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Kokkuvõte ELi 
riigipeade ja 

valitsusjuhtide 
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Kokkuvõte 
Euroopa Parlamendis peetud arutelud Euroopa tuleviku üle pakkusid riigipeadele ja 
valitsusjuhtidele ainulaadse võimaluse tutvustada oma seisukohti selle kohta, millise suuna 
peaksid ELi 27 riiki tulevikus valima. Need arutelud näitasid ühelt poolt, et küsimuses, millised 
poliitikavaldkonnad on kaalukad, ollakse sõnavõtjate hulgas eri meelt, ja teisalt, et neil on 
paljudes küsimustes sarnased vaated. Eeldus, milles kõik sõnavõtjad olid ühel meelel, on ELi 
liikmelisuse lisaväärtus, mille annavad liikmesusest tulenevad majandus- või julgeolekuhüved. 
Kõik sõnavõtjad leidsid, et üksi tegutsedes ei suuda liikmesriigid, olenemata nende suurusest või 
majanduslikust jõukusest, 21. sajandi probleeme lahendada. Selles mõttes rõhutasid kõik 
sõnavõtjad vajadust ELi ühtsuse järele, viidates ka ELi väärtustele, mida tuleb alal hoida, kuigi 
ollakse seisukohal, et sellised väärtused pärinevad eri allikatest.  

Soov tunnustada ELi lisaväärtust sundis mõnda sõnavõtjat rõhutama vajadust tugevdada sidet 
ELi võimustruktuuri ja Euroopa kodanike vahel. Mõned sõnavõtjad soovivad, et kodanikke 
kaasataks rohkem ELi otsustusprotsessi, teised tahavad, et neid teavitataks paremini ELi 
saavutustest. Aruteludel ei avaldatud erilist soovi aluslepinguid reformida, mistõttu peaksid 
parandused põhinema praegusel õiguslikul alusel. Poliitiliste vajaduste kindlaksmääramisest 
rääkides nimetasid sõnavõtjad kolme peamise prioriteetse valdkonnana enamasti rännet, 
kliimamuutusi ja julgeolekut. Siin, nagu ka teiste poliitikavaldkondade puhul, on sõnavõtjad 
eriarvamusel ELi osalemise ulatuses. Veel üks vaidlusi tekitav küsimus on, kas loobuda 
ühehäälsuse põhimõttest, ja kui loobuda, siis millistes valdkondades. Analüüs näitas ka, et 
mõnikord ei olenenud teemade valik (nt töötus) mitte ainult sõnavõtja konkreetsest poliitilisest 
kuuluvusest, vaid ka üldistest rahvusvahelistest sündmustest (nt kaubandusvaidlus USAga) või 
ELi tasandil päevakorras olevast küsimusest (nt esikandidaadid). Arutelud pakkusid riigipeadele 
ja valitsusjuhtidele ka oma ettepanekute esitamise võimalust. Sõnavõtjad esitasidki uusi – ehkki 
potentsiaalselt vastuolulisi – ideid nii poliitikavaldkondade kui ka laiemate institutsiooniliste 
küsimuste kohta.  

Mis puudutab käesolevas ülevaates käsitletavaid peamisi poliitikavaldkondi, siis majandus- ja 
rahaliidu valdkonnas püsivad lahknevused riskide vähendamise lähenemisviiside (s.t 
tasakaalustatud eelarved ja heas seisukorras olev pangandussüsteem) ning liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse vajadust rõhutavate seisukohtade vahel. Tuleb välja, et ränne on ühehäälsel 
nõusolekul valdkond, kus on vaja ühist ELi strateegiat, kuigi endiselt ollakse eri meelt Euroopa 
ühise varjupaigasüsteemi reformi suhtes ja püsib solidaarsust või paindlikkust rõhutavate 
seisukohtade lahknevus. Mis puudutab sotsiaalset mõõdet, toetas enamik sellel teemal sõna 
võtnuid Euroopa sotsiaalõiguste sammast. Kuigi enamik ütles, et sotsiaal- ja heaolupoliitikat 
tuleks ELi tasandil esikohale seada, pakkusid mõned välja ELi miinimumpalga või 
töötuskindlustuse. Kaubandusest rääkides rõhutas enamik seda küsimust käsitlenud sõnavõtjaid 
vajadust vältida protektsionismi või natsionalistlikke lähenemisviise ja kaitsta samal ajal paremini 
ELi strateegilisi huve ning säilitada sotsiaalsed ja keskkonnastandardid. Mis puudutab 
mitmeaastast finantsraamistikku, olid nende arvamused, kes käsitlesid ELi eelarve suurust, küllalt 
tasakaalustatud selle vähendamise, suurendamise või üldjoontes ELi vajadustega kooskõlla 
viimise soovi vahel. Selles küsimuses olid sõnavõtjad taas eriarvamusel selle üle, kas säilitada 
struktuuripoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kulutused muutumatuna. Julgeoleku ja kaitse teemal 
olid sõnavõtjad suurel määral ühel meelel julgeoleku ja kaitse vajaduse suhtes, mis tuleneb ELi 
ees seisvatest välisohtudest. Kuigi Atlandi-ülene ühendus ja mitmepoolsus on endiselt olulised 
tegurid, rõhutas enamik riigi- ja valitsusjuhte ka alalise struktureeritud koostöö (PESCO) ja 
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Euroopa Kaitsefondi tähtsust. Vaidlusküsimuseks jäävad endiselt julgeoleku ja kaitse 
institutsioonilised aspektid. Riigi- ja valitsusjuhtide seisukohad kliimamuutuste ja energia kohta 
kinnitasid nende probleemide riikideülest olemust. CO2 heitkoguste vähendamist ja CO2-
neutraalse majanduse saavutamist 2050. aastaks arutati koos vajadusega edendada 
taastuvenergiat, mitmekesistada tarneid ja suurendada energiatõhusust. Institutsiooniliste 
aspektide puhul seadsid sõnavõtjad esikohale kodanike suurema kaasamise vajaduse. 
Arvamused selle kohta, kas on vaja „rohkem“ või „vähem“ Euroopat, olid erinevad.  
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1. Sissejuhatus 
Pärast Ühendkuningriigi otsust EList lahkuda teatas Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani 
oma kavatsusest korraldada täiskogu istungitel pooleteise aasta jooksul enne 2019. aasta mais 
toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi Euroopa tulevikku käsitlevaid arutelusid. Ta kutsus riigipäid 
ja valitsusjuhte ning teisi Euroopa mõjukaid isikuid üles tutvustama alates 2018. aasta algusest oma 
nägemuse demokraatlikul ja avatud foorumil. See protsess oli parlamendi institutsioonilises elus 
enneolematu ja algas ajal, mil kõik panused ja ideed olid Euroopa projekti stabiilsuse ja selguse 
taastamiseks väärtuslikud. 

Euroopa tulevikku käsitlevatel aruteludel osales enamik ELi riigipäid ja valitsusjuhte. Umbes 20 
riigipead ja valitsusjuhti võtsid kutse vastu (joonis 1) ja esitasid oma seisukohad kõnedes (joonis 2), 
millele järgnes arutelu parlamendiliikmetega parlamendi täiskogu istungitel. Esialgu 2018. aastaks 
kavandatud arutelud jätkusid kuni viimase täiskogu istungini 2019. aasta aprillis. Arutelud pakkusid 
hindamatut võimalust mõelda ELi tulevikule ja suurendada nii kodanike kui ka poliitikute 
teadlikkust, pidades silmas nii 9. mai 2019. aasta tippkohtumist Rumeenias Sibius kui ka Euroopa 
Parlamendi valimisi mai lõpus. 

Joonis 1. Euroopa Parlamendis toimunud Euroopa tulevikku käsitlevate arutelude osalejad 
(2018–2019) 

 
Allikas: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus. 

Joonis 2. Liikmesriigid, mille juhid osalesid Euroopa tulevikku käsitlevatel aruteludel 
Euroopa Parlamendis (2018–2019) 

 
Allikas: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus. 
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2. Suundumused, sarnasused ja erinevused Euroopa 
tulevikku käsitlevates aruteludes 

Euroopa tulevikku käsitlevatel aruteludel käsitleti Euroopa Parlamendis paljusid teemasid ja esitati 
arvukaid nägemusi. Kõik sõnavõtjad valisid oma kõnele konkreetse rõhuasetuse, mis kajastas nende 
erinevaid riiklikke huve, riigi jõukust või poliitilist kuuluvust. Siinses analüüsis osutatakse kõnede 
peamistele sarnasustele ja erinevustele ning tehakse kindlaks põhisõnumid, milles kõik sõnavõtjad 
olid ühel meelel. 

Uurides kõigi 20 Euroopa tulevikku käsitlevate arutelude raames sõna võtnud Euroopa riigipea ja 
valitsusjuhi kõnesid,1 võib tuvastada arvukalt lähenemisviise, suundumusi ja erinevusi. Alljärgnev 
ülevaade algab kokkuvõttega ühistest sõnumitest, millega kõik sõnavõtjad nõus olid, seejärel 
analüüsitakse nende seisukohti ELi ees seisvate peamiste probleemide suhtes. Esile tuuakse 
erinevused rõhuasetuses seoses poliitilise valiku küsimustega, uurides konkreetsetele küsimustele 
viitamise sagedust ja igale poliitikaküsimusele pööratud tähelepanu ulatust. Näited illustreerivad, 
miks mõned sõnavõtjad käsitlesid mõnda teemat rohkem kui teised. Jao lõpus loetletakse kõik uued 
ettepanekud, mille riigipead ja valitsusjuhid Euroopa tulevikku käsitlevatel aruteludel esitasid. 

2.1. Ühised sõnumid 
Kuigi ELi riigipead ja valitsusjuhid panid oma kõnedes sageli rõhku erinevatele elementidele või 
rõhutasid erinevaid poliitikavaldkondi, tehakse alljärgnevas analüüsis kindlaks peamised sõnumid, 
millega kõik kõnelejad sisuliselt nõus olid. 

ELi liikmesusega seotud teemad 
Kõik sõnavõtjad rõhutasid kasu, mida nende riik saab kuulumisest Euroopa Liitu. Paljud kinnitasid 
seda oma riigi paranenud majandusolukorda tutvustades. Enamik rõhutas ka lisaväärtust, mida EL 
annab julgeoleku, vabaduse, demokraatia või õigusriigi valdkonnas. Madalmaade peaminister Mark 
Rutte väitis, et „kõik liikmesriigid saavad kasu ühtsest turust, rahaliidust ja isikute vabast liikumisest“. 
See on aga „sama tähtis kui see, et EL tagab julgeoleku, stabiilsuse ja õigusriigi“. Teine ELi liikmesuse 
eelis, mida nimetasid paljud riigipead ja valitsusjuhid, on liidu tähtsus rahu tagajana. Ehkki paljud 
käsitlesid seda rolli ajaloo vaatenurgast, rõhutas Horvaatia peaminister André Plenkovic, et see on 
oluline ka tänapäeval. 

Luksemburgi peaminister Xavier Bettel märkis, et „neid eeliseid, mis tulenevad riigi liikmesusest 
liidus, võetakse lihtsalt enesestmõistetavana“. Mõned riigi- ja valitsusjuhid, näiteks Eesti peaminister 
Jüri Ratas, võtsid osa vastutusest ka enda peale ja kinnitasid, et „peame rääkima ühtse turu ja 
ühisraha kasust meie ettevõtjatele, vabast liikumisest meie kodanikele, ERASMUSe programmist 
meie õpilastele“. 

Probleemide lahendamine üheskoos  
Riigipead ja valitsusjuhid olid ühel nõul ka selles, et ükski liikmesriik, olenemata selle suurusest, ei 
ole piisavalt suur, et tulla 21. sajandi väljakutsetega üksi toime. Portugali peaminister Antonio Costa 

                                                             

1 Sloveenia peaminister Marjan Sarec otsustas pärast Euroopa Parlamendi kutse esialgset vastuvõtmist, et ta ei osale 
arutelus. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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kutsus kõiki üles „mõistma, et ühtki suurt probleemi, millega me silmitsi seisame, ei saa lahendada 
paremini väljaspool ELi igas riigis eraldi, olgu riik kui tahes rikas või selle elanikkond kui tahes suur“. 

ELi ühtsuse säilitamine 
Iga sõnavõtja nimetas vajadust ühtsuse järele, kusjuures mõne, näiteks Rumeenia presidendi Klaus 
Iohannise kõnes oli see peamine teema. Madalmaade peaminister Mark Rutte võttis selle tabavalt 
kokku, öeldes, et „ühtsus... on Euroopa tulevik“. Sageli mainiti ühtsust ka koos 
solidaarsusavaldustega. 

ELi väärtuste kaitsmine 
Teine korduv teema oli Euroopa väärtuste tähtsus ja vajadus kaitsta neid nii ELis kui ka väljaspool. 
Hispaania peaminister Pedro Sanchez rõhutas, et „praegu on aeg hoida ja kaitsta väärtusi, mis 
muudavad meie projekti ainulaadseks, isegi maailmas kadedust äratavaks“. Euroopa väärtusi 
nimetati sageli koos Euroopa identiteediga. Samas kui Poola peaministri Mateusz Morawiecki 
määratluse kohaselt on Euroopa identiteedi juured kristluses, rõhutas enamik teisi, näiteks 
Rumeenia president Klaus Iohannis, et see identiteet „põhineb põhimõtetel, väärtustel ja ühistel 
huvidel“. 

ELi kodanike oluline roll 
Kõik ELi riigipead ja valitsusjuhid, kes rääkisid Euroopa Parlamendiga, rõhutasid Euroopa kodanike 
olulist rolli. Parem suhtlemine kodanikega oli ülekaalukalt kõige olulisem vastus mõnedele 
probleemile, millega EL praegu silmitsi seisab (vt punkt 2.2 allpool), eriti euroskeptitsismi ja 
populismi tõusule. Sellega seoses on olemas on kaks erinevat ja teineteist täiendavat vaatepunkti. 
Mõned sõnavõtjad keskendusid vajadusele kaasata kodanikud aktiivsemalt ELi protsessi ja otsuste 
tegemisse, kasutades kodanikega peetavaid dialooge ja muid otsese demokraatia vorme. Teised 
sõnavõtjad rõhutasid vajadust juhtida kodanike tähelepanu ELi eelistele ja järgida nende prioriteete. 
Rootsi peaminister Stefan Löfven võttis selle punkti kokku, öeldes, et EL peab „pidevalt tõestama 
oma väärtust inimeste igapäevaelule – ja nende tulevikuunistustele“. Iiri peaminister (Taoiseach) Leo 
Varadkar näitas nende kahe seisukoha vastastikust täiendavust, märkides, et „kodanikud peavad 
tundma Euroopa hüvesid, nad peavad selle omaks võtma ja selle edasises arengus aktiivselt 
osalema“. 

ELi reformimine kehtiva aluslepingu raamistikus 
Viimaks oli ühine väljaöeldud sõnum, et ELi on vaja reformida. Kuigi mitu sõnavõtjat väljendasid 
mõningast kriitikat ELi tulemuslikkuse kohta, nägid teised vajadust reformide järele seoses ELi ees 
seisvate probleemidega. Mõlemal juhul oli ELi riigipeade ja valitsusjuhtide toetuse pälvinud 
eelistatud valik viia kõnealune reform ellu kehtiva aluslepingu raamistikus, sest see on piisavalt 
paindlik, et hõlmata paljusid vajalikke muudatusi. Paljud, näiteks Belgia peaminister Charles Michel, 
olid seisukohal, et aluslepingu muutmine oleks praegusel ajal „isegi kahjulik“. Selles kontekstis 
rõhutasid mõned tõhustatud koostöö kasutamise võimalust, samas kui teised olid vastu 
mitmekiiruselisele Euroopale. 
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Tabel 1. Ülevaade iga riigipea ja valitsusjuhi käsitletud teemadest 
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2.2. Peamised Euroopa ees seisvad probleemid 
Sõnavõtjad tuletasid meelde arvukaid probleeme, millega EL on viimasel ajal silmitsi seisnud, 
eelkõige majandus- ja finantskriisi, rände- ja pagulaskriisi ning Ühendkuningriigi väljaastumist EList 
(Brexit). Seejärel kirjeldasid nad peamisi praegusi ja tulevaste aastate probleeme (vt joonis 3). 

Joonis 3. Sõnavõtjate käsitletud peamised probleemid 

 

Allikas: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus. 

Nimetatud probleemid jagunevad kolme kategooriasse: i) poliitikaprobleemid, ii) poliitilised 
probleemid ja iii) rahvusvahelised probleemid. 

Seoses poliitikaprobleemidega olid kõige sagedamini nimetatud valdkonnad ränne, 
kliimamuutused ja julgeolek. Need olid ka kolm enim nimetatud probleemi kõigis kolmes 
kategoorias (vt eespool punktid i, ii ja iii). Muid olulisi poliitikaprobleeme nähti digiteerimise ja 
majandusarengu valdkonnas. Poliitilistest probleemidest rääkides väljendas enamik muret 
institutsioonide ja kodanike üha suureneva üksteisest kaugenemise pärast ning leidis, et ELi 
poliitilises ja institutsioonilises toimimises tuleb teha ümberkorraldusi. Belgia peaminister Charles 
Michel rääkis „suurest usalduskriisist“ avalik-õiguslike institutsioonide suhtes, sealhulgas Euroopa 
institutsioonide ning traditsioonilise meedia suhtes. Paljud seostasid seda populismi tõusuga. Kui 
paljud sõnavõtjad pidasid populismi tõusu suureks ohuks, millele tuleb vastu astuda, siis Itaalia 
peaminister Giuseppe Conte nägi seda kui võimalust „pöörata tagasi valitsejate ja valitsetavate 
järkjärgulise eraldumise protsess“. Seevastu märkis Slovakkia peaminister Peter Pellegrini, et „EL ei 
ole mingi fiktiivne Brüssel kusagil kaugel. Meie olemegi Euroopa Liit“.  

