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1. Osaistungjärgu avamine

(Istung algas kell 9.05)

2. CARIFORUMi-EÜ parlamentaarse komisjoni delegatsiooni koosseis
(muudatusettepanekute esitamise tähtaeg) (vt protokoll)

3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)

4. 17. juunil 2010. aastal toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine
– Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks (26.–27. juuni) (arutelu)

President. – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu, milles käsitletakse järgmist:

– nõukogu ja komisjoni avaldused 17. juunil 2010. aastal toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise
ettevalmistamise kohta ja

– komisjoni avaldus 26.−27. juunil 2010. aastal toimuva G20 kohtumise ettevalmistamise kohta.

Diego López Garrido, nõukogu eesistuja. − Austatud president! Ma usun, et 17. juunil toimuv Euroopa
Ülemkogu kohtumine võib olla kõige olulisem kohtumine ELi lähiajaloos.

See Euroopa Ülemkogu kohtumine on kulminatsiooniks paljudele meetmetele ja abinõudele, mida Euroopa
Liit on viimastel kuudel majanduskriisi vastu võitlemiseks vastu võtnud. Need meetmed ei ole mõeldud vaid
kriisi koheseks lahendamiseks nii-öelda kaitseabinõude abil Euroopa rahva- ja eramajanduste ja finantssüsteemi
kriisi kõige kahjulikemate mõjude vastu. Nende meetmetega vaadatakse ühtlasi kaugemale tulevikku,
keskmisesse ja pikemasse perioodi, et tuua meid välja kriisist ja et Euroopa saaks koondada oma
majanduspositsiooni ja oma positsiooni maailmas, tugevdades seeläbi Euroopa projekti kui tervikut, sest
praegune kriis on seda sügavalt haavanud. Seega räägime probleemist, mis avaldab mõju Euroopa projektile
ja mitte ainult konkreetsele majandussituatsioonile.

Niisiis on Euroopa Liit viimastel kuudel võtnud meetmeid. Esiteks on liit ette valmistanud kriisist
väljatulemiseks tuleviku majandusstrateegia, et võidelda majanduslanguse ja finantssüsteemi kokkuvarisemise
vastu. Samal ajal on liit liikmesriike veennud, et vajame tuleviku jaoks jätkusuutlikku maksustamist ja eelarve
konsolideerimist. Ma usun, et need viimastel kuudel võetud ELi meetmed ja abinõud saavad 17. juunil
toimuval Euroopa Ülemkogul konkreetse vormi. See ühepäevane kohtumine saab olema väga sisutihe ning
keskseks küsimuseks saab kahtlemata olema küsimus väljavaadetest kriisist väljumise ja Euroopa Liidu
tugevdamise kohta.

Sellel Euroopa Ülemkogul saavad kokku need kaks tahku − ühest küljest vältimatud meetmed põhimõtteliselt
euroala ja ka mõnede Euroopa riikide stabiilsuse kaitseks, nagu Kreekale antav abi; teisest küljest on vaja
mõelda Euroopa majanduse tulevikule ja Euroopa majanduse tulevikustrateegiale −, mida vaadeldakse
üldjuhul eraldi, kuid mida ülemkogul käsitletakse ühiselt ja lõplikult, ühes vormis. Euroopa Ülemkogu esitab
ettepaneku Euroopa järgmise kümnendi majandusstrateegia kohta, sidudes hädavajaliku eelarve
konsolideerimise ja kasvustrateegia kvaliteetse tööhõive kujundamisega.

Kõik see on osa kriisist väljatulemise strateegiast, millel on seetõttu lühiajalisem mõõde, kuid millel on ka
keskmine ja pikk perspektiiv.

Nõukogu kriisist väljatulemise strateegilisel lähenemisviisil on põhimõtteliselt neli tahku. Kõik need on
hädavajalikud selleks, et Euroopa Liit ja Euroopa projekt väljuksid kriisist võimsalt, et laastavast kriisist
jagusaamine teeks neid tugevamaks, sest sellist kriisi ei ole meist keegi kogenud, ja võib öelda, et sellist kriisi
ei ole viimasel sajandil nähtudki.
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Esiteks teeb Euroopa Liit konkreetselt eelarve konsolideerimise ettepaneku, mis omakorda hõlmab
eelarvedistsipliini, nii et otsus on tehtud paljude kokkuhoiukavade kohta, mille enamik Euroopa riike on
vastu võtnud. Neid kavasid toetavad omakorda Euroopa Keskpanga rakendatavad finantsstabiilsuse meetmed,
mis on osa selle majandusstrateegia esmastest hädavajalikest meetmetest, et tuua Euroopa Liit kriisist välja.

Selles küsimuses on olemas Euroopa Komisjoni seisukoht ja komisjon on kaalunud eri stsenaariumeid.
Komisjon on rääkinud kõigi liikmesriikidega − näiteks hiljuti, alles eile − sellest, et Euroopa Liit teostab
järelevalvet eri liikmesriikide kohandamiskavade üle ning enamikus liikmesriikides seoses stabiilsuse ja kasvu
paktiga kehtestatud korra: ülemäärase eelarvepuudujäägi üle.

Oleme seega nõukogu järeldustes selgesti tuvastanud vajaduse ELi liikmesriikide eelarve konsolideerimise
ja järelikult eelarvelise jätkusuutlikkuse strateegia järele, mis tervikuna katab perioodi kuni 2013. aastani.
Selleks ajaks tuleb saavutada Maastrichti lepingus seatud eesmärgid.

Strateegia teine põhiaspekt on see, mida võib nimetada tulevaste finantskriiside ennetamise meetmeteks.
Teame, et kriisi vallandas Ameerika Ühendriikidest lähtunud finantskriis, mis näitas, et Ameerika Ühendriikides
ja Euroopa Liidus puudus piisav finantsturgude regulatsioon.

Liit on algusest peale olnud mures selle pärast, kuidas liikuda selles suunas, et Euroopa ametiasutused saaksid
tõeliselt reguleerida finantsturgusid ja teostada järelevalvet finantsteenuste toimimise üle. Seda on väljendatud
eri komisjoni esitatud määrustes, sealhulgas neis, mis esitati enne Hispaania eesistumist ja mille üle praegu
siin täiskogul nõukogu ja parlament läbi räägivad.

Ma tahaksin kasutada võimalust − nagu ma seda varemgi olen teinud − ja paluda parlamendil nõukogu nimel
rakendada konstruktiivset lähenemisviisi ja suhtumist, mis siin on olemas. See tähendaks, et finantsjärelevalve
paketi osas on lõplikule kokkuleppele võimalik jõuda pigem varem kui hiljem ja see on absoluutselt hädavajalik
ning saadaks praegusel ajahetkel Euroopa Liidu üldsusele ja turgudele väga selge sõnumi.

Lisaks eespool osutatule peab nõukogus ja Torontos toimuval G20 kohtumisel toimuma väga tähtis arutelu:
arutelu finantssüsteemi maksustamise üle. Arutelu teemaks on pangamaksud ning samuti on olemas ka
Toronto G20 kohtumise kava, millest räägime hiljem, ning isegi rahvusvaheliste finantstehingute
maksustamine. Seda kõike nimetaksin ma finantssüsteemi ennetavateks meetmeteks: Euroopa Liidu
finantsreguleerimise süsteemiks.

Kogu sellel strateegial on kolmaski oluline mõõde: jätkusuutlik kasv ja kvaliteetse tööhõive kujundamine.
Nimetame seda Euroopa 2020. aasta strateegiaks, mille aluseks on komisjoni väga oluline teatis, mida
nõukogu on mitmel korral analüüsinud ja mis lõpuks sellel nädalal vastu võeti. Strateegias teeb nõukogu
ettepaneku, et Euroopa Liit peaks rakendama kõiki selle käsutuses olevaid vahendeid selle kasvustrateegia
edendamiseks. Nendeks vahenditeks on siseturg vastavalt Mario Monti raportile, mille ta koostas president
Barrosole viimase palvel. Lühidalt on tegemist küsimusega, kuidas saavutada midagi, mis viimasel ajal on
ELis mõnes mõttes ära kadunud: nimelt konkurentsivõime. 2020. aasta strateegiaga tahetakse lahendada
ELi konkurentsivõime probleem ning kehtestada selles osas mõned eesmärgid. Ma loodan, et viis peamist
eesmärki, teiste seas haridus ja vaesuse vastu võitlemine, saavad Euroopa Ülemkogu kohtumisel lõpliku
arvulise sisu.

Nüüd peavad kõik liikmesriigid strateegia ellu viima.

Viimaseks: selle majandusstrateegia neljas komponent, mille nõukogu kavatseb kindlalt kehtestada kui
lähiaastate peamise poliitilise ja majandusstrateegia, on midagi, mida teame Euroopa Liidu
majandusjuhtimisena. See on keskne komponent. Juhtimise küsimus on olnud Herman Van Rompuy
töökonna töö keskmes. Majandusjuhtimine on ka 12. mail volinik Rehni − kes on täna siin kohal − esitatud
selleteemaliste komisjoni konkreetsete ettepanekute keskmes. Nendel ettepanekutel on põhimõtteline
eesmärk, milleks on Euroopa Liidu majanduspoliitikate koordineerimine.

Kõik need põhimõttelised aspektid kulmineeruvad liidu majandusjuhtimises ja moodustavad ajaloolise ning
meie arvates elutähtsa sammu, mille nõukogu peab heaks kiitma ja mida nõukogu peab tugevdama.
Loomulikult on tegemist lõpliku sammuga majandusliidu suunas: mitte ainult rahaliidu, vaid tõelise
majandusliidu suunas. Lasime rahaliidul aastaid omapäi areneda, kuid majandusliitu ei ole tegelikult kunagi
olemas olnud, ja just selle loomisest me räägimegi: tõelise Euroopa majandusliidu loomisest.

Euroopa Ülemkogul arutatakse lisaks sellele elutähtsale eesmärgile ka muid küsimusi, nagu te teate. Näiteks
arutatakse ELi ühtset lähenemisviisi ja Euroopa positsiooni seoses G20 Toronto kohtumisega, mis on selle
täiskogu arutelu hilisem tänahommikune teema. Samuti arutatakse täiskogul muid küsimusi, mis on Euroopa
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Ülemkogul toimuvate arutelude – mis kindlasti ei ole nii pikad, kuid ei ole vähem tähtsad – teemad, näiteks
aastatuhande arengueesmärgid.

Esimest korda tuuakse Euroopa Ülemkogu kohtumise ette arengukoostööga seotud küsimused. Seda ei ole
ELi ajaloos kunagi juhtunud. Ülemkogul arutatakse kliimamuutuste vastu võitlemise küsimust Cancúni
konverentsile eelneval üleminekuperioodil; samuti arutatakse Iraani küsimust, lähtudes esmaspäeval
Luxembourgis toimunud välisasjade nõukogu kohtumisel koostatud deklaratsiooni projektist; märgitakse
ära ka Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti kohaldamisel tehtud edusammud.

Tahaksin samuti öelda, et sellel Euroopa Ülemkogu kohtumisel on arutelu all Islandi liitumisläbirääkimiste
alustamine ELiga. Arutatakse ka Eesti euroalaga ühinemise väljavaateid ning võetakse vastu otsus kutsuda
kokku valitsustevaheline konverents, et võtta vastu asutamislepingu lepingu protokoll nr 36, millega
suurendatakse Euroopa Parlamendi liikmete arvu parlamendi selle ametiaja järelejäävaks perioodiks.

(Aplaus)

José Manuel Barroso, komisjoni president. − Austatud president! Annaksin kõigepealt edasi oma tänusõnad
eesistujariik Hispaaniale. Eesistujariik Hispaania on täitnud Euroopa Liidu jaoks erakorralisel hetkel väga
olulise ülesande. Ma usun, et on õiglane tunnustada kriisi ajal nende pühendumist ja usku Euroopasse. Ma
tahan minister López Garrido kaudu edastada Hispaania valitsusele oma siirad tänusõnad tema asjakohase
panuse eest meie ühisesse Euroopa projekti, eriti viimasel kuuel kuul.

Tahaksin enne homme toimuvat Euroopa Ülemkogu kohtumist osutada mõnedele õppetundidele viimastest
kuudest ning visandada suuna, mida Euroopa Liit minu veendumuse kohaselt järgima peaks.

Me oleme viimastel kuudel võtnud vastu otsuseid, mida me vaid mõni kuu tagasi ei oleks suutnud ette
kujutadagi. Me suutsime taas leida oma majandusliku vastuse, et rahuldada meie kõige pakilisemad vajadused
viisil, mis järgib meie hinnatud põhimõtteid: solidaarsus ja vastutus. Nii saame toetada oma kaaseurooplasi
Kreekas mehhanismi abil, mis sisaldab vajalikke reegleid ja kohustusi. See võttis aega, kuid süsteem on nüüd
paigas. Nii süsteem ise kui ka Euroopa Liit on tõestanud oma tõhusust. Lisaks oleme olnud edukad ka euroga
seotud kriisile reageerimisel. Väga lühikese ajaga tehti suuri jõupingutusi – midagi, millesarnast ei leia tervest
maailmast. Tänu sellisele Euroopa mehhanismile ja Euroopa võimalustele, mille maksumus on kokku
500 miljardit eurot lisaks IMFi eraldatud 250 miljardile eurole, oleme taganud, et suudame vastu seista mis
tahes raskustele, mida oma teel kohata võime.

See oli pea ees tundmatus kohas vette hüppamine, kuid Euroopa Liit on teinud kõik vajaliku, et leida lahendus
finantsstabiilsusega seotud ohtudele. Ja ehkki need, kellele meeldib pasundada Euroopa probleemidest, ei
pruugi nõustuda, on reaalsus selline: kui on vaja tegutseda, kui on olemas liikmesriikide poliitiline tahe, siis
suudame väljakutsetele vastata.

Me ei ole piirdunud ainult lühiajalise stabiliseerimisega. Oleme algatanud kaugeleulatuva eelarve ning
majanduse järelevalve konsolideerimise ja moderniseerimise programmi. Ma loodan, et Euroopa Ülemkogu
toetab komisjoni ettepanekuid eelarvedistsipliini ja makromajandusliku järelevalve tõhustamise kohta, mida
on arutatud eesistuja Van Rompuy juhitud töökonnas.

Oleme alustanud oma Euroopa 2020. aasta kasvu- ja tööhõivestrateegia elluviimist. Teiste sõnadega muudame
oma majandust dünaamilisemaks, kasutades lisaks stabiilsus- ja konsolideerimispingutusele näiteks digitaalset
tegevuskava. Me püüdleme selles suunas, et kujundada kasvu põlvkonda ja vältida aastakümneid kestvaid
võlgasid.

Tegelikult on hiljutine finantskriis Euroopa Liidu potentsiaalset kasvu rängalt mõjutanud, nii et praegu ongi
esiplaanile kerkinud majanduskasvu küsimus. Kasv on vastus, kuid see ei tähenda igasugust kasvu. Meil on
vaja arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu. Eriliselt tahan rõhutada viimast asjaolu − kaasavat
majanduskasvu, sest minu arvates ei ole õiglane, et kriisi eest peaksid maksma kõige rohkem need, kes on
meie ühiskonnas kõige haavatavamad, need, kes ei põhjustanud kriisi. Kui tahame, et majanduskasv
tegelikkuseks saaks, siis on meil vaja eelarve konsolideerimist ja struktuurireformi.

Ilma tõsiste jõupingutusteta selles valdkonnas ei taastu ilmselt usaldus ning ilma usalduseta ei kasva majandus.
Nii et tegelikult on meil praegu võimalus minna oma majanduspoliitilistes püüdlustes kaugemale. Peame
edasi liikuma mitmel rindel korraga ning see ongi kõige olulisem õppetund kriisist väljumise kohta. Kui
vaatame rahaliidu probleeme, siis peaks tulemus olema tegelikult selline, et me ei naaseks oma rahaliidu
juurde, vaid liiguks oma rahaliiduga edasi. See on oluline punkt. Meil on vaja tõelisi jõupingutusi, et luua
Euroopas majandusliit. Sel põhjusel on meil holistiline lähenemisviis, mis kombineerib endas mitut vahendit:
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loomulikult eelarve konsolideerimist ja struktuurireformi, kuid ka majanduskasvu. Just seetõttu on Euroopa
2020. aasta strateegia keskmes majanduskasvuga seotud komponendid: arukas, jätkusuutlik ja kaasav
majanduskasv.

Aga see ei ole kogu kava. Kava on kasvu kohta, kuid selles käsitletakse ka struktuurireforme, finantsreformi
ja uut majandusjuhtimist Euroopas. Eile oli mul infotunni ajal võimalik arutada majandusjuhtimise teemat.
Ma ei lasku detailidesse, kuid tahan öelda, et oleme võtnud kohustuse kasutada seda võimalust, et Euroopa
tasandil majandusjuhtimist tõhustada.

Homme toimuval Euroopal Ülemkogul tuleks anda rahvale märku selle kohta, et meil on tänu Euroopa
2020. aasta strateegiale olemas uus majanduskasvu väljavaade. Ma usun aga, et strateegias, sealhulgas selle
eesmärkides − ja mul on hea meel, et tundub, et oleme jõudnud eesmärkide, sealhulgas suurema sotsiaalse
kaasatuse saavutamise eesmärgi osas ühele nõule − on kokku leppimine suhteliselt kergem osa. Tulemused
on need, millesse peame investeerima ja mille nimel koostööd tegema aasta aasta järel. Komisjon täidab oma
rolli täies ulatuses, kasutades ära Lissaboni lepingus ettenähtud võimalusi, ja ma ootan põnevusega selle
detailsemat käsitlust Euroopa Parlamendi arutelus.

Inimesed peavad nägema ka seda, et tegelikult tegeletakse finantsturgude korrastamisega ja et lubadustest
peetakse kinni. Peame enne suve saabumist jõudma kokkuleppele finantsjärelevalve osas, et viia oma
kavatsused ellu, ning meil on vaja Euroopa Ülemkogult selget märki selle kohta, et komisjoni esitatavad
ettepanekud finantsturgude reguleerimise kohta võetakse vastu enne 2011. aasta lõppu. Oluline on, et
finantsreformi hoog ei vaibuks.

Peame demonstreerima ka seda, et kriis ei ole varjutanud meie pühendumust saavutada aastatuhande
arengueesmärgid ega meie meelekindlust minna edasi kliimamuutusega seotud küsimustega. Parlament on
komisjoni auahnet Euroopa lähenemisviisi täielikult toetanud. Euroopa mängis võtmerolli üleilmses kriisile
reageerimise kujundamises. See oli EL, kes ärgitas G20 saamaks majanduse taastamise globaalseks foorumiks.

Nüüd on vaja, et Toronto tippkohtumine annaks jumet sõnumile, mille elluviimisele G20 on pühendunud.
See ei tähenda seda, et meie kõigi ees oleksid samad väljakutsed, ega seda, et peame ühtemoodi reageerima,
vaid seda, mida kõik teame: nimelt, et kodus valitsevaid probleeme ei saa tõhusalt lahendada ilma
rahvusvahelisel tasandil kollektiivse sekkumiseta.

Oma kirjas Euroopa Ülemkogule selgitasin, mis peaksid olema Toronto kolm põhiteemat.

Esiteks tuleb leppida kokku kriisist väljumise ühistes põhimõtetes eelarve konsolideerimise kontekstis. Oleme
Euroopa tasandil seda juba teinud, kuid globaalne käsitlus aitaks paljudel maailma majandustel sama probleemi
lahendada.

Teiseks tuleb kogu maailmas töötada uute kasvuallikate kujundamise nimel, mis on see, mida Euroopas
propageerime. Kõik maailma suurriigid peavad andma oma osa, et saavutada kokkulepitud eesmärk, milleks
on tugev, tasakaalustatud ja jätkusuutlik kasv. Kasvuväljavaadete optimeerimiseks on hädavajalik globaalne
koordineerimine. Vaja on, et nii nõudmine kui ka pakkumine − ja seda kogu maailmas − kannustaks ja
vallandaks kasvupotentsiaali. Sellekohane tungiv sõnum tõstaks kogu maailmas enesekindlust. Arvan nimelt,
et me ei tohiks unustada, et kaubandus võib olla − ja peaks olema − see, mis aitaks leida uusi kasvu allikaid.

Peame samuti peale käima üleilmse finantsreformi ja finantsturgude korrastamise tegevuskavaga. 2010 on
otsustav aasta, mil rakendada G20 tasandil juba kokkulepitut ning mitte lasta vaibuda edasiste reformide
hool. See tähendab, et parandada on vaja nii pangakapitali kvantiteeti kui ka kvaliteeti ning hoida ära üleliigset
võimendusefekti, tõhustada järelevalve ja kriisiohje korda, tagada rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite
lähenemine ning suurendada tuletisinstrumentide turgude läbipaistvust.

Meist ei tohiks jääda muljet, nagu loobuksime reformidest või selle tagamisest, et finantssektor ja sellega
seotud isikud on täielikult kaasatud sellistesse jõupingutustesse. Sellel põhjusel kutsun ma jätkuvalt üles
kehtestama pangamaksu kehtestamiseks ühist raamistikku globaalsel tasandil. Oleks õiglane, kui finantssektor,
mille vastutustundetu käitumine käivitas kriisi, annaks oma panuse kriisi lahendamisesse. Nagu ma varemgi
olen öelnud, olen ma isiklikult veendunud, et peame välja töötama finantstehingute või -tegevuse maksu.

