olla minu protsess; see ei saa olla meie protsess; see 
peab olema kogu kolleegiumi protsess.“ 

 „Ma isiklikult leian [...], et läbipaistvus on minu jaoks väga 
oluline väärtus, ja mõistan ka seda, et tulevikus, kui me 
mõtleme, milline saab olema tulevane Aafrika usaldusfond või 
üldiselt eri liiki usaldusfondid, siis minu meelest peaks 
parlamendil olema tähtis roll.“ 

Cotonou järgne leping 

Pean oma prioriteediks ka Cotonou-järgse lepingu üle 
peetavate läbirääkimiste lõpuleviimist. Rahvusvahelise l  
areenil peame sõlmima nüüdisaegse, strateegilise ja mõjuka 
liidu ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna 
riikide rühma vahel – see peaks teenima meie ühiseid huve ja 
kõiki meie inimesi. Ja lubage mul täna teile kinnitada, et ma ei 
loobu oma pühendumisest selle tulevase partnerluse 

asjakohasele parlamentaarsele mõõtmele. Euroopa Liit 
ammutab oma jõu kõikidest oma institutsioonidest. Seega 
tahan rõhutada endale võetud kohustust teha koostööd teiste 
institutsioonidega sama eesmärgi nimel. Põlistame ELi  
rahvusvahelise koostöö ja arengu toetamise üleilmse liidrina. 
Parlamendiliikmena usun siiralt esindusdemokraatiasse ja 
teen kõik endast oleneva, et muuta komisjoni ja Euroopa 
Parlamendi vaheline eriline suhe veelgi tugevamaks ja 
sügavamaks.“ 

„Samuti arvan, et AKV tulevases koostöös peab olema 
parlamentaarne mõõde. See peab olema selle koostöö osa. 
[...]. Leian, et minu jaoks on kõige tähtsam hoolitseda selle 
eest, et parlamentaarne mõõde oleks viisil või teisel olemas. 
Seda arutame kindlasti siis, kui alustan novembri alguses oma 
tööd volinikuna. Sellest saab üks minu prioriteete. Kavatsen 
osaleda novembris Rwanda parlamentaarses assamblees“ 

Igakülgne partnerlus päritolu- ja transiidiriikidega  

„[...] umbes 85% rändajatest elab arenguriikides. Seega ma 
arvan, et arengukoostöö kaudu saame toetada ka neid riike – 
nii päritolu- kui ka transiidiriike.“ 

„Peame austama õigusriigipõhimõtet ja inimõigusi. See on 
minu jaoks väga-väga selge ja muidugi olen 
volinikukandidaadina väga pühendunud sellele 
lähenemisviisile.“ 

„Tegelikult ma ei usu, et ainult tingimuslikkus suudaks 
rändekriisi või rände üldiselt lahendada [..]. Nii et sellest 
vaatenurgast, nagu ma ennemalt ütlesin, peaks komisjonil  
minu arvates olema üks rändepoliitika ja muidugi esindab 
seda poliitikat kogu kolleegium ning arengukoostöö ja 
arenguabi on selle paketi üks osa, kuid see ei saa olla ainus 
vahend. Minu jaoks on see niisiis väga selge.“ 

Kestliku arengu eesmärgid  

„Rahvusvahelise partnerluse Euroopa volinik tegeleb kestliku 
arengu eesmärkide täitmisega maailmas. Minu eesmärk on 
vaesuse kaotamine rahvusvahelise koostöö ja arengu 
toetamise kaudu. Meie üleilme vastutus on sätestatud 
aluslepingutes ning meie inimõiguste ja inimväärikuse  
väärtuste liidus. Minu eesmärk on teha seda strateegiliselt ja 
tõhusalt, tagades, et see areneb koos uue olukorraga 
maailmas.“ 

„2015. aastal, kui üleilmne kogukond läks aastatuhande  
arengueesmärkidelt üle kestliku arengu eesmärkidele, loobus 
ta kontseptsioonidest „põhi-lõuna“, „abiandja-abisaaj a“ , 
„arenenud-arenev“. Selle asemel esitas ülemaailmne 
kogukond universaalse, ambitsioonika ja kaugeleulatuva 
kava, milles leppisid kokku kõik ja kõigi jaoks. Euroopa 
volinikuna tahaksin hoolitseda selle eest, et EL on 
usaldusväärne ja kindel liitlane partnerriikidele nende kestliku 
arengu eesmärkide teekonnal.“ 
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 „Poliitikavaldkondade sidusus on oluline ja [...] peame  
parandama poliitikavaldkondade sidusust kõiges, mida 
teeme.“..„ [...] ilma poliitikavaldkondade sidususeta ei suuda 
me kestliku arengu eesmärke saavutada. Niisiis, [...] pean ma 
kestliku arengu tegevuskava 2030 omamoodi kompassiks. See 
on raamistik, mille kaudu peaksime vaatlema ja analüüsima 
kogu poliitikatööd, mida me eri spektrites teeme. Muidugi ei 
saa me seda teha ainult Euroopa institutsioonide kaudu: 
liikmesriigid peavad selles protsessis osalema. Ning, [...] ühine 
kavandamine, ühine programmitöö ja seejärel ka ühised 
järelmeetmed, et saaksime näha tulemusi ja saavutusi, on 
oluline vahend, mida kasutada. [...] Ilma poliitikavaldkondade  
sidususeta, sealhulgas põllumajanduses, kaubanduses ja 
välissuhetes, ei ole meil võimalik kestliku arengu eesmärke 
saavutada. See on võti.“ [...] 

„Keskendun kestliku arengu eesmärkidele, võitlusele 
ebavõrdsuse vastu ja vaesuse kaotamisele.“ „[...] võtan oma 
isiklikuks kohustuseks võidelda ebavõrdsuse vastu, sest minu 
arvates on see tohutu probleem mitte ainult keskmiste  
tuludega riikide, vaid ka peaaegu kõigi Euroopa Liidu 
liikmesriikide jaoks. Nendest saavad minu juhtpõhimõtted, et 
me suudame ebavõrdsuse vastu võidelda erinevate 
vahenditega.“ 

 „[...] kui tahame saavutada kestliku arengu eesmärgid aastaks 
2030, peame kaasama erasektori, see on vajalik. Vastasel juhul 
me kestliku arengu eesmärke ei saavuta. President Junckeri 
liidu algatuse kaudu on meetmeid juba võetud. Minu arvates 
on tulemused olnud üsna head. Kuid lähiaastatel peame  
Aafrikasse investeerima rohkem ja loomulikult peab erasektor 
selles lähenemisviisis osalema. [...] Seega mõistame kõik, et 
isegi kui suudame eraldada arengukoostööle rohkem riiklikke 
vahendeid, ei jää me ellu. Seega peame kaasama erasektori, 
kuid mõistagi peavad meil olema ka eeskirjad ja reeglid.“ 

Meeste ja naiste võrdõiguslikkus ning naiste ja tüdrukute 
mõjuvõimu suurendamine 

„[...] lubage mul täna teile kinnitada oma sügavat  
pühendumust soolise võrdõiguslikkuse tähtsustamisele ja 
selle süvalaiendamisele kõigisse meie 
poliitikavaldkondadesse ja programmidesse.“ 

„Seksuaal- ja reproduktiivtervis on meie soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise töö keskmes, see on minu jaoks 
väga selge. [...] Ma arvan, et Spotlighti algatus on oluline 
algatus, ja olen väga pühendunud selle töö jätkamisele ka 
tulevikus. Samuti leian, et vajame soolise võrdõiguslikkuse ja 
soolise tasakaalu valdkonnas tugevat partnerlust kogu 
maailmas. Tervishoiuteenuste kättesaadavus on [..] muidugi  
valdkond, mida tahan parandada ja tugevdada [...], sest minu 
arvates on tervishoiuteenuste kättesaadavus meie kõigi 
põhiõigus ja see peaks olema ka põhiõigus meie 
partnerriikides.“ 

„Võin teile siin parlamendi ees lubada, et kavatseme koostada 
soolise võrdõiguslikkuse III tegevuskava. Esitan selle 
ettepaneku ja olen väga pühendunud selle koostamisele, 
seega arvan, et see on üks vahend soolise võrdõiguslikkuse  
tagamiseks ja edendamiseks.“ 

„Sooline võrdõiguslikkus on minu jaoks peamine prioriteet, nii 
et enesestki mõista püüan ka selleks rohkem vahendeid 
otsida. Olen teiega täiesti nõus, et peame soolist 
võrdõiguslikkust süvalaiendama. Peame meeles pidama, et 
sooline võrdõiguslikkus on osa kestliku arengu eesmärkidest. 
Oleme kõik pühendunud nende eesmärkide saavutamisele , 
nii et usun ka sellest vaatepunktist, et kui tahame parandada 
naiste elamistingimusi ja poliitilist või mis tahes tüüpi osalust , 
peab meil olema selline terviklik lähenemisviis ja ma olen 
valmis selle nimel tööd tegema.“ 

Kodanikuühiskonna toetamine maailmas 

„Kodanikuühiskonna organisatsioonid on vahest meie 
suurimad liitlased ja need peavad olema Euroopa Liidu 
rahvusvahelise koostöö ja arengu valdkonnas tehtava töö 
keskmes. Kõigi huvides on kaasata neid võimalikult palju 
poliitika kujundamisse ning meie programmi väljatöötamisse  
ja elluviimisse. Vajame poliitikat oma planeedi, inimkonna 
jaoks. Euroopa kodanikud ootavad meilt tegusid. Noored – 
nemad tahavad rohkemat. Meie lapsed väärivad, et 
annaksime endast parima. Ma tahan koos teiega usaldust luua 
– usaldust, et meie partnerid näeksid tugevat ELi, kes täidab 
kestliku arengu eesmärke ja võitleb vaesusega. Usaldust, et 
meie kodanikud mõistaksid meie arengu- ja koostöötegevuse  
põhjuseid ja tulemusi. Usaldust inimeste ja institutsioonide 
vahel, sest võrdsem maailm saavutatakse ainult üheskoos.“  
„[...] peame tegema koostööd rahvusvaheliste  
organisatsioonide, kodanikuühiskonna, riikide valitsuste ja 
teistega. Sest tulemusi suudame saavutada vaid koostöös.“ 