Kuigi kõik riigipead ja valitsusjuhid olid nõus, et liikmesriigid peavad probleeme koos lahendama, 
erinesid arvamused selle koostöö täpse vormi küsimuses. Mõned märkisid, et teatavad kohustused 
tuleb rahvusriikidele tagasi anda, kusjuures Poola peaminister Mateusz Morawiecki nõudis isegi 
„Rahvaste Liidu versiooni 2.0“. Paljud teised nõudsid rohkem Euroopat, kuid seda vaid kindlates 
valdkondades. Prantsusmaa president Emmanuel Macron nõudis rohkem „Euroopa suveräänsust“ 
ja Euroopa tasandi uuendamist.  
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Mis puudutab otsuste tegemist, kõlas ka üleskutseid loobuda ühehäälsuse põhimõttest, näiteks 
Hispaania peaministri Pedro Sanchezi öeldu; samas rõhutasid teised, näiteks Küprose president 
Nicos Anastasiades, vajadust säilitada konsensuslik otsustamine. 

Rahvusvaheliste väljakutsete puhul mainiti kõige sagedamini ebastabiilsust piirkonnas, mida 
määratleti kui geopoliitilist ebastabiilsust ja/või konflikte ELi piiride lähedal, ning mitmepoolse korra 
probleeme, mida enamasti kirjeldati Atlandi-üleste suhete halvenemise ja Venemaa agressioonina. 
Lisaks nimetati muutuva mitmepoolse korra kontekstis ka aktiivsemat ja enesekindlamat rolli, mida 
omandavad maailma areenil Hiina ja vähemal määral ka teised osalejad, nagu India. Lõpuks mainiti 
üleilmastumist kas probleemina iseeneses või mitmemõõtmelise mõjuna, nagu Euroopa 
konkurentsivõime kaotus või sotsiaalse ebavõrdsuse suurenemine. 

2.3. Peamised teemad ja prioriteedid 
Riigipeade ja valitsusjuhtide käsitletud poliitikaküsimusi vaadeldes tuleb eristada käsitletud 
poliitikaküsimuste üldarvu ja nendele konkreetsetele teemadele pühendatud tähelepanu. 

Sõnavõtjate käsitletud teemade arv ja käsitlemise põhjalikkus 
Keskmiselt mainisid riigipead ja valitsusjuhid oma Euroopa Parlamendile esitatud kõnedes tabelis 1 
esitatud 27 küsimusest 15. Võrreldes 2018. aasta jaanuaris esitatud esimest kõne hilisemate 
kõnedega, on täheldatav suundumus teemade keskmise arvu vähenemine. 

Joonis 4. Teemade arv sõnavõtja kohta 

 

Allikas: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus. 

Kõige rohkem teemasid käsitlenud valitsusjuht oli Luksemburgi peaminister Xavier Bettel, kes 
mainis 21 küsimust, samas kui kõige vähem küsimusi tõstatas Taani peaminister Lars Løkke 
Rasmussen, kes mainis kaheksat. Vaadates ainult käsitletud küsimuste koguarvu, täielikku pilti ei saa.  
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Joonis 5. Eri küsimustele pühendatud kõneaeg 

 

Allikas: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus. 

Veel üks mõõde, mida tuleb lisaks käsitletud teemade arvule arvestada, on aeg, mille sõnavõtjad 
pühendasid igale oma vastavas kõnes jutuks võetud teemale. Kui jagada kõneaeg kolme 
kategooriasse (s.t lühike aeg, keskmine aeg ja pikk aeg), võib täheldada varasemaid ja hilisemaid 
kõnesid võrreldes üldist suundumust, et igale üksikküsimusele pandav rõhk väheneb. See tähendab, 
et hilisemad kõnelejad ei puudutanud mitte ainult vähem küsimusi, vaid pühendasid nendele 
küsimustele ka vähem tähelepanu. Vaadates kõnelejaid eraldi, võib eristada mainitud teemade arvu 
ja nendele teemadele pandud rõhku. Näiteks nii Lars Løkke Rasmussen kui ka Mark Rutte mainisid 
keskmiselt vähem küsimusi, kuid rääkisid igast teemast, mille nad tõstatasid, suhteliselt pikalt. 
Seevastu oli Eesti peaminister Jüri Ratas üks sõnavõtjaid, kes käsitles kõige rohkem teemasid, kuid 
rääkis igast küsimusest suhteliselt vähe. Teised, näiteks Luksemburgi peaminister ja Poola 
peaminister, käsitlesid ühtaegu nii suurt arvu teemasid kui ka pühendasid igale tõstatatud teemale 
pika poliitilise käsitelu. (Vt joonised 4 ja 5).  

Teemade üldine sagedus ja neile pühendatud tähelepanu 
Ka iga teema poliitilist käsitelu võrreldes on võimalik näha seost teema mainimise sageduse ja sellele 
pühendatud tähelepanu vahel. 

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20
Ke

sk
m

.t
ee

m
al

e 
pü

he
nd

at
ud

 a
eg

al
at

es
 

1s
t(

m
ad

al
ai

m
) k

un
i 3

ni
(k

õr
ge

im
)



EPRS | Euroopa Parlamendi uuringuteenistus 
  

 

9 

Joonis 6. Teemade tõstatamise sagedus 

 

Allikas: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus. 

Käsitletud poliitikavaldkondadest oli ränne ainus, mida mainisid kõik sõnavõtjad. Teised olulised 
poliitikavaldkonnad olid kliima (90 % kõigist riigipeadest ja valitsusjuhtidest), mitmeaastane 
finantsraamistik (85 %) ja kaitse (85 %). Seevastu olid harvemini käsitletud poliitikavaldkonnad 
arengupoliitika (20 %), transport (20 %) ning toit ja tervis (5 %). Kui vaadata keskmiselt igale teemale 
pühendatud aega, näitab joonis 7, et ränne, sotsiaalpoliitika, mitmeaastane finantsraamistik ja kaitse 
olid teemad, mis pälvisid keskmiselt kõige rohkem tähelepanu. Transport, ELi valimised, energia 
ning haridus ja kultuur said keskmiselt kõige vähem sõnavõtjate tähelepanu. 

Joonis 7. Igale teemale pühendatud aeg 

 

Allikas: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus. 
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Kui vaadata neid kahte mõõdet, on ilmne, et teemad, mille tõstatasid paljud sõnavõtjad, said jutuks 
võtmise korral paljudel juhtudel keskmiselt ka palju tähelepanu. Hea tulemuse said sellised teemad 
nagu ränne, mitmeaastane finantsraamistik ja kaitse, samas kui teiste teemade, näiteks 
arengupoliitika ja transpordi tulemus oli mõlemas aspektis kesisem. Teiste teemade, näiteks 
sotsiaalpoliitika puhul on erinevus käsitlemise sageduse ja põhjalikkuse vahel. Kui kuus sõnavõtjat 
ei maininud sotsiaalpoliitikat üldse, siis teised sõnavõtjad käsitlesid seda tähtsuselt teise teemana, 
sellest eespool oli ainult ränne. Vastupidine näide on kliima, mis oli rände järel teine kõige 
sagedamini käsitletud teema, kuid sai tõstatamise korral vähem tähelepanu kui ülejäänud kaheksa 
teemat.  

Joonis 8. Teemade tõstatamise sagedus ja nende kaalukus 

 

Allikas: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus. 

2.4. Võimalikud seletused, miks eri teemadele pühendatud aeg 
sõnavõtjati erines 

Muidugi on palju põhjuseid, miks mõni sõnavõtja konkreetset küsimust rõhutas ja teised seda vaevu 
mainisid või ei maininud üldse. Mõnda erinevust võib seletada riikide erinevate prioriteetide, samuti 
poliitilise kuuluvusega. Näiteks pühendasid kõik poliitilise spektri vasakule poole jäävad sõnavõtjad 
suure osa oma kõnest sotsiaalpoliitikale. 

Enamik nendest sõnavõtjatest, kes käsitlesid töötust, on pärit riikidest, kus töötus on viimasel ajal 
oluliselt vähenenud või, vastupidi, kus tööpuudus on endiselt väga suur. Selles suundumuses oli 
erandiks Saksamaa kantsler Angela Merkel, kes rääkis töötusest, kuigi Saksamaal ei ole see probleem 
kuigi terav. Pedro Sanchez ja Giuseppe Conte, kes on pärit riikidest, kus töötus on endiselt suur, 
esitasid mõlemad ettepanekuid, kuidas seda küsimust Euroopa tasandil lahendada. Pedro Sanchez 
tegi ettepaneku võtta kasutusele „Euroopa töötuskindlustusskeem“ ja Giuseppe Conte rõhutas, et 
„uus Euroopa seadusandja peab võitlema töötuse vastu ja toetama otsustavamalt majanduskasvu“. 
Teisi erinevusi saab selgitada seoses teema päevakohasusega (nt kui teemat on just arutatud või 
kavatsetakse arutada Euroopa Ülemkogus või Euroopa Parlamendis). Siin on heaks näiteks 
riikidevaheline nimekiri. Kui esimesest kuuest sõnavõtjast pooled käsitlesid riikidevaheliste 

sagedus

kaalukus
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nimekirjade küsimust, siis viimased 14 sõnavõtjat ei maininud seda üldse, sest teema oli 
päevakorrast eemaldatud. Sama kehtib ka esikandidaatide protsessile viitamise kohta. Teine näide 
on kaubandus, millele paljud sõnavõtjad pöörasid Euroopa Parlamendis toimunud aruteludel 
2018. aasta jaanuarist kuni 2018. aasta maini rohkem tähelepanu kui enamik hiljem esinenud 
sõnavõtjaid. Seda võib selgitada asjaolu, et sellel ajal oli kaubandusvaidlus USAga kriitilises etapis ja 
et seda küsimust käsitleti enamikul Euroopa Ülemkogu selles ajavahemikus toimunud kohtumistel, 
kuni ELi riigipead ja valitsusjuhid jõudsid 17. mail 2018 omavahel kokkuleppele. 

2.5. Võimalus teha uusi ettepanekuid 
Euroopa tulevikku käsitlevad arutelud Euroopa Parlamendis ei olnud mitte ainult foorum, kus 
arutada ELi tulevikuvisioone, vaid ka võimalus algatada ja arutada uusi ideid ja konkreetseid 
ettepanekuid. Rohkem kui pooled sõnavõtjad kasutasid seda võimalust ja esitasid eri 
poliitikavaldkondades uusi ettepanekuid. Kuigi mõned riigipead ja valitsusjuhid nõudsid teatavates 
poliitikavaldkondades, nagu kliimamuutused, konkreetseid eesmärke, soovitasid teised uusi 
vastastikuse hindamise mehhanisme õigusriigi valdkonnas või majanduslikku lähenemist toetava 
protsessina. Kuigi paljud keskendusid poliitikaküsimustele, tegid mõned ka ettepanekuid, mille 
eesmärk on parandada ELi institutsioonilist ülesehitust. Need ettepanekud läksid kahte vastandlikku 
suunda, nimelt nõuti mõnes ELi institutsioonide uuendamist ja eri poliitikavaldkondades 
ühehäälsusest loobumist ning teistes, et liikmesriikidele antaks rohkem pädevust. 

  

https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/international-summit/2018/05/17/
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Tabel 2. Iga sõnavõtja tehtud konkreetsed ettepanekud 
Sõnavõtjad Poliitikavaldkonnad/-

küsimused 
Ettepanekud 

António Costa Euroopa poolaasta Lähenemismehhanism, mille eesmärk on 
aidata riikidel oma kasvupotentsiaali 
parandada 

Emmanuel Macron Kodanike osalemine Kodanikega peetavad konsultatsioonid 
Euroopa tuleviku teemal 

Emmanuel Macron Kliima Süsinikuhinna alampiir 
Emmanuel Macron Ränne Toetusprogramm kohalikele omavalitsustele, 

kes võtavad vastu ja integreerivad pagulasi 
Charles Michel Õigusriik Vastastikuse hindamise mehhanism õigusriigi 

valdkonnas 
Mark Rutte Kliima  2050. aastaks kasvuhoonegaaside heite 

vähendamine 55 % 
Mateusz Morawiecki Arengupoliitika Euroopa Arengufond Aafrika jaoks 
Mateusz Morawiecki Institutsioonilised 

küsimused 
Rahvaste Liit 2.0: leida taas tasakaal 
rahvusriikide ja Euroopa tasandi koostöö 
vahel.  

Alexis Tsipras Sotsiaalpoliitika Euroopa uus ühiskondlik lepe 
Angela Merkel Julgeolek ja kaitse Luua Euroopa julgeolekunõukogu 
Pedro Sánchez Sotsiaalpoliitika Soolise võrdõiguslikkuse siduv strateegia 
Pedro Sánchez Sotsiaalpoliitika Euroopa töötuskindlustusskeem 
Pedro Sánchez Institutsioonilised 

küsimused 
Loobuda ühehäälsusest välispoliitika, 
maksude, mitmeaastase finantsraamistiku ja 
õigusriigi valdkonnas 

Juha Sipilä Põllumajandus ELi-Aafrika metsafond 
Giuseppe Conte Institutsioonilised 

küsimused 
Anda Euroopa Parlamendile üldise vastutaja 
volitused seoses ELi institutsioonidega 

Stefan Löfven ELi eelarvega seotud 
pettused 

Rootsi ühinemine Euroopa Prokuratuuriga 

Allikas: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus. 
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3. Ülevaade arutelust peamiste poliitikavaldkondade üle 

3.1. Majandus- ja rahaliit 

Poliitika ajakohastamine 
 

 

 

Euroopa majandus- ja rahaliit loodi 1992. aastal. See hõlmab ühisraha ja sõltumatut rahapoliitikat, 
mida juhib Euroopa Keskpank (EKP), maksueeskirju ning liikmesriikide majanduspoliitika 
koordineerimise ja järelevalve küllalt üldsõnalist raamistikku. Hiljuti võeti vastu euroala 

finantseerimisasutuste ühtsed eeskirjad ja ühtne 
järelevalveraamistik.2 Majandus- ja rahaliit oli kasulik 
hindade stabiilsuse edendamisel, kaubanduse ja 
finantsintegratsiooni soodustamisel ning ühtse turu 
toetamisel. Sellegipoolest näitasid finants- ja võlakriisid, et 
selle ülesehitus oli puudulik. Euroopa reaktsioon kriisidele 

oli 
mitmetahuline. Ühelt poolt võeti rahalisi ja 
fiskaalmeetmeid.3 Teiselt poolt tugevdati Euroopa 
majanduse juhtimise õigusraamistikku, et tõhustada 
muu hulgas eelarve- ja makromajanduslikku 
järelevalvet.4 

Samal ajal eespool nimetatuga algasid 2012. aastal arutelud5 selle üle, kuidas teha rohkem selleks, 
et integreerida finantssektori, eelarveküsimuste ja majanduspoliitika raamistikke ning suurendada 
protsessi demokraatlikku legitiimsust ja vastutust.6 Euroopa 
Komisjon andis 2017. aasta märtsis täiendava tõuke oma 
valge raamatuga Euroopa tuleviku kohta,7 millele järgnes 
aruteludokument majandus- ja rahaliidu süvendamise 

                                                             

2  Teema tutvustuse leiab Euroopa Komisjoni veebisaidilt: How the Economic and Monetary Union works (Kuidas 
majandus- ja rahaliit töötab); Euroopa Keskpanga veebisaitidelt: The Euro at 20 (Euro on 20aastane), Sõltumatus ja 
Ühtne järelevalvemehhanism; ning Euroopa Pangandusjärelevalve veebisaidilt Single Rulebook (Ühtsed eeskirjad). 

3  EKP tavatud rahapoliitilised meetmed, liikmesriikidevahelised kahepoolsed laenud ja selliste toetusmehhanismide 
loomine nagu Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM). 

4  Selles kontekstis võeti vastu kaheksa uut ELi määrust ja direktiivi (tuntud kui esimene majanduse juhtimise pakett ja 
teine majanduse juhtimise pakett) ning kaks valitsustevahelist lepingut (majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, 
koordineerimise ja juhtimise leping ja laiendatud euroala pakt).  

5 Sõna „arutelud“ tähendab nii komisjoni algatusi kui ka Euroopa Komisjoni presidendi, euroala tippkohtumise eesistuja, 
eurorühma esimehe, Euroopa Keskpanga presidendi ja Euroopa Parlamendi presidendi arutelusid. 

6 Olulised teetähised selles protsessid olid komisjoni 2012. aasta teatis „Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise 
tegevuskava“, Euroopa Ülemkogu eesistuja 2012. aasta detsembri aruanne „Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas“ 
koostöös Euroopa Komisjoni presidendi, eurorühma esimehe ja EKP presidendiga ning 2015. aasta aruanne „Euroopa 
majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise kohta“, mille koostasid nelja eespool nimetatud institutsiooni juhid koos 
Euroopa Parlamendi presidendiga. 