Olukord on tõsine ja tegelikult äärmiselt probleemiderikas. Kärbitakse palku, töötus on jätkuvalt väga suur,
surve inimestele, eriti kõige haavatavamas olukorras olevatele inimestele on tugev. Peame Euroopa Ülemkogul
ja G20 kohtumisel näitama, et Euroopa on üks osa lahendusest.
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Seisame silmitsi väga raske hetkega − tegelikult lähiajaloo ühe keerulisima hetkega −, kuid kui suudame
raskused lahendada, siis paneme sellega aluse paremale tulevikule. Kordan veel, et me näeme, et kriis võib
kiirendada otsuste langetamist, sest sellega paljastub poliitiline tahe. Vaid mõned aastad või isegi mõned
kuud tagasi võimatuna tundunud lahendused on nüüd võimalikud.

Euroopa ülesehitamise ajalugu meenutab meile, et just kriisiaegadel on võimalik Euroopa projektiga edasi
liikuda. Reaalsus on see, et praegu on liikmesriigid valmis nõustuma ettepanekutega, mis vaid mõni aasta
tagasi, isegi mõni kuu tagasi olid lihtsalt vastuvõetamatud, ja ma võin teile selle kohta esitada mitmeid
konkreetseid näiteid. Nõnda siis, kui peame kinni lubadusest rääkida oma kodanikele tõtt, teha koostööd
liikmesriikidega ning selgitada, et vajame Euroopat rohkem kui iialgi varem, siis minu arvates võib kriisist
saada see platvorm, millelt Euroopa saaks ühiselt reageerida ja muutuda tugevamaks Euroopaks.

Mäng ei ole loomulikult veel läbi. Praegu on väga haprad ajad ja seetõttu sooviksin tänada parlamenti
vankumatu toetuse eest ühenduse meetodi tõhustamisele. Ma sooviksin eriti tänada parlamendi peamisi
poliitilisi jõudusid, kes tõusid püsti ja kinnitasid, et vajame rohkem kui kunagi varem Euroopa lähenemisviisi
ja ühenduse meetodi tõhustamist. Meil on refleksid, mis teinekord aitavad meil probleemide ilmnemisel
leida uusi institutsioone ja struktuure, kuid tegelikkus on selline, et ühenduse meetod on ajaproovile vastu
pidanud, sest see on palju kohanemisvõimelisem kui mõned meist arvavad.

Ma usun, et eurooplased ootavad meilt sisule keskendumist. Nad ei taha enam lahkarvamusi tekitavaid
arutelusid institutsioonide ja protsesside üle. Nad tahavad tulemusi. Seda ootab meilt ka muu maailm.
Tegelikult on praegu aeg, mil meie, eurooplased, turg ja globaalne kogukond paluvad Euroopat, et see oleks
paremini koordineeritud ja ülesehitatud, et saavutada suuremat lähenemist ja ühtsust. Ma arvan, et peame
seetõttu tegutsema meie olemasolevate institutsioonide kaudu ja kasutama nende potentsiaali täielikult ära.
Siin täiskogul on korduvalt rõhutatud komisjoni keskset rolli. Jah, komisjon on tõepoolest Euroopa
majandusvalitsus valdkondades, milles talle on asutamislepingutega pädevus antud. Komisjon, mis on
Euroopa Parlamendi ees täielikult aruandekohustuslik, teostab seda rolli koostöös Euroopa Ülemkogu ja
Ministrite Nõukoguga vastavalt igaühe pädevusele.

Me ei räägi ainult Euroopa Liidu pädevustest. Vajame ka paremat koordineerimist liikmesriikide pädevuses
olevates küsimustes. Just sellises koostöövaimus saame aidata liikmesriikidel edasi liikuda. Teeme selle selgeks:
küsimus ei ole Brüsseli võimukombitsates. Tegemist ei ole uue vooruga arutelus võimude jagunemise üle.
Tänane ülesanne on lisada väärtust − Euroopa väärtust − oma vastavate rollide jõulise, vastutustundliku ja
täiendava täitmise kujul. Euroopa Liit teeb seda täies kooskõlas ühenduse meetodiga ja Euroopa reaktsiooni
tõhustades. Võite olla kindlad, et komisjon täidab oma kohustused täiel määral. Me teeme oma tööd. Me
loodame parlamendi otsustavale panusele ja toetusele.

(Aplaus)

Joseph Daul, fraktsiooni PPE nimel. − (FR) Austatud president! Diego López Garrido! José Manuel Barroso!
Head kolleegid! Sageli räägitakse üleilmsest kriisist, kuid arenevates riikides, mille majanduskasv on aastate
jooksul olnud peaaegu rohkem kui 10%, ei ole kriisi − ja tore on. Tegelikult toimub neis kiire kasv.

Oma selleaastase 3% kasvuga on kasvuteele naasmas isegi Ameerika Ühendriigid, kes − ärgem unustagem
− Lehman Brothersi pankrotiga, mis oli liigse dereguleerimise tulemus, päästsid valla usalduskriisi turgude
suhtes.

Sellises olukorras peame asju õigete nimedega nimetama ja rääkima kriisist Euroopas ja mitte kogu maailmas.
Saabuval nädalavahetusel peab Euroopa Ülemkogu andma lühi- ja pikaajalised vastused küsimusele, kuidas
saame kriisi likvideerida. Lühiajaliste vastuste seas on eelarvepuudujäägi vähendamine − mis läheb kenasti
ja ma õnnitlen riike, kes sellega on hakkama saanud − ja ka suurem koordineerimine liikmesriikide vahel
eelarve-, rahandus- ja sotsiaalküsimustes.

Pikaajalised vastused hõlmavad ulatuslikke investeeringuid prioriteetsetesse sektoritesse, nimelt haridusse,
koolitusse, teadusuuringutesse ja uuendustegevusse, ning 2020. aasta strateegiat, mille üle parlament peagi
hääletab ja mille nõukogu loodetavasti ratifitseerib. Ma loodan, et seekord toimub siin finantskoordineerimine,
sest kriis − olgu see kui tahes negatiivne ja seda eeskätt nendele eurooplastele, kes kardavad oma hoiuste ja
töökohtade pärast ja kelle kartusi peame iga hinna eest hajutama − võib ja peab andma võimaluse mõelda
uuesti järele harjumuste, käitumise ja reflekside üle, mille pärisime ajast, kui uskusime, et hinnast hoolimata
on kõik võimalik.

Euroopale helisevad häirekellad ja teame kõik, et nende kõla ei ole just meeldiv. Kui riigipead ja valitsusjuhid,
kellele teeb rohkem muret populaarsuse säilitamine kui üldiste huvide teenimine, on rahul tükkhaaval
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meetmetest teatamisega ja mulje avaldamiseks teadete esitamisega, siis tulemus on võrdne sellega, kui
äratuskell esimese helina peale välja lülitada ja edasi magada. Teisest küljest, kui meie juhid tegelikult ka
hindaksid probleemide ulatust ja kuulaksid Euroopa Parlamendi, komisjoni ja Euroopa Ülemkogu presidendi
ülekutseid tegutseda ühiselt ja mastaapselt, siis saaksime süstida 500 miljonisse Euroopa kodanikku uut
usku tulevikku.

Ma loodan, et täna pärastlõunal või homme töötavad nad selles vaimus, sest meil on praegu tegemist usalduse
kriisiga, usalduse kadumisega turgudel toimuva tõttu − ja seda osaliselt õigusega, sest oleme liiga kaua elanud
üle oma võimete, kuid osalt ka õigustamatult ja seda äärmiselt vastutustundetult.

Minu fraktsioon palub liikmesriikidel ja nende täitevorganitel ja parlamentidel aru saada sellest, et eelarve
esitamine aruteluks enne selle heakskiitmist on märk Euroopa solidaarsusest ja mitte kuritegu teie riikide
suveräänsuse vastu. Sarnaselt: kui me arutame 27 liikmesriigi seas sotsiaalmeetmeid − nagu tööaeg, pensioniiga
− või rakendatavaid eelarvepoliitikavahendeid enne, kui nendest igaühe suhtes otsuse vastu võtame, siis ei
õõnesta see liikmesriikide sõltumatust. Me ei saa paluda solidaarsust, kui asjad allamäge lähevad − me ei saa
seda enam niikuinii teha −, ja samal ajal keelduda isegi omakeskis pidamast dialoogi meie riikide rahanduse
jätkusuutlikkuse üle.

Kui see kriis meile üldse midagi õpetama peaks, siis seda. Seega ei vaja me kokkuvõttes niivõrd valitsustevahelist
lähenemisviisi kui ühenduse lähenemisviisi. Kordame seda, nõukogu eesistuja, sest meile tundub, et räägime
kurtidele kõrvadele. Meil peab olema rohkem ühenduse lähenemisviisi ja me tuleme sellest kriisist üheskoos
välja. Meil peab olema ka vähem rahvuslikku ja rohkem Euroopa lähenemisviisi ning tulevikus saab meil
olema parem kollektiivne nägemus. See ei tähenda, nagu Strasbourg ja Brüssel otsustaksid kõike. See tähendab
lihtsalt, et meie liikmesriigid saavad lõpuks kasutada ära Euroopa poliitikaid ja reaktiivseid meetmeid, mis
on vajalikud euro tugevdamiseks, tervistamiseks ja stabiilsema valuuta olemasoluks.

Head kolleegid! Euroopa projektile on saabunud tõehetk, mis nõuab selgeid vastuseid kahele lihtsale
küsimusele. Mida me tegelikult üheskoos teha tahame? Peame langetama tõsise otsuse ja tegema seda koos.
Milliseid rahalisi vahendeid tahame sellesse projekti investeerida ja kas tahame need vahendid ära raisata, nii
et igaüks kasutab neid oma alas, või tahame muuta need vastastikuseks, et tagada parem tulemus
maksumaksjale madalama hinnaga?

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon tahab näha, kas Euroopa Ülemkogul on julgust
nendele kahele küsimusele otsekohe vastata.

(Aplaus)

Martin Schulz, fraktsiooni S&D nimel. − (DE) Austatud president! Head kolleegid! Meestel ja naistel, kes täna
ja homme Brüsselis kokku saavad, lasub tohutu vastutus, sest Euroopa seisab ristteel. Rahvusvaheliste
finantskeskuste spekulandid, kes on teinud panuse sellele, et euro kukub läbi, tahavad kihlvedu võita. Nad
on täiesti moraalitud ja praegu ei kehti neile mingid reeglid. Sel põhjusel on praegu viimane aeg koostada
reeglid ja neid rakendada. Spekulandid jäävad sellegipoolest moraalituteks.

Elame ajal, mil poliitikat kontrollivad inimesed, kellel puudub täielikult moraal ja kelle ainus eesmärk on iga
hinna eest kasumit suurendada. Peame tagama, et need inimesed kaotavad lahingu. Üks lähenemisviis, mis
aitaks nende kaotust ja meie võitu tagada, on panna piir praegusele renatsionaliseerimise kursile Euroopas.
Ma kaitsen ühenduse meetodit, sest ma tean, et kui meil on ühine raha, siis ei saa me endale lubada luksust
ajada 17 eri majanduspoliitikat, viia ellu 17 eri kavandamisstrateegiat ja teha 17 eri investeerimisotsust.
Ühisraha valdkonnas vajame paremini koordineeritud sügavuti minevat majanduspoliitikat. Me ei saa seda
saavutada rahvusriikide kaudu. Meil on Euroopas hoopis vaja ELi õigusnorme. Meil on institutsioon, mis
suudaks seda teha, ja selleks on komisjon. José Manuel Barroso, täna vastuvõetav otsus ja toetus, mida saite
eile nelja fraktsiooni esimehelt, näitavad, et enamik toetab teid. Ma ootan teilt siiski, et tegutseksite tugeva
võitlushimulise komisjoni presidendina ja käsiksite lõpetada renatsionaliseerimise.

Meie ees on teinegi ülesanne. Vastukaaluks moraalivabadele inimestele peame paika panema oma ühised
väärtused. Küsimus ei ole raha väärtuse maksimeerimisest, vaid sellistes väärtustes nagu solidaarsus, ühendus
ja nende kaitsmine, kes ise ennast kaitsta ei saa. Missugused on need inimesed, kes juhivad reitinguagentuure?
Tooksin näite Hispaaniast, mis on meie praegune eesistujariik. Needsamad reitinguagentuurid, kes sundisid
Hispaaniat võtma vastu kokkuhoiupaketi ja käskisid riigil reitingu tõstmiseks säästa, säästa ja veel kord
säästa, räägivad nüüd, kus Hispaania on vastu võtmas valulikku kokkuhoiueelarvet, et kasv ei ole piisav,
kuna raha ei investeerita piisavalt. Agentuurid alandavad Hispaania reitingut, sest riigil puudub kasvustrateegia.
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See on mäng! Need on needsamad moraalivabad inimesed, kes on teinud oma panused ja mängivad nüüd
tervete riikide saatusega.

(Aplaus)

Nende mäng tuleb lõpetada! Mind üllatab seetõttu, volinik Barroso, et hoiate end tagasi ja ei ole näiteks
keelanud ära katteta lühikeseks müüki. Teil on aeg tegutseda! Esitage oma ettepanek ja enamik toetab teid!

Ma tahan teile selgitada, miks mina ja minu kaasparlamendiliikmed, kelle vaateid ma sageli ei jaga, usume,
et ühenduse meetodi kaitsmine on tähtis. Ühenduse meetodi näol ei ole tegemist tehnilise võttega. See on
poliitiline nägemus. Ühenduse meetod on sõnum. See on sõnum selle kohta, et alati, kui rahvusriik ei saa
enam üksinda tegutseda, peab riikide ja rahvaste ühendus kriitilisel silmapilgul tühja koha täitma, et kaitsta
neis riikides elavate üksikisikute huvisid ja teha seda tõhusamalt, kui rahvusriik ise suudaks. Ühenduse meetod
on nüüdseks rohkem kui 50 aastat vana ja tänu sellele on meil Euroopas olnud ajaloo suurima õitsengu ja
julgeoleku periood ja pikim rahuaeg. Euroopas on siiski veel inimesi, kes seavad kahtluse alla mitte Teise
maailmasõja järgse korra, vaid Esimesele maailmasõjale järgnenud korra. Kas tõesti keegi usub, et inimesed,
kes pooldavad selliseid konflikte, kes jälle kord esitavad territoriaalseid nõudmisi − ja Euroopas on selliseid
inimesi, mõned kuuluvad isegi liikmesriikide parlamentidesse −, ei põrkuks tagasi jõu kasutamisest, kui
Euroopas puuduks integratsioonijõud? Nad pööraksid võimaluse korral Euroopa rahvad jälle üksteise vastu.

Ühenduse meetod ei ole pelgalt sotsiaalpoliitiline projekt. See on vahend sellel kontinendil rahu säilitamiseks.
Sel põhjusel on meil seda vaja ja seepärast kaitsen ma seda. Sotsiaalne turvalisus ja rahu käivad käsikäes. Ilma
sotsiaalse turvalisuseta ei oleks rahu, mis oleks parim viis tagada Euroopas pikas perspektiivis rahvastevaheline
sotsiaalne turvalisus.

(Aplaus)

Guy Verhofstadt, fraktsiooni ALDE nimel. − (FR) Austatud president! Mulle tundub, et tänane arutelu on
väga-väga mitmes arutelu ülemkoguks ettevalmistamise ja majandusliku juhtimise teemal. Me peame üksteise
suhtes ausad olema! Me oleme siin ühel meelel, mida näitas eilne päev, kui esitati kaks resolutsiooni: üks
majandusjuhtimise kohta ja teine selle kohta, kuidas rakendada 2020. aasta strateegiat ja kuidas tegutseda
kooskõlas ühenduse meetodiga.

Siin valitseb konsensus, kuid kui aus olla, siis ei kattu see praegu nõukogu ja liikmesriikide seisukohaga.
Nõukogu järeldused valmistavad jälle pettumust, kui võrdleme neid nendega, mida me tõesti vajaksime, ja
resolutsioonidega, mille üle oleme hääletanud.

Siia ongi praegu koer maetud. Siin istungisaalis ja, ma usun, et ka Euroopa rahvaste seas valitseb soov
kujundada kriisist väljatulemiseks ja majandusjuhtimiseks ühine poliitika, kuid me ei näe sellist poliitilist
tahet ei nõukogus ega liikmesriikide seas. Reaalsus on selline, et selle vahel, mida räägime ja mida nõukogu
esindajad mõtlevad, laiub suur ookean. Selline on tänane reaalsus. Joseph Daul rääkis kurtidest kõrvadest −
need ei ole minu sõnad −, kurtidest kõrvadest nõukogus. Kuidas panna nad lõpuks aru saama, et kriisist
väljatulemiseks peame oma tegutsemisviisi muutma?

Heitkem näiteks pilk Euroopa 2020. aasta strateegia kohta esitatud ettepanekutele! Mis meil siin on?
Koordineerimise avatud meetodiga jätkamine. See ei ole kümne aasta jooksul toiminud, kuid me jätkame
lihtsalt samamoodi: majandusjuhtimisega. Me ei räägi siin komisjoni majandusjuhtimisest ega ühenduse
meetodist; pigem juhivad Euroopa majandust riigipead ja valitsusjuhid, kes saavad igal aastal neli korda
kokku. See on võimatu! Sellega peab tegelema Euroopa Liidu organ; seda peavad tegema volinikud. Ei saa
olla, et aastas neli korda kohtuvad riigipead ja valitsusjuhid ütlevad, et nüüd hakkavad nad siin globaliseerunud
maailmas Euroopat majanduslikult juhtima.

Peame seega, president, esitama küsimuse selle kohta, mida peame tegema. Esiteks on mõned asjad, mida
saate teha teie. Teie olete ülemkogu avamisel kohal ja ma loodan, et kordate neid kahte resolutsiooni, mille
parlament loodetavasti pea ühel häälel vastu võtab.

Teiseks peame vaatama, kuidas oleks võimalik suurendada survet nõukogule. Hetkel on paljud teemad
blokeeritud. Finantsjärelevalve osas valitseb parlamendi ja nõukogu lähenemisviiside vahel tohutu vastuolu,
sest nõukogu ei taha kuulata, mida parlamendil öelda on. Olukord on täpselt sama välisteenistuse küsimuses,
mida ma siinkohal ei aruta. Olukord on täpselt sama majanduspoliitika üldsuunistega.

Nõukogu eesistuja! Praegu on paljud teemad blokeeritud, sest probleem on selles, et parlament tahab jätkuvalt
kohaldada ühenduse meetodit, kuid nõukogu ei taha selles suunas liikuda. Praegu on teie ülesanne siin
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arutelusid algatada. Ma ootan, et Euroopa Ülemkogu jõuaks tavapärastest erinevate järeldusteni, erinevalt
nendest, mis on ette valmistatud ja katavad neli või viis lehte.

Ma tahan esimest korda kuulda, et nõukogu on valmis andma komisjonile volitused teostada tõelist
majandusjuhtimist. Ma ei taha kuulda arutelu selle üle, kas see peaks puudutama 16 või 27 liikmesriiki.
Loomulikult peab see puudutama 27 ja ka 16 liikmesriiki. Lisaks on see 16 liikmesriigi puhul erinev kui 27
puhul, sest meil on rahaliit ja ka selles on vaja majandusliitu, mida me ei ole siiani loonud ja mida me ei loogi,
kui on liikmesriike, kes endiselt monopoliseerivad majandusjuhtimist. See on komisjoni roll.

Nüüd, mil kriis on tabanud Kreekat ja eurot, on jõudnud kätte hetk sellest aru saada ja selle kohta otsus vastu
võtta. Liikmesriigid peavad osa oma suveräänsusest loovutama komisjonile ja Euroopa ametiasutustele.
Ootame seda otsust ülemkogult lähipäevil.

(Aplaus)

Rebecca Harms, fraktsiooni Verts/ALE nimel. − (DE) Austatud president! Head kolleegid! Neli fraktsiooni
olid ühenduse meetodi toetamisel tõepoolest õigel teel. Pidime seda tegema, kuna viimaste nädalate ja kuude
poliitilised mängud ja vangerdused on korduvalt päästemeetmete vastu töötanud. Meie otsusel ei ole olnud
soovitud tagajärgi, sest Euroopa Liit keskendub pidevalt liiga palju individuaalsetele huvidele ning mitte
ühistele huvidele.

Ma siiski ei jaga Guy Verhofstadti arvamust, et praegu on majandusjuhtimise saavutamise viiside
kindlakstegemiseks vaja lihtsalt seda, et Euroopa Parlament kuulutaks valjul häälel oma poliitilist tahet. Minu
arvates oli Jean-Claude Juncker eelmisel nädalal fraktsioonide esimeestega väga aus, kui selgitas, kus tema
arvates on olemasolevate asutamislepingute piirid. See, kes nüüd ei ütle valjult ja selgelt välja, et pooldab
asutamislepingute muutmist, ei saa väita, et komisjon on ja saab olema Euroopa majandusvalitsus.

Nõnda siis, Guy Verhofstadt, olgem üksteise suhtes ausad! Me teame, mida tahame! Kuidas seda saavutada?
Komisjon peab koostöös Euroopa Parlamendi ja majandus- ja rahandusküsimuste nõukoguga (Ecofin) keskset
rolli mängima. Nagu ütles Jean-Claude Juncker, peame asutamislepinguid ja nende võimalusi maksimaalselt
ära kasutama, et edendada ühenduse meetodit. Minu arvates peaks Ecofin töötama Euroopa Komisjoni
kehtestatud mudeleid järgides. See toimiks tõhusalt, sest praegu peab Euroopa keskenduma menetlusele.