„[...] kodanikuühiskond ja valitsusvälised organisatsiooni d 
teevad suurepärast tööd paljudes väga keerukates ja 
ebakindlates riikides ja piirkondades. Nii et loomulikult olen 
valmis tegema koostööd ka nende ja teiste sidusrühmade ga 
ning õppima rohkem ka meie väikeste ja suurte liikmesriikide 
kogemustest.“  

Lihtsustada kiirele kokkuleppele jõudmist 2020. aasta 
järgse naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendi üle  

„Kavatsen teha teie ja teistega koostööd, et hõlbustada 
kokkuleppe sõlmimist naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi üle.“ 

„Olen väga pühendunud meie läbipaistvuse parandamisele“ 

„[...] Annan endast parima, et jõuda kõigi institutsioonidega 
ühisele arusaamisele, kuid kõigepealt peame valmis saama ja 
läbi rääkima mitmeaastase finantsraamistiku, sest mõistagi  
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend mitmeaastase finantsraamistiku osa.“ 

„Kindlasti tahan teha kõik endast oleneva, et suurendada 
rahalisi vahendeid maailma vähim arenenud riikide jaoks. 
Oleme võtnud endale eesmärgi 0,15 või 0,2%, kuid kahjuks ei 
ole me seda saavutanud ning tulevikus peame selle nimel 
koos töötama.“ 
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„Võtan endale kohustuse kasutada meie abi ka riigisiseste 
tulude ja erasektori kapitali suurendamiseks“ 

„Jätkan koostööd liikmesriikidega ühiste analüüside, ühise 
kavandamise ja ühise rakendamise valdkonnas, samuti  
ametliku arenguabi eesmärgi – 0,7% kogurahvatulust – 
saavutamiseks.“ 

„Ma isiklikult usun, et peaksime sellesse 0,7 eesmärgi 
arutelusse kaasama rahandusministrid ja riikide juhid ning 
olen valmis seda proovima.“ 

„Olen valmis võtma endale kohustuse kasutada seda 20% 
meie rahastusest naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise  

koostöö rahastamisvahendi kaudu inimarengu rahastamiseks. 
See on minu jaoks tähtis. Mind huvitab hariduse kvaliteet, sest 
küsimus ei ole vaid hariduse kättesaadavuses, vaid ka hariduse  
kvaliteedis [...]. Minu jaoks on väga selge, et haridus on 
vaesuse vähendamisel võtmetähtsusega ja seetõttu on see 
minu prioriteet.“ 

 „Ma tean, et Euroopa Liit kasutab juba üle 20% oma arengu 
rahastamisvahenditest kliimakeskkonna jaoks, kuid olen 
teiega täiesti nõus, et peame tegema rohkem.“ „Ma tean, et 
Euroopa Liit toetab ookeane ja arengule antav summa on 
umbes 720 miljonit eurot – seega üsna palju, kuid kindlasti on 
see mulle ka tulevikus väga südamelähedane.“ 
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Volinikukandidaat  

KADRI SIMSONI 
kuulamisel võetud kohustused 
Energeetika 

Volinikukandidaat Kadri Simson esines Euroopa Parlamendi ees 3. oktoobril 2019, et vastata Euroopa Parlamendi 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu 
kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida 
kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  
 ohutu, turvaline ja säästev energia ning 
 inimeste ja piirkondade mõjuvõimu suurendamine. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avalike 
kuulamiste stenogramm on kättesaadav volinikukandidaatide kuulamiste veebisaidil. Volinikukandidaadile saadeti 
enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused.
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PE 629.837 

Ohutu, turvaline ja säästev energia 
Energiatõhusust ja taastuvenergiat käsitlevad õigusaktid 

 „Energiatõhusus on jätkuvalt prioriteet. Energiatõhususe  
esikohale seadmise põhimõte tuleks tõsiselt maksma panna. 
Hoonete energiatõhususe parandamine ja renoveerimise 
kiirendamine võib olukorda muuta. Takistused on hästi teada, 
kuid võime uurida uusi lahendusi, eriti rahastamise vallas. 
Häid näiteid kohalikest ja sotsiaaleluasemetest võib leida 
paljudest liikmesriikidest.“ 

„Olen veendunud, et tõeline siseturg toob olulist kasu ja on 
taastuvenergia kasutuselevõtu edendamisel väga oluline.“ 

„[...] peame ka taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks 
rohkem ära tegema: selleks et taastuvenergiat salvestada, 
peame investeerima teadusuuringutesse ja innovatsiooni.“ 

Kiirendada puhta energia kasutuselevõttu  

„Tuhanded inimesed, kes kogunevad tänavatele Euroopas ja 
kogu maailmas, tuletavad meile pidevalt meelde, et pole 
midagi kiireloomulisemat kui kliima- ja energiameetmed. See 
on Euroopa kodanike kõige suurem mure. Seetõttu on valitud 
president nimetanud Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe  
oma juhtprioriteediks. Energiapoliitika on selle prioriteedi 
saavutamiseks ülioluline. Tean isiklikest kogemustest – olin 
majandus- ja taristuminister ning vastutasin ka 
energiaküsimuste eest –, kui keeruline on selles valdkonnas 
töötada. Ma tean, kui oluline on eesseisev ülesanne ja kui suur  
vastutus sellega kaasneb.“ 

„Võtan vastu ülesande muuta Euroopa aastaks 2050 
kliimaneutraalseks maailmajaoks.“ 

„Võin teile kinnitada, et see komisjon on väga pühendunud 
meie kliimaeesmärkidele, mitte ainult minu tasandil – 
vastutus energeetika eest –, vaid see on valitud presidendi 
võetud kohustus. See on üldine prioriteet. See on rohelise 
kokkuleppe eest vastutava asepresidendi Frans Timmermansi  
peamine vastutus.“ 

„Tuleb kliimaõigus ja selge tegevuskava, kuid minu kui 
energeetika eest vastutava voliniku kohus on ühtlasi tagada, 
et kõiki neid ülesandeid täites püsiksime ikkagi olukorras, kus 
meie energiajulgeolek on hea, meie klientidel on 
taskukohased hinnad ja meie tööstus jääb maailma teiste 
piirkondadega võrreldes konkurentsivõimeliseks.“ 

Piirkondlik koostöö 

„Kui mind nimetatakse volinikuks, kavatse n 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks mobiliseerida 
energiapoliitika, arendades edasi integreeritud, omavahe l  
ühendatud ja korralikult toimivat ühtset turgu.“  

„Elektriturul vajame enamjaolt taastuvatel energiaallikatel 
põhinevat energiasüsteemi, millel on parem 

energiasalvestusvõime ja suurem omavaheline ühenduvus. 
Piiriülese kaubanduse ees on endiselt liiga palju tõkkeid ja 
kitsaskohti, mis tuleb kõrvaldada. Peame tagama, et 
omavahelise ühenduse eesmärgid saavutatakse ja et turule on 
kättesaadav 70% võrkudevaheliste ühenduste  
edastusvõimsusest. Püüan tugevdada piirkondlikku 
koostööd, eriti olemasolevaid nelja kõrgetasemelist 
töörühma, ja panna need töötama suurema sünergiaga.“ 

Veeldatud maagaas 

„Gaasist rääkides peame meeles pidama ka seda, et väga 
tähtis on eri allikaid mitmekesistada.“  

„Minu missioonikirjas on tõepoolest lõik veeldatud maagaasi  
edendamise kohta ja ma pean seda meie energiajulgeoleku 
kindlustamise vahendiks, et meie gaasitarned tulevad 
erinevatest allikatest ja Euroopa Liidu eri osadesse.“ 

Energia maksustamise direktiiv 

„Energia maksustamist on mainitud ka minu missioonikirjas ja 
ma teen selles vallas tihedat koostööd volinikukandidaat  
Gentiloniga. On tõsi, et energia maksustamise direktiiv on 
juba 15 aastat vana ega aita meil saavutada meie energia- ja 
kliimaeesmärke nii, nagu ta võiks aidata. Iseäranis usun, et 
raskus seisneb selles, et see lubab endiselt fossiilkütustele 
maksuvabastusi ning see muudab fossiilkütuste ja 
taastuvenergia vahelise konkurentsi keeruliseks. Peaksime  
seda küsimust käsitlema.“ 

Tuumaohutuse ja -kaitsemeetmete tugevdamine 

„Tuumaenergia on osa energiaallikate jaotusest ja 
energiaallikate jaotuse otsustab iga liikmesriik. 

Seega ma tean, et praegu on riike, kes lõpetavad järk-järgult 
tuumaenergia kasutamise, ja on liikmesriike, kes plaanivad 
ehitada uusi jaamu järk-järgult tegevust lõpetavate 
kivisöeelektrijaamade asendamiseks – näiteks Soome, kes 
avas äsja uue Olkiluoto elektrijaama.“ 

„Seega on iga liikmesriigi enda otsustada, kuidas ta oma 
energiaallikaid kasutab ja millised need allikad on. ELi tasandil  
peame tagama, et tuumaelektrijaamad oleksid ohutud, et 
jäätmekäitlus oleks ohutu meie keskkonnale – ja mitte ainult 
Euroopa Liidus, vaid ka meie lähinaabruses.“  

„Mida saaksime siis teha uute tuumaelektrijaamade suhtes, 
mis ehitatakse kolmandatesse riikidesse? Saame pakkuda abi, 
et ehitamine ja hooldus toimuks rangeimate turvanõuete 
kohaselt. Saame anda kolmandate riikide rajatistele ka rahalist 
abi, et need menetlused tehtaks, ja muidugi võime nõuda, et 
kõiki nende testide tulemusi võetaks väga tõsiselt.“ 
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Inimeste ja piirkondade mõjuvõimu 
suurendamine 
Tarbijad meie energiaturul kesksel kohal 

„Saame avatud ja konkurentsitiheda turu nimel rohkem ära 
teha: kui pakkujaid on palju, peaksid hinnad olema tarbijatele 
ja ettevõtetele taskukohasemad. Ja kui meie turud on 
omavahel ühendatud – aga need ei ole veel seda; on puudu 
ühendusi ja leidub kitsaskohti, kui need on aga omavahe l  
ühendatud, aitab see pakkuda taastuvenergiat suurematele 
turgudele. See oli rohelise energia paketi peamine eesmärk: et 
tarbijatele antakse energiaturul keskne koht ja hind jääb 
taskukohaseks.“ 