7  Euroopa Komisjon, „Valge raamat Euroopa tuleviku kohta: edasised sammud“. 

„Pangandusliit ja lõppkokkuvõttes Euroopa hoiuste tagamise süsteem sõltuvad riskide 
eelnevast vähendamisest igas riigis. Need kaks on omavahel seotud. Euroopa solidaarsus ja 
individuaalne vastutus on alati sama mündi kaks külge.“ 
Angela Merkel 

„Idee lahendada ... probleemid 
eelarvevahendite alaliste ülekannetega on 
meile vastuvõetamatu. Kindlustus 
majanduskriiside vastu on 
tasakaalustatud eelarve ja väike 
valitsemissektori võla suhe SKPsse.“ 
Juha Sipilä 

„Majanduslik julgeolek on sama tähtis kui 
piiride turvalisus ning liidu jõukus sõltub 
meie võimest tagada tugev majandus- ja 
rahaliit.“ 
Klaus Iohannis 

„Euro peamine lubadus oli, et see toob 
meile kõigile suurema jõukuse – mitte 
jõukuse ümberjaotamise.“ 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.et.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.et.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.et.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX:52012DC0777R(01)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_et.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_et
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_et
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kohta.8 2017. aasta septembri kõnes olukorrast Euroopa Liidus teatas komisjoni president edasistest 
poliitikaalgatustest, et tugevdada majandus- ja rahaliidu juhtimist. Peagi pärast liidu olukorda 
käsitlevat kõnet kiitis Euroopa Ülemkogu heaks juhtide tegevuskava,9 määrates majandus- ja 
rahaliidu reformi kohta konkreetsete otsuste vastuvõtmise tähtajaks oma 2018. aasta juuni 
kohtumise. Lõpuks esitas komisjon 2017. aasta detsembris ettepanekute ja algatuste paketi 
eesmärgiga majandus- ja rahaliit välja kujundada10 ning tegi veel kaks ettepanekut 2018. aasta 
mais.11  

Selle aja jooksul on Euroopa Parlament andnud oma panuse majandus- ja rahaliidu tulevikku 
käsitlevasse arutellu, võttes vastu mitu olulist resolutsiooni.12 Parlament rõhutas oma arvukates 
soovitustes vajadust lihtsustada praegust raamistikku ja suurendada selle demokraatlikku vastutust, 
näiteks andes Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide parlamentidele suurema rolli ning tuues 

majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise 
lepingu ELi õigusraamistikku; vajadust euroala lähenemise ja 
stabiliseerimise fiskaalvõimekuse järele; euro ühtse esindamise 
järele rahvusvahelistes organisatsioonides (nt Rahvusvaheline 
Valuutafond); eelarvepoliitika parema kooskõlastamise järele; 
suuremate investeeringute järele kõige olulisemates sektorites 

ning vajadust maksureformide järele, et võidelda maksustamise vältimise ja maksudest 
kõrvalehoidumise vastu.  

Arutelu majandus- ja rahaliidu tuleviku üle ei piirdunud ainult ELi institutsioonidega. 2017. aasta 
septembris esitles Prantsusmaa president Emmanuel Macron Sorbonne’i kõnes ühena kuuest 
Euroopa algatuse mõõtmest majandus- ja rahaliidu reformi. Kuu aega hiljem saatis Saksamaa tollane 
rahandusminister Wolfgang Schäuble oma eurorühma kolleegidele mitteametliku dokumendi. 
Kolmas seisukoht esitati 2018. aasta märtsis Taani, Eesti, Iirimaa, Läti, Leedu, Madalmaade, Soome ja 
Rootsi rahandusministrite avalduses.  

Liikmesriikide seisukohtade mitmekesisus13 põhjustas selle, et Euroopa Ülemkogu tasandil 
läbimurret ei saavutatud: selle asemel et 2018. aasta juunis konkreetsed otsused vastu võtta – nagu 
juhtide tegevuskavas lubati –, toimusid 2018. aasta juunis, oktoobris ja detsembris mitmel 
eurorühma kohtumisel ja euroala tippkohtumisel intensiivsed läbirääkimised. Lõpuks jõudsid ELi 
juhid detsembris ääri-veeri kokkuleppele, et Euroopa stabiilsusmehhanism annab ühtsele 
kriisilahendusfondile ühise kaitsemeetme. Ka teatasid nad oma kavatsusest kehtestada 
2022. aastaks euroala riigivõlakirjade kohta ühise tegutsemise klauslid ja lisada see kohustus 
Euroopa stabiilsusmehhanismi lepingusse. Euroopa hoiuste tagamise skeemi kohta märkisid nad 
aga, et vaja on veel tehnilist tööd, mida peab tegema kõrgetasemeline töörühm, kes esitab aruande 
2019. aasta juuniks. Peale selle, kuigi nad ei leppinud kokku majandusliku stabiliseerimise 

                                                             

8  Euroopa Komisjon, „Aruteludokument majandus- ja rahaliidu tuleviku kohta“. 
9  Euroopa Ülemkogu, juhtide tegevuskava. 
10  Vt Euroopa Komisjoni teatis „Edasised sammud Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimiseks: tegevuskava“ 

COM/2017/0821. 
11  Nimelt reformide tugiprogramm ja Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend. 
12  Teiste hulgas resolutsioonid euroala majanduspoliitika kohta (2017/2114(INI)), majanduse juhtimise raamistiku 

läbivaatamise kohta: ülevaade ja probleemid (2014/2145(INI)), võimalike muutuste ja kohanduste kohta Euroopa Liidu 
praeguses institutsioonilises ülesehituses (2014/2248(INI)), Euroopa Liidu toimimise parandamise kohta Lissaboni 
lepingu võimalusi kasutades (2014/2249(INI)) ja euroala eelarvesuutlikkuse kohta (2015/2344(INI)). 

13  Kui mõned liikmesriigid seadsid prioriteediks riskijagamismeetmed (Prantsusmaa juhtimisel), pooldasid teised 
täiendavaid riskivähendamismeetmeid (Saksamaa juhtimisel). 

„Kriisi neoliberaalse ohjamise 
ebaõnnestumine toidab šovinismi ja 
parempoolse populismi koletist.“ 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_et
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2017-0418
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2015-0238
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2017-0050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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funktsiooni vajaduses, olid nad avatumad „lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi“ 
kujunduse, rakendamise ja ajastusega edasiliikumise suhtes; rahastamisvahend oleks osa ELi 
eelarvest (inspireerituna Prantsusmaa ja Saksamaa 16. novembri 2018. aasta ettepanekust). 

Ülevaade parlamendis toimunud arutelust 
Mitu arutelus kõnelenud riigipead ja valitsusjuhti nimetasid 
selge sõnaga pangaliitu kui olulist eesmärki, et kaitsta kodanike 
sääste üleeuroopalisel tasandil, ning kohustusid kindlalt jätkama 
edasist tööd selle eesmärgi saavutamiseks. Samas aga oldi 
eriarvamusel selles, kuidas seda teha ja millal Euroopa hoiuste 
tagamise skeem luua. Konservatiivse fiskaalpoliitikaga 

liikmesriikide juhid rõhutasid üldiselt, et enne hoiuste tagatist on vaja vabaneda pankade bilansis 
olevatest viivislaenudest ning kriisilahendus võib tugineda ühisele Euroopa finantskaitsemeetmele, 
mille eesmärk on vähendada ohtu, et seda üldse kasutatakse. Eriarvamusi on ka euroala uue eelarve 
eesmärkide suhtes, mis tuleb läbi rääkida mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2017 raames. Kuigi 
riigipead ja valitsusjuhid ei leppinud kokku vajaduses stabiliseerimisfunktsiooni järele (s.t 
majanduslangusest tuleneva šoki leevendamiseks), olid nad avatumad „lähenemise ja 
konkurentsivõime rahastamisvahendi“ kujunduse, rakendamise ja ajastusega edasiliikumise suhtes 
(inspireerituna Prantsusmaa ja Saksamaa ettepanekust, mis tehti 16. novembril 2018). 

Kõik riigipead ja valitsusjuhid, kes on arutelu käigus siiani sõna võtnud, on väljendanud toetust 
majandus- ja rahaliidu väljakujundamisele, sealhulgas Horvaatia peaminister, kelle riik ei ole veel 
euroala liige. Kõigi sõnavõtjate arvates võib majandus- ja rahaliidu tugevdamine ennetada järgmisi 
kriise ja toetada ühtsemat liitu. Riigipeade ja valitsusjuhtide seni Euroopa tulevikku käsitleva arutelu 
raames väljendatud seisukohad erinevad maksupoliitika puhul. Näiteks jääb digitaalmajanduse 
maksustamine mõne arvates riiklikuks vahendiks, samas kui teised pooldavad seda kui ELi 
omavahendit. Seevastu toetavad kõik seni sõna võtnud ELi juhid ühist tööd kahjulike maksutavade, 
eelkõige maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemisel, ning liikumist äriühingu 
tulumaksubaasi järkjärgulise ühtlustamise poole. 

Kuigi riigipead ja valitsusjuhid on väljendanud oma toetust 
majandus- ja rahaliidu kiirele väljakujundamisele, on aruteludes 
esile tulnud nende erinevad seisukohad selle kohta, kuidas EL 
peaks selle eesmärgi saavutama. Riskide vähendamise 
pooldajad nõudsid riskijagamiskorra eeltingimusena 
tasakaalustatud eelarveid ja hästi toimivat pangandussüsteemi, 
mis on viivislaenudest puhastatud, nt pangandusliidu Euroopa 

hoiuste tagamise skeemi raames. Teised panid suuremat rõhku vajadusele tugevdada 
liikmesriikidevahelist solidaarsust ning vältida seega finantskriise ja kaitsta kodanike sääste. Neid 
erinevusi kajastavad Euroopa Ülemkogu ja euroala tippkohtumiste järeldused. Maksuküsimustes on 
riigipeade ja valitsusjuhtide nõudmised, et EL varustaks ennast vahenditega maksudest 
kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu võitlemiseks, 
viinud osaliselt õigusaktide vastuvõtmiseni. Äriühingute, eriti 
andmemajanduses märkimisväärse digitaalse kohaloluga 
äriühingute õiglane maksustamine jääb siiski raskesti 
saavutatavaks eesmärgiks. Kuna puudub ühine Euroopa 
lähenemisviis, otsustasid nii mõnedki liikmesriigid kehtestada oma 
digitaalmajanduse maksud. 

„Ma usun pangandusliitu, mis 
kaitseb kodanike sääste kogu 
Euroopas ja vähendab üksikute 
liikmesriikide haavatavust.“ 
Leo Varadkar 

„Vajadus liikmesriikidevahelise 
tõeliselt jagatud solidaarsuse järele, 
jaotamata ELi eri geograafilisteks 
piirkondadeks, kajastub majandus- ja 
rahaliidu väljakujundamise keerukas 
ülesandes.“ 
Giuseppe Conte 

„Me peame ... vältima äriühingute 
puhul maksudest kõrvalehoidumist. 
Me peame nad panema järjepidevalt 
makse maksma riikides, kus nad 
tegelikult tegutsevad ja kasumit 
teenivad.“ 
Peter Pellegrini 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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3.2. Ränne 

Poliitika ajakohastamine 
 

 

 

Alates 2015. aastast on Euroopa seisnud silmitsi kõige suurema rändesurvega pärast teise 
maailmasõja lõppu. Enneolematult suure hulga pagulaste ja ebaseaduslike rändajate saabumine 
ELi, mille haripunkt oli 2015. aastal, paljastas ELi varjupaiga-, välispiiride ja rändepoliitikas hulgaliselt 
puudujääke ja lünki. 2017. aasta detsembris peetud kõnes ütles Euroopa Parlamendi president 
Antonio Tajani: „Poolikud vastused on tõhusate lahenduste vastand. Nende asemel on meil vaja 
tugevat Euroopa strateegiat, tõelist koordineerimist ja rohkem ressursside koondamist“.  

Kuigi 2015. ja 2016. aastal ELi saabunud rekordiliselt suured rändevood 2017. aasta lõpuks ja 
2018. aastal vähenesid, rändesurve tõenäoliselt jätkub ja rändevoogude haldamine jääb suure 
tõenäosusega ELi tegevuskavas tähtsale kohale. See kajastub ka selles, kuidas EL rahastab nii 
praeguse kui ka tulevase ELi eelarve raames üha suuremal määral rände- ja varjupaigapoliitikat ning 
kuidas see on järjest paindlikum ja mitmekesisem. See, mida Euroopa Komisjon nimetab 
tulemuslikuks, õiglaseks ja jõuliseks ELi rändepoliitikaks, mis võeti vastu tulevase rändesurve 
puhuks, hõlmab tugeva ja piisava ELi varjupaigasüsteemi loomist, ebaseadusliku rände stiimulite 
vähendamist, elude päästmist, ELi välispiiride kindlustamist ning seadusliku rände jaoks tõhusamate 
seaduslike kanalite tagamist.  

 Rändesurve tõi esile Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
puudused (CEAS), mis ajendas Euroopa Komisjoni selle reformi 
käivitama. Peaaegu kolm aastat pärast kahe ettepanekute paketi 
esitamist jõuti kolme toimiku puhul (miinimumnõuete määrus, 
vastuvõtutingimuste uuesti sõnastatud direktiiv ja liidu 
ümberasustamisraamistik) institutsioonide vahel osalisele 
esialgsele kokkuleppele, kuid hiljem ei saanud need nõukogus 
lõplikku toetust. Ka kahe teise toimiku (Dublini määrus ja varjupaigamenetluste määrus) puhul ei 
suutnud nõukogu ühist seisukohta leida. Nõukogus käivad arutelud varjupaigataotleja taotluse 
läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi määramise üle (mida sageli nimetatakse Dublini 
süsteemiks) on olnud peaaegu kolm aastat liikmesriikidevaheliste konsultatsioonide etapis. Kõige 
vastuolulisem küsimus on kompromissile jõudmine solidaarsuse ja varjupaigataotlejate eest 
vastutuse õiglase jagamise põhimõtetes. See on sundinud komisjoni tegema ettepanekuid 
solidaarsuse ning otsingu- ja päästeoperatsioonide käigus Euroopasse teel olnud päästetud 
pagulaste ja rändajate eest vastutamise ajutise korra kehtestamiseks, kuigi seda ei ole võimalik veel 
rakendada; see toimiks ajutise korrana, kuni hakkavad kehtima uus Dublini määrus ja ülejäänud 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi pakett. 

Arvestades, et ränne muutub ELi tegevuskavas kiiresti 
tähtsamaks, kuid valitsused ei suuda leida ELi 
rändepoliitika sisemistes aspektides kompromissi, pööras 
komisjon oma tähelepanu järk-järgult kolmandate 

riikidega tehtavale koostööle, et käsitleda rändeprobleeme väljaspool ELi piire. Rände 
integreerimine arengukoostöö poliitikatesse, mida Euroopa Parlament käsitles oma 2017. aasta 

„Seaduslik ränne avaldab meie majandusarengule positiivset mõju; sellel on oluline roll nendes 
sektorites, kus on puudus töötajatest, ning aitab leevendada ühte meie kontinendi probleemi, mis 
on vananev elanikkond.“ 
Pedro Sánchez 

„Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
ja Dublini määruste kohene 
läbivaatamine rände- ja 
pagulaskoormuse liikmesriikide 
vahel õiglasema jaotamise eesmärgil 
on hädavajalik.“ 
Nicos Anastasiades 

„Ebaseadusliku rände vähendamise võti on 
koostöö kolmandate riikidega.“ 
Jüri Ratas 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_et.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
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aprilli resolutsioonis, on muutunud üheks peamiseks prioriteediks ELi suhetes kolmandate riikidega 
ja üheks peamiseks vahendiks ebaseadusliku rände stiimulite vähendamisel. Selleks on EL 
keskendunud peamiselt kolmele põhihoovale: partnerlus kolmandate riikidega arengukoostöö ja 
humanitaarabi kaudu, tagades tõhusa tagasisaatmis- ja tagasivõtupoliitika ning võideldes rändajate 
smugeldamise ja inimkaubanduse vastu. Kuigi arengutingimuste ja rändevoogude seos ei ole 
kaugeltki selge, on EL loonud mitu rahastamisvahendit ja projekti, mille eesmärk on lahendada 
probleeme peamistel rändeteedel, sealhulgas ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemine, 
pagulaste ja nende perekondade vastuvõtutingimuste parandamine nende kodule lähemal ning 
suurima ümberasustatud inimeste osakaaluga kogukondade abistamine. Ebaseaduslike rändajate 
tagasisaatmise määra suurendamiseks on EL keskendunud oma tagasisaatmissuutlikkuse 
parandamisele, tagasivõtulepingute või praktiliste kokkulepete sõlmimisele (praegu on neid 23) 
ning dialoogide algatamisele ja partnerluskokkulepete sõlmimisele peamiste päritolu- ja 
transiidiriikidega, sealhulgas Liibüa ja Türgi. 

