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1. detsember 2009 läheb Euroopa Liidu ajalukku.  Sel päeval 
jõustub Lissaboni leping ja lõpevad ligi kümme aastat kestnud 
sisearutelud.  Leping tähendab suuremat demokraatiat Euroopa 
Liidus  ja suurendab oluliselt Euroopa Parlamendi volitusi.  
Euroopa Parlamendi õigusloomevolitused peaaegu 
kahekordistuvad.  Volituste suurendamise üks tähtsamaid 
valdkondi on ühine põllumajanduspoliitika.  Euroopa Parlamendi 
liikmed otsustavad esimest korda põllumajanduskulude üle, mis 
olid siiani peaaegu eranditult liikmesriikide 
põllumajandusministrite kontrolli all.  Põllumajanduskulud 
moodustavad ligi 40% ELi eelarvest. Parlamendiliikmete arvamus 
saab ministrite omaga võrdse kaalu ka ELi struktuurifondide 
kujundamise ja kasutamise küsimustes.  Lisaks on Euroopa 
Parlamendil Lissaboni lepingust tulenevalt suuremad volitused 
järgmistes uutes valdkondades: sisserändepoliitika, 
rahvusvaheline kaubandus ja kalanduspoliitika.  
 
Lissaboni leping annab inimestele Euroopa Liidu 
otsustusprotsessis suurema otsese sõnaõiguse. Lepinguga 
luuakse näiteks Euroopa kodanikualgatus. See võimaldab 
arvestatavat hulka liikmesriike esindaval miljonil kodanikul 
pöörduda otse Euroopa Komisjoni poole üleskutsega esitada 
õigusakti ettepanek ELi pädevusse kuuluvas valdkonnas.   
 
EL on Euroopa, mis põhineb õigustel ja väärtustel, vabadusel, 
solidaarsusel ja turvalisusel.  Lepingusse lisatud põhiõiguste 
harta tagab, et Euroopa Liidu institutsioonid ja õigus ei saa 
rikkuda inimõiguste alusnorme – Euroopa institutsioonid peavad 
neist kinni pidama.  Euroopa Parlament toetab hartat täielikult, 
kuid me austame loomulikult Poola, Tšehhi Vabariigi ja 
Ühendkuningriigi loobumisotsuseid.  
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Lissaboni leping lubab Euroopal oma kohustusi maailmas 
tõsisemalt võtta.  Uus Euroopa Liidu välisteenistus võimaldab 
Euroopal kindlamalt ühtset seisukohta esindada.  Suhted 
vahetute naabritega avaldavad meile Euroopa Liidus üha 
suuremat otsest mõju.  
 
Lissaboni leping sisaldab energiapoliitika uut eraldi peatükki, ning 
see hõlmab ka solidaarsust energiavarustuse valdkonnas, mis 
paljudele eurooplastele muret valmistab.   
 
Käesoleva aasta jaanuaris lahvatas Vene-Ukraina gaasitüli, mis 
jättis mitu Euroopa riiki keset talve kaheks nädalaks gaasita.  Me 
nägime, mida Euroopa Liidu asjakohase poliitika puudumine 
kaasa toob. Eurooplased ei pruugi mõista kõiki geopoliitika 
keerukusi, kuid nad saavad aru, kui neil kodudest, haiglatest ja 
koolidest küte kaob.  Lissaboni leping annab aluse selliste 
juhtumite ärahoidmiseks.  
 
Lissaboni leping ei ole eesmärk omaette, samuti ei ole see 
täiuslik – see on parandatud eeskirjade kogum Euroopa Liidu 
poliitika kujundamiseks.  Kakskümmend aastat pärast Berliini 
müüri langemist ning esimese Kesk- ja Ida-Euroopast pärit 
Euroopa Parlamendi presidendina võin uhkusega öelda, et meil 
on nüüd olemas demokraatlikud ja tõhusad eeskirjad, mille abil 
vastata 27 liikmesriigi pea 500 miljoni elaniku soovidele.  
 