„Olles vastutav energeetikavaldkonna eest, pean ma tagama, 
et paralleelselt nende sihiteadlike kliimaeesmärkidega 
kindlustaksime oma tarbijad ja ettevõtted taskukohase ja 
konkurentsivõimelise energiaga. Selleks peame investeerima 
oma energiavõrkudesse, kuid samal ajal peame kasutama 
olemasolevat raamistikku.“  

„[...] olen tähelepanelik energiahindade ning tarbijate ja 
ettevõtete kulude ning eriti kliimamuutuse mõju suhtes 
energiamahukatele tööstusharudele.“ 

„Samuti on oluline näidata, et tarbijad saavad sellest 
üleminekust kasu, ja samuti peame ära kasutama kõiki 
uusimaid uuendusi. Nii et see võib olla ka osa Euroopa 
innovatsiooni algatusest – nagu päikesepaneelid, mis 
pakuvad nii soojustust kui ka taastuvenergiat.“ 

„Energiatarbijad on meie kliimapoliitika keskmes. Minu 
ülesanne on tagada taskukohane energia, mitmekesistades 
energiaallikaid, tehes sellist poliitikat, et kõik energiavõrgud, 
jaotusvõrguettevõtjad ja tarnijad oleksid väga läbipaistvad, 
tehes investeeringuid, mis aitavad meie võrke uuendada, ning 
ehitades puuduvaid lülisid ja ühendusi.“ 

Õiglase ülemineku fond 

„Õiglase ülemineku fond on mulle tõepoolest väga 
südamelähedane, sest seda vahendit saame kasutada 
tagamaks, et meie üleminekul CO2-neutraalsusele ei jää ükski  
piirkond ega ükski riik maha.“ 

„Valitud president on võtnud endale kohustuse asutada 
õiglase ülemineku fond, et toetada üleminekust mõjutatud 
söetööstus- ja CO2-mahukaid piirkondi ja saari. [...] ma pean 

seda fondi vahendiks, mis võimaldab piirkondadel arendada 
ja rahastada konkreetseid projekte, mis võivad muuta 
majandust ja luua töökohti.“ 

„Selleks et fond saavutaks edu, võime tugineda 
üleminekuprotsessis olevate söetööstuspiirkondade  
olemasolevale algatusele. Minu jaoks tähendab õiglus ka 
uuendatud võitlust kütteostuvõimetuse vastu.“  

 „[...] ma leian, et õiglase ülemineku fond tugineb 
üleminekuprotsessi läbivate söetööstuspiirkondade projektile 
ning see aitab ka väikesaari, millel puudub ühendus mandriga. 
See peaks aitama igal piirkonnal paremini valmistuda 
üleminekuks fossiilkütustelt taastuvenergiale. Selle fondi  
täpse summa üle peetakse läbirääkimisi, kuid et see on 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osa, on see algatus, 
mida arutame järgmise komisjoni ametiaja esimestel 
nädalatel. Seega ma prognoosin, et novembri lõpuks on juba 
olemas konkreetsed vastused. Kuid ma teen kõik endast  
oleneva, et see oleks piisavalt suur, et toetada neid piirkondi 
üleminekuks valmistumisel.“ 

Kütteostuvõimetuse jälgimiskeskus 

„Ei ole vastuvõetav, et 8% Euroopa elanikkonnast – see 
tähendab 50 miljonit inimest – ei suuda oma kodusi d 
korralikult kütta, ja veel palju rohkem eurooplasi on raskustes 
energiaarvete tasumisega. 

Tahan kasutada kütteostuvõimetuse jälgimiskeskust ja kiiresti 
rakendada kütteostuvõimetust käsitlevad õigusnormid. 
Kavatsen rohkem suhelda liikmesriikide ja linnapeade pakti  
liikmetega. Sellele pani aluse Theresa Griffini eelmisel aastal  
esitatud aruanne.“ 

„Jah, ma olen nõus, et energia pakub sotsiaalset kaasatust ja 
seepärast on see väga vajalik teenus. Samal ajal, kui me 
räägime kütteostuvõimetusest, ei räägi me energiast kui 
kaubast, me räägime ka maksudest, lõivudest, võrgutariifidest 
ja see kõik kokku peab olema meie tähelepanu all ning te 
küsisite, mida saame teha konkreetselt nende inimeste jaoks, 
kellel on raskusi küttearvete tasumisega. Saame pakkuda 
tõhusamaid kütmisvõimalusi. Me ei saa seda teha igal pool  
kohe homme, kuid on olemas erinevad tehnoloogiad, mis 
vähendavad küttekulusid, ja muidugi mängib taas kord olulist 
rolli ka hoonefondi renoveerimine.“ 
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Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused 
osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president 
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 edukas ja säästev kalandus ning jõudsalt arenev sinine majandus. 
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PE 629.837 

Euroopa looduskeskkonna kaitsmine 

Uue bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
väljatöötamine aastaks 2030 

„Minu missioonikirjas on see selgelt öeldud: viia ellu ELi  
bioloogilise mitmekesisuse strateegia. Oluline on hoolitseda 
koostöös Frans Timmermansiga selle eest, et see lisatakse  
tegelikult ka teistesse õigusaktidesse: põllumajandus, 
energeetika, transport ja nii edasi, põhimõtteliselt kõik, mis 
põhjustab praegu probleeme ja viib kuuenda massilise  
väljasuremiseni.“ 

„[...] meil on kindlasti aastaks 2030 eesmärgid ja need on 
kõrgelennulised – sest muud võimalust pole. [...] Neid tuleb 
mõõta ja jälgida. Tähtis on, et meil oleks 
läbivaatamismehhanism.“ 

„[...] kaitsealade eesmärke võib suurendada.. Ookeanide ja 
mere vesikondade puhul võib neid suurendada näiteks 30%. 
Kuid ma arvan, et olen kindlasti bioloogilise mitmekesisuse  
2030. aasta eesmärkide koha pealt paindlik ja olen valmis neid 
ka komisjoniga arutama.“ 

„[...] on ülioluline rääkida suurtest põhjustest, sest maa- ja 
merekasutus muutuvad [...]. Seega peame põhjustega 
võitlema ja [...] selleks on vaja rahastamist – eriti vajavad 
rahastamist liikide taastamine, Natura 2000 alad ja 
nõuetekohane kaitse.“ 

„Kindlasti seisan selge sõnaga eelarve suurendamise vajaduse  
eest [...] strateegilisi eesmärke tuleb piisavalt rahastada.“ 

„Peame kontrollima ja vaatama, kas liikmesriigid kasutavad 
kõiki vahendeid, mis on neile antud [elupaikade direktiivi 
rakendamiseks].“ 

„[...] peame oma jalajälje ümber hindama [seoses 
raadamisega] ja teen kindlasti tihedat koostööd teiste 
volinikega. Tähtis on, et ressursid – rahastamine –, mida me 
teistele riikidele eraldame, ei tooks tegelikult kaasa metsade  
hävitamist. [...] on oluline parandada märgistamist ja [...] et 
tarneahelad oleksid raadamisvabad. Kuid selleks, et selleni 
jõuda, peame parandama jälgimismehhanisme ja ma hakkan 
kindlasti selle kallal tööle.“ 

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 2020. 
aasta konverentsi ELi eesmärgid 

„[...] on olulised mõõdetavad eesmärgid, mida saab jälgida.  
[...] Kui mind kinnitatakse ametisse, tahaksin reisida Hiinasse, 
kuid mitte üksi, vaid koos keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni delegatsiooniga, et esindada tugevat  
seisukohta, arutades muidugi võimalikke eesmärke ja pidades 
nende üle dialoogi.“ 

„Kui ma mõtlesin, millised need eesmärgid võiksid olla – ja see 
on puhtalt minu arvamus –, siis leian, et 30% oleks 
suurepärane eesmärk kogu maailma kaitsealade protsendina 
ja seejärel 70% jätkusuutlikult hooldatud [alade protsendina]. 
Lisaks arvan, et meil peab olema eraldi artikkel Arktika-
poliitika kohta.“ 

Täita nullheite eesmärk 

„Tegelikult loodan ma kaasata mittetoksilise [keskkonna] 
strateegia ühe peamise tugisambana REACHi. Selle põhjal, mis 

meil on REACHis andmete kohta, saame luua väga tugeva 
mittetoksilise keskkonna strateegia, eriti seoses 
kemikaalidega, ja siis minna isegi kaugemale, näiteks 
endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide juurde. Need 
on praegu läbivaatamisel, kuid niipea kui oleme lõpetanud, 
hakkame kindlasti nendega tööle.“ 

„[...] farmaatsiatooted on juba hõlmatud veealastes 
õigusaktides, kuid ka veedirektiivi kontrollitakse praegu, ja 
vaatame, kas vajadus on olemas. Pärast kontrollimist saame  
öelda, kas on vaja lisada täiendavaid ravimeid või mitte. Nagu 
ma ütlesin, olen pärast kontrolli lõppu avatud täiendavatele 
aruteludele keskkonnakomisjoniga selle küsimuse üle ja 
seejärel seda teile esitama.“ 

„Muidugi, eriti endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide  
osas on oluline uus strateegia täielikult rakendada, mis oleks 
tõsine samm edasi. [...] Ja ma arvan, et endokriinfunktsiooni  
kahjustavad kemikaalid tuleb standardida ja pidada neid sama 
taseme kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks. [...] On oluline, et 
endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid oleksid keelatud 
mänguasjades, kosmeetikatoodetes, mida kanname otse 
nahale, ja toiduga kokkupuutuvates materjalides.“ 

„Arvan, et peaksime aitama oma tööstusel olla 
konkurentsivõimeline. Vaadakem, kuhu tööstus liigub – 
vesinik, elekter. [...] me juba näeme, et nemad [meie 
autotootjad] teevad muudatusi. Peame aitama neid 
teadusuuringute kaudu. Peame neid aitama ühistranspordi  
kaudu, mis peab olema keskkonnasäästlik ja muidugi  
kasutama puhtaid alternatiivkütuseid.“ 