Kuidas saame tagada demokraatlikku legitiimsust? Volinik Barroso! Ükskõik kui palju me teid ette kiidaksime
ja kui väga me teid ka praegu ei usaldaks, peame tegema demokraatliku legitiimsuse küsimuses koostööd,
kaasama Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendid. Mõttetud arutelud raamlepingu üle, mis mind
nädal nädala järel hulluks ajavad, on mulle selgeks teinud, et te ei ole sellele küsimusele üldse avatud. Kui me
tahame aga võtta vastutuse miljardite eest, mis on kulunud üksnes päästepakettidele, siis on vaja Euroopa
tasandil meie meetmete demokraatlikku legitiimsust.

(Aplaus)

Kui tahate poliitikat ajada hämarates ruumides, siis ootab teid paratamatult ees läbikukkumine.

Ma tahaksin rääkida teemast, mis minu arvates on selles valdkonnas kõige tähtsam. Kui Euroopa
majandusvalitsus koguneb sõltumatult ja koostab oma tegevuskava − sest siiani on tegevuskava ja sündmuste
rütmi määranud aktsiaturgudelt või reitinguagentuuridelt lähtunud uudised −, siis on keskseks küsimuseks,
kas Euroopa puudujäägi lahendamiseks on ainus viis raudne kokkuhoiuplaan, mida rakendatakse peaaegu
kõikjal Euroopas. Ma usun, et kui me kõik − riigid, kodanikud ja ettevõtted − keskenduksime kriisi tekitatud
kindlusetustunde tulemusel ainult säästmisele, siis viib see tee üsna kindlalt majanduslanguseni, ja ma ei
tahaks selle eest vastutust kanda. Sellised riigid nagu Saksamaa, mis tänu eurole on praegu paremas
positsioonis, ja Euroopa Liit peavad ka selgitama, kuidas toimib pakti kasvu puudutav osa ning missuguseid
toetusprogramme on vaja, et saavutada Euroopa 2020. aasta strateegias kirjeldatud eesmärgid.

Head kolleegid! Meie ees seisab raske tee. Asutamislepingute abil ei ole meil võimalik saavutada kõike, mida
me tahame. Kui me laseme aga endiselt rikastel veelgi rikkamaks saada ja vaestel veelgi vaesemaks muutuda,
mis siis, et meil on kriis, ja vastavalt Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni eelmisel nädalal öeldule
see nii toimub, siis ma usun, et Werner Schulzi sõnavõtus kirjeldatud kohutavad stsenaariumid saavad tõeks.

(Aplaus)
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Timothy Kirkhope, fraktsiooni ECR nimel. − Austatud president! On üks vana lugu mehest, kes on eksinud
ja püüab leida raudteejaama. Ta pöördub mööduja poole ja küsib, et kus jaam asub. Mööduja vastab, et rada
on raske ja teekond on pikk, nii et tema ei hakkaks mehe asemel raudteejaama poole liikumagi.

Kõigi nende pikkade aruteludega eurokriisi ennetamise viiside üle juhime kõrvale elutähtsat energiat meie
ees praegu seisvast ülesandest väljuda kriisist. Kõik need jutud Euroopa majandusjuhtimisest, uutest
eeskirjadest ja õigusnormidest ning edasistest sanktsioonidest ei taba asja üsna lihtsat ja olulist tuuma: mida
nüüd teha? Peame alustama sealt, kus me praegu oleme. Me tahame, et euro edulugu jätkuks, eriti nende
jaoks, kes on otsustanud sellega liituda, kuid selleks peame tegutsema täna ja mitte visandama suurejoonelisi
tulevikunägemusi.

Ilmselgelt on tõde see, mida nüüd tunnistavad ka selle täiskogu kõik osalised: ühisraha väljatöötamisel tehti
vigu, kuid veelgi olulisemaid vigu tehti selle rakendamisel. Nende vigade kõrvaldamiseks ei pruugi piisata
uute eeskirjade koostamisest. Lõppude lõpuks ei olnud piisavalt tahtejõudu, et täita alguses paika pandud
eeskirju. Mõned liikmesriigid ei suutnud täita endale võetud kohustusi. Euroopa Liidu jaoks ei ole midagi
ohtlikumat kui usk, et meie probleemide lahendus peitub suuremas regulatsioonis, tsentraliseeritumas
kontrollis ja suuremas koormas. Peame naasma oma kodanike tõelise mure lahendamise juurde. Selleks on
küsimus, kuidas ehitada üles Euroopa habras majandus.

Meie majanduspositsiooni on viimastel aastatel tabanud kolm ränka lööki. Esiteks oli meie kasv juba enne
kriisi võrreldes meie peamiste kaubanduspartneritega aeglasem. Meie konkurentsivõime globaalsel turul
langes pidevalt, töökohti viidi Euroopast välja, meie turud langesid löögi alla. Võisime tunda majanduslikku
õitsengut, kuid see oli traagiline pettekujutelm, mis põhines peamiselt nii avaliku sektori kui ka majapidamiste
võetud laenudel. Teiseks kõigutas kriisi saabumine läänemaailma ja põhjustas ebastabiilsust, mis sundis
valitsusi veelgi rohkem laenama, ja kolmandaks viis liigne laenamine mitmes euroala juhtivas riigis euro
katastroofi äärele. Meie liikmesriigid ja meie kodanikud upuvad võlgadesse ja sellest toibumine võtab aastaid
ning enamikku vajalikest keerulistest abinõudest saavad võtta ainult liikmesriigid ise.

Euroopa Liit saab aidata, mistõttu ei tohi me lasta suurejoonelistel aruteludel majandusjuhtimise üle varjutada
Euroopa 2020. aasta strateegiat. Me tervitame, volinik Barroso, tööd, mida te selle strateegiaga teinud olete.
Töö komisjoni keskse algatusega veel käib, kuid seda on vaja täielikult toetada, et ei korduks Lissaboni
strateegia täitmisel tehtud vead. Tuleb vältida ahvatlust lasta end liigselt kõrvale juhtida tulevase
majandusjuhtimise üle käivatel teoreetilistel arutlustel. Peame selle asemel keskenduma Euroopa reformimise
hiigelsuurele kavale, mis on vajalik meie inimeste loomingulise energia ja talendi vallandamiseks, et nad
saaksid välja töötada oma plaanid ja arendada oma ettevõtteid, sest ainult nii on võimalik saavutada pikaajaline
majandusõitseng, mida soovime leida aina konkurentsitihedamaks muutuvas maailmas.

(Aplaus)

Lothar Bisky, fraktsiooni GUE/NGL nimel. − (DE) Austatud president! Head kolleegid! Meie fraktsiooni kriitika
ei ole suunatud sellele, kas vajame euro päästmise värskelt loodud paketti, vaid sellele, kuidas seda ellu viiakse.
Nagu 2009. aastal, on ka praegu küsimus jälle pigem selles, kuidas päästa pangad ja finantssektor. Ent taas
kord ei kanna nemad ähvardava kriisi kulusid. Raskustes ELi riike käsutatakse järjekordselt kärpima
sotsiaalsektori kulusid, riiklikke investeeringuid, avalikke teenuseid, palkasid ja pensione ning tõstma
pensioniiga. Stabiilsuspakti rangemaks muutmine on puhas sadomonetarism. Tahetakse, et Euroopa
majanduspoliitika ja finantsturgude õnnemängude tagajärjel tekkinud kriisi maksaksid kinni töölised,
pensionärid ja töötud.

Selline kärbete orgia paiskab aga Euroopas põrmu siseturu nõudluse ja maksutulu ning selle tulemusel tekib
jälle majanduslangus. Meie vaatenurgast on säärane poliitika põhimõtteliselt vale ning ei aita tervendada
riiklikke finantse. Kuuleme jälle, et struktuurireformidega peaks saama majanduskasvu suurendada. Tööturgu
ja Euroopa siseturgu tahetakse veelgi dereguleerida, privatiseerides samal ajal avalikke teenuseid avaliku ja
erasektori partnerluse abil. Selle tulemusel muutuvad tööstussuhted veelgi ebakindlamaks ja juhusest
sõltuvamaks. Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus suurenevad ja seda aastal, mil me nende kahe nähtuse vastu
peaksime võitlema.

Selle vastu peaks Euroopa 2020. aasta strateegia väidetavalt võitlema. Kust tulevad investeeringud haridusse,
teadusuuringutesse, rohelistesse töökohtadesse ja vaesuse vastu võitlemisse, kui kõik liikmesriigid võtavad
vastu kokkuhoiukavasid? Otsekoheselt öeldes ei ole Euroopa 2020. aasta strateegia väärt paberit, millele
selle väga tagasihoidlikud eesmärgid on trükitud.
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Meie fraktsioon toetab ametiühingute ja sotsiaalsete liikumiste protestikampaaniaid Euroopa Liidu võetud
hukatusliku kursi vastu. Nõustume Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooniga, et terves ELis rakendatav
finantstehingute maks, eurovõlakirjad, nn rohelised maksud ning kõrge sissetuleku, vara ja pärandi karm
maksustamine võimaldavad teha investeeringuid meie tööstusühiskondade keskkondlikku ja sotsiaalsesse
ülesehitamisesse.

Esiteks on Euroopale kriisist jagusaamiseks vaja tulevikus Euroopa sotsiaal- ja keskkonnainvesteeringute
kava. Teiseks vajab Euroopa otsustavaid meetmeid, et murda finantsturgude võim, ning kolmandaks on vaja
Euroopa majandusjuhtimist ja suuremat majandusdemokraatiat töötajate huvides. Meil peab olema sotsiaalne
Euroopa! Vastasel juhul ei ole meil peagi mingisugust ühist Euroopat.

Nigel Farage, fraktsiooni EFD nimel. − Austatud president! Sellest ajast saadik, kui ma viimati siin viibisin,
olen kogenud väikeseid tõuse ja üsna dramaatilisi langusi – võimalik, et üsna euro sarnaselt! Erinevus on
muidugi selles, et minu olukord paraneb, kuid vaadates siin parlamendis teie nägusid ja kuuldes hääletooni,
millega räägitakse, siis kahtlustan, et euro probleemid on nüüdseks muutunud lahendamatuks!

Teie rumal poliitika on juba Euroopas hävitanud kümnete miljonite inimeste elu ja ähvardab nüüd sadu
miljoneid inimesi. Kogu see projekt põhines mõistagi valel, nagu ka Herman Van Rompuy on möönnud.
On täiesti selge, et majanduslikult see ei tööta −, kuid huvitaval kombel ei saa see ka poliitiliselt töötada.

Mitte keegi ei ole sellele projektile kunagi nõusolekut andnud. Sellist asja nagu Euroopa identiteet ei ole
kindlasti olemas ja miks peaksid sakslased palehigis töötama, et anda raha kreeklastele? See lihtsalt ei hakka
toimima! President Barroso, kogu see värk liigub vales suunas. Kreeka, Hispaania, Portugal − nad ei sobi
majandus- ja rahaliitu ja see, mida need riigid tegelikult vajavad, on abi: abi, et vabaneda sellest rahvaste
majandusvangist, enne kui me midagi tõeliselt katastroofilist korda saadame.

Me leiame aga homme oma laualt ettepaneku võimu veelgi tsentraliseerida! Needsamad inimesed, kelle pärast
Euroopa selles jamas on, tahavad saada rohkem võimu. Nad tahavad tehtud vead kokku liita. Selle raja
valimisel ei sea te ohtu mitte ainult Lõuna-Euroopa majandusi, vaid demokraatiat ja rahu.

Me oleme ristteel ning peame tagasi pöörama. Inimestel on vaja oma riigi kontrolli nende raha ja majanduse
üle. See ei toimi!

(Aplaus)

Andreas Mölzer (NI). − (DE) Austatud president! Kahjuks on kriis liialt sageli paljastanud Euroopa Liidu
mitte kõige meeldivama pale. Murtakse tabusid ja rikutakse ELi lepinguid, samal ajal kui Euroopa Keskpank
tegutseb pankrotistunud riikide kaitsevõrguna. Samal ajal näitavad inimesed üles vaimustust egalitaarsuse
ja europaniseerumise vastu, kuigi kriis on näidanud, et Euroopa eri rahvuslike majandussüsteemide ja
-mentaliteedi tugevust ei saa tsentralistliku lähenemisega lihtsalt kaduma panna.

Kahe aasta jooksul on Euroopa Liitu vapustanud üks katastroof teise järel. Kõigepealt oli finantskriis, seejärel
majanduslangus ja nüüd plahvatuslik eelarvepuudujääk. Selle asemel et taltsutada spekulante, kes aitasid
kriisi puhkemisele kaasa ja kes on tavainimesed jätnud ilma pensioniks säästetust ja töökohtadest, ja selle
asemel et lõpuks maha matta vildakas neoliberalismi idee, kutsutakse jätkuvalt üles tsentralismi
suurendamisele. Minu arvates ei vaja me enam Euroopa Liidu diktatuuri, nagu me ei vaja ka uut institutsiooni
Euroopa majandusvalitsuse vormis, mis läheks meile miljardeid maksma.

Väga rahutuks teeb suundumus, et maksupoliitika, miinimumpalga ja pensioniea kehtestab EL, mis ei suuda
isegi enda eelarvet kontrollida. Panga- ja tehingumaksud, reitinguagentuuride reguleerimine ja suurem
järelevalve finantsturgude üle − kõik need meetmed on tähtsad, kuid nende kasutuselevõtmisega on väga
hiljaks jäädud. Seda vajalikum on, et EL tegutseks kohe ja vajaduse korral sõltumatult. Rahapoliitikat vaadates
tundub aina enam, et euro on teel enesetapule. Selleks et tegeleda probleemiga alates selle algetest, peame
kaaluma Euroopas keskse karmi rahaliidu võimalust.

Werner Langen (PPE). − (DE) Austatud president! Nädala lõpus aset leidev tippkohtumine on tõeliselt tähtis
ja mind üllatab, et see kestab vaid ühe päeva. Arvestades päevakorras olevate küsimuste rohkust, ei suudeta
seal ühtegi probleemi lahendada. Ma tahaksin südamest toetada president Barrosot, kes on öelnud, et vaja
on solidaarsust ja vastutustunnet. Diego López Garrido! Solidaarsus ja vastutustunne tähendavad siiski ka
seda, et Euroopa ei tohi minna tagasi valitsustevahelise koostöö juurde, millesse ei ole kaasatud ei Euroopa
Komisjon ega Euroopa Parlament.
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Mõned mu kaasparlamendiliikmed on viidanud ühenduse meetodile. Me kutsume nõukogu tungivalt üles
mitte tagasi pöörama demokraatlikku progressi, mida on viimasel 30 aastal saavutatud. Me ei vaja euroala
ümberkujundamist ega eraldi sekretariaate, mida nõukogu mõned liikmed propageerivad. Meil on olemas
komisjon ja see komisjon seisab silmitsi väljakutsega. Kui komisjon teeb oma tööd, siis on tal meie toetus
finantsturgude reguleerimiseks, pikaajaliste eesmärkide määratlemiseks ja ühenduse meetodi rakendamiseks.
Werner Schulz kaebas turgude moraalipuuduse üle. Võin vaid öelda, et me ei peaks maha laskma halbu
uudiseid edastavat sõnumitoojat. Vastutus lasub liikmesriikidel, kes viis aastat tagasi peatasid stabiilsuse ja
kasvu pakti rakendamise. Vastutus lasub liikmesriikidel, kes on eiranud eeskirju. Tahan seetõttu kutsuda üles
finantsturgude rangele reguleerimisele. See ei tohiks siiski kallutada meid kõrvale oma tegude eest vastutuse
võtmisest.

Stephen Hughes (S&D). − Austatud president! Sellel nädalal peab Euroopa Ülemkogu andma vastused
meie ees hetkel olevatele poliitilistele, majanduslikele ja sotsiaalsetele väljakutsetele ja seda nii tänaseks
päevaks kui ka järgmiseks kümneks aastaks. Me kardame siiski, et seda ei juhtu. Tundub, et vahetute
väljakutsete osas toetab ülemkogu eelarvete konsolideerimise kiirendamise ning stabiilsuse ja kasvu pakti
ülemäärase karmistamise ideed, mida on nõudnud Angela Merkel ja Nicolas Sarkozy. See ei anna turgudele
kindlust ajal, mil USA administratsioon kaalub majanduskasvu ja töökohtade loomiseks uut taastuskava.

Euroopa peab oma finantse konsolideerima, kuid ei tohi seda teha jõhkralt ega ebademokraatlikult, mis
õõnestaks hoolekandesüsteeme, peataks hapra kasvu ning jätaks mitmeid miljoneid asjatult töökohast ilma.
Eurooplased ei taha seda ja me palume Euroopa Ülemkogu, et see ei kasutaks seda kriisi ära selleks, et riiklike
vahendite kärbetega elutähtsates valdkondades, nagu teadusuuringud ja haridus, lammutada
sotsiaalkaitsesüsteem või õõnestada tulevikus meie konkurentsivõimet. Finantssüsteemi on võimalik
kontrollida sotsiaalselt õiglasemal ja majanduslikult arukamal viisil, mis nõuab reformitud majandusjuhtimise
ja suurema solidaarsuse raamistikus meie rahvaste palju tihedamat koostööd. See on aga ainus viis, kui me
ei taha panna kriisi eest maksma tavalisi inimesi, eriti ühiskonna haavatavamaid liikmeid, kes seda kriisi ei
põhjustanud.

Pikaajalistest väljakutsetest rääkides peaks Euroopa Ülemkogu taas käsitlema Euroopa 2020. aasta strateegiat.
Praegu on see toores, ambitsioonitu ja ilma tõsise finantstoeta. Selles peaaegu et puudub sotsiaalne mõõde,
samuti keskkonnamõõde, kui välja arvatud mõned kokkulepitud kliimamuutust puudutavad osad. Eelarvete
konsolideerimise kiirendamine teeb võimatuks mõnede prioriteetide, nagu haridus, saavutamise. Me seisame
silmitsi ajaloolise töötuse määraga, kuid strateegias ei ole kvaliteetset täielikku tööhõivet prioriteetseks
peetud. See peab olema prioriteet!

Me loodame, et neid üleskutseid võetakse kuulda, austatud president, ja et sellel nädalal toimuv Euroopa
Ülemkogu ei muutuks veel üheks luhtunud võimaluseks.

Lena Ek (ALDE). − Austatud president! Täna hääletame siin istungisaalis kahe ajaloolise resolutsiooni üle,
millest esimene käsitleb vajadust tõhusama majandusjuhtimise järele ja teine on vajalik, et muuta ELi
2020. aasta resolutsioon ambitsioonikamaks: jätkusuutliku kasvu ja tööhõive strateegiaks.

See on esimene kord, kui Euroopa Parlamendis on jõutud laialdasele koalitsioonile, et toetada resolutsioonides
esitatud ambitsioonikaid ettepanekuid. Enamuse olemasolu tõestab ilmekalt olukorra pingelisust ja juhtrolli,
mida parlament võib endale võtta.

Esiteks on kriis näidanud, et liidu ühise majandusjuhtimise huvides on vaja rohkem kui kunagi varem eeskirju
karmistada. Komisjon peaks välja töötama majandusjuhtimise mudeli ning sama asutus peaks seda juhtima
ja ellu viima. Resolutsioonides toetatakse Olli Rehni ettepanekuid täies ulatuses. Ma pean teilt, president
Barroso, siiski paluma, et süveneksite eelarveettepanekutesse, sest meil on vaja, et need toetaksid ELi
2020. aasta strateegia resolutsioone ning kasvu ja stabiilsuse strateegiat, sest praegusel kujul need seda ei
tee.

Teiseks usume, et praegune kasvu ja stabiilsuse paktiga seotud kriis on näidanud, et pakt ei toimi nagu vaja
ja et seda oleks vaja tõhustada, kuid see peab toimuma kombineerituna jätkusuutliku majanduskasvuga. ELi
2020. aasta strateegiat vaadates on meil vaja ettepanekuid suurprojektide kohta. Üksnes Neelie Kroes on
digitaalses tegevuskavas esitanud tausta, mida me vajame.

Lõpetuseks nõukogule: te peate tegema koostööd ja esitama ettepanekuid ning seadma kodanikud esikohale
ning oma naabri majanduse kohta uurimine ei ole ei inetu ega solvav, kui selle riigi majandus mõjutab
500 miljonit inimest ja maksumaksjat.
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Philippe Lamberts (Verts/ALE). − (FR) Austatud president! Head kolleegid! Esiteks, nagu ma eelmine kord
ütlesin, on meie riikide rahanduse korrastamiseks vaja uut retsepti. Ma tahaksin teha kolm märkust
finantstehingute ja pangamaksude kohta. Alternatiiv puudub: mõlemat on vaja, sest nende eesmärgid on
erinevad.

Finantstehingute maksu eesmärk on saada riigi rahakotti raha ja rahastada meie arenguabiga seotud kohustusi.
Teisest küljest võimaldab pangamaks meil luua päästefonde.

Ma tahaksin nõukogule öelda: jätke tõmblemine! Ma tahaksin paluda komisjoni, et nad ei läheks Torontosse
selleks, et öelda: „Uurime seda küsimust koos”, vaid selleks, et öelda: „Kui võimalik, siis teeme seda üheskoos,
kuid me teeme seda ainult, kui see on vajalik.”

Meil on maksustamisküsimuses vaja ranget tegevuskava, et sedastada konsolideeritud baasi määratlus, et
seejärel saaks rakendada maksumäärade ühtlustamist. Lõpetuseks tahaksin teile meelde tuletada, et
maksupettused ja maksudest kõrvalhoidmine läheb meile igal aastal maksma 200 kuni 300 miljardit eurot.
On hädavajalik, et me vähemalt poole sellest summast kätte saaksime, ning siinkohal tahaksin nõukogule
ja komisjonile öelda, et praegu ei ole aeg uurida või vabandusi leida, vaid peab tegutsema.