Enneolematult suure hulga pagulaste ja ebaseaduslike 
rändajate saabumine tõi ELi välispiiride poliitikas esile ka 
hulgaliselt puudujääke ja lünki. See mõjutas Schengeni 
eeskirjade toimimist, mille tulemusena kehtestasid mitu 
liikmesriiki taas piirikontrolli. Nendele probleemidele 
reageerimiseks on komisjon alustanud laiaulatuslikku reformimist, mille eesmärk on tugevdada liidu 
välispiire piirikontrolli ja -julgeoleku vaheliste seoste tugevdamise kaudu. Ühelt poolt 
keskendutakse ELi välispiiride kaitse meetmetes ELi piirihalduseeskirjade tugevdamisele ning ELi 
ametite, näiteks Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti volituste tugevdamisele ja ajakohastamisele. 
Teiselt poolt, seoses arvukate oluliste puudustega ELi infosüsteemides, on püütud tugevdada neid 
süsteeme ning turvatehnoloogiaid, karistusregistreid ning piiri- ja rändehaldust (Schengeni 
infosüsteem, viisainfosüsteem), luua uusi süsteeme (ELi reisiinfo ja -lubade süsteem, riiki sisenemise 
ja riigist lahkumise süsteem) ning parandada nende koostalitlusvõimet. EL alustas ka Euroopa 
integreeritud piirihalduse järkjärgulist loomist ja rakendamist riikide ja liidu tasandil, mis peaks kaasa 
tooma ebaseaduslike rändevoogude kahanemise, vähendades organiseeritud kuritegevuse ja 
terroriohtu. 

Ränne ei ole ELi jaoks mitte ainult probleem, vaid ka võimalus. Arvestades tulevasi probleeme seoses 
vananeva elanikkonna ja majandusega, mis sõltub üha 
enam kõrget kvalifikatsiooni nõudvatest töökohtadest, on 
ränne oluline vahend ELi riikide heaolusüsteemide 
kestlikkuse suurendamiseks ja ELi majanduse jätkusuutliku 
kasvu tagamiseks. Seega tegi komisjon ettepaneku vaadata 
läbi süsteem, mis on kehtinud alates 2009. aastast ja mille 

eesmärk on pakkuda paindlikumaid vastuvõtutingimusi, riiki lubamise täiustatud menetlusi ja 
kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele suuremaid õigusi. Parlament ja nõukogu võtsid vastu oma 
seisukohad toimiku kohta, kuid läbirääkimised peatusid. Hoolimata jõupingutustest, mida 
parlament tegi läbirääkimiste jätkamiseks, eeldusel, et need toovad teatavatesse valdkondadesse 
praeguse süsteemiga võrreldes muutusi, ei ole juba kuid edusamme tehtud. Komisjoni sõnul ei piisa 
rändajate ligimeelitamisest ning sellega peaks kaasnema meetmed nende tõhusaks 
integreerimiseks vastuvõtvasse ühiskonda. Selleks võttis komisjon vastu tegevuskava ja pakub 
rahastamisvahendeid, et toetada ELi riike kolmandate riikide kodanike, sealhulgas 
varjupaigataotlejate ja pagulaste majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise potentsiaali kasutamisel. 

Ka nõudis komisjon jõupingutuste tegemist, et parandada seaduslikke võimalusi humanitaarsetel 
põhjustel Euroopasse jõudmiseks. Eesmärk on näidata, et ebaseaduslikule rändele on alternatiive. 

„Ränne on inimkonna ajaloo 
lahutamatu osa. Me ei tohiks seda 
karta. Me peaksime seda mõistma.“ 
Charles Michel 

„Kaootiline ränne mõjutab kogu ühiskonna 
suhtumist pagulaste vastuvõtmisse, kuid 
kõige halvemini mõjub see pagulastele 
endile.“ 
Stefan Löfven 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_et.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
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Selleks et toetada kõige kaitsetumaid rahvusvahelise kaitse vajajaid ja aidata neil leida ohutu tee 
Euroopasse, kehtestas komisjon koos liikmesriikidega mitu ümberasustamismehhanismi, nagu 
eriolukorrale reageerimise kava, mis lõppes 2017. aastal, ja kehtiv kava, mis lõpeb oktoobris 2019. 
Siiski ei ole kõiki lubadusi veel teoks tehtud ning ettepanek liitu hõlmava ümberasustamisraamistiku 
loomise kohta on nõukogus blokeeritud. 

Ülevaade parlamendis toimunud arutelust 
Kõik Euroopa Parlamendis toimunud Euroopa tulevikku 
käsitlevatel aruteludel sõna võtnud riigipead ja valitsusjuhid 
käsitlesid rännet ja pidasid seda üksmeelselt üheks peamiseks 
probleemiks, millega EL silmitsi seisab. Nad olid nõus, et seda 
probleemi saab lahendada ainult ELi tasandil. Kuigi enamik 
riigipäid ja valitsusjuhte rõhutas vajadust teha edusamme ühise Euroopa varjupaigasüsteemi 
reformimisel ja ümberpaigutamise küsimuses, ei ole ELi juhtidel õnnestunud järjestikustel Euroopa 
Ülemkogu kohtumistel saavutada läbimurret rände ja ELi varjupaigapoliitika sisemistes aspektides. 
Kaksteist sõnavõtjat nõudsid paremat koostööd päritolu- ja transiidiriikidega, kusjuures paljud neist 
nõudsid Aafrika „Marshalli plaani“. Kaheksa sõnavõtjat rõhutasid ka ELi välispiiride kontrolli ja 
Frontexi olulist rolli selles kontekstis. Samas mainisid seadusliku rände positiivseid aspekte vaid 
Charles Michel ja Pedro Sanchez. 

Rände valdkonnas on riigipead ja valitsusjuhid näidanud mitmes punktis suurt seisukohtade 
ühtsust, mis tuleneb Euroopa Ülemkogu jõupingutustest leida ühine ja kõikehõlmav ELi strateegia 
alates rändekriisi puhkemisest 2015. aastal. Kõik on tunnistanud, et ränne on märkimisväärne 
probleem, mida tuleb käsitleda ühiselt ELi tasandil. Paljud sõnavõtjad nõudsid ka tugevamat 
koostööd päritolu- ja transiidiriikidega ning lisarahastust ELi rändepoliitikale. Sellegipoolest puudub 
jätkuvalt kokkulepe ühise varjupaigasüsteemi reformi kohta, mida paljud sõnavõtjad nimetasid 
kiireloomuliseks küsimuseks. Paljud rõhutasid ka vastutust ja solidaarsust kui olulisi ühiseid väärtusi. 
Ometi nõudsid Lars Løkke Rasmussen ja Mateusz Morawiecki 
liikmesriikidele rändeprobleemide lahendamisel rohkem 
paindlikkust. Ainus, kes käsitles rände negatiivset mõju 
rändajatele endile, oli Stefan Löfven. 

3.3. Sotsiaalne mõõde 

Poliitika ajakohastamine 

Mis on sotsiaalne mõõde?  
Euroopa Liidu (EL) sotsiaalse mõõtme kontseptsioon osutab kaugemale pelgast tööhõivest ja 
sotsiaalpoliitikast, mida reguleeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) IX ja X jaotisega. 
Sellel on pikk ajalugu, mida on üles ehitatud alates Rooma 
lepingust. Kui Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
nõutakse väga konkurentsivõimelist sotsiaalset 
turumajandust, asetatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 9 (horisontaalne sotsiaalklausel) tasakaalustatud 
majanduskasv ja kestlik areng võrdsele alusele täieliku 
tööhõive, kõrgetasemelise sotsiaalkaitse, võrdsuse, sotsiaalse 
õigluse edendamise ja mitmekesisuse austamisega. Selles 
nõutakse, et kõigis poliitikavaldkondades võetaks arvesse sotsiaalseid kaalutlusi. Mõlemad 
nimetatud artiklid mõjutavad asjaomaste ELi poliitikavaldkondade ja programmide sisu ja protsesse, 

„Meie ühiskondade tasakaalu 
muutnud rändeprobleemi 
algpõhjuseid saame lahendada 
üksnes Euroopa tasandil.“ 
António Costa 

„Me toetame paindlikumat, kuid 
samas kohustuslikku 
solidaarsusmehhanismi.“ 
Lars Løkke Rasmussen 

„See sotsiaalne Euroopa on ka 
suveräänne Euroopa, see on alus, 
millesse me usume. On erinevusi, kuid me 
peame vältima lahknevuste õhutamist; 
Euroopa seikluse olemus on tihedam liit.“ 
Emmanuel Macron 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/et/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
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mille käigus need välja töötatakse ja neid rakendatakse. Rakendada võib kõvade (õigusaktid, 
majanduse juhtimine) ja pehmete (poliitika väljatöötamine vastastikuse õppimise kaudu ja 
juhendamine) vahenditega. Viimased on ülimuslikud sotsiaalse mõõtmega seotud 
poliitikavaldkondades.  

Sotsiaalse mõõtme „uus“ tähtsus?  
Pärast sotsiaalpoliitika eeskirjade peatamist alates 2004. aastast, millele järgnesid 
kokkuhoiumeetmed vastuseks 2008. aasta finants- ja majanduskriisile, olid majandus- ja rahaliidu 

süvendamine ning selle sotsiaalse mõõtme tugevdamine 
Junckeri komisjoni prioriteetide hulgas. Viie juhi aruandes 
(22. juuni 2015) kuulutati Euroopa eesmärgiks teenida välja 
„sotsiaalvaldkonnas AAA-reiting“ kui vahend, millega 
panustada õiglasesse ja tasakaalustatud kasvu, 
inimväärsetesse töökohtadesse ja töökaitsesse, ning seega 
ajakohastada ELi tööturgude ja heaoluriikide 
õigusraamistikku. Samuti nähti ette laiaulatuslik arutelu ELi 

sotsiaalse mõõtme tuleviku üle, mis avati aruteludokumendiga selle sotsiaalse mõõtme kohta. Selles 
pakuti välja kolm stsenaariumit: i) keskenduda üksnes töötajate vabale liikumisele; ii) arendada seda, 
mis oleks sisuliselt mitmekiiruseline Euroopa, ja iii) süvendada tõeliselt majandus- ja rahaliitu kõigis 
EL 27 riikides. Lisaks rõhutati aruteludokumendis üleilmastumise ohjamise kohta majandus- ja 
sotsiaalpoliitika tugevaid seoseid. Lõpuks näidati aruteludokumendis ELi rahanduse tuleviku kohta, 
mil määral saab ELi sotsiaalset mõõdet rahaliselt toetada. 

Olulised sammud  
Märtsis 2017 esitas komisjon ettepaneku tervikliku võrdlusraamistiku, Euroopa sotsiaalõiguste 
samba („sotsiaalõiguste sammas“) kohta, et ajakohastada ELi tööturge ja heaoluriike vastuseks äsja 
tekkinud probleemidele ja riskidele, sealhulgas noorte töötus, ebatüüpiliste või mittestandardsete 
töökohtade arvu suurenemine. Tuginedes juba olemasolevale sotsiaalõigustikule, ulatuvad 
sotsiaalõiguste samba 20 põhimõtet ja õigust kaugemale sotsiaalpoliitika rangetest piiridest ning 
käsitlevad võrdseid võimalusi ja juurdepääsu tööturule, õiglasi töötingimusi, sotsiaalset kaitset ja 
kaasamist. Komisjoni, parlamendi ja nõukogu ühiselt väljakuulutatud sotsiaalõiguste sammas näitab 
kolme institutsiooni pühendumust. 

Sotsiaalõiguste samba põhimõtete rakendamine koostöös 
sotsiaalpartneritega on liikmesriikide ülesanne. EL on neid 
jõupingutusi toetanud, kaasates samal ajal peamisi käepärast 
olevaid ELi poliitikavahendeid: õigusakte, suuniseid, 
juhtimist ja rahastamist. Mis puudutab õigusakte ja suuniseid, 
on Euroopa parlament nõudnud uusi meetmeid töömaailma, 
sotsiaalkaitse ja hariduse kättesaadavuse ajakohastamiseks. 
Sotsiaalõiguste samba rakendamisel on tehtud edusamme, 

võttes liidu ja liikmesriikide tasandil seadusandlikke ja muid kui seadusandlikke meetmeid, 
sealhulgas sotsiaaldialoogi parandamine kõigil tasanditel. Juhtimise sotsiaalsete aspektide 
tugevdamiseks selle sisu seisukohast kasutati 2018. ja 2019. aasta Euroopa poolaasta menetlustes 
sotsiaalõiguste samba juurde kuuluvat sotsiaalnäitajate 
tulemustabelit. Aastal 2017 kordas Euroopa Parlament ideed 
võtta riigipõhiste soovituste koostamisel kasutusele 
„sotsiaalse tasakaalustamatuse menetlus“. Veel tuleb 
lahendada mitu Euroopa poolaasta protsessi sotsiaalsete 

„Ometi ei piirdu Euroopa ühisturuga. 
Parafraseerides Jacques Delors’i: keegi ei 
armu ühisturgu. Peame töötama 
üheaegselt, et jõuda Euroopa sotsiaalse 
mudelini, mis edendab ülespoole suunatud 
sotsiaalset lähenemist kõigis 
liikmesriikides.“ 
Xavier Bettel 

„Praegu ei vaja me Euroopas mitte 
vähem solidaarsust ja rohkem piire, vaid 
hoopis uut ühiskondlikku lepingut 
sotsiaalse ühtekuuluvuse ja meie 
inimeste heaolu kohta. ... Õiguslikult 
siduvat Euroopa sotsiaalõiguste 
sammast.“ 
Alexis Tsipras 

„Üks meie saavutusi on meie sotsiaalne 
mudel, mida tuleb veelgi täiustada, 
tõhustades samas dialoogi 
sotsiaalpartneritega ja võttes arvesse 
sotsiaalset ühtekuuluvust.“ 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_et
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_et
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_et
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_et
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_et.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2017-0010
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=et&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0039&language=ET&ring=A8-2017-0037
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0202&language=ET&ring=A8-2019-0162


Euroopa tulevikku käsitlevad arutelud Euroopa Parlamendis, 2018–2019 
  
 

20 

aspektide tugevdamisega seotud probleemi, sealhulgas demokraatliku kontrolli tähtsus majandus- 
ja rahaliidu süvendamisel. Lõpetuseks alustas Euroopa Komisjon 2019. aasta aprillis arutelu, et 
minna nõukogus sotsiaalpoliitika teatavates valdkondades ühehäälselt hääletamiselt üle 
kvalifitseeritud hääletamisele, et laiendada ELi, sealhulgas parlamendi piiratud pädevust. Mis 
puudutab ELi-poolset rahastamist, kujunevad mõjukaks nii arutelu 2020. aasta järgse mitmeaastase 
finantsraamistiku üle kui ka selle tulemused. Parlament on teinud mitu ettepanekut, et tagada 
rahaline toetus uutele prioriteetidele, maksete kõrgemad ülemmäärad ning luua rohkem 
koostoimet fondide, näiteks Ühtekuuluvusfondi ja ESF+ ning kulutuste ja tulemuslikkuse vahel. 
2019. aasta aruteludokumendis „Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030“ rõhutati, et 
prioriteediks peavad jääma sotsiaalinvesteeringud.  

Väljavaade  
Üleilmastumine, demograafilised probleemid ja digitaliseerimine on seadnud tööturud ja 
heaoluriigi tohutu surve alla. Alates 2004. aastast on keskuste ja ääremaade vaheliste konfliktide 
plahvatuslik kasv, mis sai alguse pärast võlakriisi, ning Ida ja Lääne vaheliste uute konfliktide 
ilmnemine probleeme võimendanud. Vastuseks sellele kavatses Junckeri komisjon tugevdada ELi 
sotsiaalset mõõdet. Praegu on mitu paljutõotavat 
võimalust, mis võiksid ELi sotsiaalset mõõdet veelgi 
tugevdada. Mõned väidavad, et sotsiaalõiguste sammas 
võib luua uue poliitilise dünaamika. Teised kinnitavad, et 
ümberjaotamise poliitika kõrval tuleks rohkem tähelepanu 
pöörata ka maksustamisele ja mitte üksnes äriühingute 
valdkonnas. Siiski on veel suuri selgitamist ja lahendamist 
vajavaid probleeme, sealhulgas liikmesriikidevaheline 
kokkulepe selle kohta, kas ELi sotsiaalne mõõde on vajalik või asjakohane, ning poliitika 
kujundamiseks ja elluviimiseks ELi käsutuses olevate vahendite hoolikas hindamine. ELi sotsiaalse 
mõõtme keerukus tähendab, et sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks on vaja haldusmehhanisme,14 
mis võimaldavad eri sektorite erinevatel osalejatel üheskoos probleeme lahendada.  