„Mis puudutab Euro 7 standardit, siis arvan ja selleks on 
olemas ka mandaat, et tehes koostööd siseturu voliniku 
kandidaadiga, on Euro 5 viie aasta pärast võimalik.“ 

„Keskkonnaõigusaktide küsimuses väljendus valitud 
president väga selgelt ja ka missioonikirjas on öeldud: 
nulltolerants nõuetele mittevastavuse suhtes. [...] vaatan 
kindlasti kõiki võimalikke töövahendeid tööriistakastis.“  

[...] Esitan kolleegiumile kinnitamiseks puhta õhu 
tegevuskava, milles esiteks kehtestatakse nulltolerantsi 
poliitika kehtivate õhukvaliteedi standardite täitmata jätmise 
korral. Peame tegelema ELi õigusraamistikuga, koostade s 
sellest ülevaate ja kohandades seda WHO uusimate  
soovitustega.“ 

„Meie teekond rohelise kliimaneutraalse planeedi poole on 
alanud – see saab olema raske. Volinikuna teen kõik endast 
oleneva, et viia meid sellel teel edasi.“  

Uus ringmajanduse tegevuskava 

„Oluline on mainida ka ehitussektorit, mis tekitab kolmandiku 
jäätmetest, ning ka see saab olema tegevuskava prioriteetide 
hulgas.“ 

„[...] osutub ringmajandus edukaks ainult siis, kui me ka 
tegelikult leiame mittetoksilise tsükli saavutamise võimaluse. 
Nii et põhimõtteliselt teame sõbralikest kemikaalidest  
valmistatud plastide kohta – nimetagem neid nii –, et saame  
neid kasutada väga mitmel muul viisil, ja seejärel saab neid 
kasutada eri sektorites. See on ainus tee eduka 
ringmajanduseni ja ma püüdlen selle poole kogu oma 
ametiaja vältel.“  
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 „Kindlasti tagan, et halduskoormuse vähendamisel ei 
leevendaks me oma keskkonnaalaseid õigusakte, mis on 
olulised ja mida peame täiendama.“ 

Mikroplasti teema käsitlemine ja plastivaba ookeani 
eesmärk 

„Muidugi taotlen ma plastistrateegia täielikku rakendamist , 
kuid järgmine samm peab olema mikroplast, eriti 
tekstiilitooted, rehvid ja graanulid, mis on peamised allikad; 
biolagunev plast, [...], peame looma selge õigusraamistiku ja 
määratlema mõned rakendused, milleks biolagunevad plastid 
on valmistatud – peamiselt kemikaalid –, ja siis muidugi  
plastpakendid.“ 

„[...] ÜROs ja G7s, aga ka kahepoolsetes suhetes oma 
partneritega, on meil suurepärane eeskuju, mida näidata, 
suurepärane eeskuju, mida järgida, ning kindlasti ma teen 
seda.“ 

„[...] ELi rohelise kokkuleppe raames töötan oma volituste 
alusel välja puhta, terve ja muidugi säästvalt majandatavat e  
merede ja ookeanide algatuse. See on oluline 30% 
merekaitsealade eesmärgi saavutamiseks Natura 2000 
raames, ja mitte ainult see 30%, vaid muidugi peab seda ka 
väga hästi hooldama ja väga hästi rakendama.“ 

Edukas ja säästev kalandus ning jõudsalt arenev 
sinine majandus  

Rõhk reformitud ühise kalanduspoliitika täielikul 
rakendamisel 

„[...] peame hindama võimalikult palju varusid, sest varusid ei 
hinnata õigesti, ja kui kogume võimalikult palju andmeid, 
saame pakkuda kaluritele kogukondadel e   
kestliku arengu lähenemisviisi.“ 

„Tahan teiega koostööd teha, tagamaks et meie kalanduse  
kontrollisüsteem on otstarbekohane ja tagab võrdsed 
võimalused. Tegelen puudustega alati, kui neid leian.“ 

„Elame tundlikul perioodil: Brexit võib toimuda ja see juhtub 
perioodil, kus EMKFi rahastamine on lõppenud, ja see algab 
alles 2021. aastal, seega pole ka EMKFi rahastamise edasine  
viibimine vastuvõetav.“ 

„Oleme muidugi valmis rääkima Suurbritanniaga ja Brexiti 
leppe üle hakatakse läbi rääkima. Võib-olla tuleb Brexit ka 
kokkuleppega, mis oleks muidugi lihtsam ja meil oleks 
üleminekuaeg. Kokkuleppeta Brexiti korral on mõned 
stsenaariumid, mida arutatakse hiljem. Kuid kinnitan teile, et 
oleme ette valmistatud.“ 

„Seoses EMKFi ja uute laevade võimaliku ehitamisega peame  
selle üle täiendavalt arutlema, sest [...] ma pole kindel, kas uute 
laevade ehitamine oleks kindlasti kooskõlas meie 
eesmärkidega, mis lepitakse kokku ühise kalanduspoliitika 
rakendamisel.“ 

„Mis puudutab selektiivsemaid püügivahendeid, siis arvan, et 
peaksime neid kindlasti otsima teadusuuringute kaudu, 
teaduse kaudu, kuid neid parandama, ja just siin saame  
kindlasti investeerida avaliku sektori raha – 
teadusuuringutesse, uutesse otsustesse, mis aitavad meie 

kaluritel püüda kala säästlikumalt ja valivamalt ning pakuvad 
parimaid võimalikke lahendusi.“ 

„Tõepoolest, see probleem [vanade laevade lammutamiseks 
antav rahastus] on üks esimesi küsimusi, millega tegeleda, kui 
mind ametisse kinnitatakse.“ 

Hinnata ühist kalanduspoliitikat aastaks 2022, et 
selgitada välja, kuidas lahendada probleeme, mida 
praegune poliitika ei hõlma piisavalt  

„2022. aastaks hindan ühist kalanduspoliitikat, et teha 
kindlaks, kuidas lahendada probleeme, mida praegune  
poliitika ei hõlma piisavalt, sest vajame poliitikat, mis on meie 
kalurite, rannikukogukondade ja keskkonna teenistuses.“ 

„Minu mandaat sisaldab selle läbivaatamist 2022. aastaks. 
Kindlasti tegeleme puudustega [...].“ 

„Kui leiame tasakaalu sotsiaalsete, majanduslike ja 
jätkusuutlikkusega seotud probleemide vahel, saame tagada, 
et neil on sektoris tulevikku, ning loomulikult saame EMKFi  
rahaliste vahendite ja muude fondide kaudu parandada 
tingimusi ja aidata oma kalureid.“ 

„Need on naised ja neile tuleb maksta, neid tuleb võrdselt 
austada ja ma üritan seda teha kõigepealt sellega, et nad on 
meil nõuandekogudes võrdselt esindatud. Meie üritustel ja nii 
edasi, muidugi eeskuju näidates, peame minema veelgi 
sügavamale ja arutama seda sektori ning sidusrühmadega – 
väikestest suurteni.“ 

„Esiteks on oluline bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
2030 ja see hõlmab ookeane.“ 
„Kui mind ametisse kinnitatakse, on minu suurim eesmärk 
muuta roheline kokkulepe kohapeal tegelikkuseks. 
Kokkulepe, mis teenib nii ookeane, keskkonda kui ka meie 
kodanikke, kes peaksid olema alati eesotsas ja keskmes.“ 

„Tõepoolest on selle põhjuseks kliimamuutused, Läänemeres 
on vee temperatuur tõusnud ja sellel on olnud idaosa 
tursavarudele tohutu mõju.“ 

Aidata kaasa säästva toidu strateegiale „Talust 
toidulauani“  

„Ma leian, et minu volitused [strateegias] „Talust toidulauani“  
on seotud kalandussektoriga, et me tunneksime kala ja 
saaksime seda jälgida võrgust kuni konservikarbini ja 
teaksime, mida ELis pakutakse.“ 

„[…] tahan investeerida jätkusuutlike mereandide 
potentsiaali, et viia ellu säästva toidu strateegia „Talust  
toidulauani“. 

„Mis puudutab jälgitavust, siis arvan, et me kõik nõustume, et 
meile meeldib hea kvaliteediga toit, ja on oluline, et meie ELi  
standardeid jälgitaks. Üks olulisemaid küsimusi on muidugi  
märgistamine, et tarbija teaks, mida ta ostab, ja roheline 
märgistus tähendaks tõesti midagi.“ 

„Päritolu, nagu me ütlesime, on väga oluline, kuid peame  
esiteks veenduma, et sildil olev teave on tõene teave. See on 
oluline samm, mille nimel tegutseda, ja ma arvan, et seda on 
võimalik teha meie turu digitaliseerimisprotsesside abil.“ 
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Näidata eeskuju ookeanide rahvusvahelisel 
majandamisel  

„Meie jõupingutused säästva kalanduse ja tervete 
produktiivsete ookeanide nimel ei tohi lõppeda meie piiridel. 
EL on ookeanide majandamises üleilmne liider. Kasutaksi n 
seda liidriseisundit meie jätkusuutlikkuse põhimõtete 
kehtestamiseks kogu maailmas ja veendumaks, et suudame  
saavutada veealuse elu kestliku arengu eesmärgid.“ 

„Me teame, millised on peamised lahendamist vajavad 
probleemid: ülepüük [...]. Ka peame parandama 
rahvusvahelist õigusraamistikku, nii et kaasa tuleksid nii ELi  
liikmesriigid, kes alluvad eeskirjadele ja jälgivad neid, kui ka 
teised.“ 

„Avamerel ja puutumata aladel, näiteks Antarktikas, vajame  
uusi eeskirju bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ja 
säästvaks kasutamiseks avamerel.“ 

„Ma nõuan rohkem merekaitsealasid ja tõhusamat  
majandamist meie vetes.“ 

Nulltolerants ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi suhtes 

„Ja ma jätkan võitlust ebaseadusliku, reguleerimata ja 
teatamata kalapüügi vastu.“ 

„Oluline on võidelda ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga. Niisiis ma arvan, et see on parim 
viis, kuidas ressursse kulutada: aidates ka meie partneritel 

põhjustega võidelda, aidates neid parimate nõuannete  
andmisega, tutvustades meie parimaid tavasid ja kaasate s 
neid – see on ainus tee. Muidugi on ELil selle tee näitamiseks 
ainulaadne positsioon.“ 