Minu teine märkus puudutab finantsturgude regulatsiooni. Nõukogu liikmed, te olete meie kannatuse proovile
pannud! Te peate andma üldsusele aru ja selgitama, kuidas teie suhtumine, mis hõlmab kitsaste rahvuslike
huvide kaitsmist, aitab tegelikult kaasa ühiste huvide kaitsmisele. Te ei saa seda loomulikult selgitada ja seega
on aeg, et jätaksite vastuseisu parlamendi seisukohale.

Minu kolmas märkus on seotud ELi 2020. aasta strateegiaga. President Barroso, ma kuulsin teie sõnavõtus
sõna „kasv” 47 korral. Te olete mõistlik ja ratsionaalne inimene. Ma ootan, et näitaksite mulle, milline on
kasvu ja töökohtade loomise seos, kasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamise ja vaesuse seos, kasvu ja
meie planeedi ressursside ratsionaalse kasutamise seos. Viimased 20 aastat on näidanud, et kui see seos ka
olemas on, on see negatiivne. Kasvu ELi 2020. aasta strateegia keskmesse sättides olete seega eksiteel.

Ma usun, et peame püüdlema järgmiste eesmärkide suunas: infrastruktuuride ümberkujundamine, et viia
need kooskõlla meie planeedi piirvõimalustega ja et lahendada eraldi eesmärgina sotsiaalse ühtekuuluvuse
küsimus. 80 miljoni eurooplase vaesusest väljatoomisega saab Euroopas luua kestvaid, jätkusuutlikke ja
kvaliteetseid töökohti.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Kay Swinburne (ECR). − Austatud juhataja! Räägime siin istungisaalis pidevalt ambitsioonikusest, kõigest,
mida sooviksime Euroopas saavutada. Ma tahaksin veel suuremalt mõelda ja ma tahaksin, et meie juhid
mõtleksid suuremalt, osaledes saabuvatel Euroopa Ülemkogu ja G20 kohtumistel.

Majandus- ja rahaasjade komisjonis räägitakse globaalsest läbikukkumisest ja vajadusest viia ellu Euroopa
lahendust, unustades selle, et ELi suurim partner USA on läbi elanud suurema tormi kui meie. USA otsib
isegi radikaalsemaid ja uuenduslikumaid lahendusi, millest mõned on enam-vähem sarnased meie omadega.
Võiksime väikeste kohandustega USAga liituda ja töötada välja lahendusmehhanismid enamikule maailma
suurimatele pankadele.

USA Fed ja Ühendkuningriigi FSA arutavad praegu piiriülese kriisiga seotud muutmisprotokolle ja
lahendusmehhanisme Atlandi-üleste finantsteenuste osutajate jaoks. Need tuleks lisada parlamendi
õigusloomega seotud raportitesse. Tuletisinstrumentide läbipaistvust käsitlevad ettepanekud on sarnased
mõlema pool Atlandi ookeani – sama käib kapitalinõuete kohta. Seetõttu oleks kasu isegi kahepoolsetest
lepingutest, kui me ei suuda veenda kõiki G20 liikmeid meiega kaasa tulema. Paistab, et teatavad G20 liikmed
juba otsivad aktiivselt turuosalisi lootuses kasutada ära õigusliku arbitraaži võimalust.

Me peame julgustama teisi finantsturul osalejaid, et nad liituksid meiega, selle asemel et konkureerida
finantsturgude madalamate reguleerimissüsteemidega. G20 saab ja peab toimima, kuid ma innustan meie
esindajaid käituma nendel kohtumistel julgelt.

Willy Meyer (GUE/NGL). − (ES) Austatud juhataja! Meie parlamendifraktsioon toetab töötajate reaktsiooni
Euroopas, Kreeka ja Portugali üldstreiki ja streiki, mis on kavandatud Hispaanias 29. septembriks, mis langeb
kokku Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni mobilisatsiooniga. See on töötajate vastus sellele
majandusmudelile.
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Head kolleegid! Turg − reguleerimata turg − üksinda ei ole vastutav, vaid ka nõukogu. See ei ole kindlasti nii!
Vastutavad ka peamised parlamendifraktsioonid, sest nad kirjutasid alla konsensusele, Brüsseli konsensusele,
mis on sõna-sõnalt kopeeritud Washingtoni konsensuse pealt ning mis pani meid uskuma sellesse, et Euroopa
on võimalik üles ehitada, haaramata kontrolli majanduse üle, mida siiani propageeritakse.

See ongi peamine probleem, mis seab ohtu Euroopa sotsiaalmudeli, Euroopa demokraatia ja Euroopa
integratsiooni, kui mõtleme sellele, et Euroopas on kõrge sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tase. See
ongi põhiprobleem, head kolleegid! Just peamised poliitilised fraktsioonid – ja ma pean silmas
sotsiaaldemokraatiat –, mis ikka veel räägivad majandusse mittesekkumisest.

Mario Borghezio (EFD). − (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Samal ajal kui arutame eri küsimusi,
toimub USAs elav arutelu selle üle, mida ma pean otsustava tähtsusega küsimuseks, nimelt Glass-Steagalli
seaduse põhimõtete juurde naasmine ja tavapankade eraldamine spekuleerivatest pankadest, mis põhjustasid
äärmiselt tõsiseid probleeme, mille eest meie majandused ja inimesed maksavad ränka hinda.

Samal ajal kui meile siin esitati lahendusi, said 10 päeva tagasi suletud uste taga, salajase Bilderbergi klubi
koosolekul kokku mitmed juhtivad bürokraadid ja Euroopa poliitilised juhid arvatavasti selleks, et anda
juhiseid direktiivideks, mis seejärel esitatakse Euroopa Parlamendile, millel ei ole muud valikut, kui need
kaalumisele võtta.

Enamgi veel, täna hommikul kuulasin volinik Barroso üleskutset anda abi meie Kreeka sõpradele. Ma sooviksin,
et see abi ei läheks peamiselt tema sõbrale laevamagnaat Spiros Latsisele. Volinik Barroso puhul on tegemist
ilmse huvide konfliktiga ja ta peaks selle kohta aru andma.

Hans-Peter Martin (NI). − (DE) Austatud juhataja! Kahjuks on minu valus haigus mul siiani takistanud meie
rahvusvahelise auditooriumiga kõnelemast, nii nagu ma seda varem Euroopa teemadel olen teinud.

José Manuel Barroso, mul on aega üks minut. Teie jaoks on praegu ajalooline periood. Mis puutub
finantsturgudesse, siis teid hinnatakse selle järgi, kas te suudate leida lahenduse ühele kõige pakilisemale
küsimusele, teiste sõnadega juurutada õigusnormid, mis täidaksid seaduseaugud. Asjade praeguses olukorras
ei takista see, mida oleme kuulnud komisjonilt ja mida on räägitud parlamendis, selle teoks saamist. Kui
vajalikke parandusi ei tehta, siis lähete ajalukku kui mees, kes vaatas, kuidas maja maha põles ja isegi ei
üritanud leida midagi, mille abil tuld kustutada, ega otsinud ka uusi ehitusmaterjale.

Minu teine märkus puudutab kapitali. Kui teil ei õnnestu kaotada seda hukatuslikku, laastavat varipankade
süsteemi, selle asemel et seda pelgalt kontrolli all hoida, siis jätate reaalmajanduse ja miljardid inimesed kogu
maailmas ilma mitte ainult nende tegevuse majandusbaasist, vaid ka usust sellesse, mida nimetame
demokraatiaks. See tähendab, et Hiina ja teised totalitaarriigid, kes kannavad hoolt selle eest, et nende pangad
oleksid kontrolli all, leiavad end võrreldes Euroopa Liiduga äkki paremas positsioonis olevat.

Minu kolmas märkus on, et loomulikult vajame süsteemi, mille abil hoida süsteemsed riskid minimaalsena.
Niinimetatud „too big to fail” (ee äpardumiseks liiga suur) küsimuse saab lahendada astmelise
maksuregulatsiooniga, mille kohaselt tuleb pank, mis kasvab liiga suureks, lihtsalt sulgeda.

Mario Mauro (PPE). − (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Üks on kindel: ei käesolev kriis ega ükski
viimase 60 aasta kriisist ei ole olnud põhjustatud sellest, et on olnud liiga palju Euroopat. Ühegi kriisi põhjus
ei ole see, et on liiga palju Euroopat. Ja kui siin ongi probleem − ja me kõik nõustume, et on −, siis on see
selles, et vajame rohkem Euroopat, et meil on liiga vähe Euroopat. Kõige ilmsem vastuolu on selles, et ühest
küljest paluvad riigid toetust meie institutsioonidele, kuid teisest küljest tahavad nad tagasi saada oma
suveräänsuse.

See toob meid teise vastuolu juurde. Guy Verhofstadt kritiseeris nõukogu selles küsimuses teravalt ja ütles,
et suveräänsus tuleb loovutada. Me ei tohiks siiski unustada üht detaili: suveräänsust ei loovuta mitte riigid,
vaid rahvad. Kui küsiksime täna nendelt rahvastelt, kas nad olid valmis loovutama kogu oma suveräänsuse
majandusküsimustes Euroopa institutsioonidele, siis ma ei ole kindel, kui paljud vastaksid jaatavalt, sest need
on samad inimesed, kelle valimisaktiivsus Euroopa valimistel on 30% ja kes ei usalda meie poliitilist projekti.

Mida me saame seega reaalselt teha? Kuidas saame reaalselt kaasa aidata? Ma usun, et komisjon on õigel teel.
Komisjon peaks paluma valitsustel võtta ühiselt, kuid samal ajal ka valikuliselt endale kohustuse eraldada
osa oma eelarvest ja liidu eelarvest ning seega aidata käegakatsutavalt kaasa sellele, et tagada kriisist väljatulek.

Marita Ulvskog (S&D). − (SV) Austatud juhataja! Werner Schulz ütles, et eesolevate kohtumiste päevakorras
on tegelikult moraalsus ja solidaarsus. Ma olen sellega täielikult nõus. Küsimus on selles: kas võime olla
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kindlad selles, et need, kes istuvad kohtumislaua taha, edendavad tegelikult moraalsust ja solidaarsust? Ma
kahtlen selles tõsiselt! Me ei tohi unustada, kuidas see kriis valla pääses. Reguleerimata turgu propageerisid
parempoolsete parteide, kes on võimul paljudes meie liikmesriikides, turufundamentalistid, komisjon ja
nõukogu. Nad kummardasid ja kaitsesid seda.

Nemad on ka kõige viletsamalt täitnud ELi stabiilsuse ja kasvu pakti. Neil on suured puudujäägid ja nad ei
ole hoolinud oma majanduse korrashoidmisest. Peaaegu kõik ELi liikmesriigid on nii käitunud. Kõige
suuremad neist on olnud kõige hullemad ja neil on ka konservatiivsed valitsused.

Kes maksab praegu selle eest? Töölised, pensionärid ja noored, kes ei leia tööd. Ma ei ole kindel, et nende
kohtumiste tulemusel hakatakse kaunitest sõnadest hoolimata kokkuhoiule lähenema viisil, mis ei tähenda
seda, et paneme end kohe olukorda, kus taastumine ei ole võimalik, või tähendab see selle asemel seda, et
oleme arukad ja mõtleme pikaajalisi tulemusi ja solidaarsust silmas pidades ning investeerime millessegi,
mis tagab pideva kasvu. Ma jälgin hoolikalt, kas need kaunid sõnad tegelikkuses teoks saavad.

Marielle De Sarnez (ALDE). − (FR) Austatud juhataja! Järjekordne ülemkogu toimub kriisi olukorras, mis
on murettekitav ja meie kaaskodanikke tasakaalust välja viiv. Liikmesriikides vohavad segadusttekitavad
kokkuhoiuplaanid ja need, kes vastutavad, kaotavad ennast upsakatesse semantilistesse tülidesse.

Peame tõepoolest sellest kõigest lahti saama. Me ei saa usaldust taastada, kui Euroopa Liidu tasandil ei toimu
eelarve ja majanduse koordineerimist. See on ilmselge ja sellega on kiire. Komisjon peab seega täies ulatuses
teostama oma algatuste õigust. Ma tahaksin omalt poolt esitada mõned ettepanekud.

Esiteks luua alaline Euroopa valuutafond ja Euroopa võlakirjaturg. Teiseks koordineerida, nagu te ütlesite,
liikmesriikide eelarveid, pidades silmas kahte eesmärki: püüelda tasakaalustatud riigi rahanduse suunas,
tekitades samal ajal sünergia tulevikus vajalike investeeringute vahel. Lisaks peame Euroopa tasandil
kehtestama finantsasutustele maksu, nii et maksumaksja ei peaks enam pankasid rahastama; ühtlustama
keskmises perspektiivis meie eelarvealased õigusaktid − eriti ettevõtteid koormavad õigusaktid − ja viimaseks
koostama parema Euroopa eelarve, millel on selle enda ressursid.

Tahaksin öelda mõne sõna ka sanktsioonide kohta. Minu arvates ei peaks me rääkima mitte nende
suurendamisest, vaid pigem nende rakendamisest. Seega teen komisjonile ettepaneku väga lihtsa reegli kohta:
edaspidi tuleks avaldada kõik kirjalikud kohustused, mis võimulolijad komisjoni ees võtavad. Ma olen kindel,
et nii liiguks arutelu edasi, vähemalt mõnes liikmesriigis.

Mirosław Piotrowski (ECR). − (PL) Homse Euroopa Ülemkogu kohtumise tööplaanis on taas leidnud koha
arutelu komisjoni Euroopa 2020. aasta strateegia üle. Ülemkogul kaalutakse ka konkureerivat projekti
nimetusega „Euroopa 2030 – väljakutsed ja võimalused”, mille on ette valmistanud analüüsigrupp ehk n-ö
tarkade meeste rühm.

Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud oma kahtlusi 2020. aasta strateegia eesmärkide ja elluviimise
meetodite suhtes. Ma olen isiklikult komisjoni tähelepanu juhtinud asjaolule, et programm ei tohi viia uutele
liikmesriikidele, sealhulgas Poolale eraldatud rahaliste vahendite vähendamiseni. N-ö tarkade meeste Euroopa
2030. aasta projekti ei ole veel meie parlamendile esitatud. Ma arvan, et Euroopa Parlamendi liikmete häälel
peaks olema rohkem kaalu kui mitteametliku grupi häälel, eriti kui arvestada, et grupp on väljaspool igasugust
kontrolli ning sellel puuduvad demokraatlikud volitused.

Arvestades Euroopa-teemaliste projektide, nagu 2020. ja 2030. aasta projekt, rohkust, teen ettepaneku, et
meie parlament ei jääks kõrvale, vaid koostaks omaenda strateegia − 2050. aasta Euroopa.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). − (EL) Austatud juhataja! José Manuel Barroso! Diego López Garrido! Ma
olen teid täna ja eile kuulnud heietavat arukast ja jätkusuutlikust arengust. Diego López! Ma olen kuulanud,
kuidas te räägite ajaloolisest sammust. Mulle jääb mulje, et te olete kaotanud oma Euroopa sotsiaalse reaalsuse
taju või olete selle suhtes teadlikult ükskõikne.

Finantsdistsipliini ja konkurentsivõime nimel on kokkuhoiuplaanidest saanud epideemia: alates Iirimaast,
Kreekast, Itaaliast, Hispaaniast ja Portugalist kuni Saksamaani välja. Need kavad pühas liidus Rahvusvahelise
Valuutafondiga on majanduse, ühiskonna ja kasvu vastased.

Kreekas tähendab see seda, et põhipension langeb 360 euroni, vallandub koondamiste laine ning palgad
langevad nii avalikus kui ka erasektoris 30%. José Manuel Barroso, Diego López Garrido, ehk astutaksegi
ajaloolisi samme nende inimeste nimel: töötajate, kes on kaotamas oma õigusi; pensionäride, kes kannatavad
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kriisi käes; Euroopa töötute, keda praeguseks on 10%; vaeste, kelle olete unustanud − ja seda vaesuse vastase
võitluse aastal! −, kuid need ajaloolised sammud on tagasi, mitte edasi!

Niki Tzavela (EFD). − (EL) Austatud juhataja! Riskides tüütuna näida, tahaksin kogu austuse juures tagasi
tulla ettepaneku juurde, mille ma tegin eile uue majandusarengut käsitleva algatuse „European Megaprojects”
kohta, mis erineb üle-euroopaliste võrkude projektidest ning avaliku ja erasektori partnerluse projektidest.
Kas võtaksite kaalumisele küsimuse eurovõlakirjade väljalaskmiseks üksnes Euroopa suurprojektide
rahastamiseks?

Me oleme kindlad, et globaalne turg reageeriks sellele algatusele väga hästi. Tegemist on arengut puudutava
küsimusega ja ma oleksin väga tänulik, kui te seda kaaluksite. Ma mainisin seda eile ja te reageerisite
negatiivselt, kuid ma arvan, et selle teema juurde tagasipöördumine oleks konstruktiivne.

Andrew Henry William Brons (NI). − Austatud juhataja! Päevakorras räägitakse uuest tööhõive ja kasvu
strateegiast, mille all mõeldakse töökohtade kadumist ja negatiivset kasvu! 2009. aastal langes SKT 4% ja
10% tööjõust − 23 miljonit inimest − on ilma tööta. Mis oleks Euroopa Ülemkogu pakutav lahendus?
Suurendada sisserännet! Vaadake Euroopa varjupaiga ja sisserände pakti, mis on päevakorras! Kui usute, et
meie probleemid on selle kriisiga läbi, siis mõelge uuesti! Tärkava turumajandusega riikidest lähtuv konkurents
on kasvuteel, nagu ka tunnistatakse.

Mis oleks Euroopa Ülemkogu strateegia selle küsimuse lahendamiseks? Suurem globaliseerumine, ukse
avamine kolmanda maailma tärkava turumajandusega riikidest pärit kaupadele, tööjõu eksport off-shore
töökohtade kujul. Euroopa riigid saavad kolmanda maailma ja tärkava turumajandusega riikide kaupade,
teenuste ja tööjõuga konkureerida ainult siis, kui meie palgatase langeb nende tasemele − ja ma arvan, et
kapitali ja tehnika uuendused meid ei päästa. Meie tänane uuendustegevus kuulub ülehomsesse maailma.
Euroopa rahvastele tähendab globaliseerumine vaesust.

Corien Wortmann-Kool (PPE). − (NL) Austatud juhataja! Ma tahaksin õnnitleda komisjoni esitatud
ettepanekute − volinike Rehni ja Barnier’ ettepanekute − ja valitud kursi puhul, kuna finantsturud panevad
ikka veel Euroopa Liidu otsustusvõime proovile. Tahaksin nõukogule öelda, et parlament esitab teile väljakutse,
et te tõesti võtaksite vastu otsuseid Euroopa majandusjuhtimise tõhustamiseks, sest see on midagi, mis teeb
meile muret.

Vaadake nõukogu seisukohta Euroopa finantsjärelevalve kohta! Nõukogu peab üles näitama suuremat
valmidust parlamendile poolele teele vastu tulla. Me tahame jõuda kompromissile. Ma pöördun nõukogu
poole, et nad läheksid tippkohtumisele ja nõuaksid riigipeadelt ja valitsusjuhtidelt kohustuste võtmist!
Lõppude lõpuks, kui nõukogu midagi ette ei võta, siis kaotame väärtuslikku aega ning me ei pruugi saada
järelevalveasutusi tegelikult 1. jaanuariks toimima.

Tänasel hääletusel näitab parlament üles laiapõhjalist toetust kahele tähtsale resolutsioonile. Tahame, et
Euroopa Komisjonil oleks võtmeroll, et ühenduse meetodi osatähtsus suureneks, et stabiilsuse ja kasvu pakti
tõhustatakse – seda kavatseb õnneks nüüd toetada ka Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon
Euroopa Parlamendis. See on praegustel rasketel aegadel väga oluline! Ma ütleksin nii nõukogule kui ka
komisjonile, et me pöördume teie poole, et te suhtuksite selle täiskogu institutsioonilisse rolli, meie
demokraatlikku rolli suurema tõsidusega ja kaasaksite ka meid sellesse protsessi.

Udo Bullmann (S&D). − (DE) Austatud juhataja! Diego López Garrido! Head kolleegid! Ma soovin, et
edastaksite nõukogu teistele liikmetele ühe sõnumi. Vabanduste poliitika aeg on ümber. On tähtis, et teie
homne otsus ei oleks see, et parlament peaks finantsturgude reguleerimise raames kiirendatud korras vastu
võtma järelevalve- ja riskifondide paketi, samal ajal kui nõukogu − ja ma ei pea silmas isiklikult teid, Diego
López Garrido, kuid ma tahan teid innustada meid aitama − vajutab pidurit ja ei lase meil lahendusteni jõuda.