Ülevaade parlamendis toimunud arutelust 
 

 

 

Enamik riigipäid ja valitsusjuhte tunnistavad majandus- ja finantskriisi pikaajalisi negatiivseid 
tagajärgi Euroopa kodanike elatusvahenditele ning eriti selle ebaproportsionaalset mõju kõige 
haavatavamatele, see tähendab noortele. Mõned on viidanud solidaarsuse puudumisele Euroopas, 
olgu siis rände- või majandusküsimustes, mis on põhjustanud ka suutmatuse luua õiglasem, 
sotsiaalsem Euroopa. Seda tausta arvestades pakuvad mõned ELi juhid konkreetseid Euroopa 
lahendusi, et tegeleda inimeste muredega, sealhulgas 
sellised ettepanekud nagu ELi miinimumpalga loomine ja ELi 
töötuskindlustus. Enamik sõna võtnud ELi juhte on 
avaldanud toetust Euroopa sotsiaalõiguste sambas 
väljendatud väärtustele ja põhimõtetele, kusjuures mõned 
tuletavad meelde, et Euroopa kogukonna olemus peitub 

                                                             

14  M. Bevir, Governance: A very short introduction, Oxford University Press, 2013. 

„[Kriisi] tagajärjeks oli ebavõrdsus, eelkõige 
põlvkondadevaheline ebavõrdsus – 
ebavõrdsus, mille all kannatavad meie 
kontinendi noored – ja muidugi ka sooline 
ebavõrdsus ... Me peame nõudma 
sotsiaalset Euroopat, õigustega Euroopat.“ 
Pedro Sánchez 

„Me ei tohi unustada üht aluspõhimõtet, mille kohaselt meie kogukonna alus on sotsiaalne õiglus. 
... Ei saa rääkida sotsiaalsest arengust, kui ei võidelda tõrjutuse, vaesuse ja ebavõrdsuse vastu. On 
oluline, et meil oleks sihiteadlik sotsiaalpoliitika, et võidelda nende ebavõrdsuse ilmingute vastu.“ 
Mateusz Morawiecki 

„Nendele prioriteetidele Euroopa tasandil 
hoo andmine, sealhulgas selliste julgete 
kavade abil nagu Euroopa 
töötuskindlustus, ei ole mitte ainult parim 
vastumürk töökohtade vähesusele, vaid ka 
natsionalismi kaldumisele.“ 
Giuseppe Conte 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0202&language=ET&ring=A8-2019-0162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2018-0077
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2018-0449
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en


EPRS | Euroopa Parlamendi uuringuteenistus 
  

 

21 

sotsiaalse õigluse põhimõttes. Mitu riigipead ja valitsusjuhti toetavad sotsiaalsete standardite 
ülespoole lähendamist ning on nõudnud sotsiaalpoliitika ja heaolupoliitika esikohale seadmist 
pärast aastaid kestnud kokkuhoiupoliitikat ja kasvavat ebavõrdsust Euroopa ühiskondades.  

Mitu riigipead ja valitsusjuhti on rõhutanud, et ajal, millal üleilmastumine ja hoogustuv 
digiteerimine kujundavad maailma ümber, on vaja naasta 
Euroopa ühiskondliku lepingu lähtekohtade juurde ja seda 
edasi arendada, et täita praeguse aja nõudeid. Mõned ELi 
juhid on hoiatanud sellistele probleemidele nagu noorte 
töötus üksnes riigi tasandi lahenduste otsimise eest, sest see 
põhjustaks edasist võõrandumist ja annaks hoogu 

natsionalistlikule diskursusele, eriti ajal, millal kontinendil toimuvad poliitilised nihked. Mõned on 
viidanud Euroopa „solidaarsuskriisile“, mis suurendas kodanike pettumust, ning et praegu tuleks 
rohkem kui kunagi varem edendada sihiteadlikku sotsiaalpoliitikat homse Euroopa jaoks. 

3.4. Kaubandus  

Poliitika ajakohastamine 
Rahvusvaheline kaubandus on muutunud ELi tegevuskavas 
oluliseks teemaks. Kõnelused uute 

vabakaubanduslepingute üle, eelkõige Ameerika Ühendriikide 
ja Kanadaga, tõid kodanikuühiskonnas kaasa elavad arutelud. 
Vastuseks sellisele arengule esitas komisjon 2015. aastal uue ELi 
strateegia „Kaubandus kõigile“. 2017. aastal esitas komisjon ka 
aruteludokumendi üleilmastumise ohjamise kohta. Selle tulemusena tehti ELi kaubanduspoliitikas 
teadlik pööre väärtuspõhisema, kaasavama ja progressiivsema tegevuskava poole nii 
kaubanduslepingute kui ka õigusaktide seisukohast.  

Kaubanduslepingud 
Alates strateegia „Kaubandus kõigile“ avaldamisest on EL tegutsenud selle nimel, et sõlmida mitu 
(uut või ajakohastatud) vabakaubanduslepingut 
kaubanduspartneritega kogu maailmast (Kanada, Jaapan, 
Singapur, Vietnam, Mehhiko, Tšiili, Austraalia ja Uus-Meremaa). 
ELi ja Kanada vahelise laiaulatusliku majandus- ja 
kaubanduslepingu (CETA) ajutine jõustumine 2017. aasta 

septembris ning ELi ja 
Jaapani vahelise 

majanduspartnerluslepingu jõustumine 2019. aasta 
veebruaris on ELi viimaste aastate kaks kõige suuremat 
saavutust kaubandusläbirääkimiste valdkonnas. ELi-Jaapani 
majanduspartnerluslepinguga luuakse maailma suurim 

„Me peame võitlema suureneva 
ebavõrdsuse vastu ühiskonnas ja jaotama 
jõukust ümber tõhusamalt. Euroopa 
miinimumpalga kehtestamine oleks üks 
viis, kuidas luua sotsiaalset solidaarsust.“ 
Peter Pellegrini 

„Siiski on väga kahjulik, kui suured osalejad 
jätkavad kaubanduslike müüride 
ehitamist. Me peame tegema kõik 
võimaliku, et takistada selliste müüride 
ehitamist või need lõhkuda. Kahju oleks 
hukatuslik eriti väiksemate riikide 
seisukohast. Me peame ühiseid 
kaubanduseeskirju austama ja järgima.“ 
Juha Sipilä 

„Vastus ebaõiglasele konkurentsile ei 
ole protektsionism. Me ei tohiks oma 
turgu sulgeda ega muutuda rohkem 
hiinlaste sarnaseks. Selle asemel 
peaksime kasutama oma poliitilise ja 
majandusliku mõjuvõimu 
kombinatsiooni, et nõuda õiglast 
kaubandust meie tingimustel.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Sest kui me tahame olla 
tegutsemisvõimelised, kui me tahame 
ise oma tulevikku määrata, peab 
Euroopa seisma ühtsena. Praegu 
rohkem kui kunagi varem. ... Nii et 
saatkem maailmale tugev sõnum: 
Euroopa usk mitmepoolsesse 
koostöösse ja vabakaubandusse on 
endiselt vaibumatult kindel.“ 
Mark Rutte 

„USAs – unistuste maal, unistatakse 
vähemast vabakaubandusest. 
Vähematest rahvusvahelistest 
kohustustest. Kaubandustõketest ja 
võib-olla isegi rahvusvahelise 
eeskirjadepõhise kaubandussüsteemi 
lõhkumisest. Me ei tohi lasta sellel 
juhtuda.“ 
Lars Løkke Rasmussen 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_et.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement


Euroopa tulevikku käsitlevad arutelud Euroopa Parlamendis, 2018–2019 
  
 

22 

kaubanduspiirkond, kus on 600 miljonit inimest ja mille arvele jääb kolmandik üleilmsest 
sisemajanduse koguproduktist (SKP). Vabakaubanduslepingu kohta Singapuriga esitas Euroopa 
Liidu Kohus 2017. aasta mais arvamuse, mille tulemusena otsustati jagada leping 
kaubanduslepinguks ja investeerimislepinguks. Uutes lepingutes pööratakse erilist tähelepanu 
kaubanduse kaasavamaks muutmisele, näiteks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
jaoks. Parlament on täitnud oma järelevalveülesannet aktiivselt nii läbirääkimiste ajal kui ka 
kaubanduslepingutele oma lõpliku nõusoleku andmisel.  

Aastal 2018 võeti kaubandusläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega pärast mitut kaubandustüli 
Trumpi valitsusega uuesti päevakorda:  

• USA terase- ja alumiiniumitariifid impordile EList ja teistest partnerriikidest,  
• uurimine autodele ja autoosadele kehtestatud tariifide suhtes ning  
• USA blokeering kandidaatide nimetamisele WTO apellatsioonikogu liikmeteks.  

Tuginedes Junckeri ja Trumpi 2018. aasta juuli kokkuleppele, esitas komisjon 2019. aasta jaanuaris 
nõukogule kaks läbirääkimisdirektiivi (mittepõllumajanduslikke) tööstuskaupu käsitleva 
kaubanduslepingu ja vastavushindamise lepingu sõlmimiseks, püüdes leevendada USAga tekkinud 
kaubanduspingeid. 

Kaubanduspoliitika, mis kaitseb 
Lühiajalises ja keskpikas perspektiivis rakendab EL 
tõenäoliselt kaubanduspoliitikat, mis kaitseb üha enam tema 
enda kodanikke, hõlbustades samal ajal kaasavat ja avatud 
kaubandust. Selles kontekstis võeti vastu välismaiste 
otseinvesteeringute taustakontrolli mehhanism. Mehhanismi 
eesmärk on tagada, et avatus investeeringutele ei kahjustaks 
ELi strateegilisi huve. Peale selle kutsus komisjon parlamenti ja nõukogu üles võtma enne 
2019. aasta lõppu vastu rahvusvaheliste hangete instrument, mis oli liikmesriikide vastuseisu tõttu 
õigusloomealases ummikseisus. Rahvusvaheliste hangete instrumendi eesmärk on avada 
hankevõimalused Hiinas, kehtestades menetlused, mille abil võib EL piirata juurdepääsu oma 
avatud hanketurgudele, kui avamine ei ole vastastikune. Lisaks ajakohastati kaubanduse 
kaitsemeetmeid ka kasutusele võeti dumpinguvastaste tollimaksude arvutamise uus metoodika, et 
kaitsta Euroopa ettevõtjaid paremini liiga madala hinnaga kaupade impordi eest. 

Ka investeeringute kaitse valdkonnas on EL tegelenud aktiivselt mitmepoolse investeerimiskohtu 
asutamisega, et lahendada kodanikuühiskonna mure investori ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamise mehhanismide pärast. Osaliselt tänu Euroopa Parlamendi nõudmistele asendati 
investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vastuoluline süsteem alalise, läbipaistva ja 
institutsionaliseeritud investeerimiskohtu süsteemiga. Tänaseks on selle protsessiga isegi 
kaugemale jõutud ja peetakse aktiivseid läbirääkimisi mitmepoolse investeerimiskohtu 
asutamiseks. 

Lõpuks osaleb EL aktiivselt ka Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reformimisel, et lahendada 
2019. aasta lõpuks oma vaidluste lahendamise süsteemi 
ähvardav ummikseis, tugevdada selle järelevalverolli ja 
ajakohastada rahvusvahelisi kaubanduseeskirju eesmärgiga 
tagada võrdsed tingimused rahvusvahelises kaubanduses, kus 
praegu esineb märkimisväärseid moonutusi. Parlament toetab 

„Vabakaubandus on positiivne, 
tingimusel et osaliste suhe on õiglane. 
Meie eesmärk peab olema rangetel 
sotsiaalsetel ja keskkonnastandarditel 
põhinev vastastikkus.“ 
Charles Michel 

„Suveräänsus hõlmab ka majandust ja 
kaubandust. Ka siin oleme näidanud 
ühtset seisukohta ja mul on hea meel 
viimastel kuudel majandusliku ja 
kaubandusliku suveräänsuse 
valdkonnas tehtud edusammude üle, et 
kaitsta komisjoni algatusel meie 
strateegilisi investeerimissektoreid.“ 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_et.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_et.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_et.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0342+0+DOC+XML+V0//EN&language=ET
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kindlalt mitmepoolset kaubandussüsteemi ja toetab WTO reformi, sealhulgas vajaduse korral selle 
vaidluste lahendamise süsteemi. 

Ülevaade parlamendis toimunud arutelust 
 

 

 

Võimalik on tuvastada seni sõna võtnud ELi juhtide sarnaseid, kuid ka lahknevaid seisukohti ELi 
tulevase kaubanduspoliitika suuna kohta. Kuigi mitu riigipead ja valitsusjuhti tunnistavad 
kaubanduse liberaliseerimise rolli majanduskasvu mootorina, peavad teised seda ohuks nii tootjate 
kui ka tarbijate elatusvahenditele ning üldisemalt rangete sotsiaalsete ja keskkonnastandardite 
säilimisele ELis. Enamik ELi juhte on tunnistanud, et natsionalistlik kaubanduspoliitika ja 
protektsionistlikud meetmed kujutavad endast ohtu mitmepoolsele kaubandussüsteemile, ja on 
väljendanud oma kindlat pühendumust selle säilitamisele ja kaitsmisele. Samas nõuavad paljud ELi 
juhid kasvava mure tõttu Maailma Kaubandusorganisatsiooni toimimise pärast ja hoogustuvate 
ebaausate kaubandustavadega silmitsi seistes Euroopa strateegiliste huvide paremat kaitsmist. 
Mõned on rõhutanud, et EL peaks olema kaubandusele jätkuvalt avatud, kuid ei tohi olla naiivne. 

Enamik riigipäid ja valitsusjuhte tunnistas praeguseid 
nihkeid üleilmsel kaubandusmaastikul ning nõudis, et EL 
kehtestaks end maailma areenil kindlalt ülemaailmse 
tähtsusega osalejana. Mõned rõhutasid, et nagu mitmel 
korral varemgi, destabiliseerivad üleilmastumisest 
tulenevad muutused 
praegust olukorda 
ning külvavad 
Euroopa ühiskonnas 

hirmu ja ebakindlust, mis toob kaasa kaubanduslepingute 
tagasilükkamise. Hoolimata aga riigipeade ja valitsusjuhtide 
praegustest erimeelsustest edasiste sammude suhtes, nagu 
üks sõnavõtja väljendus, on Euroopa ise tõestuseks, et 
kaubanduse liberaliseerimine toob vabadele inimestele nii 
heaolu kui ka rahu. 

3.5. Mitmeaastane finantsraamistik 

Poliitika ajakohastamine 
 Igal aastal räägitakse läbi ELi eelarve suurus, mille piirid on sätestatud seitsmeaastases 
rahastamiskavas, milles antakse ülevaade ELi pikaajalistest prioriteetidest ja mida tuntakse 
mitmeaastase finantsraamistikuna. Kuna praegune mitmeaastane finantsraamistik 

(ajavahemikuks 2014–2020) on jõudmas viimasesse etappi, 
töötatakse juba välja 2020. aasta järgset mitmeaastast 
finantsraamistikku. Mitmeaastase finantsraamistiku pakett, mille 
komisjon esitas 2. mail 2018, hõlmab ettepanekuid mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kohta, ELi eelarve rahastamise 
omavahendite ning ELi eelarve õigusriigi põhimõttega sidumise 

„2004. aastal oli Euroopa Liidu SKP maailmas kolmandal kohal. Praegu on see väiksem kui üks neljandik. 
Peame jätkama kolmandate riikidega kaubanduslepingute sõlmimist, sest sellised lepingud on investeering 
edasisse majanduskasvu ja meie kodanike jõukusesse.“ 
Andrej Plenković 

„Euroopa geograafilised sidemed ja meie 
üleilmne vastastikune sõltuvus maailma 
suurima kauplejana näevad ette 
vältimatu nõude, et maailm toimiks. Meie, 
eurooplased, oleme üheskoos 
tugevamad, ja ma loodan, et me ei jäta 
tegemata ühtki pingutust oma 
kollektiivsete huvide ja väärtuste 
kindlustamiseks maailmas.“ 
Jüri Ratas 

„Ainult EL saab viia ellu 
kaubanduspoliitikat, mis aitab 
reguleerida üleilmseid turge ning kaitsta 
rangeid sotsiaalseid, keskkonna- ja 
toiduohutusstandardeid, mida me 
soovime säilitada, reguleerides 
üleilmastumist, mis paneb proovile 
Euroopa sotsiaalse mudeli 
jätkusuutlikkuse.“ 
António Costa 

„Mitmeaastase 
finantsraamistiku üldine tase 
peaks olema praegusele 
suhtelisele osakaalule 
võimalikult lähedal.“ 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_et
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kohta. Sellele järgnes mitu täiendavat õigusakti ettepanekut uute ja jätkuvate kuluprogrammide ja 
fondide kohta järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. 