„Esiteks on muidugi oluline teha tihedat koostööd 
kaubandusvoliniku kandidaadi Phil Hoganiga ja juhtida 
nendele küsimustele tähelepanu Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO).“ 

„Ja muidugi on oluline kaitsta ka meie turgu, nagu ütlesime, 
jätkusuutmatute tarneahelate eest.“ 

Jõuda ülemaailmsele kokkuleppele selliste 
kalandustoetuste keelustamiseks, mis aitavad kaasa 
ülepüügile, ebaseaduslikule püügile ja liigse 
püügivõimsuse saavutamisele  

„Teen koostööd kaubandusvoliniku kandidaadi Phil 
Hoganiga, et saavutada ülemaailmne kokkulepe kahjulike 
kalandustoetuste keelustamise kohta.“ 

Uus lähenemisviis säästvale sinisele majandusele  

„Samuti juhatan ma teed uue säästva sinisele majanduse  
lähenemisviisi juurde. See peaks ühendama kõike, alates 
merealastest teadmistest ja teadusuuringutest kuni mereala 
ruumilise planeerimiseni. Mere taastuvenergia, sinised 
investeeringud ja piirkondlik merendusalane koostöö.“ 
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Lisand 

Muudatused Euroopa Komisjonis 2020 
 
 

Pärast kaubandusvoliniku Phil Hogani tagasiastumist tehti ettepanek nimetada uueks finantsteenuste, 
finantsstabiilsuse ja kapitaliturgude liidu eest vastutavaks volinikuks Mairead McGuinness, 
kaubandusportfell määrati komisjoni juhtivale asepresidendile Valdis Dombrovskisele.  

Euroopa Parlamendi liikmed korraldasid kandidaatide hindamiseks 2. oktoobril kuulamised. Järgmistel 
lehekülgedel on esitatud loetelu nimetatud kuulamistel võetud kohustustest.  

Mis puudutab kandidaatide võetud kohustuste ja avaldatud seisukohtade ammendavat loetelu, on 
Euroopa Parlamendi teemakohasel 2020. aasta kuulamiste veebisaidil kättesaadav iga avaliku kuulamise 
täielik stenogramm, samuti kirjalikud küsimused ja vastused. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/muudatused-euroopa-komisjonis-2020/introduction
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kuulamisel võetud kohustused 
Finantsteenused, finantsstabiilsus ja kapitaliturgude liit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volinikukandidaat Mairead McGuinness esines Euroopa Parlamendi ees 2. oktoobril 2020, et vastata Euroopa 
Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu kohustust, mida 
käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Võetud kohustused osutavad tema portfellile, mida kirjeldatakse 
missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 pangandusliit; 
 kapitaliturgude liit ja VKEde juurdepääs rahastamisele; 
 kestlik rahandus; 
 finantstehnoloogia strateegia ja krüptoraha;  
 kõikehõlmav lähenemine rahapesuvastasele võitlusele, ning 
 suurem vastupanuvõime eksterritoriaalsetele sanktsioonidele. 

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avaliku 
kuulamise stenogramm on kättesaadav Euroopa Parlamendi Muudatused Euroopa Komisjonis 2020 veebilehtedel. 
Volinikukandidaadile saadeti enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused. 
 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_mairead_mcguiness.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-hearing-of-mairead-mcguinness-commissioner-designated-for-financial-stability-financial-services_20201002-0900-SPECIAL-HEARING_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/muudatused-euroopa-komisjonis-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/et-mcguinness-written-questions-and-answers.pdf
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Pangandusliidu väljakujundamine  
„Üks minu peamisi prioriteete on suunata värsket energiat 
pangandusliidu väljakujundamisse. [...] Ma ei hoidu 
pangandusliidu küsimuses konsensuse saavutamisest [...].“ 

„[...] kui te mind usaldate [...] saan ma koos teiega [...] viia ellu 
pangandusliidu tegevust ja saavutada tõelisi edusamme ka 
kapitaliturgude liidu puhul.“ 

„[...] minu prioriteet on see, et pangandusliit ja kapitaliturgude  
liit käiksid käsikäes [...] ja ma [...] annan endast parima, et neid 
valdkondi struktureeritud viisil edasi arendada, tehes selle 
komisjoniga koostööd.“ 

Euroopa hoiuste tagamise skeem 

„Kokkuleppe saavutamine [...] Euroopa hoiuste tagamise skeemi 
puhul on äärmiselt vajalik. Ma teen koostööd selle komisjoni ja 
liikmesriikidega, et leida viis, kuidas edasi minna.“ 

„[...] peame keskenduma valdkondadele, kus meil on 
laiapõhjaline toetus. Sellega seoses keskendutakse [...] minu 
ametiajal [...] komisjoni töös esmajärjekorras kriisiohjamise ja 
hoiuste tagamise raamistiku läbivaatamise edasiviimisele [...].“ 

Euroopa stabiilsusmehhanismi reform 

„[...] lähitulevikus keskendun ma Euroopa stabiilsusmehhanismi  
reformipaketi viimistlemisele [...]. See on hästi edenenud ja 
lõpule viimiseks valmis ning see hõlmab ka ühtse  
kriisilahendusfondi ühist kaitsekorda [...].“ 

„Kokkuleppe saavutamine ühtse kriisilahendusfondi [...] ühise 
kaitsekorra puhul on hädavajalik. Ma teen koostööd selle 
komisjoni ja liikmesriikidega, et leida viis, kuidas edasi minna.“ 

Viivislaenud 

„[...] minu suurima tähelepanu pälvivad viivislaenud [...].“ 

„[...] peame leidma mehhanismi [...] pankade viivislaenude  
koorma kergendamiseks, tagades seejuures piisava tarbijakaitse 
[...].“ 

„[...] kui pigistame viivislaenude probleemide puhul silma kinni, 
tekib meil probleeme pankades [...] kuid [...] inimesi ja nende 
kodusid tuleks siiski kaitsta. [...] seisan kindlalt selle küsimuse  
lahendamise eest.“ 

„[...] me ei saa lubada väga sobimatul viisil inimeste kodude  
komplektina müümist. Laenuvõtja ja laenuandja vahelist seost  
ei tohiks katkestada, kui (ja juhul kui) laene müüakse.“ 

„[...] ma oleksin täielikult vastu [...] pandeemia tõttu [...]  
raskustesse sattunud hüpoteekkrediitide ühendamisele [...].“ 

„[...] töötame välja viivislaenude tegevuskava, mis saab valmis 
aasta lõpupoole. Kõnealuse kava kallal töötatakse selle nimel, et 
pakkuda ühist lahendust sellele, mis toimub kõigis erinevates 
liikmesriikides.“ 

„Mis töötab, kui see on õigesti tehtud, ja mis peaks aitama 
töötajaid ja perekondi [...], on see, et [viivislaenude] järelturud 
toimivad ja on reguleeritud, nii et teaksime, mis toimub. Seega 
olen pühendunud [...] sellele, et oleksin nende järelturgude 
toimimise jälgimisel väga tähelepanelik.“ 

Pankade riiginõue 

„Peame kõigi teiste voogudega edasi liikuma ja [...] muu hulgas 
ka pankade riiginõuete käsitlemisega.“ 

„[...] peame vaatama, millist mõju avaldab see finantsturgudele, 
ja peame tegema koostööd järelevalveasutustega [...], et näha, 
kas kehtiva korra muutmine on seda väärt [...].“ 

Kapitaliturgude liit 

„Toetan täielikult hiljuti käivitatud kapitaliturgude liidu 
tegevuskava, milles on välja toodud väga selge suund edasi  
liikumiseks. Loodan, et suudame VKEde esmase avaliku 
pakkumise fondi küsimuses kiiresti edasi liikuda, kuid peame  
lahendama ka mõned keerulised probleemid.“ 

Kapitalivoo tõkete kõrvaldamine 

„[...] kui inimesed võtavad piiriüleseid laene, peame väga 
tähelepanelikult uurima, kus rahavoog võib tõkestatud olla. 
Võin teile lubada, et tegelen selle teemaga süvitsi [...].“ 

„[...] üks [...] põhjustest, miks meil ei ole tugevat kapitaliturgu, [...]  
on [...] hirm, et [inimestele] ei jagata õiget teavet ja nad teevad 
halbu investeeringuid. [...] peame uurima soodustuste mõju [...] . 
Kui meil puudub kodanike usaldus juhtudel, kui nad 
investeerivad, et on neil selleks olemas täielik teave, siis ei saa 
me üldse edasi liikuda. Ma arvan, et see on Euroopa Komisjoni  
jaoks esmatähtis ja kindlasti oleks see ka minu jaoks esmatähtis.“  

„Tõkete kaotamiseks peame osutama tähelepanu ka 
maksejõuetusmenetlustele, kinnipeetavate maksude  
menetlustele ja järelevalvele.“ 

Maksejõuetusmenetlused 
„Ma arvan, et suudame teha väga olulisi edusamme suurema 
ühtlustamise suunas ja muuta maksejõuetusmenetluse d 
tõhusamaks. [...] Kuid me peame olema ettevaatlikud ja 
kaaluma, kas meil on vaja uut õigusakti või tõesti mõnda muud 
kui seadusandlikku algatust selles valdkonnas, [...] ma ei ole 
kindel, milline on parim viis – peame uurima üksikasju. Kuid 
soovime kindlasti vältida õiguslikke menetlusi, mis lihtsalt 
takistavad edasiminekut. 