Samal ajal leiab siin täiskogul aset nõukogu, komisjoni ja parlamendi trialoog, et arutada riskifondide
reguleerimise küsimust. Me oleme teinud ettepanekud asjakohaste õigusnormide kohta, millega välditakse
seda, et finantstööstus neelab spekulatiivseid fonde kasutades alla tööstusettevõtted ja n-ö surub
reaalmajanduse põlvili. Nõukogu blokeerib aga neid õigusnorme. Palun öelge riigipeadele ja valitsusjuhtidele,
et vabanduste poliitika aeg on juba ammu ümber saanud. Enam ei saa vastuvõetavaks pidada, et kodus
peetakse pikki kõnesid õigusnormidest, mida Euroopa saaks kasutusel võtta, kuid kohkutakse kohe tagasi,
kui nende ametiisikud hakkavad Euroopa tasandil tööle. Selliste asjade koht oli minevikus ja enam ei saa me
endale sellist käitumist majanduskriisi tingimustes lubada.
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José Manuel Barroso, ma tahaksin teile sama küsimuse esitada. Ei ole vahet, kas mainite siin sõna „kasv” 49.,
52. või 64. korda. Palju tähtsam on, et selgitaksite, miks peavad − nagu majandus- ja rahandusküsimuste
nõukogu eile selgitas − Euroopa Liidu liikmesriigid tegema hiiglaslikke kärpeid, mis moodustavad kuni 3,5%
nende sisemajanduse kogutoodangust, kuid te ei selgita meile, kuidas seda raha kavatsete kasutada, et hoida
ära meie tööturgudel kohutav katastroof. Sellises olukorras peame õppima koos kasvama. Te peate siiski
selgitama, kuidas see saab toimuda. Vastasel juhul ei ole Euroopa 2020. aasta strateegia väärt paberit, millele
see on trükitud. Meil on vaja reaalseid, mitte väljamõeldud vastuseid ja vabandusi, kui tahame tagada, et teie
esindatud institutsioonid kujutaksid osa lahendusest, mitte osa probleemist.

Adina-Ioana Vălean (ALDE). − Austatud juhataja! Praeguses staadiumis võime nõustuda, et valitsustevaheline
meetod on näidanud oma piire. Peame olema auahnemad ja julgemad ning kujundama reaalse ühise
majandusjuhtimise. Tähtis on majanduse koordineerimine − et lisaks rahasambale saavutada majandussammas
− ja lõppkokkuvõttes ka tõeline majandusliit. See ei tohiks sellegipärast tähendada mittevajalikku koormat
ja regulatsiooni, vaid hoopis suuremat organisatsioonidevahelist konkurentsi ja uuendustegevust.

Solidaarsus peab valitsema ülekaalukalt ja see ei tohi raskustes liikmesriikide jaoks jääda tühjaks sõnakõlksuks.
Ei ole mingit põhjust, miks need, kes on aastaid rakendanud kokkuhoiuplaani ja kellel läheb hästi, peaksid
alati maksma teiste vigade eest. Peame seepärast kehtestama mõjusad sanktsioonimehhanismid, tagama, et
ELil oleks liikmesriikide eelarvete üle parem järelevalve, ning karmistama stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirju.

ELi 2020. aasta strateegia peaks märkima pöördepunkti ELi poliitikas ja sellest ei tohi saada järjekordne
eesmärk või midagi, mis tulevikus läbi kukub. Erilist kiitust tahaksin avaldada volinik Kroesile, kes on teinud
ära suurepärase töö digitaalse tegevuskava sidusa strateegia väljatöötamisel! Ma usun, et info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia sektoris peitub suur majanduspotentsiaal ja kasu. Ajal kui tahame uuesti
käivitada ELi ühtset turgu, peaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rajama teed, tingimusel et keskendume
turu tasakaalustatud reguleerimise kaudu konkurentsi soodustamisele.

Homme peavad liikmesriigid vaatama näkku oma kohustustele ja võtma ambitsioonika seisukoha. Lühidalt
öeldes: aeg on otsa saamas!

Zbigniew Ziobro (ECR). − (PL) Austatud juhataja! Vabaturg on midagi väga väärtuslikku. Kui puuduvad
piisavad õigusnormid selle toimimise tagamiseks ja nende õigusnormide kaitsmiseks ei ole olemas
institutsioone, siis tekivad probleemid, millele vältimatult järgneb kriis. Seda näeb praegu Euroopas selgelt.
See on ilmne ka maailma tasandil pangandussektoris, kus puudusid just sellised õigusnormid ja vastutustunne.
Vabaturu edukaks toimimiseks on hädavajalik, et oleksid olemas institutsioonid, mis kaitsevad
aluspõhimõtteid, ja samuti usaldus, mis peab olema äri- ja kommertsmaailmas tegutsemise võtmeks. Ilma
selleta on tulemused kahetsusväärsed.

2020. aasta strateegia osas väärib märkimist, et siiani ei ole analüüsitud kümme aastat tagasi suure käraga
vastu võetud Lissaboni strateegia läbikukkumist. Nüüd oleme järelemõtlematult vastu võtmas uut strateegiat.
See on viga! Ma arvan, et see analüüs tuleks ära teha, et 2020. aasta strateegiaga seoses ei korduks see edutute
eksperimentide jada, mida nägime seoses Lissaboni strateegiaga, mida paljud ometi tervitasid suurte lootustega
saavutada suurt üleeuroopalist edu. Rohkem õigusnorme ja vastutust ning rohkem võimalusi usalduseks
osana vabaturu toimimisest − seda vajab Euroopa täna.

Jaroslav Paška (EFD). − (SK) Me arutame, kuidas leida Euroopas väljapääsu suhteliselt keerulisest majandus-
ja finantsolukorrast. Otsime süüdlasi pankade ja reitinguagentuuride seast. Ma ei väida, et nad ei aidanud
meie praeguse probleemi tekkele kaasa, kuid heitkem ka pilk iseendale − kas me ise ei ole mitte sellele
olukorrale kaasa aidanud sellega, et nõustusime riikide pikaajaliste puudujääkide ja kõrge võlatasemega?

Vastutustundlik eelarvejuhtimine on kõigest esimene abinõu, mille peame kasutusele võtma. Peame vaatama
ka meie ühiskonna ülesehitust. Euroopas on väga keeruline avaliku halduse süsteem. Ärikeskkonna ülesehitus
on väga keerukas, hõlmates mitmeid piirkondlikke variatsioone ja piiriüleseid tõkkeid. Ettevõtlust lämmatab
bürokraatia, mille mõju ja ulatus on juba ammu ületanud mõistlikkuse piiri. Me peame üritama vähendada
halduskoormat ja toetama loomingulisi inimesi, kes soovivad äritegevusega elatist teenida ja pakkuda oma
kaaskodanikele töökohti. See on Euroopas praegusest olukorrast ainus väljapääs.

Jean-Pierre Audy (PPE). − (FR) Austatud juhataja! José Manuel Barroso! Lugupeetud minister! Täna puudub
siit üks oluline isik: Herman Van Rompuy. Me ei valmistu nõukogu kohtumiseks, vaid Euroopa Ülemkogu
kohtumiseks. Ma ei harju kunagi asjaoluga, et see on nõukogu. See ei ole suunatud teie vastu, lugupeetud
minister. Tõsi on see, et Herman Van Rompuy jätab tõesti kasutamata võimaluse sõlmida parlamendiga
poliitiline liit, sest ta panustab igas valdkonnas minimaalselt.
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Euroopa Komisjoni president, ma tahaksin teilt küsida, mis paneb teid väitma, et ELi 2020. aasta strateegia
toimib, kuigi Lissaboni strateegia kukkus läbi. Nõustume eesmärkide ja sihtidega, kuid selles puuduvad
vahendid. Tahaksin seetõttu teile teha mõned ettepanekud. Me arvame, et on saabunud aeg luua
liikmesriikidega finants-, poliitiline ja majandusliit toimimise ja investeeringute tagamiseks.

Toimimise osas peab meil ja liikmesriikidel olema poliitika Euroopa asjadega seotud riiklike kulutuste
koordineerimiseks. Kaitseküsimusega seoses − meil on 27 sõjaväge, kuid ei ole vaenlasi; energia ja
teadusuuringutega seoses puudub meil järjepidevus; siseturuga seoses: meil on 27 riiklikku reguleerijat, kuid
puuduvad eesmärgid; meil on 27 diplomaatilist esindust ja sajad hooned välisriikides; ja meil on tolliterminal
ja 27 tolliametit.

Investeeringutega seoses: liit ei investeeri piisavalt. Peame koostama triljoni euro suuruse investeeringute
kava kiirrongide, jõgede, energia, vee, kosmose, hariduse ja tervise kohta. Liikmesriigid peavad suurendama
Euroopa Investeerimispanga kapitali kuni 230 miljardi euroni ja meie peame oma eelarvest umbes 30 miljardit
eurot eraldama Euroopa Liidu investeeringuteks. Üheskoos liikmesriikide parlamentidega on saabunud aeg
Euroopa eelarve uuestisünniks, milles peetakse kogu kontinendi ulatuses majandus- ja rahandusarutelu.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). − (ES) Austatud juhataja! Meil on tegemist tähtsa aruteluga, et
valmistuda ette osavõtuks Euroopa Ülemkogu ja G20 Toronto kohtumisest, millel on väga auahne päevakord,
mis hõlmab kriisist taastumist, G20 konkreetset tegevuskava globaliseerimise majandusjuhtimise kohta ja
vastust aastatuhande arengueesmärkidele ja kliimamuutustele.

Mul on aega ainult poolteist minutit, et keskenduda ühele eesmärgile, milleks on kriisi sotsiaalne mõõde:
mõju tööhõivele ja miljonite töökohtade hävimine kriisi järel. Ka neile küsimustele on vaja vastuseid.

Ma ühinen seega nendega, kes ei ole väljendanud mitte niivõrd muret kui pahameelt viimasel ajal tegevuskavas
domineerinud rõhuasetuse üle lähenemise ja stabiilsuse taastamisele, arvestamata või eirates kasvu ja tööhõive
strateegiat.

Keskendugem seepärast inimestele: taastame tööhõive ja normaalsed töökohad, võitleme vaesuse vastu ja
kvaliteetsete töökohtade nimel ning taastame kohustuste ja vastutuse kultuuri! See sõltub ülemkogu ja G20
tippkohtumistest ning eelkõige kaasava kasvu ja rohelise jätkusuutliku kasvu ideest. Seda seetõttu, et see
hõlmab meie tootmis-, tarbimis- ja transpordiharjumuste muutmise ettepanekute täpsustamist meie
majanduses CO2-heite vähendamiseks.

G20 arutab kahtlemata eelarve koordineerimist ja sanktsioone, kuid me ei tohi unustada asjaolu, et Euroopa
Liit peab edastama sõnumi aastatuhande arengueesmärkide täitmise ja seega ka globaliseerumise sotsiaalse
mõõtme kohta, sest tegemist on esimese globaalse globaliseerumise kriisiga.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). − (PL) Austatud juhataja! Euroopa Ülemkogu kohtumine toimub kriitilise
tähtsusega ajal ning sellel on põhimõtteline tähtsus. Meil on vaja juhtimissüsteemi põhjalikku reformi
27 liikmesriigist koosneva liidu tasandil ja mitte ainult 16 liiget hõlmava euroala tasandil. Meid ühendab
midagi palju enamat kui ühine raha. Peame liidus tõhustama majandusjuhtimist. Võtmesõna on siinjuures
majanduspoliitika muutmine ühendusele orienteerituks, mille all ma pean silmas Euroopa Komisjoni rolli
tugevdamist majanduslikus koordineerimises liikmesriikide eelarvete ex ante analüüsimise kaudu ja Euroopa
Parlamendi rolli Euroopa majandusjuhtimise demokraatliku kontrolli valdkonnas.

Me peame säilitama 27 riigi majandusliku terviklikkuse, et Euroopa ei jaguneks euroala eliitklubiks ja ülejäänud
Euroopaks. Me ei tohi endale lubada Euroopat, mis areneb kahe erineva kiirusega. Euroalast väljajäävates,
kuid liituda kavatsevates riikides on enamasti tervem riiklik rahandus ja suurem majanduskasvu potentsiaal.
Nad võivad oluliselt kaasa aidata kogu liidu majandusarengule. Ma tahaksin kõigile meenutada, et kriisi kõige
hullematel aegadel oli Poola ainus õitsengu oaas keset nn punases olevat Euroopat − toona oli see ainus riik,
kus registreeriti majanduskasv.

Me peaksime õppima stabiilsuse ja kasvu pakti puudustest. Sanktsioonide süsteem, mis piirdub ainult teatavate
riikide häbistamisega, lihtsalt ei toimi. Meil on vaja sanktsioonide süsteemi, mis oleks kõigi riikide suhtes
tõhus ja õiglane, ja peame ka tõhustama pakti ennetavat toimet. Lahendus on see, et peame saama välja,
minnes selleks edasi. Me vajame kriisiga vastamisi olles rohkem Euroopat.

David-Maria Sassoli (S&D). − (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Kriis on sügav ja eurooplased paluvad
meilt ühte: anda kontroll majanduse üle tagasi poliitikale. Peame selle kohustuse võtma, milleks peame
elustama ühenduse meetodi, kaitsma oma raha ja edendama abinõusid, mis kaitseksid meie kodanikke ja
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tagaksid tööhõive. Finantsturgude vastutuselevõtt on meie moraalne ja ka poliitiline kohus ning Euroopa
peab eeloleval G20 tippkohtumisel rääkima ühel häälel.

See on probleem, millele teie, president Barroso, peate leidma lahenduse. Teie komisjon peab hoidma
valitsustega distantsi ja veenma neid, et mitte kellelgi ei õnnestu kriisist omal jõul väljuda. Ühiselt Euroopa
võidab, jagunenuna kaotab. President Barroso, peate olema nagu dirigent, kes paneb kõik muusikud sama
meloodiat mängima.

Kuid mis peaks olema kirjas noodilehtedel? Esiteks finantsturgude ja reitinguagentuuride reguleerimine,
euroala majandusjuhtimine, kõigi finantstehingute maksustamine ja investeeringud majanduskasvu − ja
mitte ainult eelarvekärped. Tabav näide on teie komisjoni positiivne seisukoht – nagu väidab Itaalia valitsus
– Itaalia finantspaketi kohta, paketi kohta, mis surub kohalikud ametivõimud põlvili. Mitte keegi ei ole kunagi
saavutanud kasvu üksnes eelarvekärbete najal ja see, mida täna vajame, on kasv.

Paulo Rangel (PPE). − (PT) Austatud juhataja! Ma tahaksin Joseph Dauli ja Werner Langeni sõnavõttude
jälgedes öelda, et liidu majandusjuhtimine on hädavajalik, kuid see juhtimine peab koonduma komisjoni
kätte. See on esimene punkt, mida tahaksin rõhutada. Olles selle välja öelnud, ei saa me oma arutelus
keskenduda ainult lähiaja küsimustele, nagu siin terve hommik tehtud on. Me peame keskenduma ka ELi
2020. aasta strateegiaga seotud küsimustele. Ma tahaksin eriti esile tõsta hariduse ja noorte väljaõppe,
uuendustegevuse ja teadusuuringute ning arengu küsimusi.

Seda seetõttu, et need on peamised valdkonnad, mis aitavad Euroopal ülemaailmsel areenil konkureerida.
Ma pean kahjuks ütlema, et Euroopa haridusmudel on läbi kukkunud ja seda seetõttu, et võrreldes selliste
tärkava turumajandusega riikide nagu India, Hiina või Brasiilia ei ole see piisavalt nõudlik ega karm.
Uuendustegevuse, arengu, teadusuuringute ja hariduse idee valguses kutsun ma ka üles muutma Euroopa
haridussüsteemid karmideks ja nõudlikeks. Ainult karmuse ja nõudlikkusega saame oma noori ette valmistada
maailmaturul konkureerimiseks. Me ei saa mõelda ainult kriisile sellel või järgneval paaril aastal. Me peame
mõtlema Euroopa strateegiale järgnevaks 10−20 aastaks ja see sõltub sellest, kas meil on karm ja nõudlik
haridussüsteem.

Edite Estrela (S&D). − (PT) Kriis on liigse liberalismi vili ja on teinud lõpu pettekujutlusele, et demokraatia
ja turg on maailma kõigi probleemide lahendus.

Järgmine ülemkogu peab leidma vastuse küsimusele: kas Euroopa Liit on teinud kõik, mis ta oleks pidanud
tegema, ja kas ta on seda teinud õigel ajal? Ma loodan, et ülemkogul on julgust võtta otsuseid, mida inimesed
ootavad. Kaunitest sõnadest ei piisa; meil on vaja häid otsuseid. Mis kasu on juttudest järelevalve, õigusnormide
ja jätkusuutliku kasvu teemal, kui me ei likvideeri maksuparadiise ja kasiinomajandust? Headest kavatsustest
ei piisa; meil on vaja tulemusi! ELi 2020. aasta strateegiast on vähe kasu, kui liidus majandusjuhtimist reaalselt
ei toimu. Liidu tulevik on meie kätes. See ei saa sõltuda krediidireitingutest, mille määravad spekulantide
huvisid teenivad agentuurid. Liit on harukordne tööriist, kuid me ei ole osanud seda korralikult ja põhjalikult
kasutada.

Marietta Giannakou (PPE). − (EL) Austatud juhataja! Dilemma on endiselt olemas. Samal ajal kui Euroopale
on edasiliikumiseks vaja tugevaid valitsusi, on majanduslikuks globaliseerumiseks vaja nõrku valitsusi.
2020. aasta tööhõive ja kasvu strateegia on kindlasti üks vahend haridusse, teadmistesse ja tipptasemesse
investeerimiseks, kuid ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks.

Ilma ühenduse meetodit tõhustamata ei saa neist midagi saavutada ja selleks on vaja solidaarsust ja Euroopa
institutsioonide vahelist koordineerimist, millest viimastel aastatel on vajaka jäänud. Kriiside ennetamise
asemel tegeletakse tagajärgedega ja sageli ilma suurema eduta.

G20 tippkohtumine on tähtis ka siis, kui liit osaleb konkreetsete seisukohtadega pikaajalise finantsjärelevalve
kohta nii Euroopa Liidu sees kui ka väljaspool liitu. Majandusjuhtimine on poliitiline küsimus ja vajab sellisena
pikaajalisi mitmete vastutavate osapoolte jõupingutusi ka siis, kui tulemused ei ole märkimisväärsed.

Küsimus on selles: kas Euroopa institutsioonid on valmis teostama pikaajalist poliitikat ning loobuma
automaatsest reageerimisest ning vaatama pikemalt tulevikku? See on ainus viis probleemide lahendamiseks,
kui peame meeles, et sõja järel 50 aastat jooksul kogetud õitseng ei pruugi tagasi tulla; kui peame meeles
suunda konkurentsile, mida teised riigid, nagu India, Brasiilia ja isegi Hiina, on juba võtmas, eriti − nagu just
mainitud − konkurentsi hariduses ja tipptasemes.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). − (HU) Kaks aastat pärast kriisi puhkemist on majandus hakanud kasvama,
ehkki aeglaselt. Olukord on siiski jätkuvalt väga habras. Liikmesriikide tohutute eelarvepuudujääkide ja
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võlgadega toimetulemiseks on igal pool vaja äärmiselt distsiplineeritud eelarvepoliitikat ja kokkuhoidu.
Populistlike lubaduste jaoks ruumi ei ole. Me peame igal pool vähemalt säilitama või vähendama puudujäägi
taset. Suureks väljakutseks on, kuidas tagada, et vaesed ja haavatavad ei leiaks end kärbete tagajärjel lootusetus
olukorras. Tähtis on tagada, et ükski riik ei saaks tulevikus Kreeka näidet järgida.

On hea, et José Manuel Barroso ja Olli Rehn on hoiatanud tegeliku olukorra kohta käivate andmete võltsijaid,
et nad viisid tulega mängides Kreeka pankroti äärele. Seetõttu on otsustava tähtsusega, et liikmesriikide
eelarveprojektid esitatakse eelnevalt komisjonile läbivaatamiseks. On kahetsusväärne, et Ühendkuningriik
selles ei osale. Lisaks on vaja astuda olulisi samme, et luua ka tõeline majandusliit. Selleks on ühest küljest
vaja liikmesriikide majanduspoliitikate palju tõhusamat ühtlustamist. Euroopa Liit saab kriisist väljuda ainult
ühenduse lahenduste abil; rahvuslik egoism ja endassetõmbumine üksnes teevad probleemi hullemaks.

Ernst Strasser (PPE). − (DE) Austatud juhataja! Mitmed eelmised sõnavõtjad on käsitlenud finants- ja
puudujäägikriisi teemat. Ma tahaksin rääkida nõukogu järeldustest Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti
kohta. Vivian Reding ja Cecilia Malmström on selles valdkonnas esitanud laiapõhjalise meetmete paketi, mis
väärib meie toetust. Selle paketi eesmärgid on: lubada sisserännet, kuid seda nii, et siia saabuvatel inimestel
oleks võimalus töötada ja et nad ei võtaks kohalikelt tööd ära; pakkuda varjupaika neile, kes seda tõepoolest
hädasti vajavad ja teha seda ilma bürokraatiata; kehtestada kindlad meetmed ebaseadusliku sisserände ja
varjupaigasüsteemi kuritarvitamise vältimiseks. Eesmärkidest nähtub, et vajame Euroopas koordineeritud
tööjõu sisserändepoliitikat, mis annaks liikmesriikidele nende sotsiaalse suutlikkuse ja integreerimisvõime
alusel kaasotsustamisõiguse. Meil on Euroopas vaja varjupaigapaketti, mis koondaks riikide varjupaigamäärust
ja parandaks protsessi kvaliteeti ja tõhusust. Me peame tõhusamalt kaitsma oma välispiire, millega peab
kaasnema välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) ja viisateabesüsteemi
suurem roll. Me vajame toimivat tagasisaatmispoliitikat, mis võimaldaks kohaldada tagasivõtmislepinguid,
ning vajame lihtsustatud viisamenetlust, kuid seda alles pärast seda, kui on paika pandud eesmärgid. See
kehtib Bosnia ja Hertsegoviina, Albaania, kuid ka Venemaa ja Türgi suhtes.