Komisjoni ettepanek: uus, nüüdisaegne eelarve EL 27-le 
Komisjoni ettepanekus võetakse arvesse Bratislava ja Rooma deklaratsioonis võetud kohustuste 
rahalist katmist, Euroopa tulevikku käsitleva arutelu käigus kindlakstehtud probleeme ja suure 
panustaja kaotamist Ühendkuningriigi EList väljaastumise tõttu. Ajavahemikuks 2021–2027 
kavandatud kulukohustuste kogusumma on 1 134 583 miljonit eurot 2018. aasta püsihindades. See 
võrdub 1,11 %ga EL 27 kogurahvatulust ja tähendab väikest langust võrreldes praeguse 
mitmeaastase finantsraamistikuga, mis on 1,16 % EL 27 kogurahvatulust (s.t Brexiti järgi 
kohandatud).15 

Komisjoni sõnul on ettepanek tasakaalustatud ja põhineb ausa hinnangu andmisel ressurssidele, 
mida EL peab oma kollektiivsete eesmärkide saavutamiseks andma. Suuremat rahastamist 
kavandatakse sellistes valdkondades nagu ühtne turg, innovatsioon ja teadusuuringud (sealhulgas 
täiendavad 29,1 % programmile „Euroopa horisont“), keskkonna- ja kliimameetmed (+46 %), ränne 
ja piirihaldus (+207 %). Seevastu kavandati kärpeid ühtekuuluvuspoliitika (–10 %) ja ühise 
põllumajanduspoliitika (–15 %) valdkonnas. Mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek sisaldab 
esimest korda julgeoleku- ja kaitsepoliitika erieelarvet ning Euroopa rahaliitu toetavaid vahendeid. 
Lisaks pakub komisjon välja uued meetmed, et tagada ELi tulevaste kulutuste kaitsmine riskide eest, 
mis on seotud olukorraga, kus liikmesriikides esineb üldisi puudusi õigusriigi toimimises. Tulude 
poolel tegi komisjon ettepaneku ajakohastada praegust omavahendite süsteemi, kaotada järk-
järgult tagasimaksed ja võtta kasutusele uute vahendite kogum, mis on seotud ELi kliima-, 
keskkonna- ja ühtse turu poliitikaga. Komisjoni sõnul võib see reform olla võimalus kaugeneda 
liikmesriikide netosaldode ehk „õiglase tulu“ vananenud kontseptsioonist. 

Parlamendi läbirääkimisvolitused: piisavad vahendid uute probleemide 
lahendamiseks 
Parlament on asunud kindlale seisukohale sellise ambitsioonika, tulevikule keskendatud ELi eelarve 
kujundamise suhtes, mis võimaldab reageerida 
ettenägematutele probleemidele ja toetada Euroopa ühiseid 
hüvesid loovaid programme. Parlament on arvamusel, et ELi 
pikaajaliste kulutuste kava ja ELi tulude süsteemi tuleks 
käsitleda ühe paketina ja et esimeses ei ole võimalik kokku 
leppida ilma vastavate edusammudeta teises. Euroopa Parlament peab komisjoni ettepanekut 
ebapiisavaks, arvestades kõiki olemasolevaid kohustusi, probleeme ja uusi prioriteete, ning 
prognoosib, et mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäär peaks olema 1 324 089 miljonit eurot 
(2018. aasta hindades), mis vastab 1,3 %-le ELi kogurahvatulust ja on Euroopa Komisjoni 
kavandatust 16,7 % kõrgem. Eelkõige on parlament vastu ühise põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika valdkonna kärbetele. Parlament hääletas teatavate valdkondade ja 
programmide, sealhulgas ühtse turu, innovatsiooni ja digitaalse majanduse suurema toetuse poolt 
(nt programmi „Euroopa horisont“ praeguse eraldise kahekordistamine). Samuti pooldas ta 
töötusevastaseid ja noorte toetamise meetmeid (nt kolmekordistades programmile „Erasmus+“ ette 
nähtud eraldist), keskkonna- ja kliimameetmeid (nt kahekordistades vahendile LIFE+ ette nähtud 

                                                             

15  Üksikasjalik ülevaade komisjoni ettepanekust, vt: M. Parry, M. Sapala, 2021-2027 multiannual financial framework and 
new own resources. Analysis of the Commission's proposal (Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 ja 
uued omavahendid: komisjoni ettepaneku analüüs), Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, Euroopa Parlament, juuli 
2018.  

„Järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus peaks 
rahastamisvajaduste aluspõhimõte 
olema Euroopa lisaväärtus.“ 
Andrej Plenković 

http://www.consilium.europa.eu/et/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_et
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//EN&language=ET
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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eraldist), rännet, piirihaldust, julgeolekut ja kaitset. Lisaks tegi parlament ettepaneku lisada 
mitmeaastasesse finantsraamistikku kaks uut punkti: lastegarantii (5,9 miljardit eurot) ja 
energiasüsteemi ümberkujundamise fond (4,8 miljardit eurot). Lisaks tuleks parlamendi arvates 
määrata ELi panuseks kliimaeesmärkide saavutamisse vähemalt 25 % mitmeaastase 
finantsraamistiku kulutustest ajavahemikus 2021–2027 ja 30 % niipea kui võimalik, kuid hiljemalt 
2027. aastal. Mis puudutab omavahendite süsteemi kavandatud muudatusi, peab parlament neid 
oluliseks sammuks sihiteadlikuma reformi poole, kuid ootab veelgi ambitsioonikamat 
lähenemisviisi. 

Järgmised sammud läbirääkimistes 
Ettepanekuid on uurinud ka nõukogu. Ministrid on töötanud dokumendi kavandi kallal, mida 
tuntakse nn läbirääkimispaketina ja mis sisaldab mitut horisontaalset ja konkreetset küsimust, mida 
tuleb läbirääkimistel käsitleda ning mille jaoks on suure tõenäosusega vaja ELi juhtidelt poliitilisi 
suuniseid. Kuid seni peetud arutelud näitavad, et arvamuste erinevused paljudes aspektides on 
endiselt märkimisväärsed. Näiteks püsivad vastandlikud seisukohad 
järgmistes küsimustes: mitmeaastase finantsraamistiku üldine 
suurus, ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamine, kliimamuutuse küsimuse integreerimine, seos Euroopa 
poolaasta ning majandus- ja rahaliidu toetamise uue vahendiga, 
samuti enamik ettepaneku uusi omavahendeid käsitleva osa elemente.  

ELi mitmeaastastes rahastamiskavades kokkuleppele jõudmine ei ole kunagi lihtne olnud. See 
puudutab peaaegu kõiki ELi tegevusvaldkondi ning peamiste otsustajate vahel tuleb kokku leppida 
paljudes omavahel võistlevates prioriteetides ja jaotustes. Mitmeaastase finantsraamistiku paketi 

vastuvõtmine hõlmab erinevaid menetlusi, milles Euroopa 
Parlamendil ja nõukogul on erinevad rollid, sealhulgas 
ühehäälsed otsused ning riigipeade ja valitsusjuhtide eriline 
roll Euroopa Ülemkogus. Kuigi aluslepingute kohaselt määrab 
Euroopa Ülemkogu kindlaks liidu „üldised poliitilised sihid ja 
prioriteedid“, näitab eelmise mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimiste kogemus, et ülemkogul on kokkuleppe 
saavutamises, sealhulgas arvude ja kuluprogrammide 

üksikasjalikes aspektides, otsustav roll. Seekord muudab läbirääkimisprotsessi veelgi keerulisemaks 
parlamendi ja komisjoni poliitilise koosluse üheaegne muutumine. Komisjoni ja parlamendi 
kavatsuse jõuda kokkuleppele enne 2019. aasta mai Euroopa Parlamendi valimisi nurjas Euroopa 
Ülemkogu 2018. aasta detsembri kohtumisel tehtud otsus jätkata tööd nõukogu tasandil, et 
saavutada kokkulepe alles 2019. aasta sügisel (joonis 9). Kas see plaan on realistlik, oleneb paljudest 
aspektidest, sealhulgas uute institutsioonide valimisjärgsest kujunemisprotsessist ja Brexiti lõplikust 
kuupäevast. Lähemas tulevikus kuulutatakse olulised otsused välja eeldatavasti 20.–21. juunil 2019 
toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise järel. 

„Me peame ette nägema eelarve 
enda täieliku ümbertöötamise, 
luues uusi omavahendeid.“ 
Emmanuel Macron 

„[Mitmeaastase finantsraamistiku 
kontekstis] on väga tähtis suurendada 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamist. Oluline on, et see toob 
kaasa tipptaseme kogu Euroopas, 
mitte vaid mõnes valitud pealinnas.“ 
Krišjānis Kariņš 



Euroopa tulevikku käsitlevad arutelud Euroopa Parlamendis, 2018–2019 
  
 

26 

Ülevaade parlamendis toimunud 
arutelust 
Kui kolm riigipead ja valitsusjuhti välja arvata, 
rääkisid sellel teemal kõik ja kirjeldasid, millised 
poliitilised prioriteedid väärivad nende arvates 
rahastamist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus. 14 sõnavõtjat rõhutasid eriliselt 
vajadust töötada välja uued poliitikasuunad 
(näiteks julgeolek, innovatsioon ja digitaalne 
majandus), 11 neist juhtisid tähelepanu ka n-ö 
traditsiooniliste valdkondade (ühine 
põllumajanduspoliitika – ÜPP – ja 
ühtekuuluvuspoliitika) panusele või rõhutasid 
vajadust nende kahe tasakaalu järele. Pooled 
sõnavõtjad käsitlesid ELi eelarve suurust. Kolm 
varasemat külalisesinejat on väljendanud 
konkreetselt oma valmisolekut panustada ELi 
eelarvesse rohkem. Kolm sõnavõtjat nõudsid 
sõnaselgelt, et ELi eelarve pärast Brexitit väheneks 
või jääks suhtarvudes proportsionaalseks. Teised 
rõhutasid aga vajadust tagada ELile eelarve, mis 
vastab selle vajadustele ja eesmärkidele. Üks 
neljandik riigipeadest ja valitsusjuhtidest, kõik 
varasemate ettekandjate hulgas, käsitles ELi uute 
omavahendite loomist. Ainult üks, Emmanuel 
Macron, nõudis pärast Brexitit kõigi tagasimaksete 
lõpetamist.  

Seni ei ole sõnavõtjate seisukohad järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses selgelt 
lähenenud. Vastandlikud seisukohad püsivad ÜPP 
ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamise suhtes. 
Mõned riigipead ja valitsusjuhid lükkavad kõik 
kärped kindlalt tagasi, samas kui teised nõuavad 
nende konsolideerimist ja ajakohastamist. Siiski 
nõustuvad paljud neist, et välissuhete, julgeoleku ja 
kaitse ning rände valdkonnas tuleks rahastada 
rohkem algatusi. Leo Varadkar, António Costa ja 
Emmanuel Macron on väljendanud konkreetselt 
oma tahet panustada ELi eelarvesse rohkem. ELi 
täiendavaid omavahendeid nõudsid peamiselt 
varasemad sõnavõtjad ja viimased 12 sõnavõtjat ei 
ole neid maininud. 

  

Joonis 9. 2020. aasta järgse mitmeaastase 
finantsraamistiku läbirääkimisprotsessi ajakava 
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3.6. Julgeolek ja kaitse 

Poliitika ajakohastamine 
Viimastel aastatel on ELi julgeoleku- ja kaitsealgatustes tehtud 
märkimisväärseid edusamme. Euroopa Liidu 2016. aasta üldist 
välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat on rakendatud julgeoleku- 
ja kaitseküsimuste rakenduskava, Euroopa kaitsealase 
tegevuskava kaudu ning tuginedes ettepanekutele tugevdada 
ELi ja NATO koostööd vastavalt Varssavi ühisdeklaratsioonile. 
Need meetmed lõid aluse selliste algatuste elluviimiseks nagu Euroopa Kaitsefond, kaitseküsimuste 
iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine ja alaline struktureeritud koostöö (PESCO), mille eesmärk 
on parandada ja optimeerida ELi kaitsevõimet. Juunis 2017 esitas komisjon panusena Euroopa 
tulevikku käsitlevasse arutellu aruteludokumendi Euroopa kaitse tuleviku kohta, mis põhineb üldisel 
välis- ja julgeolekupoliitika strateegial. 

Komisjon tegi 2017. aastal Euroopa kaitsealases tegevuskavas 
ettepaneku luua Euroopa Kaitsefond, et toetada Euroopa 
kaitsetööstust, (kaas)rahastades – esimest korda – 
ühisuurimisprojekte ja 
kaitsevõime ühist 

väljatöötamist, sealhulgas toetades väikesi ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ja piiriüleseid võimalusi kaitsevaldkonna 

tarneahelates. Euroopa 
kaitsefondi (EDF) eesmärk 
on toetada uuenduslike kaitsetehnikate ühisuurimisprojekte ja 
liikmesriikide ühiselt kokku lepitud kaitsetoodete arendamist. 
Juulis 2018 võttis EL vastu Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 
arendamise programmi määruse, et rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kuni praeguse eelarveperioodi lõpuni. Määruse 

eesmärk on parandada ELi kaitsetööstuse konkurentsi- ja innovatsioonivõimet, toetades 
liikmesriikidevahelist koostööd. Fond saab uues mitmeaastases finantsraamistikus suurema 
rahastuse määruse kaudu, milles jõuti 2019. aasta veebruaris osalisele poliitilisele kokkuleppele.  

Detsembris 2017 leppisid 25 liikmesriiki kokku PESCO käivitamises. PESCO tegutseb konkreetsete 
koostööprojektide (praegu on neid 34) ja kohustuste alusel, mille eesmärk on ELi kaitse 
tugevdamine. PESCO liikmed kohustuvad suurendama riigikaitse eelarvet ja investeerima rohkem 

kaitsealastesse teadusuuringutesse. Projektid hõlmavad 
järgmisi valdkondi: koolitus; suutlikkuse suurendamine ning 
operatiivne valmisolek 
maal, merel ja õhus; 
kosmos ja küberkaitse. 
Mitu neist valdkondadest 

on kooskõlas suutlikkuse suurendamise kava 2018. aasta 
läbivaatamisel põhinevas viimases versioonis kindlaks määratud 
prioriteetsete valdkondadega. Samuti kavatseb EL parandada 

„Kuigi me tunnustame alalist 
struktureeritud koostööd kui 
otsustavat sammu, jääb meie 
nägemuseks Euroopa sõjaline 
autonoomia, Euroopa armee 
loomine.“ 
Nicos Anastasiades 

„Me tunnistame uute poliitikasuundade ja probleemide olulisust, kuid neid ei tohiks rahastada 
ühtekuuluvuspoliitika arvelt, mis on aluslepingu peamine poliitika ja Euroopa Liidu olemus.“ 
Mateusz Morawiecki 

„Üleilmsete eesmärkide saavutamiseks 
on meil vaja tugevamat ja mõjusamat 
ühist välis- ja julgeolekupoliitikat.“ 
Andrej Plenković 

„Ühine Euroopa kaitse ei ole NATO 
liikmesusega mitte ainult kooskõlas, 
vaid võib olla ka selle kasulik täiendus.“ 
Giuseppe Conte 

„Samal ajal jääb NATO Euroopa 
kollektiivse kaitse aluseks ning meie 
eesmärk peaks olema ELi ja NATO 
vastastikku tugevdav suhe.“ 
Jüri Ratas 

„Meie operatsioonivõime peab teenima 
meie väärtusi ja huve rahvusvahelisel 
tasandil.“ 
Charles Michel 

„Ainult alalises struktureeritud koostöös 
ühinenuna saame aidata üksteisel NATO-
le täienduseks suuremat vastutust võtta, 
et tegeleda rahu ja julgeolekut ohustava 
ebastabiilsusega meie piiridel.“ 
António Costa 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_et.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_et.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_et.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_et.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
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julgeoleku ja kaitse tugevdamiseks tehtava töö raames sõjaväelist liikuvust, sealhulgas PESCO kaudu 
ja NATOga tehtava koostöö kaudu, nagu on väljendatud 2018. aasta ühisdeklaratsioonis ELi ja NATO 
koostöö kohta. Komisjon on teinud ettepaneku eraldada mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 raames sõjaväelisele liikuvusele 6,5 miljardi euro suurune rahastamispakett, et tõhustada 
strateegilist transporditaristut. Sõjaväelist liikuvust tuleb rakendada Euroopa ühendamise rahastu 
kaudu.  

Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP), mille raames EL on lähetanud praegu 16 missiooni, on 
saanud kasu ka sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse (MPCC) loomisest 
(2017. aastal) Euroopa Liidu sõjalises staabis, et juhtida ja kontrollida ELi täitevvolitusteta sõjalisi 
missioone. Tsiviilmissioonide kohta võtsid nõukogu ja liikmesriigid 2018. aasta novembris vastu uue 
ÜJKP tsiviiltegevust käsitleva kokkuleppe, milles leppisid kokku ÜJKP tsiviilmissioonidesse antavate 
panuste suurendamises ja ELi kriisiohjamise tsiviilmissioonide lähetamise suutlikkuse 
suurendamises. Mõeldes ELi välis- ja julgeolekupoliitika tulevikule, tegi komisjoni president Juncker 
oma liidu olukorda käsitlevas 2018. aasta kõnes ettepaneku laiendada kvalifitseeritud 
häälteenamuse kohaldamisala teatavates ÜVJP valdkondades, sealhulgas sanktsioonirežiimid, 

inimõiguste edendamine ning ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika tsiviilmissioone käsitlevad otsused. ELi 
juhtide võimalik kokkulepe kvalifitseeritud häälteenamuse 
kohaldamisala laiendamise kohta ÜJKP tsiviilvaldkonnale 
tähendaks, et EL saaks teatavates julgeoleku- ja 
kaitsevaldkondades suurema otsustamis- ja 

tegutsemispaindlikkuse. Lähiaastatel võidakse lähemalt arutada ja võimalik, et ka rakendada, mitut 
ettepanekut, mis suurendaksid ELi institutsioonilist suutlikkust tegutseda julgeoleku ja kaitse 
valdkonnas. Nende hulgas on võimalus luua spetsiaalne üldise kaitse peadirektoraat ja vastava 
voliniku ametikoht; luua Euroopa julgeolekunõukogu ning olemasoleva allkomitee uuendusena 
julgeoleku ja kaitse allkomisjon (SEDE) Euroopa Parlamendis.  