Kinnipeetavate maksude menetlused  

„Ma arvan, et on oluline käsitleda piiriüleste investorite 
ebasoodsat olukorda ja leida kapitaliturgude liidu 
tegevuskavast ettepanekud nende koormavat e  
maksutagastusmenetlustega tegelemiseks – see on väga suur  
samm edasi. Seda ei ole väga lihtne teha, kuid ma arvan, et see 
on möödapääsmatu.“ 

VKEde juurdepääs rahastamisvahenditele 

„[...] me peaksime kasutama kõike ja kõiki jõupingutusi VKEde  
toetamiseks, olgu selleks siis rahastamisvahendid, aga ka 
nõuanded, juhised ja muud meetmed, mis kergendaksid nende 
juurdepääsu kapitalile ja turgudele.“ 
„Üks algatustest [...] on arendada VKEde esmase avaliku 
pakkumise fondi ja arvan, et peame sellega tegelema.“ 

 



Volinikukandidaatide kuulamistel võetud kohustused 
 

114 
 

 „[...] see, mida me tahame teha, on liikuda suuremast  
sõltuvusest panganduse rahastamisest tasakaalustat uma 
olukorra suunas, nii et [...] teen kõik endast oleneva, et see 
saaks tegelikkuseks.“ 

 Kestlik rahandus  
„Pean esmatähtsaks kestliku rahanduse uut tegevuskava, 
kiirendan tööd ELi roheliste võlakirjade standardi , 
ökomärgiste, keskkonnahoidlike ja kestlike investeeringute 
valdkonnas ning ettevõtjate kliima- ja keskkonnateabe  
paremaks avalikustamiseks, aidates investoritel ja tööstusel 
leida kestlikke projekte.“ 

„[...] Meil on roheliste võlakirjade standardi järgimise ja 
bioloogilise mitmekesisuse alalhoidmise alal teha palju tööd, 
[...] võite kindel olla, et ma [...] näen selles suunas liikudes 
kõvasti vaeva.“ 

„Roheliste võlakirjade standardi puhul on [...] kolm prioriteeti 
[...] vajame tungivalt selles valdkonnas taksonoomia järgimist 
ja seostamist, [...] sooviksime olla selles turuliidrid [...] ja 
tahaksime ka veenduda, et kui te väidate, et tegemist on 
rohelise võlakirjaga, siis on ka võimalus seda kontrollida.“  

„[...] me ei saa enam lubada tekkida olukorral, kus ettevõtja või 
riik esitab väite [...], kuid seda ei saa tõendada [...]. [...] peame  
[...] töötama kiiresti, kuid ettevaatlikult [...]. Olen sellele 
täielikult pühendunud.“ 

„[...] kestlikkus ei tähenda üksnes keskkonda või rohelist 
liikumist, [...] peame nägema kaasavat ühiskonda, mis seisneb 
sotsiaalses kestlikkuses. [...] Toetan sotsiaalselt kaasavama 
Euroopa ideed ja see nõuab sotsiaalselt kaasavamat  
finantssüsteemi.“ 

Finantstehnoloogia strateegia ja krüptoraha  
„Peame tegelema digitaalsete finantsteenuste ühtse turu 
killustatuse probleemiga ja püüdlema innovatsiooni  
toetamise nimel Euroopa finantsandmete ruumi loomise 
poole.“ 

„Krüptoraha küsimuses peame tõesti tegema kõik ühiselt 
koostööd – komisjon, parlament ja nõukogu –, et töötada 
tuleviku nimel õige asja poole, mis [...] loob [...] võimalusi, kuid 
tekitab [...] ka riske.“  

„Krüptoraha [...] võib varjata finantspettusi. [...] nende üksuste  
suhtes tuleb rakendada finantsjärelevalvet.“ 

„Jälgime hoolikalt, mis [...] Wirecardi juhtumi uurimisest 
selgub, ja tegutseme vastavalt.“ 

Kõikehõlmav lähenemine rahapesuvastasele 
võitlusele  
„Rahapesu on osa kuritegelikust tegevusahelast, mis laastab 
meie ühiskonda [...] Ma [...] jätkan järgmisel aastal  
seadusandliku paketi väljatöötamist, võttes arvesse juulis 
vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsiooni. Vajame  
ühtset ELi reeglistikku, mida ei kontrolliks mitte üksnes 
riiklikud järelevalveasutused, vaid väga tugev ja sõltumatu ELi  

rahapesuvastane järelevalveasutus. Samuti vajame  
tugevdatud koostööd rahapesu andmebüroode vahel.“ 

„Luban teile, et pühendun tugeva struktuuri loomisele koos 
üldise Euroopa tasandi järelevalvega. Meil on rahvuslik 
mõõde, kuid meil on ka Euroopa mõõde.“ 

„Keskse reguleeriva järelevalveasutuse roll hõlmaks minu 
arvates ka kontrolli väga riskantsete pangandusvaldkondade  
üle, mis vajavad keskset järelevalvet. [...] äärmiselt oluline on 
tagada keskne kontrollimine liikmesriikide ühendatud 
finantsüksuste koostoimes.“ 

„Kasutatavate vahendite küsimus. Olen selles osas väga 
avatud. Mõnikord, kui soovime täielikku selgust, püüdleme  
vastava õigusakti poole, olemata veel teinud lõplikku otsust  
[...]“ 

„Asjaolu, et [...] rahapesu jätkub [...], tähendab, et peame  
nägema ette sanktsioonid. Vaatlen seda üksikasjalikumalt. [...]  
kuid karistus peab kuriteoga vastavuses olema.“ 

„Mida me siis [rahapesuvastaste õigusaktide] kehva 
rakendamise vastu teeme? [...] Minu arvates on väga oluline, 
et Euroopa Komisjon teeks selle nimel palju rohkem tööd. [...]  
Seega ma uurin, kus on algatatud rikkumismenetlusi, uurin, 
kus seda minu arvates teha tuleks, ja võin teile seda lubada, 
sest tegemist on tõepoolest suurt muret tekitava valdkonnaga 
[...].“  

Eksterritoriaalsed sanktsioonid  
„[...] Otsin võimalusi, kuidas kaitsta meid teiste kehtestatud 
sanktsioonide põhjendamatute eksterritoriaalsete mõjude  
eest meie huvidele, ja töötan selle nimel, et meil oleks endal 
võimalik sanktsioone kehtestada.“ 

Finantsstabiilsuse ohud 

COVID-19 pandeemiast taastumine 
„[...] vajame tugevat pangandusliitu ja tugevat kapitaliturgude 
liitu. [...] ja ma arvan, et COVID-19 tõttu oleme nüüd sunnitud 
julgeid samme tegema [...]. Finantsstabiilsuse huvides on 
minu arvates oluline, et liiguksime edasi.“ 

„Basel III [rakendamine] viibib ühe aasta võrra – ja õigustatult, 
kuna liikmesriigid tegelevad COVID-19st tingitud 
probleemidega [...]. Võin teile kinnitada, et tehakse ka 
mõjuhinnang ja selles võetakse arvesse COVID-19 mõju 
pankade finantsolukorrale. [...] Ma arvan, et Basel III 
rakendamisel minu nimetatud viisil arvestatakse meie 
kohustusi selle protsessi suhtes. Samuti peame olema 
teadlikud sellest, et tuleb arvestada asjaolu, et Euroopa 
pangandussüsteem on väga erilise struktuuriga. Seega tuleb 
seda kõike teha asjakohasel viisil.“  

„[...] varipanganduse puhul peame lihtsalt neid riske 
teadvustama, kuna [...] need võivad pankadelt  
pangandusvälisesse sektorisse üle kanduda ja [...] vaatama 
läbi õigusaktid, kontrollimehhanismid, et veenduda, et need 
sobivad antud otstarbeks [...].“ 
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Brexit 

[...] Ma soovin tagada, et meil oleks tugev Euroopa 
finantssüsteem ja et finantsstabiilsust toetavad teenused 
vastaksid ettekirjutustele ning oleksid meie järelevalve all.“ 

„[...] finantsstabiilsuse valdkonnas ei võta me kindlasti mingeid 
riske. Ma arvan, et on ka õiglane öelda, et tahame luua 
koostöösuhet Ühendkuningriigiga, [...] kuid lõppude lõpuks 
peame mina ja komisjon ühiselt tagama, et tegutseme 
Euroopa liidu huvides.“ 

„Minu hinnangul peame lähtuma ettevaatusprintsiibist; arvan, 
et peame üles ehitama omaenda taristu, kuna [...] me ei tea, 
mida kavatseb teha Ühendkuningriik, eriti finantsteenuste 
valdkonnas, kuid me teame, et nad plaanivad muudatusi.“ 

„[...] kui ja kuni me ei saa Ühendkuningriigilt selgeid vastuseid 
nende kavatsuste kohta, kas nad plaanivad täielikku 
deregulatsiooni või [...] meie tegevusest veidi või oluliselt 
kõrvale kalduda, peame olema avatud selles, kuidas me 
reageerime.“ 

Muud asjakohased küsimused  

Sooline tasakaal  

„Samuti arvan, et peame tegema tõhusat koostööd 
kolleegiumide, finantsasutuste ja -võrgustikega, tagamaks, et 
naisi ja mehi – kuid finantssektori tasakaalu silmas pidades 
peame keskenduma rohkem naistele – juhitakse selles suunas, 
et nad omandaksid oskuste kogumi.“ 

Pühendumus Euroopale ja isiklik sõltumatus 

„Selles küsimuses on mul väga kindel seisukoht. Kui see 
komisjon mu kandidatuuri heaks kiidab, saan Euroopa 

volinikuks, kes kaitseb Euroopa huve, ja seda tuleb tingimata 
toonitada. Volinikud annavad vande jätta oma rahvuslikud 
huvid ukse taha. Mina end rahvuse läbi ei defineeri, kuid luban 
sellegipoolest ametisse astudes kindlalt kõik rahvuslikud 
küsimused ukse taha jätta.“ 

Maksustamine 

„Euroopa volinikuna võin kindlalt kinnitada, et järgiksin 
maksustamise puhul ühenduse lähenemisviisi.“ 

„[Mis puudutab] aruandlust riikide lõikes, [...] olen ma selles 
väga veendunud [...]. Peame selles suunas liikuma. [...] Me 
tahame, et see jätkuks. [...] peame väga pingutama. [...] Olen 
selles küsimuses parlamendiga ühel nõul. See on hea algatus. 
See tuleb ära teha. Loodan, et suudame selle kasutusele  
võtta.“ 

„[...] Toetaksin finantstehingute maksu valdkonnas tehtavat 
tööd. [...] töötame praegu ja ka edaspidi finantstehingute  
maksu küsimuse kallal, uurime, kas suudame seda teha viisil, 
mis toob sisse tulu ja ei kahjusta Euroopa Liidu finantshuve  
üleilmse finantsolukorra mõistes.“ 

„Mis puudutab makse [...], siis jätkub töö OECD tasandil. Ma [...]  
tahaksin, et teeksime seda üleilmselt, et oleks võimalik 
korraldada ettevõtjate [...] maksustamist viisil, et nad 
maksavad oma õiglase osa maksudest – ja see on läbipaistev. 
Kui see ei anna tulemusi, kui OECD protsess takerdub 
poliitilistel põhjustel, esitab Euroopa Komisjon maksustami st  
käsitlevad ettepanekud ja ma toetan seda.“ 

„[...] Luban teile, et toetan tugevalt kolleegiumi jõupingutusi 
õiglase, lihtsa ja kestliku maksustamise edendamiseks 
kooskõlas komisjoni juulikuu paketiga.“ 
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Juhtiv asepresident/volinikukandidaat Valdis Dombrovskis esines Euroopa Parlamendi ees 2. oktoobril 2020, et vastata 
Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning kaasatud komisjonide väliskomisjoni, majandus- ja 
rahanduskomisjoni, arengukomisjoni ning eelarvekomisjoni liikmete küsimustele. Kuulamise käigus võttis ta mitu 
kohustust, mida käesolevas dokumendis esile tõstetakse. Kõnealused kohustused osutavad tema portfellile, mida 
kirjeldatakse missioonikirjas, mille saatis talle Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen, sealhulgas  

 võrdsed võimalused kõigile; 
 Euroopa üleilmse juhtpositsiooni tugevdamine; 
 kaubandus kestliku arengu ja kliimameetmete heaks.  