Michael Cashman (S&D). − Austatud juhataja! Kas ma võin seoses sisserännuvoogudega öelda, et seda
probleemi ei saa kunagi lahendada ja meil ei saa kunagi olema piisavalt tugevaid piire, kui me ei tegele
põhjustega, miks inimesed tunnevad, et neil ei ole muud valikut, kui lahkuda riigist, milles nad elavad ja seda
sageli kõige kohutavamates tingimustes. Sellepärast peab G20 kohtumisel otsustavalt käsitlema küsimusi,
mis on seotud vaesuse, piinamiste ja selliste põhiõiguste nagu õigus toidule, veele, haridusele ja
kanalisatsioonile keelamisega.

Eile võtsime siin täiskogul märkimisväärse häälteenamusega vastu minu raporti aastatuhande
arengueesmärkide kohta ja vahekokkuvõtte. Selge on, et G20 peab pidama kinni kokkulepitud kohustusest
rahastada 0,7% ulatuses. Praegu ei ole aeg kohustusest lahti öelda. Samuti vajame rahvusvahelist finantsmaksu,
et lahendada tõhusamalt kliimamuutuste mõjude leevendamise küsimus, millel on tohutu mõju
rändevoogudele ja toidu turvalisusega seotud küsimustele. Nõnda et G20 seas peab valitsema üksmeel.
Kokkuleppele mittejõudmine tähendab, et kaotame oma moraalse ja juriidilise mõjuvõimu.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). − (LV) Austatud juhataja! Me teame, et kriisi ajal on igas perekonnas võimalik
ja vaja leida eri lahendusi. Näiteks pered, kelle sissetulek on langenud või õigemini on langemas allapoole
nende kulude taset, peavad oma kulusid vähendama. Kuid peredel, kelle sissetulekud ei ole vähenenud, ei
ole arvatavasti kulusid vähendada vaja. Sama kehtib ka liikmesriikide suhtes. Kriisi ajal ei ole lahendust, mis
sobiks kõigile. Näiteks on hädavajalik, et riigid, keda kriis kõige rängemalt tabas – ehk siis Balti riigid, Kreeka,
Portugal, Hispaania ja Iirimaa –, kärbiksid oma eelarvekulusid. Teiste liikmesriikide puhul, nagu Saksamaa
ja Poola, keda kriis nii raskelt ei tabanud, ei oleks see õige lahendus ning nemad peaksid pigem keskenduma
kasvule, sest meil on Euroopas vaja ka kasvu. Eri lahenduste saavutamiseks eri Euroopa riikides on meil vaja
ühte keskset koordineerijat. Üsna loomulikult on see koordineerija Euroopa Komisjon. Me ei vaja uut,
üleliigset bürokraatiat, peame vältima liikmesriikidevahelist vastastikust konkurentsi ning peame tugevdama
olemasolevaid struktuure. Suurendagem komisjoni volitusi, et see saaks meie kõigi nimel tegutseda meie
majanduse koordineerijana! Tänan teid!

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). − (ES) Austatud juhataja! Ma pean enda ajalimiidist kinni ja
räägin konkreetselt. Ma ütlen nõukogule ja komisjonile, mida täpselt peavad nad järgmise nädala jooksul
tegema, kui nad tahavad saavutada kokkulepet finantspaketi kohta.

Põhieelduseks on, et võrreldes varasemaga paistab tulevik ilusamana, kuid silmapiiril on ikka veel näha pilvi.
Rahvusvahelise Valuutafondi väite kohaselt võlgnetakse 800 miljardit USA dollarit pankade avaldamata
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kahjude kujul ning rahvusvaheline pank on laenanud ohus olevatele lõunapoolsetele majandustele 2,2 miljardit
USA dollarit.

Finantsturgude reform peab toimuma praegu, sest oluline ei ole mitte see, et võib puhkeda kriis − mis võib
juhtuda −, vaid see, et meil oleksid paigas abinõud sellise kriisi juhtimiseks.

Teine eeldus on, et nõukogu ja parlamendi vahel on Euroopa järelevalvepaketiga seoses märkimisväärseid
eriarvamusi. Parlament tahab, et tõeline Euroopa ametiasutus teostaks karmimat järelevalvet üksuste üle,
mis võivad põhjustada süsteemi kokkukukkumise ja ohustada reaalmajandust. See tähendab
majandusjuhtimist.

Tahame, et kehtestataks ka mehhanismid, et kujundada ümber üksused, mis võivad põhjustada kogu süsteemi
kokkuvarisemise. Me ei räägi nende päästmisest, vaid ümberkujundamisest ja vajaduse korral likvideerimisest,
et hoida ära nakkuse levimine või vajadus neid päästa, sest selle maksavad kinni alati samad inimesed.

Kolmandaks peab sektor vastavalt saastaja-maksab-põhimõttele asutama fondi kriisi kulude eest tasumiseks.
Nõukogul on nädal aega, et teha, mida Larosière’i raportis öeldud ja jõuda parlamendis kokkuleppele. Kui
seda ei tehta, siis vastutab täiel määral nõukogu valitud vahetuv eesistujariik.

Tunne Kelam (PPE). – Austatud juhataja! Mul on kolm märkust. Esiteks on parlamendi ja komisjoni suur
enamus ühel meelel ühenduse meetodi jõustamise rõhutamise osas. Ma toetan seda lähenemisviisi, kuid
peaksime teadma, et majandusjuhtimist peab teostama komisjon ja mitte ilmtingimata nõukogu. Enne uute
institutsioonide loomist peame tugevdama olemasolevaid. Komisjonil on vaja suuremaid volitusi, et tõhusalt
koordineerida eelarve konsolideerimist ning õigust esitada hoiatus neile, kes eeskirju rikuvad.

Teiseks võimaldab kriis ka näiteks ühtse siseturu väljakujundamist. Eriti rõhutaksin ma Euroopa digitaalset
tegevuskava, mis moodustab olulise osa Euroopa 2020. aasta strateegiast. Sellest peaks saama vahend, millega
ergutada tõhusalt toimivat ühist digitaalturgu kaupadele ja teenustele, kõrvaldades horisontaalsed takistused,
nagu bürokraatia ja teabevahetus.

Kolmandaks, eurotsoon. Usaldusväärne ja stabiilne euro ei ole mitte ainult eurotsooni 16 riigi, vaid kogu
liidu kui terviku põhituum. Praegune kriis ei tohiks viia Euroopa jagunemiseni kaheks eraldi pooleks, vaid
peaks vastupidi koondama mõlemad pooled ümber majandus- ja vaimsete väärtuste. Eesti ühinemine
eurotsooniga sellel rahutul ajal näitab usku euro tulevikku. Praegu on aeg küsida: „Mida saame teha Euroopa
tugevamaks muutmiseks?” ja mitte „Mida saab Euroopa teha meie jaoks?”. Eesti ühineb euroklubiga täie
teadmisega, et võtab endale kaasvastutuse selle ühtekuuluvuse eest ning annab oma proportsionaalse panuse
finantsstabiilsuse fondi.

ISTUNGI JUHATAJA: ROBERTA ANGELILLI
asepresident

András Gyürk (PPE). – (HU) Lisaks rahvusvahelise finantsmääruse küsimusele on G20 tippkohtumise
päevakorda kaasatud ka üleilmne kliimamuutus ning sellega seotud süsinikdioksiidimaks. Euroopa Komisjon
pühendab selle maksu kasutuselevõtmisele Euroopa Liidus suuremat tähelepanu ja British Petroleumi
naftapuurplatvormil toimunud õnnetus muudab selleteemalised arutelud veelgi kaalukamaks. Seetõttu on
vaja mõned peamised põhimõtted täpsemalt sõnastada. Esiteks ei tohiks me seoses süsinikdioksiidimaksuga
unustada, et meil on juba turupõhised kliimakaitse vahendid, millest üks on ELi saastekvootidega kauplemise
süsteem. Mis tahes heitkoguste maksu kasutuselevõtmist võib kaaluda ainult sellistes valdkondades, mis
saastekvootidega kauplemise süsteemi veel ei kuulu. See süsteem hõlmab järjest rohkem valdkondi. Peame
vältima mitmekordset, korduvat maksustamist. Teiseks ei saa süsinikdioksiidimaks olla ainult tulutoov
vahend, mille eesmärk on aidata valitsustel oma eelarvepuudujääke vähendada. Süsinikdioksiidimaksu
kasutuselevõtmist saab toetada ainult siis, kui sellega kaasnevad märkimisväärsed kasud keskkonnale ja see
ei koorma liigselt elanikkonda ega Euroopa tööstust. Kolmandaks ja lõpetuseks on süsinikdioksiidimaksu
ühenduse tasandil kasutuselevõtmise eeltingimus see, et ka teised tööstusriigid käituvad samamoodi. Seda
just sel põhjusel, et nagu üleilmse finantsmääruse puhul, tuleb ka selles suhtes sätestada peamine
õigusraamistik. G20 tippkohtumine peaks selleks sobiva võimaluse andma.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Austatud juhataja! José Manuel Barroso, Diego López Garrido! Head kolleegid!
Kõigepealt tahaksin paluda, et kohustuksite tippkohtumisel käsitlema Euroopat sõnaselgelt kui ühendust ja
lükkama tagasi ettepanekud uuteks valitsustevahelisteks kokkulepeteks, mida esitavad eelkõige Saksamaa
ja Prantsusmaa. Teiseks kutsuksin ma komisjoni üles juhtima usaldusväärselt arutelu majandusliku,
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tööhõivealase ja sotsiaalse liidu loomise üle. Kui me ei võta eesmärgiks luua poliitilises mõttes Euroopa
Ühendriike, siis jääme üleilmses konkurentsis maha. Meie suurimad nõrkused selle kriisiga võitlemisel on
Euroopa killustatus, demograafilised muutused ning majandusliku ja sotsiaalpoliitilise pädevuse puudumine
ELis. Minu kolmas punkt käsitleb taas kord nõukogu. Euroopa 2020. aasta strateegia ei ole valmis. Peate
kutsuma komisjoni üles ühendama väljumisstrateegiat, kasvu- ja tööhõivestrateegiat ja Monti paketti ning
esitama meile majanduskasvu ja tööhõive projekti.

Jutta Steinruck (S&D). – (DE) Austatud juhataja! Loomulikult vajame majandusjuhtimist ja loomulikult
peavad liikmesriigid oma eelarved stabiliseerima ja ümber struktureerima. Praegu näeme aga sotsiaalteenuste
eelarve radikaalset kärpimist. Tööpuudus ja vaesus suurenevad ning inimesed ei saa aru, miks pangad ja
ettevõtted saavad toetust, samas kui poliitikud on vaesuse ja tööpuuduse vastasel võitlusel silmakirjalikud
ja kehtestavad eesmärke, mida ei ole võimalik jälgida.

Seetõttu ongi Euroopa 2020. aasta strateegia ja koondsuunised nii tähtsad. Tahame jätkata täieliku tööhõive
eesmärgi poole püüdlemist ning soovime korraliku tööd, mitte ebakindlaid töökohti. Mis puutub
vaesusevastasesse võitlusse, siis peavad meie eesmärgid olema ambitsioonikamad. Kutsume seetõttu nõukogu
üles võtma vastu komisjoni ettepanekut vähendada vaesust Euroopas 25%. Euroopa Parlamendil on täpsed
eesmärgid ja parlamendi jaoks on oluline, et seda tõsiselt võetaks.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Austatud juhataja! Homsel nõukogu kohtumisel kavatsen ma tungivalt
nõuda, et Euroopa juhid nõustuksid alustama Islandiga ühinemisläbirääkimisi. Loodan näha positiivset
tulemust ja seda et liikmesriigid ei lase Icesave’i juhtumil läbirääkimiste algust viivitada. Island esitas oma
ühinemistaotluse 2009. aasta juulis. 2010. aasta veebruaris andis komisjon oma pooldava arvamuse. Island
on Euroopa Keskkonnaagentuuri liige, mistõttu on see juba lõpetanud 22 ühinemisläbirääkimiste peatükki,
mida on kokku 35. Käsitlemata teemad ja lõpetamata peatükid on seotud põllumajanduse, kalanduse,
struktuurifondide, välissuhete, regionaalpoliitika ja eelarveküsimustega.

Tean, et kui ELi juhid homme rohelist tuld näitavad, tulevad rasked läbirääkimised. Olen aga kindel, et
mõlemad pooled käsitlevad neid 13 peatükki positiivselt. Õhutaksin Euroopa Ülemkogu veel kord
läbirääkimiste jätkamist homme heaks kiitma.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Austatud juhataja! Euroopa kodanikud ootavad, et EL oleks homsel Toronto
tippkohtumisel rahvusvaheliselt tugevalt esindatud ja et tulemused oleksid selged: tuletisväärtpaberite ja
riskimaandusfondide piirangud, pangamaks näiteks bilansimahul põhinevatele suurpankadele ning selged
piirid pangajuhtidele makstavatele mõõdutundetutele lisatasudele. Peame teiste inimeste kapitaliga
spekuleerimise võimalikult madalana hoidma ning keskenduma reitinguagentuuridele. Vajame neutraalset
sõltumatut kontrollmehhanismi. Lisaks sellele tuleb teha selgeks vastutus valehinnangute määramise korral.
Kanada, Jaapan ja Brasiilia on oma vastuseisust pangamaksule juba avalikult teatanud. See ei ole üllatav, sest
nende riikide panku ei olnud vaja miljardeid maksvate pakettidega päästa.

Minu jaoks on tähtis teha teile selgeks ka see, kui lühinägelik selline lähenemine on. Ilma finantsturge
reguleerimata me hakkama ei saa. Inimestele, kes aastaid riskantsest spekuleerimisest kasu saanud on, tuleb
nende kohustusi meelde tuletada. Me ei saa lihtsalt nõuda, et kodanikud vastutuse nende inimeste tegude
negatiivsete tagajärgede eest endale võtaksid.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Austatud José Manuel Barroso! Mulle tundub, et kriisivastasesse võitlusse tuleb
kaasata kõik liikmesriigid ja et ühenduse meetod, millest nii palju räägime, on siin väärtuslik ning me ei peaks
rajama uusi asutusi ega institutsioone.

Euroopa Komisjonil on täielikud volitused olla kriisivastase võitluse poliitikat koordineeriv asutus. Samas
tuleb rõhutada ka seda, et selline laiendatud koordineerimismeetod peaks kandma vilja ka lahenduste vormis,
mis ei tooks kaasa liiga palju õigusakte. Eile oli meil selle kohta näide, kui tahtsime hõlmata äriinimesi
transpordiettevõtete töötajatega samasse süsteemi. Sellised lahendused ei aita kindlustada kriisist pääsemist.

Soovin ka juhtida tähelepanu subsidiaarsusele ja liikmesriikide parlamentide kaasamisele arutelusse, nii et
nad tunneksid ühisvastutust kogu Euroopat kriisist välja aitamisel.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Tänasel arutelul on juba palju öeldud, mistõttu püüan oma
minutilise kõneaja jooksul piirduda vaid mõne teemaga.

Me kõik nõustume õigusnormide ja sellega, et meie kohus on võtta vastu ettepanekud, mis peaksid piirama
finantsspekulatsioone ning allutama finantssektori suuremale üldkontrollile. Tõsi on aga ka see, et enne G20
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tippkohtumise ettevalmistamist rääkisime siin väga selgelt ka sellest, kuidas võidelda maksuparadiiside või
selliseid võimalusi pakkuvate riikide vastu. Selles valdkonnas ei ole midagi tehtud.

Tahan mainida ka teist teemat, milleks on Rahvusvaheline Valuutafond. Tahame anda sellele tohutu
tegevusulatuse ja volitused, nagu oleksime unustanud, et hoolimata oma tohututest ressurssidest ei õnnestunud
sellel asutusel näha ette Euroopa Liidu neelanud finantskriisi ega kaitsta meie majandusi selle kriisi eest, kuid
sellest hoolimata tahame talle nüüd veel suurema tegevusulatuse anda.

Lõpetuseks tahan rääkida tõsiasjast, et peame tugevdama koostööd parlamendis ja institutsioonides ning
peame ühtlustama maksupoliitikad ja sotsiaalpoliitikad. Ilma selleta Euroopa kriisist ei välju!

Constance Le Grip (PPE). – (FR) Austatud juhataja! Euroopa on tihti teda tabanud kriiside tulemustena edu
saavutanud ning see on ka nüüd nii olnud. Isegi kui Euroopa oli suuteline reageerima – tõsi küll, liiga hilja
–, on tõsi ka see, et iseseisev võlakriis on paljastanud jõhkralt tõsiasja, et meil puudub Euroopa tasandil tegelik
majanduslik kooskõlastamine, ning paljastatud on ka hind, mida me tegeliku majandusliku ja eelarvelise
kooskõlastamise puudumise eest Euroopas maksame.

Seetõttu peab arutelu meie majandus- ja eelarvepoliitikate sellise kooskõlastamise üle toimuma pikka aega
enne liikmesriikide eelarvekavade koostamist ning minu arvates peab see toimuma majandus- ja rahaliidu
raames – loomulikult mitte ainult seal, kuid alustades sellega.

Majandus- ja rahaliit – ehk asjaolu, et meil on ühisraha – annab meile loomulikult suurenenud vastutuse ja
solidaarsuse. Seega ei ole kahesuunalist või kaheastmelist Euroopat, kuid kahtlemata peame majandus- ja
rahaliitu tugevdama.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Selleks kuuks kavandatud Euroopa Ülemkogu kohtumisel on samuti
kavas arutada liikmesriikide riiklikke eesmärke ja nende vastavust ELi 2020. aasta eesmärkidele. Riikide
valitud meetoditel ja suundadel on nende eesmärkidega seoses kindlasti ülioluline osa, samas kui piirkondadel
on uued väljakutsed, millega tegeleda. Seega usun, et nõukogu peab jätkuvalt toetama ühtekuuluvuspoliitikat
kui majanduskasvu edendamise peamist instrumenti. Esitan selle idee ka regionaalkomisjoni algatatud
raportis.

Kinnitan veel kord oma veendumust, et ühtekuuluvuspoliitika on tulevikuarengu peamine tugisammas, mis
loob majanduskasvu ja tööhõive. Täpsemalt öeldes hõlmab see toetust projektide kaudu, mis on kohandatud
iga piirkonna eriolemusele vastavalt nende arengusuunistele. 2020. aasta Euroopa peab olema tulemuslike
partnerluste Euroopa, millega luuakse majanduskasv ja tööhõive.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Tervitan Euroopa Komisjoni püüdlusi rajada Euroopa finantsolukorra
stabiliseerimise instrument, mis aitaks nii euroala kui ka väljaspool seda asuvatel riikidel finantsraskusi
ületada ning mille eesmärk on ka majandusjuhtimise süsteemi reformimine. Kogemused on näidanud, et
rahaliit ei suuda üksinda ühenduse majandusstabiilsust tagada. Selle saavutamiseks peame ühendama kiiresti
kõigi 27 ELi liikmesriigi majanduspotentsiaali ja kooskõlastama paremini nende poliitika majandusvaldkonnas.
Kooskõlastamise kaudu rajame ka tõhusama järelevalvemehhanismi. Lubades eri välismaistel
reitinguagentuuridel ja rahvusvahelistel fondidel meid hinnata ja ELi liikmesriikide finantsolukorra kohta
otsuseid vastu võtta, kaotab EL ilmselgelt konkurentsis.

Mitu korda on tõstatatud punkt, et Euroopa vajab oma reitinguagentuuri. Sellest on saamas tõelisus ja mul
on hea meel, et eurogrupi juht J-C. Juncker sellise agentuuri vajadusest juba räägib. Euroopa Liit on suuteline
omama ka fondi, mille kaudu me Euroopa turu järelevalvesüsteemi arendada saaksime.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Oleme tunnistajateks eelarveolukorra
halvenemisele enamikus liikmesriikides ja tööpuuduse kasvule Euroopa Liidus.

Näitajad osutavad häiretasemele, mille tulemus võib olla sotsiaalne häireolukord. 2010. aasta aprillis näitas
statistika, et 24 kõige arenenumas lääneriigis oli 46,5 miljonit töötut, mis on eelmise aasta sama vahemikuga
võrreldes 3 300 000 inimest rohkem. Olukord on eriti traagiline ja seetõttu on meil vaja ühtekuuluvust ja
ühtsust.

Komisjoni ettepanekud viivad õiges suunas. Peame võtma liidu tasandil lähenemisviisi. Vajame jagatud
tegevuskava, kus esitatakse konstruktiivne ja pikaajaline nägemus. Samas peame kooskõlastama liikmesriikide
eelarveseadused, et kaitsta peresid, üksikisikuid ja sisuliselt üksikute liikmesriikide sotsiaalset ühtekuuluvust.
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Derek Vaughan (S&D). – Austatud juhataja! Töökohtade ja majanduskasvu loomine on õilis eesmärk.
Küsimus on selles, kuidas seda saavutada. Ma ei näe lahendust, kuidas saavutada seda kulutuste kiire ja
põhjaliku kärpimisega. Kahjuks tundub, et paljudel liikmesriikidel on kavas seda poliitilise dogma kaudu
teha.

Ühendkuningriigis tunneb valitsus hoolimata madalamatest võla- ja majanduskasvuprognoosidest juba ette
rõõmu avalike kulutuste ja avalike teenuste kulude vähendamise väljavaatest. Selle asemel peaksime tulevikku
ja majanduskasvu planeerima. Ka EL peaks seda tegema.