Eelarve seisukohast tähistab kavandatud uus mitmeaastane finantsraamistik julgeoleku ja kaitse 
valdkonna ELi-poolse rahastamise märkimisväärset suurenemist ja hõlmab kaitsele ette nähtud 
rubriiki, mis moodustab 2,1 % kavandatud üldeelarvest ning mis hõlmab ka Euroopa Kaitsefondi ja 
sõjaväelise liikuvuse projekte. Peale selle esitas komisjon 2018. aasta juunis ettepaneku Euroopa 
rahutagamisrahastu kohta, mis on järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kõrval eelarveväline 
vahend, mille eesmärk on suurendada ELi suutlikkust ennetada konflikte, tagada rahu ja tugevdada 
julgeolekut kogu maailmas. Kui selles kokku lepitakse, rahastatakse Euroopa rahutagamisrahastust 
selliste ELi kaitsetegevusemeetmete kulusid nagu Aafrika Liidu rahuvalvemissioonid, liidu enda 
ÜJKP sõjaliste operatsioonide ühised kulud (praegu hõlmatud Ateena mehhanismiga) ja partnerite 
sõjalise võimekuse suurendamine.  

Euroopa Parlament on olnud julgeoleku ja kaitse valdkonna arengu kindel toetaja ja Lissaboni 
lepingu asjaomaste sätete täieliku rakendamise pooldaja, 
et liikuda Euroopa kaitseliidu poole. Mõned parlamendi 
pikaajalised seisukohad, mis sisalduvad tema 2018. aasta 
resolutsioonis ÜJKP rakendamise kohta, on seotud 
nõudmisega ELi julgeoleku- ja kaitsepoliitika valge 
raamatu järele, milles määratletaks „üldine strateegiline 

lähenemisviis Euroopa kaitsele“; üleskutse riikidele suurendada kaitsekulutusi, eelkõige seadmete ja 
teadusuuringute valdkonnas; missioonide parem finantskontroll; julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
kooskõla teiste ELi välispoliitika valdkondadega ning ELi strateegilise autonoomia ja NATO 
vastastikune täiendavus. Neid seisukohti on hiljuti rõhutatud muu hulgas resolutsioonides ELi ja 

„Ehitamist väärt Euroopa on kaitsmist väärt 
Euroopa. Detsembris käivitatud PESCOga, 
millega Iirimaal oli rõõm ühineda, tuleme 
kokku, et tegeleda uute ohtudega kaasaval 
viisil.“ 
Leo Varadkar 

„Miski ei räägi selle vastu, et oleksime NATOs 
Euroopa armeega ühiselt esindatud. Ma ei 
näe selles mingit vastuolu.“ 
Angela Merkel 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_ET.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://www.consilium.europa.eu/et/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//EN&language=ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0514&language=ET&ring=A8-2018-0375
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//ET
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NATO suhete kohta, sõjaväelise liikuvuse kohta, Euroopa rahutagamisrahastu kohta ning ÜVJP ja 
ÜJKP rakendamise aastaaruannetes. 

Ülevaade parlamendis toimunud arutelust 
 

 

 

Enamik Euroopa tulevikku käsitlevas arutelus osalenud riigipäid ja valitsusjuhte viitas ülemaailmse 
julgeolekukeskkonna halvenemisele ja rõhutas, kui oluline on esineda ELi ja selle liikmesriikide ees 
seisvate ühiste ohtude ja väljakutsetega tegelemisel ühtse rindena. Mõned rõhutasid, kui tähtis on 
sise- ja välisjulgeoleku põhjuslik seos ohtude vastu võitlemisel ja ELi kodanike julgeoleku tagamisel, 
mis on ELi üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias ning sellele järgnevas julgeoleku- ja 
kaitseküsimuste rakenduskavas kajastatud eesmärk. Enamik riigipäid ja valitsusjuhte olid ühel 
meelel selles, et PESCO on õigeaegne tegevus, kuid ükski neist ei viidanud üksikutele PESCO 
projektidele. Kaitsekulutused olid oluliseks elemendiks mitme sõnavõtja kõnes, kusjuures mõned 
kiitsid Euroopa Arengufondi algatust ja kutsusid kõiki ELi liikmesriike üles täitma võimalikult kiiresti 
eesmärk kulutada kaitsele 2 % oma SKPst. Mitu sõnavõtjat nõudis, et Euroopa kaitsekoostöö ulatuks 
PESCOst kaugemale, ja tõelist Euroopa kaitseliitu kooskõlas Lissaboni lepinguga. Mõni sõnavõtja 
rääkis Euroopa armeest, mis peaks NATOt täiendama, kui 
võimalikust pikaajalisest arengust, mille nimel EL peab 
töötama, täpsustamata sellise projekti üksikasju.  

Riigipeade ja valitsusjuhtide sõnavõtud Euroopa tulevikku 
käsitleval arutelul näitasid julgeoleku ja kaitsega seotud 
seisukohtade suurt ühtsust. Näiteks rääkis enamik neist 

ühistest ohtudest, millega EL ja liikmesriigid silmitsi 
seisavad, viidates eelkõige praegu ELi naabruses olevale 
„ebastabiilsuse vööndile“, terrorismile, küberrünnetele ja 
väärinfole. Mitu sõnavõtjat rõhutas, et EL ja liikmesriigid 
peavad töötama välja sellise ühise reaktsiooni ohtudele, 

mis tasakaalustab ja kaitseb ELi huve rahvusvahelisel tasandil. Enamik ELi juhte toonitas Atlandi-
ülese sideme säilitamise tähtsust. Nad märkisid, et praegused jõupingutused Euroopa kaitsealase 
koostöö edendamiseks, eelkõige PESCO ja Euroopa Kaitsefond, täiendavat NATOt, mis on jätkuvalt 
„kollektiivse julgeoleku“ tagaja Euroopas. Mõned riigipead ja valitsusjuhid rääkisid ELi 
pühendumusest mitmepoolsusele, mis on üks Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika 
strateegia tugisambaid. Nad rõhutasid, kui oluline on rakendada välis- ja julgeolekupoliitikas 
terviklikku lähenemisviisi, tuginedes kõikidele diplomaatilistele, sõjalistele, kaubandus- ja 
arenguvahenditele, mis on ELile ja selle liikmesriikidele kättesaadavad. Mis puudutab 
institutsioonilisi aspekte, nõudsid mõned sõnavõtjad kvalifitseeritud häälteenamuse 
kasutuselevõttu nendes välis- ja julgeolekupoliitika valdkondades, kus Lissaboni leping seda lubab, 
samas kui üks – Nicos Anastasiades – oli ÜJKP tsiviilvaldkonna suhtes kohaldatavate 
otsustamiseeskirjade muutmise vastu. Angela Merkel, kes on nõudnud Euroopa julgeolekunõukogu 
loomist, tegi kogu kaitseteemalise arutelu ainsa teise institutsioonilise ettepaneku. Üks sõnavõtja, 
Emmanuel Macron, kiitis tööd, mida Euroopa Parlament on teinud Euroopa Kaitsefondi kallal. 

„Me tahame tugevdada oma koostööd julgeoleku ja kaitse valdkonnas, suurendada oma 
suutlikkust viia ellu ühiseid kriisiohje tsiviil- ja sõjalisi operatsioone ning et meil oleks Euroopa 
Liit, kes teeb koostööd strateegiliste partneritega ja loob julgeolekut – koos.“ 
Stefan Löfven 

„Minu riik [Läti] kulutab 2 % oma SKPst 
sõjaväele. Usun, et me kõik peaksime seda 
tegema. Agressiivsed riigid austavad alati 
tugevust. Selleks et tugevaks jääda, tuleb 
meil investeerida.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Anname on kaaskodanikele selge ja kindla 
vastuse, et jah, me suudame neid kaitsta ja 
sellele üleilmsele segadusele reageerida.“ 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2019-0330
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3.7. Kliimamuutused 

Poliitika ajakohastamine 
Enam kui kolm aastat pärast kliimamuutusi käsitleva Pariisi 
kokkuleppe vastuvõtmist on tähelepanu nüüd täielikult 
selle rakendamisel. Rahvusvahelisel tasandil võeti 
2018. aasta detsembris Poolas Katowices toimunud ÜRO 
kliimamuutuste konverentsil (COP24) vastu Pariisi kokkuleppe „reeglistik“. Riikide ja ELi tasandil 
tähendab rakendamine poliitikameetmete võtmist, et saavutada riiklikult kindlaksmääratud 
panustes kehtestatud eesmärgid – ELi ja selle liikmesriikide puhul 2030. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine 40 % võrreldes 1990. aasta tasemega. 

ELi kliima- ja energiapoliitika 
ELil on terviklik energia- ja kliimapoliitka, pakett, mille juurde kuulub ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem. Liit on üldjoontes graafikus, et saavutada oma 2020. aasta kliima- ja energiavaldkonna 
eesmärgid. Seda poliitikat tugevdati 2015. aasta energialiidu strateegias ja Euroopa Parlamendi 
kaheksanda koosseisu ametiajal vastu võetud õigusaktides. Vähese CO2-heitega ühiskonna poole 
liikumiseks ja oma Pariisi kokkuleppega võetud rahvusvaheliste kohustuste (riiklikult 
kindlaksmääratud panuse) täitmiseks on EL vaadanud läbi õigusaktid, milles käsitletakse 
heitkogustega kauplemist, jõupingutuste jagamist, energiatõhusust, taastuvenergiat ja hoonete 
energiatõhusust, ning on kehtestanud uued õigusaktid maakasutuse ja metsade kohta. Aastal 2019 

võtsid parlament ja nõukogu vastu õigusaktid uute 
sõiduautode ja kaubikute CO2-heite kohta, raskesõidukite CO2-
heite kohta ja elektrituru kohta (määrus ja direktiiv). Komisjon 
tegi ettepaneku suurendada järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku (2021–2027) kliimaga seotud kulutusi 

veerandini ELi eelarvest. Tulevase vähese CO2-heitega majanduse saavutamise viisidest ülevaate 
andmiseks võttis Euroopa Komisjon 2018. aasta novembris vastu strateegia „Puhas planeet kõigi 
jaoks“, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne Euroopa. Kaasseadusandjad võtsid vastu ka 
2009. aasta maagaasidirektiivi sihipärase läbivaatamise, mis tagab, et ELi energiaalaseid õigusakte 
kohaldatakse ELi siseturule sisenevate gaasijuhtmete, sealhulgas vastuolulise gaasiprojekti „Nord 
Stream 2“ suhtes.  

Rahvusvahelised lepingud ja kliimadiplomaatia 
Üleilmne keskkond on muutunud keerulisemaks: lisaks USA taganemisele Pariisi kokkuleppest on 
mitu teist riiki võtnud kliimamuutuste vastu vaid nõrku poliitikameetmeid. Avaliku ja erasektori 
investeeringud kliimasõbralikesse tehnoloogiatesse, nagu taastuvenergia, on kogu maailmas 

vähenenud, samas kui uuringud, nagu ÜRO 
Keskkonnaprogrammi (UNEP) aruandes heitkoguste 
erinevuste kohta ja valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma (IPCC) eriaruandes ülemaailmse temperatuuri 1,5 °C 
tõusu kohta osutatakse, et Pariisi kokkuleppe 
temperatuurieesmärkide täitmiseks tuleks jõupingutusi 
suurendada üle praeguste riiklikult kindlaksmääratud 

panuste. Mis puudutab arengumaid, siis sõltuvad paljud nende kohustused kliimameetmete 
rahastamise kättesaadavusest, kuid Pariisi kokkuleppes sätestatud summani – 100 miljardit USA 
dollarit aastas 2020. aastaks – jõudmine osutub keeruliseks, veelgi enam pärast seda, kui USA peatas 

„Me peame täitma Pariisi kokkulepet koos, 
kasutamata selliseid sõnu nagu „kui“, „aga“ 
või „võib-olla“, et hoida ülemaailmne 
temperatuuritõus alla 1,5 kraadi.“ 
Stefan Löfven 

„Taastuvenergia hind muutub 
fossiilkütustega võrreldes tasapisi 
konkurentsivõimelisemaks.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Suveräänsus hõlmab ka kliima- ja 
energiasuveräänsust. See on peamine. 
Peame alustama kiiresti arutelu, et 
suurendada Euroopa Liidu Pariisi 
kokkuleppe kohast panust.“ 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_et
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
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maksed ÜRO Rohelisse Kliimafondi. EL on jätkuvalt pühendunud arengumaadele abi andmisele 
rahastamise ja eksperditeadmiste vormis ning osaleb aktiivselt rahvusvahelises kliimadiplomaatias. 

Euroopa Parlamendi roll 
Parlament esitas oma seisukohad energialiidu kohta oma 2015. aasta detsembri resolutsioonis, kus 

ta kordas nõuet seada ambitsioonikamad energiatõhususe ja 
taastuvenergia eesmärgid. Kogu kaheksanda koosseisu 
ametiaja jooksul surus parlament edukalt läbi tugevamaid 
kliima- ja energiaalaseid õigusakte. Selle tulemusena lähevad 
paljud vastuvõetud tekstid komisjoni ettepanekutest 
kaugemale. Näiteks on 
energiatõhususe suurendamise 

vastuvõetud eesmärk 32,5 % (komisjoni kavandatud 30 % asemel); 
taastuvenergia osakaalu eesmärk on 32 % (27 % asemel) ning uute 
sõiduautode CO2 heitkogused peavad 2030. aastal olema 37,5 % 
väiksemad kui 2020. aastal (30 % asemel). Oktoobris 2018 võttis parlament vastu resolutsiooni ÜRO 
kliimamuutuste konverentsi (COP24) kohta, milles ta kaitseb globaalse soojenemise 1,5 °C eesmärki 
ja nõuab ELis 2030. aastaks heitkoguste vähendamist 55 %. Parlamendi delegatsioon osales ÜRO 
iga-aastasel kliimakonverentsil Limas, Pariisis, Marrakechis, Bonnis ja Katowices. Vastuseks komisjoni 
strateegiale „Puhas planeet kõigi jaoks“ võttis parlament 2019. aasta märtsis vastu resolutsiooni 
kliimamuutuste kohta, milles ta avaldab strateegia üle heameelt ja nõuab üldist lähenemisviisi, et 
saavutada 2050. aastaks CO2-neutraalsus. 

Väljavaade 
Arutelu heitkoguste pikaajalise vähendamise üle, mis põhineb komisjoni puhta planeedi strateegial, 
on eeldatavasti 2019. aasta juuni Euroopa Ülemkogu päevakorras. Oodatavasti jätkub arutelu 
parlamendi järgmise koosseisu ametiajal ja seda võetakse arvesse ELi kasvuhoonegaaside 

heitkoguste pikaajalises strateegias, mis peab Pariisi 
kokkuleppe kohaselt olema valmis 2020. aastal. Küsimus, 
kuidas saavutada „õiglane üleminek“ vähese CO2-heitega 
majandusele, mängib arutelus tõenäoliselt olulist rolli. Ka 
peavad kaasseadusandjad kokku leppima mitmeaastases 

finantsraamistikus ajavahemikuks 2021–2026, mille kohta tegi komisjon ettepaneku eraldada 25 % 
ELi eelarvest kliimameetmetele. Energia- ja kliimapoliitika elluviimise ettevalmistamiseks on 
liikmesriigid koostanud riiklike kliima- ja energiakavade projektid, mida nõutakse määruses 
energialiidu juhtimise kohta. Euroopa Komisjon hindab neid kavasid ja võib anda liikmesriikidele 
soovitusi 2019. aasta juunis. Komisjon on alustanud ettevalmistustööd gaasitaristu ja gaasiturgude 
tuleviku valdkonnas, et integreerida gaasi- ja elektrisüsteemid omavahel tihedamalt eesmärgiga 
hõlbustada vesiniku ja muude taastuvatest energiaallikatest saadavate gaaside tootmist ning 
edendada nende kasutamist transpordi- ja ehitussektoris ning pikaajalises energiasalvestuses.  

Ülevaade parlamendis toimunud arutelust 
 

 

 

„Minu tugev sõnum on, et me peame 
tegema rohkem ja kiiremini. Me peame 
vähendama heitkoguseid, suurendama 
CO2 sidujate hulka ja võtma kasutusele 
uusi tehnoloogiaid.“ 
Juha Sipilä 

„Me tunneme kliimamuutuste 
mõju.“ 
Angela Merkel 

„Peame jätkama Euroopa energialiidu 
ülesehitamist ja tagama meie kodanike 
juurdepääsu säästvale, turvalisele ja 
taskukohasele energiale.“ 
Andrej Plenković 

„Teen ettepaneku vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 55 %. Mitte ainult 
meie kohustuste täitmiseks, vaid ka sellepärast, et konkurentsivõimeline ja tulevikku vaatav Euroopa 
on oma olemuselt jätkusuutlik Euroopa.“ 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//EN&language=ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//EN&language=ET
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/et/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Enamik sõnavõtjaid nimetas kliimamuutusi ühiseks probleemiks. Mõned kinnitasid oma toetust 
Pariisi kokkuleppe täielikule rakendamisele ja mõistsid hukka asjaolu, et USA sellest ühepoolselt 
taganes. Mõni sõnavõtja kutsus üles Pariisi kohustusi suurendama ja pidasid kiiduväärseks komisjoni 
eesmärki saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalne majandus. Üks sõnavõtja, Mark Rutte, märkis, et 
praegune eesmärk vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 40 % ei ole piisav, et 

hoida globaalne soojenemine alla Pariisis kehtestatud 2 °C 
ülempiiri, ja tegi ettepaneku tõsta latt 55 % juurde. Mitu riigipead 
ja valitsusjuhti rõhutasid, et energiasüsteemi ümberkujundamine 
on ELi jaoks praeguses geopoliitilises kontekstis peamine 
küsimus. Mõni sõnavõtja rõhutas energiasõltuvuse vähendamise 
tähtsust, investeerides innovatsiooni, sealhulgas 
keskkonnasäästlikku energiatehnoloogiasse, kasutades eri 

energiaallikaid, mis on kooskõlas ELi vähese CO2-heitega majanduse eesmärgiga, ning 
mitmekesistades tarneallikaid. Mõni neist rääkis energiahindade tähtsusest ja selgitas, et 
taskukohaste energiahindade ja energiavarustuse valdkonnas sõltuvuse vähendamise poliitika 
vahel tuleb leida hea tasakaal.  