NB! Käesolevas dokumendis esitatud tsitaadid viitavad ainult kuulamisel suuliselt võetud kohustustele. Avaliku 
kuulamise stenogramm on kättesaadav Euroopa Parlamendi Muudatused Euroopa Komisjonis 2020 lehtedel. 
Volinikukandidaadile saadeti enne kuulamist ka mõned kirjalikud küsimused, millele ta andis kirjalikud vastused. 
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ELi kaubanduspoliitika uus tegevuskava 
„[...] Ma tahan kaubanduspoliitika uut tegevuskava edasi  
arendada. See tegevuskava peab sobima laiaulatuslikuma 
kestliku ja digitaalse taastumise kavaga. See peab olema 
kaasaegne ja ajakohane, toetama meie väärtusi ja laiemaid 
geopoliitilisi eesmärke.“ [...] „Euroopa peab ettevõtjate 
kaitsmisel enesekindlamaks muutuma, kindlustades meie 
strateegilised huvid, tugevdades vastastikkust ja tagade s 
võrdsed võimalused.“ 

„Kaubanduspoliitika läbivaatamise avalik arutelu lõpeb 
15. novembril. Kui oleme tulemused läbi vaadanud, tulen tagasi  
selle komisjoni ette, et neid teiega arutada ja teie seisukohad 
lisatakse komisjoni teatisesse, mille kavatseme avaldada 
2021. aasta alguses. Teatises esitatakse kaubanduspoliiti ka 
suundumused, mis on tõelises vastavuses eelseisva kümnendi – 
Euroopa rohelise ja digitaalse kümnendi – probleemide ja 
võimalustega.“ 

„[...] avaldame teatise ELi majandusliku suveräänsuse või  
sõltumatuse kohta, kus käsitleme ka euro rahvusvahelise rolli 
tugevdamise teemat,“ [...] „arutame avatud strateegilise 
sõltumatuse küsimust, kui räägime ELi majanduse  
vastupanuvõimest; üks kriisist saadud õppetund on 
tarneahelate vastupidavuse küsimus ja see, mida peame  
tegema, et vältida olukorda, kus oleme sõltuvad kriitilise 
tähtsusega kaupade, näiteks COVID-19 kriisi ajal  
meditsiinitarvete ühest tarnijast või tarnijariigist, mis toob 
selgelt esile puudujäägid antud valdkonnas.“ [...] „uurime 
erinevaid võimalusi. Tagasitoomine, lähedale paigutamine, varu 
loomine, mitmekesistamine, tarneahelate lühemaks muutmine  
– meil on suur hulk vahendeid, mille kasutamist saame kaaluda.“  

„[...] kuu lõpul käivitan portaali Access2Markets. See on ühtne 
kontaktpunkt, mille kaudu saab teavet kõikides ELi keeltes ja mis 
aitab VKEdel rahvusvahelise kaubanduse maailmas 
orienteeruda.“ 

Ebaausad kaubandustavad 

„Peame tugevdama kaitset ja jõustamist; nii aitame Euroopa 
kaubanduspoliitika abil ehitada üles Euroopat, mis meid 
kaitseb.“ [...] „Samuti peame kaubanduse kaitsevahendi d 
teravamaks ihuma. Toetan jõupingutusi uue sellise õigusliku 
vahendi kasutusele võtmiseks, milles käsitletakse  
välistoetustest tulenevaid moonutusi meie siseturul. Töötan 
koos liikmesriikidega selle nimel, et välismaiste  
otseinvesteeringute taustauuringumehhanismid toimiksid 
kohapeal hästi. Samuti palun teie abi kahesuguse kasutusega 
kaupade eksporti ja rahvusvaheliste hangete instrumenti 
puudutava töö lõpetamiseks. Samuti selleks, et tugevdada meie 
positsiooni ELi kaitsmisel teiste poolt järgitavate ebaausat e  
tavade eest, [...] pakub komisjon järgmisel aastal seadusandli ku 
ettepanekuna välja spetsiaalse sunnitõrjevahendi, mis 
võimaldab ELil sellisele tegevusele tõhusalt reageerida [...].“ 

„terase kaitsemeetmed: [...] Ma arvan, et me peaksime kinni 
pidama WTO raamistikust ja seetõttu uurime praegu, kuidas 
saaksime WTO eeskirjade raames dumpinguvastaste ja 
tasakaalustusmeetmete abil saavutada sama tulemuse Euroopa 
terasetööstuse tarvis, selle asemel, et eirata WTO eeskirju ja 
riskida vastumeetmetega. “ 

Õigusaktide täitmise tagamine 

„Kaubandusvaldkonna juhtiv järelevalveametnik töötab meie 
lepingute elluviimise nimel. [...] Teie toetusel loodan, et saame  
kiiresti kokku leppida ajakohastatud rakendamismääruse  
küsimuses.“ [...] „peaksime laiendama rakendamismääruse  
kohaldamisala teenuste ja intellektuaalomandi valdkondadel e  
ning see puudutab ka investeeringuid ja rahvusvahelist e  
hangete instrumenti ning töötame välja uue sunnitõrjevahendi  
juhuks, kui kolmandad riigid, [...] eiravad WTO eeskirju ja rikuvad 
rahvusvahelisi reegleid, et suudaksime tõhusalt reageerida“ [...]  
„samas kui kaubandusvaldkonna juhtiva järelevalveametniku 
rolli tuleks eelratifitseerimisel uurida,“ [...] „tuleks kiirendada 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide rakendamist ja 
jõustamist.“ [...] „Samuti töötame välja süsteemsema 
lähenemisviisi, mille alusel kaasatakse rakendamisse ning 
keskkonna- ja tööalastesse kohustustesse ka kodanikuühiskond, 
[...].“ 

ELi vastupanuvõime eksterritoriaalsetele sanktsioonidele 

„[....] kolmandate riikide sanktsioonide eksterritoriaalne mõju. 
See on kahtlemata probleem [...] peamise vahendina ettevõtjate 
kaitsmiseks kasutame blokeerimisseadust“ [...] „Jätkame ELi  
positsiooni ja ELi vastupanuvõime tugevdamist  
eksterritoriaalsete sanktsioonide suhtes. See on osa meie 
teatisest, mis on kooskõlas praeguse kavaga, mille plaanime  
avaldada detsembris ja mis puudutab ELi majandusliku 
suveräänsuse või sõltumatuse tugevdamist [...].“ 

Läbipaistvus 

„Luban säilitada kokkulepetes Euroopa Parlamendiga suure 
läbipaistvuse. Tagan, et teil on kogu vajalik teave õigeaegselt 
olemas. Soovin kinnitada fraktsioonide koordinaatoritele, et 
olen võtnud arvesse ootusi, mida te eelmisel aastal minu 
eelkäija kuulamisel väljendasite.“ 

Euroopa üleilmse juhtpositsiooni tugevdamine 

„Ainult maailmale avatud Euroopa saab kujundada 21. sajandi  
kaubanduspoliitikat. Nii et ma teen ettepaneku edendada meie 
kaubanduspoliitikat, et reformida reeglitel põhinevat  
mitmepoolset korda; vaadata kaubanduspoliitika uuesti läbi, et 
saavutada kestlikkuse eesmärgid; tugevdada vaba ja ausat  
kaubandust oma partneritega suhtlemise kaudu, tõhustade s 
samal ajal kaubanduse kaitset ja õigusaktide täitmise tagamist ; 
tugevdada juhtpositsiooni kaubanduses oma olulisemate 
suhete eest hoolitsemise teel.“ 

Mitmepoolsus ja WTO 

„[...] üks minu esmaseid prioriteete on reeglitel põhineva 
ülemaailmse majanduse juhtimise süsteemi reformimine. [...]  
muuta see tänapäeva maailmale sobivaks. See tähendab WTOd, 
mis lahendab vaidlused kiiresti ja mõjusalt ning kehtestab 
kindlad reeglid võrdsete võimaluste tagamiseks. WTO, mille 
tegevuse keskmes on kestliku arengu eesmärgid ja 
kliimamuutused.“ [...] WTO vaidluste lahendamise mehhanism: 
[...] Oleme valmis suhtlema USAga, et arutada, kuidas kõnealune  
apellatsiooninõukogu peaks täpselt välja nägema, ja 
kõrvaldama puudused, mille puhul oleme nõus, et need 
eksisteerisid vaidluste lahendamise mehhanismi varasema 
toimimise korral [...].“ 
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„Mul on hea meel tänasel päeval teatada, et käivitan WTO  
kaubandus- ja kliimaalgatuse, keskendude s 
keskkonnahoidlikele kaupadele ja teenustele.“ [...] „tuginedes 
keskkonnakaupade algatusele, [...] soovime seda laiendada 
mitte ainult kaupadele, vaid ka teenustele, ja [...] et juba 
järgmisel ministrite nõukogul oleks midagi arutada. Seega 
teeme koostööd sarnase mõtteviisiga riikidega, nn FAST-
rühmaga, Ottawa rühmaga ja püüame seda töövoogu 
taaselustada ning esitada konkreetseid ettepanekuid.“ 