Peame tagama teadus- ja arendustegevuse, hariduse ja koolituse ning loomulikult paljudele ELi piirkondadele
väga oluliste ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurifondide tugevad poliitilised meetmed ja asjakohase
rahastamise. Loodan, et nõukogu tunnistab seda ning kehtestab sellised poliitilised meetmed ja valmistab
ette taastumise ja kasvu.

Antonio Cancian (PPE). – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Mul oli väga hea meel tänahommikust
arutelu jälgida.

Kriis tõukab meid otsuste suunas, mis minevikus võib-olla võimatud näisid. Tahan aga esitada küsimuse
José Manuel Barrosole, kes rääkis kasvust, kasvust ja veel kord kasvust, ning loomulikult ka Diego
López Garridole: mis puudutab ressursse – jättes kõrvale nende planeerimise ja ratsionaliseerimise ning
avaliku ja erasektori koostööprojektid kui rahastamismeetodi ja toetusvahendi –, siis kas teil on kavas asutada
Euroopa arengufond, mida võiks ehk rahastada Euroopa väärtpaberiturg, et tagada tulemuslikud ja konkreetsed
võimalused kasvuks? Või jääme tavapärase eelarve juurde, arvestades, et praegu ei saa liikmesriigid anda
ühtegi eurot rohkem, kui nad juba endale kulutanud on?

Diego López Garrido, nõukogu eesistuja. – (ES) Austatud juhataja! Tänan José Manuel Barrosot nõukogu
eesistujariigi Hispaania tunnustamise ja julgustamise eest! Tänan teda väga lahkete sõnade eest! Ma pean
tõesti ütlema – ja ma ei ütle seda vastutasuks kiituse eest –, et komisjon on töötanud erakordselt
märkimisväärselt ja tulemuslikult ning teinud Hispaania eesistumisega väga tihedat koostööd. Tahan komisjoni
selle eest tänada kõige ametlikumas kohas, kus võimalik: Euroopa Parlamendi täiskogu istungil.

Ma arvan, et homme arutatakse Euroopa Ülemkogus Euroopale kõige olulisemat probleemi: väga sügav kriis
ja küsimus, kuidas sellest väljuda. Eelkõige tuleks arutelus keskenduda üldsusele, sest just nemad kannatavad
tegelikult kriisi tõttu. Keskenduda tuleb töötutele, peredele ja inimestele, keda mõjutab selline majanduslangus,
majandustegevuse aktiivsuse vähenemine, riigikassade ja avaliku sektori raamatupidamisaruannete raske
olukord – kõik kriisi tagajärjed.

ELi reageering sellele olukorrale ei ole olnud aga eemaldumine või taandumine, vaid kindel tulevikueesmärkide
seadmine. Just see on nõukogu järelduste lisas. Euroopa Liit tahab, et järgmise kümnendi jooksul oleks 75%
rahvast tööalaselt aktiivne ja et 3% rahvuslikust kogutoodangust investeeritaks teadus- ja arendustegevusse,
mõjutades sellega meie majanduse konkurentsivõimet.

Tahetakse, et Euroopa Liit säilitaks kliimamuutustega võitlemises oma juhirolli kuulsa 20-20-20 eesmärkide
osas, et varakult kooli pooleli jätvate laste arv ei ületaks Euroopa Liidus 10%, et rohkem kui 40% Euroopa
Liidu elanikest oleksid kõrgharidusega ja et lähimate aastate jooksul pääseks 20 miljonit inimest vaesusest.

Leian, et need on väga tähtsad, väga selged ja väga realistlikud selgelt elanikkonnale suunatud eesmärgid.
Praegu tahab üldsus näha ELi institutsioonide ühinemist. Nad tahavad, et kõik ELi institutsioonid töötaksid
nimetatud eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike poliitiliste meetmete saavutamise nimel. Nad tahavad,
et institutsioonid teeksid seda koos ja seetõttu tahavad nad koostööd. See on kindlasti Euroopa Liidu kõige
märkimisväärsem aspekt: et institutsioonid toimiksid positiivselt, mitte üksteist tasakaalustades, vaid iga
institutsiooni tegevusi suurendades ja tugevdades.

Ma pean ütlema, et mitte kunagi varem ei ole komisjon nii tugevalt esindatud olnud, kui praegusele kriisile
reageerimise algatuste esitamisel. Komisjoni rolli tähtsust on siin korduvalt mainitud ja parlament on selle
rolli suhtes väga tundlik, sest komisjon väljendab Euroopa üldisi huve. Mitte kunagi ei ole aga komisjonilt
tulnud nii palju algatusi, mida liikmesriigid on nii hästi tunnustanud ja millesse on väga positiivselt suhtutud.
Volinik Rehn, kellel on mõnes algatustes juhtroll, on täna koos meiega siin.

Guy Verhofstadt kõneles välisteenistusest. Oleme selle suhtes parlamendi, komisjoni, kõrge esindaja ja
nõukogu vahel kokkuleppele jõudmas. Verhofstadt kõneles ka finantsjärelevalve paketist. Tahan eriti osutada
kahele kõnele – Udo Bullmanni ja José Manuel García-Margallo y Marfili kõnele –, mis olid positiivsed ja
konstruktiivsed ja ma tänan neid selle eest! Loodan, et García-Margallo y Marfili nimetatud nädalavahetusel
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jõutakse kokkuleppele finantsjärelevalve paketi suhtes, mis on absoluutselt hädavajalik. Selle peavad liikuma
panema loomulikult mõlemad pooled: nii parlament kui nõukogu. Liigume loomulikult selles suunas, sest
mõlemad pooled on juba asunud samme tegema. Ma usun, et saame selle kokkuleppe sõlmida. Kokkuleppe
kindlustamine on väga oluline.

Nagu ma ütlesin, ei ole komisjonil ega ka parlamendil kunagi nii tähtsat rolli olnud. Ma pean ütlema, et
nõukogu toetab täielikult resolutsiooni ettepanekut, mille üle me kohe pärast seda arutelu hääletame ja
millele on alla kirjutanud enamik parlamendifraktsioone ja valdav enamik parlamendiliikmeid. Oleme selle
resolutsiooni ettepanekuga nõus. Liigume kriisiga võitlemisel parlamendiga samas suunas.

Parlament on nõustunud ka 2020. aasta strateegiaga, mis on resolutsiooni ettepaneku väga oluline ja keskne
osa. Selle strateegia kesksed elemendid on tõenäoliselt kaasajastamise ja konkurentsivõime meetmed, mida
EL kui enda ja liikmesriikide eesmärkidena võtab. See on siduv strateegia ja erineb seetõttu eelmisest.

Mõned teist on seda juba maininud. Sellest saab siduv strateegia ja komisjon hakkab 2020. aasta strateegia
eesmärkide siduvaks tegemisel juhtrolli mängima. Ka see on osa nn valitsemisest.

Tahan mainida 2020. aasta strateegia olulisust seoses Euroopa Liidu tehnoloogilise kaasajastamisega,
majanduspoliitikas vastuvõetud meetmete sotsiaalse mõjuga ning keskkonnasõbraliku majandusega. See
on uus tulevikustrateegia, mida toetab strateegia eesmärkide siduv olemus. Arvan, et see on põhjalik muudatus,
mida tõstetakse esile nii homse ülemkogu kohtumise järeldustes kui ka Euroopa Parlamendi resolutsiooni
ettepanekus.

Arvan, et nõukogu, parlamendi ja ka liikmesriikide seisukohad ei ole mitte kunagi varem olnud nii ühtlased,
kuid just seda üldsus tahabki. Euroopa Ülemkogus ja nõukogus esindatud ELi liikmesriigid on loomulikult
Euroopa institutsioon: veel üks ELi institutsioonidest lisaks parlamendile ja komisjonile. Need liikmesriigid
pooldavad praegu selgelt majandusliitu ning sammude astumist rahandusliidu juurest edasi majandusliidu
ja majandusjuhtimise suunas.

Kui vaatleme viimastel kuudel juhtunut, näiteks Kreekale abi andmist, siis selle sammu astus liikmesriik.
Olen siin täiskogus varem öelnud, et võib-olla tehti seda liiga aeglaselt, kuid see samm tehti ja Kreekale anti
väga märkimisväärset abi. Vastu võeti ka ELi finantsstabiilsuse mehhanism, mis on äärmiselt oluline ja mõned
nädalad tagasi ei osatud seda ettegi kujutada, ning mille rajasid ja arendasid välja liidu liikmesriigid.

Kui vaatame järeldusi, näiteks esmaspäeval üldasjade nõukogus läbivaadatavate ja homme arutlusele minevate
otsuste eelnõude lõiget 15, näeme, et Euroopa Ülemkogu on silmapaistvalt finantsteenuste reguleerimisele
pühendunud. Nimetatud lõikes kutsub Euroopa Ülemkogu üles nõukogu ja Euroopa Parlamenti võtma
kiiresti vastu finantsjärelevalve meetmeid. Samuti kutsub Euroopa Ülemkogu üles Euroopa Komisjoni
koostama õigusloomega seotud ettepanekuid alternatiivsete investeerimisfondide ehk riskimaandusfondide
kohta. Palutakse ka, et komisjoni ettepanek reitinguagentuuride järelevalve kohta põhjalikult läbi vaadataks
ja – komisjoni suhtes jätkuvat usaldust üles näidates – et komisjon teeks ettepanekud meile nn
tuletisinstrumentide turgudena tuntud ehk teisisõnu väärtpaberiturgudel väärtpaberite katteta müügina
tuntud tegevuste kohta. Nende ettepanekutega kaasneb nimetatud lõikes veel üks ettepanek, milles käsitletakse
maksu kehtestamise vajadust finantsasutustele – mitte ainult pankadele, vaid finantsasutustele. Ütlen taas
kord, et seda kõike ei osatud veel alles mõni aeg tagasi ette kujutada ja see ettepanek läheb homme Euroopa
Ülemkogu resolutsiooni.

Sama kehtib loomulikult 2020. aasta strateegia kohta, millest saab homme selle resolutsiooni osa, millega
Euroopa Ülemkogu loodetavasti nimetatud strateegia algatab. Resolutsioonis sätestatakse, et kõik ELi
instrumendid, sealhulgas Euroopa fondid, struktuurifondid ja kõik poliitilised meetmed peavad teenima
selle strateegia ja struktuurireformide huve, mida Euroopa Ülemkogu homme ELi majandusjuhtimisest
kõneledes algatada palub.

Varem oli selline jutt patt, tabu, mida kasutati ketserlikult Liidu majandusjuhtimisest kõneledes. Nüüd see
enam nii ei ole. Sellises tekstis nagu Euroopa Ülemkogu lõppjäreldused kõneldakse liidu majandusjuhtimisest.
Liikmesriigid on teinud koos parlamendi ja komisjoniga väga tähtsaid samme,

mistõttu peab homme Euroopa Ülemkogust tulev sõnum olema, et Euroopa majanduspoliitikat juhib Euroopa
Liit, mis on olnud algusest peale nõukogu eesistujariigi Hispaania eesmärk.

Seetõttu tahab Euroopa Liit majanduspoliitikate kooskõlastamist. Seda ei juhi turud, vaid Euroopa Liit ja
selline on ettepanek. Selline kindel kõvasti välja öeldud ja selge sõnum peaks homme Euroopa Ülemkogust
tulema.
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– See on minu viimane sõnavõtt sellelt positsioonilt ametiaja viimasel semestril ja tahan väljendada oma
tänu teile, demokraatlikule täiskogule.

Mulle on olnud au nõukogu siin Euroopa Parlamendis esindada, teiega koos arutleda, ideesid, mõtteid,
seisukohti ja väljavaateid jagada. Olen selle viimase semestri jooksul palju õppinud ja üks nendest
õppetundidest on olnud, et siin täiskogus esindab see parlamendi koosseis Euroopa väärtusi: vabadust,
turvalisust ja õiglust. Need väärtused on meie tegelik kilp ja kaitse, meie tegelik massiehitusrelv. Mulle on
olnud tõeline nauding ja au viimase kuue kuu jooksul siin nõukogu ja Euroopa väärtusi esindada.

(Aplaus)

Juhataja. - Ma tänan teid, Diego López Garrido! Tegelikult peame meie teid väga soojalt tänama!

Olli Rehn, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Kõigepealt tahan teid kõiki tänada väga olulise ja vastutusrikka
arutelu eest ning otsuse eelnõude eest Euroopa 2020. aasta ja majandusjuhtimise kohta! Tahan teid tänada
ka komisjoni töö toetamise eest, eriti finantsturu reformi ja majandusjuhtimise tugevdamise valdkonnas.

Samuti tahan tänada Diego López Garridot ning tema meeskonda ja Hispaania eesistumist suurepärase
koostöö ja harukordse tegevuse eest sellel väga raskel ajal, kui Euroopat on tabanud aegade kõige tõsisem
finantskriis ja majanduslangus. Teiega koos oli suurepärane töötada ning hindan seda väga! Loomulikult
tahan ma soovida Hispaaniale täna parimat võimalikku edu. Sooviksin edu ka Šveitsile, kuid ainult siis, kui
nad on Euroopa Liiduga ühinenud!

Homne Euroopa Ülemkogu leiab aset üsna kahepalgelises majandusolukorras. Ühest küljest edeneb ja kogub
jätkuvalt hoogu majanduse elavdamine, kuigi see on veel järkjärguline ja habras. Teisest küljest on segadus
riigilaenu turgudel heitnud tõsiselt varju Euroopa finantsstabiilsusele ja see võib halvimal juhul reaalmajanduse
tärkava elavdamise rööpast välja viia.

Euroopa Liit on võtnud kooskõlastatud ja otsusekindlad meetmed finantskrahhi vältimiseks, kuid kindlasti
ei ole me veel ohtlikest vetest välja jõudnud. Peame oma majandused stabiliseerima ja reformima, et püüelda
jätkusuutliku kasvu poole ning luua töökohti, mida Euroopa hädasti vajab. Meie kaaskodanikud ootavad
seda oma juhtidelt. Euroopa Ülemkogu peab homme selles suhtes teed näitama ja julged otsused vastu võtma.

Selles kontekstis on eriti oluline tugevdada Euroopa majandusjuhtimist. Peame uuendama ennetavat
eelarvejärelevalvet kriiside vältimiseks tulevikus, tegelema makromajandusliku tasakaalustamatusega, et
probleemide algpõhjuseni jõuda, ja looma kriisijuhtimise jaoks alalise mehhanismi. Kokkuvõttes on viimane
aeg end Euroopa Majandus- ja Rahaliidu suhtes vabalt tunda ning luua juba olemasoleva rahaliidu kõrvale
ühtne majandusliit.

Euroopa Ülemkogu tegi väga olulise otsuse, kui ta palus koos komisjoniga presidendil Herman Van Rompuyl
moodustada töökond, kes soovitaks majandusjuhtimise tugevdamiseks viise ja vahendeid. Homme esitleb
president Van Rompuy töökonna töö eduraportit ja uusi tegevussuundi. Komisjoni 12. mai teatisega loodi
töökonna tööle kindel alus. Meie algatusi toetatakse laiaulatuslikult ja neile peavad peagi järgnema konkreetsed
ettepanekud reformimiseks.

Peame nüüd kasutama hetke, et lõpetada majandus- ja rahaliidu ülesehitamine. Arvestan selles osas teie
toetusega meie ettepanekutele ja ühenduse meetodile, mida selles kontekstis säilitama ja jätkuvalt tugevdama
peame. Kasutagem praegust hetke ära, saavutagem tulemusi ja pangem uus süsteem toimima juba järgmise
aasta alguseks!

Mis puudutab Toronto tippkohtumist, siis selle kõikehõlmav teema peaks olema ühtsuse taotlemine, meie
ees olevate probleemide lahendamine, üleilmse majanduse kindlustunde tugevdamine ja majanduse elavdamise
kindlustamine. Osalesin kaks nädalat tagasi rahandusministrite ja keskpangajuhtide ettevalmistaval kohtumisel
Koreas Busanis ning osalen koos president Barrosoga ka Toronto tippkohtumisel.

Torontos on kolm esmatähtsat teema. Üsna lühidalt rääkides on esimene nendest eelarve konsolideerimine.
Rahandusministrite ja pangajuhtide kohtumisel Busanis toimus oluline toonimuutus. Kohtumisel osalejad
nõustusid, et arenenud riikides, eriti kõige haavatavamates, tuleb eelarve konsolideerimist kiirendada. ELi
poole pealt tegime selgeks, et arvestades tööstusmaailma võlatasemeid, mis on hetkel USAs ja Jaapanis
kõrgemad kui Euroopas, on eelarveprobleem üleilmne, mitte ainult ELi probleem, ja seda tuleb ka nii käsitleda.
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Meie G20 partnerid tunnustasid ning tõepoolest toetasid Euroopa kooskõlastatud ja diferentseeritud
eelarvepõhist väljumisstrateegiat ning G20 ministrid leppisid seetõttu kokku diferentseerimise vajaduses
nii, et see on suurel määral Euroopa Liidu lähenemisviisiga kooskõlas.

Teiseks peab G20 olema suunatud ka üleilmse nõudluse uuesti tasakaalustamisele. See juhataks maailma
majanduse kriisist väljumisel jätkusuutlikumale ja tulemuslikumale kasvuteele ja selleks on väga oluline, et
võitleksime üleilmsete tasakaalustamatustega, eriti USA ja Hiina vahel.

Kolmas põhiteema on loomulikult finantsturu reform. Arvestades selle tähtsust üleilmsele stabiilsusele ja ka
G20 usaldusväärsust, tuleb Toronto tippkohtumisel selles suhtes tõelist edu saavutada. Seetõttu peaks G20
Torontos tulema toime pangakapitali arendamiseks kokkulepitud eeskirjadega, võtma meetmeid koostööst
kõrvalehoidvate riikide vastu ning reformima tuletisinstrumentide turge.

Eelkõige tuleb Torontost edastada selge sõnum pangamaksude kohta ning G20 peab näitama, et ta seda
valdkonda kooskõlastab ja korraldab. Koreas Busanis ei jõutud sellise finantsstabiilsust soodustava ja
kriisilahendusraamistikku tugevdava finantsasutuste maksu suhtes konsensuseni, kokku lepiti aga ühiste
põhimõtete väljaarendamises ja ülesannete jagamises.

On tõesti väga oluline, et avalik sektor ei pea kandma finantssektori vigade kulusid ning need põhimõtted
peavad kajastama ka olukorra lahendamise ja asjakohase toetava käitumise kulusid.

Rahandusministrid leppisid kokku ka selles, et pangandus- ja finantssektori finantssüsteemi korrastamise
edasine edu on üleilmse taastumise seisukohalt esmatähtis. Need arutelud jätkuvad Torontos ning Euroopa
Komisjoni seisukohast võin ma öelda, et pooldame panga stressitaluvuse testide üldist läbipaistvust, mis on
esmatähtis Euroopa majanduse kindlustunde taastamisel ja tugevdamisel.

Kokkuvõtteks on nii Euroopa Ülemkogul kui ka G20-l nüüd ülim aeg töötada välja nutikas strateegia
eelarvepõhise väljumise, kasvu suurendamise, tasakaalustamise ja reformide, finantsturu reformide ja
majandusjuhtimise tugevdamise kohta. Esmatähtis on, et Euroopa Ülemkogu ja G20 seisavad nüüd oma
ülesande kõrgusel ning astuvad Euroopa ja kogu maailma majanduse jaoks kriitilisel hetkel konkreetseid
samme.

Juhataja. – Ma olen saanud kaheksa resolutsiooni ettepanekut(1), mis esitati vastavalt kodukorra artikli 110
lõikele 2.

Ühine arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub kolmapäeval, 16. juunil 2010.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

João Ferreira (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Portugalis ja eriti just selle põhjaosas on majandus- ja sotsiaalkriis
süvenemas ning töötuse tase tõuseb jätkuvalt, muutes selle üheks kõige vaesemaks piirkonnaks Euroopa
Liidus, nagu näitavad hiljutised Eurostati dokumendid. Tegelikult on väljakuulutatud eesmärgid, nagu kriisist
taastumine, kasv, sotsiaalne ühtekuuluvus ja majanduslik ühtekuuluvus, mida pidevalt korratakse ja mis on
kahtlemata vajalikud, selges vastuolus nn stabiilsus- ja kasvupakti irratsionaalsete kriteeriumide kehtestamise
ja ka kuludele keskendunud eelarve konsolideerimisega, mida tehakse iga hinna eest ja mille puhul ei võeta
arvesse üksikute liikmesriikide eriolemust, eriti nõrgemate ja sõltuvamate majandustega liikmesriikide puhul.

Me oleme täiesti teadlikud selle lähenemisviisi tähendusest ja mõjudest: suurem surve tööturule, tööjõule –
selle devalveerimise ja ärakasutamise suurendamise mõistes – ning sotsiaal-, tervishoiu- ja haridussüsteemidele.
Lühidalt on selle eesmärk valitsuste ühiskondlike funktsioonide maatasa tegemine. Nende lähenemisviiside
tõsidus, kus töölised ja tavainimesed peavad maksma kriisi eest, mida nemad tekitanud ei ole, on vastuolus
järeleandliku lähenemisega finantskapitali suhtes, sest teatatud on vaid ebamäärastest ja ebaspetsiifilistest
kavatsustest ning isegi need on täiesti ebasobivad ja mitte keegi ei tea, millal neid praktikas rakendatakse...