Riigipead ja valitsusjuhid olid kliima ja energia valdkonnas kiire 
tegutsemise vajaduse küsimuses laialdaselt sama meelt. Ligi pool 
sõnavõtjatest leidis, et EL võiks täita Pariisi kokkuleppe 
rakendamisel rahvusvahelisel tasandil juhtivat rolli. Paljud olid 
nõus, et kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleb vähendada, 
samas kui mõned nõudsid, kooskõlas Euroopa Komisjoni 
ettepanekuga, 2050. aastaks CO2-neutraalset majandust. Taastuvenergia edendamine, 

energiatõhususe suurendamine, strateegiliste energiaprojektide 
arendamine, energiahindade madal hoidmine ja energiavarustuse 
mitmekesistamise tagamine olid teemad, mida mitu juhti oma 
sõnavõttudes käsitlesid. Need kõik on osa Euroopa Liidu 
energialiidu projektist, mille kohta märkis sõnaselgelt ainult üks 
sõnavõtja – Andrej Plenković –, et selle ülesehitamist tuleks jätkata. 

Arutelust ilmnes ka, et ELi juhtide seisukohad erinevad endiselt mitmes küsimuses, sealhulgas 
strateegilised energiaprojektid, millega liikmesriigid peaksid jätkama. Näiteks seadis üks sõnavõtja 
– Mateusz Morawiecki – kahtluse alla projekti „North Stream 2“, rõhutades selle suurt sõltuvust 
Venemaast. 

3.8. Institutsioonilised aspektid 

Poliitika ajakohastamine 
Brexit ja eelseisvad Euroopa Parlamendi valimised on andnud võimaluse veel kord arutada, millise 
tee peaks liit tulevikus valima. Tõsine arutelu algatati mitte ainult selle üle, kuidas arendada üksikuid 
poliitikavaldkondi, vaid ka ELi kui terviku tulevase suuna, institutsioonide ümberkorraldamise, ELi 
demokraatliku mõõtme laiendamise ning ELi kodanike ELi toimimises osalemise ergutamise üle. 

Kuigi arutelu Euroopa tuleviku üle oli juba kavandatud, võib 
öelda, et Ühendkuningriigi otsus EList välja astuda kiirendas 
seda. Briti rahvahääletuse järel otsustasid EL 27 riigipead ja 
valitsusjuhid anda 2016. aasta septembri Bratislava 
deklaratsiooniga selge signaali, ühendades ühtsuse näiteks 
rännet ja julgeolekut käsitlevas tegevuskavas sätestatud 

„EL peab kindlasti tegema läbi suure 
muutuse kliimaneutraalse 
majanduse suunas; vajame 
üleminekut, mis on sotsiaalselt 
õiglane meie kodanike ja aus meie 
ettevõtjate suhtes.“ 
Peter Pellegrini 

„Veel üks strateegiline eesmärk on 
Euroopa energiasüsteemi 
ümberkujundamine, mis tähendab 
konkurentsivõime ja hinna 
sidumist geopoliitilise realismiga.“ 
Mateusz Morawiecki 

„Energiaüleminek on 
innovatsiooni ja meie 
majandusmudeli 
ümberkujundamise võimalus.“ 
Charles Michel 

„Pärast Euroopa Parlamendi valimisi 
tuleb Euroopa Ülemkogul kokku leppida 
sihiteadlikus ja kõikehõlmavas 
strateegilises tegevuskavas.“ 
Juha Sipilä 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
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konkreetsete meetmetega. Samal ajal tehti jõupingutusi, et mitte jätta tähelepanuta arutelu 
Euroopa projekti populaarsuse vähenemise põhjuste üle. Pärast Bratislava tippkohtumist andsid 
riigipead ja valitsusjuhid Rooma tippkohtumisel Rooma lepingute 60. aastapäeva tähistamise 
pidulikumas õhkkonnas „ühtsuse ja solidaarsuse“ lubaduse. Selles raamistikus kerkis taas esile idee 
eri kiiruse ja erineva intensiivsusega ELi integratsioonist.  

 Selles algetapis pakkus Euroopa Parlament olulist panust ideede näol, alates vähem sekkuvatest 
ettepanekutest kuni suurema haardega reformiettepanekute ja kahe resolutsioonini, mis võeti vastu 
16. veebruaril 2017. Esimese resolutsiooniga soovis parlament kasutada Lissaboni lepingu 
„kasutamata potentsiaali“, piirates näiteks valitsustevahelist lähenemisviisi; tehes ettepaneku minna 
üle ühehäälselt hääletamiselt kvalifitseeritud häälteenamusega 
hääletamisele selle kaudu, et Euroopa Ülemkogu kasutab 
sillaklausleid; kasutades sagedamini oma õigust teha 
seadusandlikke algatusi; tugevdades poliitilist järelevalvet 
(poliitilise järelevalve funktsiooni) komisjoni üle; vähendades 
nõukogu koosseisude arvu ja muutes nõukogu tõeliseks 
seadusandlikuks koguks. Teises resolutsioonis esitas parlament kaugemaleulatuvaid ettepanekuid 
praeguse institutsioonilise ülesehituse kohta, millest enamik eeldab siiski aluslepingu muutmist, 
näiteks fiskaal- ja majanduspoliitika muutmine jagatud pädevuseks; parlamendi suurem osalemine 
majandus- ja rahaliidus; ELi välisministri ametikoha loomine, kujundades ümber komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kabineti; komisjonile 
volituste andmine rikkumismenetluste algatamiseks liidu väärtuste kahjustamise korral; 
kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise sagedasem kasutamine nõukogus; seadusandlike 
ettepanekute esitamise volituste andmine muudele osalejatele kui komisjon, näiteks nõukogu, 
parlament ja riikide parlamendid. 

Euroopa integratsiooni areng on ajalooliselt, kuigi mitte ainult, seotud Prantsusmaa-Saksamaa 
suhete arenguga, milles nähti 2018. aasta juuni Mesebergi deklaratsiooni näol president Macroni ja 
kantsler Merkeli nägemuste ühtsuse arendamise punkte mitmes küsimuses, nagu rände 
tegevuskava, varjupaigasüsteemi tugevdamine, tõelise piiripolitsei ja euroala eelarve loomine. 
Mesebergi deklaratsioonile järgnes 22. jaanuaril 2019 allkirjastatud Aacheni leping, mis märgib seda 
lähenemist erinevates valdkondades. 

Komisjon andis arutellu sisulise panuse oma 2017. aasta 
märtsi valge raamatuga, milles esitati viis töömeetodit 
edaspidiseks. Komisjon pakkus välja viis stsenaariumit, mille 
järgi võiks ELi integratsiooni arendada, kavatsusega 
ergutada dialoogi, pakkumata lõplikke lahendusi. 

Kõnealused stsenaariumid olid järgmised: i) „Samamoodi edasi“; ii) „Üksnes ühtne turg“; iii) „Kes 
tahavad rohkem, teevad rohkem“; iv) „Teeme vähem, aga paremini“ ja v) „Teeme palju rohkem 
koos“. Nendele viiele stsenaariumile lisati 2017. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus kuues 
stsenaarium, tuginedes väärtuste Euroopa tugevdamisele, mida esindab vabadus, võrdsus ja 
õigusriigi põhimõtte austamine.  

„On üks element, mis meid ühendab: 
meie Euroopa identiteet, mille alus 
on põhimõtted, väärtused ja ühised 
huvid.“ 
Klaus Iohannis 

„Suured edusammud on sageli olnud 
avangardi viljad: euroala, ühisturg, 
Schengen ... Mitmekiiruseline Euroopa ei 
ole mitmetasandiline Euroopa.“ 
Charles Michel 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_ET.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_ET.html?redirect
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_et
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_et
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Kuigi Euroopa Ülemkogu ei esitanud komisjoni valgele raamatule ametlikku vastust, andis ta siiski 
mõnele liikmesriigile või liikmesriikide rühmale võimaluse oma 
seisukohti väljendada. Euroopa Liidu lõunapoolsed riigid 
esitasid oma nägemused konkreetsete poliitikavaldkondade 
kohta, samas kui teised riikide rühmad, nagu Itaalia, 
Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa, asusid Versailles’ 
tippkohtumisel selgelt mitmekiiruselist Euroopat pooldavale 
seisukohale. Visegrádi riigid väljendasid Varssavi kohtumisel 
selle lähenemisviisi suhtes skeptilisust. Lisaks kõnedele 
olukorrast Euroopa Liidus, mille peab igal aastal komisjoni president, väljendas komisjon oma 
2018. aasta märtsi teatises toetust ka konkreetsetele institutsioonilistele aspektidele, nagu 
esikandidaadi protsess, parlamendi läbivaadatud koosseis, riikidevaheliste nimekirjade võimalik 
kasutuselevõtt ning Euroopa Ülemkogu ja komisjoni kõige kõrgema tasandi institutsioonilise 
juhtimise reform, millega luuakse topeltpädevusega ametikoht, mis hõlmab mõlemat funktsiooni. 

Hiljuti, 13. veebruaril 2019, võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Euroopa tulevikku käsitleva 
arutelu seisu kohta, milles käsitleb mitut aspekti, alates poliitikast, näiteks majandus- ja rahaliidu 
perspektiiv ja majandusjuhtimine, kuni institutsiooniliste küsimusteni. Selles resolutsioonis 
tunnistati vajadust muuta ELi otsustusprotsessid demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks; kinnitati 
veel kord ühenduse tähtsust valitsustevahelise meetodiga võrreldes ja pooldati kiiremat 
otsustamisprotsessi, kasutades rohkem kvalifitseeritud häälteenamust, ka sillaklauslite rakendamise 
kaudu. Selles resolutsioonis käsitles parlament ka vajadust austada tasakaalu diferentseeritud 
integratsiooni ja liikmesriikide võrdsuse vahel; nõudis riikide parlamentide aktiivsemat rolli, eriti 
nende valitsuste tegevuse kontrollimisel Euroopa institutsioonides, ning kordas oma ettepanekut 
muuta nõukogu tõeliseks seadusandlikuks koguks. Parlament rõhutas ka vajadust suurema 
poliitilise integratsiooni järele, mis hõlmab inimõiguste, põhivabaduste ja demokraatlike 
põhimõtete austamist. 

Euroopa tulevikku käsitlevas arutelus osalesid nii ELi institutsioonid, ELi juhid ja liikmesriigid kui ka 
kodanikud. Kodanikega peetavad dialoogid, mille komisjon algatas 2012. aastal, kuid millele andis 
uue hoov president Junckeri püüe „võita tagasi kodanike usaldus“, lõid alalise dialoogi 
liikmesriikides ELi kodanike ja ELi institutsioonide kõrge tasandi esindajate vahel. Eesmärk oli 
vahetada seisukohti, selgitada ELi poliitikat, koguda ideid, võtta vastu kriitikat ja selle üle arutleda. 
See hõlmas ka veebipõhist konsultatsiooni ELi kodanikega, kes võisid kommenteerida ka komisjoni 
valget raamatut ja avaldada oma seisukohti.  

Ümbritsetuna ELi institutsioonide ja riikide rühmade erinevatest seisukohtadest, võttis Euroopa 
Ülemkogu vastu uue töömeetodi, juhtide tegevuskava, mille eesmärk on hõlbustada Euroopa 
Ülemkogus rohkem otsustele orienteeritud arutelu ja otsuste tegemist. Juhtide tegevuskava modus 
operandi’s kavandatakse pühendada 9. mai 2019. aasta Sibiu tippkohtumine 2019.–2024. aasta 
strateegilise tegevuskava koostamisele ja juhtide tegevuskava hindamisele. 

 

 

„Euroopa suveräänsus ei saa tähendada 
liidu ülesehitamist liikmesriikide 
tugevuse arvelt, sest suveräänse 
Euroopa tugevus tuleneb liikmesriikide 
tugevusest.“ 
Mateusz Morawiecki 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_ET.html
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_et
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_et.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=et
https://www.consilium.europa.eu/et/policies/tallinn-leaders-agenda/
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Ülevaade parlamendis toimunud arutelust 
 

 

 

Esikandidaatide menetlust ja riikidevahelisi nimekirju mainisid 
vaid kolm sõnavõtjat – Leo Varadkar, Andrej Plenković ja 
Xavier Bettel –, kes olid Euroopa Parlamendi ees kõnelenud 
esimese kuue sõnavõtja hulgas. Kui Euroopa Komisjoni valget 
raamatut Euroopa tuleviku kohta mainisid ainult Leo Varadkar 
ja António Costa, käsitlesid teised sõnavõtjad kaudselt mõnda viiest stsenaariumist, kirjeldades oma 
eelistusi seoses pädevuse jagamisega ELi ja liikmesriikide tasandi vahel. Mõni sõnavõtja väitis, et 
teatavad kohustused tuleb liikmesriikidele tagasi anda, samas kui paljud teised nõudsid rohkem 
Euroopat, kuid seda ainult teatavates valdkondades. Prantsusmaa president Emmanuel Macron 
nõudis rohkem „Euroopa suveräänsust“ ja Euroopa tasandi uuendamist. Paljudes sõnavõttudes on 
rõhutanud demokraatia ja õigusriigi tähtsust, eriti kuna Euroopa seisab silmitsi kasvava populismi ja 
autoritaarsusega. Selles kontekstis viitasid kaheksa sõnavõtjat ka otsesõnu eelseisvatele Euroopa 
Parlamendi valimistele. 

Paljud sõnavõtjad väljendasid muret institutsioonide ja kodanike üha suurema üksteisest 
kaugenemise pärast ning leidsid, et ELi poliitilises ja institutsioonilises toimimises tuleb teha 

ümberkorraldusi. Charles Michel rääkis „suurest usalduskriisist“ 
avalik-õiguslike institutsioonide suhtes, sealhulgas Euroopa 
institutsioonide ning traditsioonilise meedia suhtes. Enamik 
Euroopa tulevikku käsitlevas arutelus osalenud juhte, eriti 
hilisemad sõnavõtjad, otsustas institutsiooniliste reformide 

juures pikemalt mitte peatuda, sest nende arvates peaks rohkem tähelepanu pöörama kodanike 
kuulamisele ja usalduse taastamisele. Kõik sõnavõtjad viitasid kodanike rollile kas nende teenimise 
kontekstis või seoses nende aktiivse osalemisega ELis, näiteks „kodanikega peetavate 
konsultatsioonide“ kaudu. 

 

 

„Ühehäälsuse reeglist on vaja loobuda; mitte ainult välisküsimustes, vaid ka sellistes olulistes 
küsimustes nagu maksustamine, mitmeaastane eelarve ning õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste 
austamise kontrollimise mehhanismid.“ 
Pedro Sánchez 

„Muutkem esikandidaadi süsteem 
alaliseks ja demokratiseerigem 
kandidaatide valimist teistele 
juhtivatele ametikohtadele ELis.“ 
Leo Varadkar 

„Ma ei varja teie eest, et olen 
institutsiooniliste arutelude suhtes veidi 
kõhklev. Need arutelud, olgu kui tahes 
olulised, ei innusta meie kodanikke.“ 
Xavier Bettel 



 
 

 

Käesolevas dokumendis võetakse kokku neljast 
briefing’ust (ülevaatest) koosnev sari Euroopa tulevikku 
käsitlevate arutelude kohta, mis on selgitanud 
2018. aasta jaanuarist 2019. aasta aprillini Euroopa 
Parlamendi täiskogu istungitel sõna võtnud riigipeade 
ja valitsusjuhtide seisukohti. Dokumendi esimeses osas 
kirjeldatakse sõnavõtjate seisukohtade sarnasuste ja 
lahknevuste üldisi punkte, käsitletud teemade 
suundumusi ja esitatud ettepanekuid. Teises osas 
pakutakse väljavõtteid sõnavõtjate mõnedest kõige 
olulisematest avaldustest ning nende erinevate 
seisukohtade üksikasjalikumat analüüsi järgmistes 
peamistes poliitikavaldkondades: majandus- ja rahaliit, 
ränne, sotsiaalne mõõde, rahvusvaheline kaubandus, 
kliimamuutused ja energia, julgeolek ja kaitse, järgmine 
mitmeaastane finantsraamistik ning institutsioonilised 
küsimused. 
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