E-kaubandus 

„[...] Pean esmatähtsaks e-kaubanduse alaseid läbirääkimisi. 
Loomulikult on väga oluline järgida isikuandmete kaitse 
üldmääruse eeskirju isikuandmete kaitse kohta.“ [...] „räägime  
WTO-s sellest, et andmete vaba liikumine peaks olema tagatud; 
[...] piirangud peavad olema kooskõlas rahvusvahelist e  
kohustustega ning komisjon jätkab nende piirangute jälgimist 
ja nende vastu võitlemist kolmandates riikides [...].“ 

„Kahepoolsetel läbirääkimistel käsitleme digikaubanduse  
peatükke ja digikaubanduse punkte. Võin näiteks tuua Uus-
Meremaad ja Austraaliat, kus need on väga silmatorkavalt  
esindatud. [...]“ 

USA 

„Rakendan kogu oma jõu meie strateegilise partnerluse 
taaselustamiseks Ameerika Ühendriikidega. Hoogustan Atlandi-
ülest tööd kaubanduse, tehnoloogia, maksustamise , 
mitmepoolse kaubandussüsteemi reformi, sealhulgas 
tööstussubsiidiumide kontrolli valdkonnas. Hiljutine 
tollitariifide alandamise leping on esimene samm selles 
uuendatud koostöös. Kui aga USA eemaldub ka edaspidi  
mitmepoolsuse põhimõttest ja jätkab ühepoolsete meetmete 
võtmist, ei karda EL oma huvisid kaitsta ega sellele vastaval t  
reageerida.“ 

„[...] Airbus-Boeingu küsimus. Meie seisukoht on olnud väga 
selge. Eelistame selles küsimuses jõuda kokkuleppele  
läbirääkimiste teel.“ [...] „kui me läbirääkimiste teel lahendust ei 
leia, ei jää meil muidugi muud võimalust, kui samuti kehtestada 
tollitariifid vastavalt WTO otsusele Boeingu kohtuasjas. [...]“ 

„[...] OECD raames töötame digimajanduse maksustami se  
küsimuse lahendamise nimel. Kuid rahvusvahelise lepingu 
puudumisel oleme valmis esitama ELi ettepaneku [...] ja teeme 
selles küsimuses koostööd ka USAga [...] veendumaks, et nad 
töötavad OECD raames mõistlikul viisil, et sõlmida digimaksu 
käsitlev rahvusvaheline kokkulepe.“ 

Kahepoolne investeerimisleping Hiinaga  

„[...], rõhutame, et sisu on tähtaegadest olulisem. See tähendab, 
et selleks, et meil oleks võimalik see leping sõlmida, tahame  
näha majandussuhete märkimisväärset tasakaalustumist ja 
Hiina-poolseid väga olulisi samme turulepääsu valdkonnas.“ [...]  
„meie partnerlus tuleb ümber kujundada, et see oleks 
vastastikune, tasakaalustatud ja õiglane. Euroopa ettevõtjad 
Hiinas vajavad õiglast kohtlemist ja tegelikku turulepääsu.“ [...]  
„nõuame jätkuvalt ja tagame, et saavutame Hiinaga sõlmitava 
lepingu puhul edu ka investeeringute ja kestliku arengu peatüki 
küsimustes.“ [...] „Mis puudutab läbirääkimisi, siis nende esmane  
prioriteet on Hiinaga sõlmitava investeerimislepingu lõplik 
vormistamine. [...] siis otsustame, kuidas jätkata piirkonna 
investeerimislepingutega.“ 

Mercosur 

„[...] selleks, et ratifitseerimisega edukalt edasi liikuda, on oluline, 
et Mercosuri riigid võtaksid endale seoses metsade hävitamise  
ja Pariisi kokkuleppega sisulise kohustuse“ [...]  
„ratifitseerimisega edasi liikumiseks vajame midagi tegelikku, 
midagi, mida rakendatakse. Nii et praegusel kujul me 
ratifitseerimist“ [...] „Mercosuri riikidega läbirääkimiste  
taasalustamiseks ei esita. See ei oleks kõige parem teguviis.“ 

Muud riigid ja küsimused 

„[...] lepingud Austraalia ja Uus-Meremaaga arenevad hoogsalt“  
[...] „ma ütleksin, et me panustame headesse suhetesse Ladina-
Ameerikaga ja teeme seda ka edaspidi“ [...] „Olen pühendunud 
meie majanduspartnerluslepingute tugevdamisele Aafrika 
riikidega, vastupanuvõimeliste väärtusahelate loomisele ning 
kestlike riiklike ja erainvesteeringute edendamisele vastastikust  
huvi pakkuvates sektorites. Meie pikaajaline eesmärk on jõuda 
maailmajagude vahelise lepinguni.“ [...] „peame süvendama 
koostööd naaberpiirkonnaga. [...] Samamoodi peame jätkuvalt  
toetama ELi kandidaatriike ja potentsiaalseid kandidaatriike, 
sealhulgas oma autonoomsete kaubandusmeetmet e  
laiendamise kaudu. Eeldan, et kaasseadusandjad võtavad uue 
määruse õigeaegselt vastu, ja tunnen väga suurt heameelt 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni hiljutise hääletuse üle 
selles küsimuses.“ [...] „meie läbirääkimised Ühendkuningriigiga. 
Mõlema poole tugev huvi on luua võimalikult lähedased 
kaubandussuhted, kuid ma peaksin rõhutama, et edasiminek 
sõltub sellest, kas mõlemad pooled täidavad oma 
väljaastumislepingust tulenevaid kohustusi.“ 

„[...] soovime energiaharta lepingu reformimist, et võimaldada 
liikmetel järk-järgult lõpetada fossiilkütustesse investeerimise 
soodustamine, see on reformi peamine eesmärk.“ [...] „mis 
puudutab üldist soodustuste süsteemi, siis tugevdame  
järgmisel aastal selle süsteemi läbivaatamisel kindlasti sidet 
kestlikkusega, sealhulgas Pariisi kokkuleppega.“ 

Kaubandus ja kestlik areng  
„[...] Olen valmis välja selgitama, kas meil võiks juba olla rohkem 
[...] rakendatavaid või järk-järgult rakendatavaid kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükke, näiteks Uus-Meremaaga peetavatel 
läbirääkimistel.“ [...] „Loomulikult peame vaatama, millises 
suunas me edasi liigume. Meil on 15-punktiline kaubanduse ja 
kestliku arengu tegevuskava, mis töötati välja 2018. aastal ja mis 
vaadatakse uuesti läbi 2023. aastal. [...] Ma toon selle 
läbivaatamise aastasse 2021 ning arvestan ka COVID-19 mõju ja 
praeguste prioriteetidega. Pidades silmas tulevasi kokkuleppeid 
ja teie küsimusi üksikasjaliku jõustamise võimaluste kohta – 
niisiis midagi lihtsa dialoogi ja lepingu peatamise vahel, mis on 
kõige äärmuslikum lahendus –, tutvusin lähemalt ühe 
Prantsusmaa ja Madalmaade dokumendiga, mis käsitleb 
tariifide sõltuvusse viimist teatavatest kestlikkuse eesmärkide 
täitmisest; see on idee, mida olen valmis kaaluma“ [...] „mida see 
tegelikult sisaldab, eelkõige, kas seal leidub ideid selgete 
tingimuste väljatöötamiseks ja rakendamiseks ning nende 
väljendamiseks tariifide vähendamise või vähendamata jätmise 
kaudu, juhul kui osa ILO konventsioone või keskkonnalepingui d 
rakendamist ei leia. See on täpselt selline lähenemisviis, mida 
me järgime.“ 
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[Kaubandusvaldkonna juhtiv järelevalveametnik] näeb seoses 
kaubanduse ja kestliku arengu küsimustega nii mõjutatud 
ettevõtjatele kui ka kodanikuühiskonnale ette ühtse  
juurdepääsupunkti, mille kaudu on võimalik esitada kaebusi  
ning tegeleda tuvastatud konkreetsete probleemidega. 

„[...] Teeksin ettepaneku käivitada võrdleva uuringu, et näha, 
mida teevad riigid üle kogu maailma kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükkide rakendamisel.“ 

Süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanism 

„Tahame esitada 2021. aasta esimeses pooles seadusandli ku 
ettepaneku maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi ning 
volinik Gentiloni juhtimisel, kuid loomulikult on teemaga 
tihedalt seotud ka kaubandus just nimelt WTOga ühilduvuse  
küsimuse tõttu [...].“ 

Hoolsuskohustus 

„[...] ulatusliku investeerimislepingu kohaselt tuleb selle 
investeeringu puhul järgida ILO sunniviisilist tööd käsitlevaid 

konventsioone.“ [...]  „sealhulgas jõulised meetmed lapstööjõu 
kaotamiseks. [...]. Ma teen tihedat koostööd volinik Reyndersiga, 
et juba järgmisel aastal komisjoni ettepanekuga 
hoolsuskohustuse kohta edasi liikuda.“ 

„[...] Kaubanduse peadirektoraat viib läbi uuringu naiste 
osalemise kohta kaubanduses, keskendudes kaubavahetusel e  
[...]. Seejärel jätkame naiste kaubanduses osalemise uurimist, 
keskendudes ka teenustele.“ [...] „See on valdkond, mida me 
tugevdame ja [...], koostame välissuhete valdkonnas ELi soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava aastateks 2021–2025 ning ka 
selles on kaubandus oluline komponent.“ 

„[...] komisjoni poolelt oleme valmis jätkama tööd ÜRO siduva 
lepinguga äritegevuse ja inimõiguste kohta“ [...] „kestliku 
kakaotootmise algatus, [...] on paljusid sidusrühmi kaasava 
algatuse hea näide ja midagi, mida võime üle kanda ka teistesse 
sektoritesse, millele te ka tähelepanu juhtisite, näiteks tekstiili- 
ja võimaluse korral ka muudesse valdkondadesse.“ 
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