Louis Grech (S&D), kirjalikult. – Enne ELi 2020. aasta strateegia lõplikku vastuvõtmist peab Euroopa
Ülemkogu tugevdama ELi 2020. aasta strateegia struktuuri ning määratlema selged poliitilised prioriteedid,
realistlikud eesmärgid ning tähtajad, mis tagavad Euroopas 2020. aastaks keskkonnasõbraliku, teadmistepõhise
ja sotsiaalse turumajanduse. Uus strateegia peab kajastama praegust majandusolukorda, kordama Lissaboni
strateegiast saadud õppetunde ning püüdlema jätkusuutliku kasvu ja heaolu suunas kõigi Euroopa kodanike

(1) Vt protokoll
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heaks. ELi 2020. aasta strateegia üks peamisi algatusi peab olema Euroopa ühisturg koos sotsiaalse õigluse
probleemide ja majanduskasvuga tegelemise ning kodanikele, tarbijakaitsele ja VKEdele keskendumisega.
Ühisturg peab olema majanduse elavdamise peamine katalüsaator ja samas peavad selle oma huvide nimel
võitlejana heaks kiitma kodanikud, oma õiguste eest kaitsjana tarbijad ja õigete stiimulite andjana VKEd.
Vajame terviklikku ühist lähenemist, kuhu on täielikult integreeritud kodanike ja tarbijate mured, andes neile
võimaluse oma potentsiaali võimalikult ulatuslikult ära kasutada ja jätkusuutliku Euroopa Liidu hüvedest
kasu lõigata.

Cristian Dan Preda (PPE), kirjalikult. – (RO) Arutelus keskendutakse küll ELi 2020. aasta strateegiale ja
majandusjuhtimisele, kuid väga tõenäoliselt arutatakse Euroopa Ülemkogus ka Islandi avaldust ELiga ühineda.
Pidades meeles komisjoni 2010. aasta 24. veebruari seisukohta Islandi ELiga ühinemise kohta ja raportit,
mida ma praegu kavandan ja mida väliskomisjonis arutatakse, olen veendunud, et oma 17. juuni kohtumisel
soovitab Euroopa Ülemkogu Islandiga ühinemisläbirääkimisi alustada. Loodan ka, et Island jätkab seni
saavutatud märkimisväärse eduga ning võtab vastu acquis communautaire’i, saades Euroopa pere uueks liikmeks.

Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjalikult. – (PL) Euroopa Ülemkogus arutatakse uuesti kasvu- ja
tööhõivestrateegiat ja kriisivastast võitlust – ELi 2020. aasta strateegiat. Neid teemasid tuleb arutada koos,
sest need on teineteisega lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis seotud. Hea mõte on tuua välja mõned
raske olukorra esilekerkinud põhjused ning esitada ettepanekuid parandusmeetmeteks. Me ei pidanud
stabiilsuse ja kasvu paktist kinni. Tekib küsimus, kus olid institutsioonid – kus olid järelevalve ja jälgimise
eest vastutavad isikud? Euroopal Liidul ei ole tõelist ühisturgu – rahaliitu kuuluvad riigid on väga erinevad,
neil puudub ühtne finantspoliitika ja majandusliit on alles lapsekingades. EL peab olema otsustavam turu,
sealhulgas pangandus- ja finantsturgude reguleerimisel. Finantsasutustele ja pankadele antav abi tuleb suunata
ning seda tuleb kasutada arengueesmärkidel. ELi eelarve peab põhinema paljudel eri allikatel, sealhulgas
finantstehingute maksul. ELi konkurentsivõime kolmandate riikide suhtes peab põhinema Euroopas kehtivatel
standarditel. Komisjon peab välja arendama ja kehtestama Euroopa Liidu majandusjuhtimise mehhanismi
27 liikmesriigi suhtes vastavalt nõukogu ja parlamendi väljaarendatud põhimõtetele. Liidu aktiivsust tuleb
suurendada meetmetega, mis tagavad liikmesriikide eelarvete ja ELi eelarve vahelise adekvaatse ühtsuse ja
kooskõlastatuse. Euroopa Keskpank peab euroala riikide suhtes ühist rahapoliitikat tugevdama. Lisaks on
vaja teha koostööd liikmesriikide valitsustega eelarvepoliitika valdkonna konkreetsete ühismeetmete alal.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), kirjalikult. – (RO) EL seisab vastamisi majandus- ja finantskriisi mõjudega,
millega kaasneb ka sotsiaalne mõju tööpuuduse kasvu, kliimamuutuste ja demograafiliste probleemide kujul.
Demograafilised probleemid ning majandus- ja finantskriisi mõju ohustavad pensionisüsteemide
jätkusuutlikkust, tõstes sellega eelkõige vanurite ja noorte inimeste vaesusriski. ELi 2020. aasta strateegias
oleks tulnud kajastada ELi poliitilist nägemust kuni 2020. aastani jätkusuutliku majandusarengu, töökohtade
ja Euroopa kodanikele korraliku elu loomisel. See strateegia on alus nii mitmeaastasele finantsraamistiku
(2007–2013) vahekokkuvõttele kui ka tulevasele finantsperspektiivile (2014–2020). Euroopa Liit peab
investeerima üleeuroopalisse ühendvedude transpordisüsteemi, Euroopa energiainfrastruktuuri,
energiatõhususse ja põllumajandusse. ELi 2020. aasta strateegia peab põhinema avalike arutelude tulemusel,
kus on käsitletud tulevasi poliitikaid: ühtekuuluvuspoliitikat, ühist põllumajanduspoliitikat, ühist transpordi-
ja energiapoliitikat, tööstuspoliitikat ning teadus- ja innovatsioonipoliitikat. Kutsun Euroopa Ülemkogu üles
algatama enne ELi 2020. aasta strateegia vastuvõtmist nõupidamisi Euroopa Parlamendi, liikmesriikide
parlamentide, kohalike asutuste, ühiskondlike partnerite ja valitsusväliste organisatsioonidega. See on ainus
viis tagada, et ELi 2020. aasta strateegia ei jää vaid paberile.

Iuliu Winkler (PPE), kirjalikult. – EL seisab vastamisi üliolulise probleemiga: tuleb teha valik rahvuslikul
huvil põhineva lähenemise – mida mõned liikmesriigid tugevalt edendavad – ja ühise lähenemise vahel nii,
et EL jääks peamiseks üleilmseks tegijaks. Eesseisval G20 tippkohtumisel tuleb esile tuua endassesüüvimise
tähtsus: kui tahame tugevamat kriisijärgset Euroopat, peame teadma ka seda, et isegi kõige suuremad Euroopa
riigid on varsti üleilmses konkurentsis BRICi riikide või USA kõrval väiksed.

Vastus sellele peab põhinema Euroopa ühisel lähenemisel ja suuremal majanduslikul koordineerimisel, mitte
valitsustevahelisel lähenemisel, mis on tugevalt rahvuslike huvide suunas kallutatud ja soosib erandeid. Meil
ei ole võimalik saavutada tugevamat ELi, kui liikmesriikide vahele tõmmatakse uued eraldusjooned ning
uues majandusjuhtimises keskendutakse ainult euroalale, jättes kõrvale Euroopa solidaarsuse peamise
põhimõtte.

Ma arvan, et eduka Euroopa tuumiku kavandamine, jättes samas kõrvale euroklubis mitteolijad, on üsna
ebamoraalne. Euroala ei saa olla edukas ilma kogu ELi eduta. Kõik muud lähenemised kõigutavad Euroopa
vundamenti.
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5. ELi-Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused (arutelu)

Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrge esindaja paruness Ashtoni avaldus ELi-Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järelduste kohta.

Catherine Ashton, komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. – Austatud
juhataja! Mul on hea meel, et meil on täna võimalus rääkida Doni-äärses Rostovis toimunud viimase
ELi-Venemaa tippkohtumise tulemusest. See oli hea tippkohtumine, olemuselt pragmaatiline ja konstruktiivne
ning kinnitas Venemaa soovi Euroopa Liiduga tugevamat suhet luua.

Sel tippkohtumisel lepiti kokku partnerlusleping „Partnerlus moderniseerimiseks”. Nagu austatud
parlamendiliikmed teavad, on president Medevedevi ametiajal olnud pidevaks teemaks see, et president
Venemaa moderniseerimise vajadust tunnistaks. Euroopa Liidu kui Venemaa suurima kaubanduspartneri
ja välisinvestori osalemine selles on loomulik. Meie lähenemine on selge: edukaks olemiseks tuleb kõiki
moderniseerimiseni viivaid viise käsitleda laiaulatuslikult. Tuleb ergutada uuendusi ja ettevõtlust, kuid
tugevdada ka demokraatlikke väärtusi ja õigusriiki. Seetõttu on partnerluslepingu „Partnerlus
moderniseerimiseks” esmatähtsad valdkonnad kohtusüsteemi tulemuslik toimimine, korruptsioonivastane
võitlus ja dialoog kodanikuühiskonnaga.

Nagu minevikus, tõstatasime ka nüüd inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike igapäevase olukorraga seotud
probleemid. 31. mai meeleavaldused Moskvas olid üks näide raskustest, mis seoses põhiseadusliku õigusega
kogunemisvabadusele jätkuvad. Teine murettekitav valdkond on Põhja-Kaukaasia suurenev ebastabiilsus.

Toimunud on aga ka positiivseid arenguid ja oluline on, et me neid tunnustaks: surmanuhtluse moratooriumi
säilitamine ja Euroopa inimõiguste konventsiooni protokolli nr 14 ratifitseerimine. Õigusriigi saavutamise
nimel töötamine ja korruptsioonivastane võitlus aitavad kaasa ka ettevõtlussõbralikemate tingimuste
loomisele. Investeerimisvood Venemaale on vähenenud ja Venemaa mõistab, et investorite ahvatlemiseks
tuleb rohkem teha.

Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ühinemine sobitub reeglitepõhiste protsesside tugevdamise
laiaulatuslikuma strateegiaga. EL toetab Venemaa varast ühinemist ja loodame, et selleks tehtav töö jõuab
varsti lõpule.

Poliitilised kohustused avatud kaubanduse suhtes tuleb muuta reaalsuseks. Venemaa, Kasahstani ja Valgevene
vahelise tolliliidu rakendamine on andnud põhjust mõningaseks muretsemiseks. Tolliliit kui selline ei ole
probleem – ka EL on tolliliit –, kuid meid paneb muretsema see, kui tolliliit kaubanduse arendamise asemel
pigem seda takistab, nagu antud tolliliidu puhul tegemist on.

Energiateemal keskendusid meie arutelud füüsilisele infrastruktuurile, meie energiasuhete õiguslikule alusele
ja energiatõhususele. Ka partnerluslepingul „Partnerlus moderniseerimiseks” on siin suur osa. Meie uues
kokkuleppes peavad olema kindlad energiasätted, mis kajastavad energiaharta lepingu põhimõtteid.
Rõhutasime ka seda, et näeme energiahartas kõige loomulikumat foorumit, kus arutada ettepanekuid
mitmepoolseks energiajulgeoleku raamistikuks.

Energiatõhusus ja kasvuhoonegaaside vähendamine on kliimamuutusevastase võitluse võti. Julgustasime
Venemaad eesmärkide suhtes ambitsioonikam olema (praegu on need võrreldes 1990. aastate tasemetega
15–20%) ja jätkame oma püüdlusi Cancúni suunas liikudes.

Viisateemal on Venemaa huvitatud asjade kiirest arengust, kuid mõistab selle tundliku teema sisekonteksti
Euroopa Liidus. EL rõhutas vajadust liikuda edasi vähehaaval, olles orienteeritud tulemustele: oleme
kavandanud selles suhtes konkreetse ettepaneku ning vaatame veel kord läbi ka viisamenetluse lepingud.
Loodame, et Poola ja Leedu sõlmivad kahepoolsed kohaliku piiriliikluse lepingud, mis aitavad Kaliningradis
elavaid venelasi.

Arutasime ka kriisiohje koostööd, kus mõlemad pooled tõstsid esile operatsioonide EUFOR Tchad ja EU
Navfor Atalanta häid kogemusi. Leppisime kokku, et võiksime sellist koostööd edasi arendada. Venemaa
edastas konkreetsed ettepanekud, mille me läbi vaatame. Loomulikult peab jääma puutumatuks ELi otsuste
tegemise sõltumatus.

Tippkohtumine oli võimalus arutada ka mitmeid rahvusvahelisi küsimusi: Kesk-Ida rahuprotsess, Iraani
tuumaprogramm, Afganistan/Pakistan, Kosovo, idanaaberlus ja Euroopa julgeolek laiemas mõistes. Mul oli
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hea meel ühisavalduse üle, mille tegin koos välisminister Lavroviga Iisraeli sõjaväelises operatsioonis Gaza
suunas sõitva laevastiku vastu elu kaotanute kohta.

Siiski, ja seda oli ka oodata, erinesid meie seisukohad Gruusia, Kosovo ja Moldova suhtes, mille kohta kuulsime
Venemaa hästiteatud seisukohti.

Elmar Brok, fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Paruness Ashton! Head kolleegid! Tänan väga
paruness Ashtonit tema avalduse eest ja ka viisi eest, kuidas tippkohtumine korraldatud oli! On saanud
selgeks – ja sellest kõneldi ka tippkohtumisel –, et inimesed muretsevad paljude Venemaal toimuvate arengute
pärast, mis on seotud õigusriigiga ning teatud kohtuasjade ja meeleavaldustega. Üks paljudest murettekitavates
tõsiasjadest on see, et näiteks Gruusia suhtes ei ole veel kehtestatud rahvusvahelise õiguse põhimõtet. Selles
suhtes on oluline tunnustada saavutatud edu ja sellele aitab kindlasti oluliselt kaasa ka partnerlusleping
„Partnerlus moderniseerimiseks”.

Esmatähtis on, et oleme teadlikud Venemaa strateegilise tähtsuse ulatusest meie jaoks. Meil on majandus- ja
energiavaldkonnas märkimisväärsed ühishuvid. Minu jaoks tundub väga oluline, et olime suutelised jõudma
ühisele seisukohale 5+1 läbirääkimistel Iraani ja ÜRO resolutsiooni suhtes ning ka teiste teemade kohta.
Usun ka seda, et edu saavutamiseks on ülioluline muuta intensiivsemaks töö Lähis-Ida nelikuga.

Siiski on küsimus ka Venemaa usaldusväärsuses, kui küsimus on selles, kas saame minna edasi läbirääkimistega
uue partnerluse ja koostöölepingu üle ja kuidas hõlmata sinna nelja peamise valdkonna poliitika ja inimõiguste
küsimused. Nagu juba öeldud, on paljudele meist tähtsad põhiküsimused, mida siiani on kaetud energiahartaga,
mida kohaldatud ei ole. Venemaa peab olema valmis, et teha sellised lepingud õiguslikult siduvaks. Samamoodi
peab riik olema ka valmis suhtuma tõsiselt Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) läbirääkimistesse ja
WTO liikmelisuse suunas tehtavatesse sammudesse, juhul kui tahab rahvusvahelisel areenil täielikku rolli
mängida. Selles suhtes ei ole Kasahstani ja Valgevene tolliliit hea näide. Usun siiski, et need rahvusvahelised
sidemed on olulised, eriti mis puudutab G20 kohustuste usaldusväärsust.

Arvan, et on õige viisaküsimusega edasi tegeleda. Peame aga tegema selgeks, et see peab olema kooskõlas
meie idanaabrite viisamenetluste muudatustega, sest nemad ei pea selle tulemusena kannatama. Euroopast
Ukrainasse Vene passiga reisimine ei tohiks olla lihtsam kui Ukraina passiga. Ma loodan, et keskendute selles
suhtes ajastusele.

Adrian Severin, fraktsiooni S&D nimel. – Austatud juhataja! ELi-Venemaa suhted on tugevalt strateegilised,
mida ei iseloomusta mitte ainult meie majandushuvi, vaid ka tiheda koostöö eesmärk mitmetes
rahvusvahelistes valdkondades. Geograafiliselt on Venemaa Euroopa Liidu lähim naaber ning jätkab nii
Euroopa-Aasia kui ka Euroopa-Atlandi ruumis eesvõitleja rolli mängimist.

Saab rääkida ka ELi-Venemaa vajaduste ja ressursside teineteise täiendavusest ja ka teatud üleilmse tähtsusega
eesmärkide kokkulangemisest või sarnastumisest.

Tuleb mõista, et ebastabiilne ja haavatav sisetülidest mõjutatud Venemaa kujutab Euroopa Liidule probleemi,
samas kui vastupidisel juhul seistakse stabiilsuse eest. Ma loodan ka, et Venemaa mõistab, et julgeoleku
seisukohalt on parem stabiilne naabrus, mitte vastupidi.

ELi-Venemaa strateegiliste suhete raamistikus tuleb kavandada meetmeid mitmel tasandil. Partnerlus
moderniseerimiseks on tõesti tähtis, sest see aitab luua usaldust, vastastikust sõltuvust ja sarnastumist
Venemaaga laialdastes ühishuvide valdkondades. Siiski tuleb kaaluda ka WTOga ühinemise partnerlust,
mille kaudu Venemaa võiks WTOga liitumisel saada kasu Euroopa Liidu lihtsustatud sissepääsuteest.

Oluline on energiaühendus. See peaks hõlmama ka kolmepoolset koostööinstrumenti transiitriikidega.
Võib-olla peaksime koos Ameerika Ühendriikidega pidama ka kolmepoolseid läbirääkimisi Euroopa ja
maailma julgeolekukokkulepete uuendamiseks, et rajada volituste ja subsidiaarsuse kaudu üleilmne
tasakaalumehhanism, mille raames lähenetakse inimõigustele õigest vaatenurgast. Me ei tohi kasutada
inimõigustealaste dialoogi poliitilise tööriistana, vaid peaksime tegema sellest tõelise poliitilise koostöö ja
tõelise institutsionaalse koostalitlusvõime aluse.

Kristiina Ojuland, fraktsiooni ALDE nimel. – (ET) Lugupeetud eesistuja, kõrge esindaja! Rostovis Doni ääres
toimunud Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine püstitas lootusi läbimurde osas omavahelistes suhetes,
eriti mis puudutab majanduskoostööd ja ka laiemalt rahvusvahelist koostööd koos Venemaaga. Kuid seejuures
peame oluliseks, et suhete arendamisel ei jääks kõrvale demokraatia, inimõiguste, kodanikuvabaduste ja
õigusriigi põhimõtete rõhutamine.
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ALDE toetab moderniseerimisprogrammi, mille eesmärgiks on Venemaa majanduskeskkonna
mitmekesistamine ja Euroopa Liiduga kaubandussuhete arendamine. See eesmärk on saavutatav juhul, kui
Venemaa teeb kõik endast oleneva oma majandus- ja õiguskeskkonna korrastamiseks. Meie jaoks on Venemaa,
Kasahstani ja Valgevene vahel sõlmitud tolliliit märgiks, et Venemaa ei soovi lähiajal WTOga liituda, mis
omakorda peletab võimalikke investoreid temast teemale. Mis puudutab välisinvesteeringuid Venemaale,
siis siinkohal soovime näha õiguskindlust, olgu selleks sektoriks energia või mõni teine valdkond.

Venemaa poolt soovime näha senisest suuremat valmisolekut parandada koostööd piiriületuses kaupade
veol, kuid peame ka mõistlikuks viisarežiimi lihtsustamist Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, kuid selle
saavutamiseks peab Venemaa tegema konkreetseid ja praktilisi samme. Energiajulgeoleku osas peab ALDE
fraktsioon väga tähtsaks jätkata Venemaaga läbirääkimisi ja saavutada kokkulepe, mis tugineb energiaharta
põhimõtetele ning tagab tarbijatele varustuskindluse.

Me tervitame inimõiguste konventsiooni 14. protokolli ratifitseerimist ja surmanuhtluse moratooriumi
säilitamist Venemaal, kuid tuletame meelde, et seni on täitmata kohustused, mis puudutavat Gruusiat. Samuti
soovime näha Venemaa-poolset ausat koostööd Moldova ja Lõuna-Kaukaasia konfliktide lahendamisel.

Lõpetuseks tulen veel kord tagasi põhiväärtuste juurde. ALDE sooviks on arendada Venemaaga pikaajalist
partnerlust igas valdkonnas, kuid me ei saa taluda oma partneri puhul kõrvalekaldeid, mis rikuvad õigusriigi
ja demokraatia põhimõtteid. Ükski majanduslik hüvis ei saa olla tähtsam väärtustest, mida Euroopa Liit
esindab. Kõnekaks näiteks, kuidas Vene Föderatsioon on õigusriigi põhimõtetest kõrvale kaldunud, on
Mihhail Hodorkovski teine kohtuprotsess, millele on tähelepanu juhitud ka ALDE fraktsiooni poolt esitatud
muudatusettepanekus number 5, mida palume kolleegidel toetada. Aitäh.

Werner Schulz, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (ET) Austatud juhataja! Head kolleegid! Meie ees laual on vilets
resolutsioon ELi-Venemaa mitteotsustava tippkohtumise kohta. Arvestades president Medvedevi püüdlusi
Venemaad moderniseerida, peame talle jätkuvalt selgitama, et moderniseerimine ei ole ainult tehniline.

Kuigi mõistame täielikult, et Venemaa tahab arendada nanotehnoloogiat ja rajada oma Silicon Valley’, nõuab
moderniseerimine ka aktiivset ja elujõulist kodanikuühiskonda, kus saab loov olla. Peame pakkuma Venemaale
täielikku sellist liiki moderniseerimise partnerlust, mistõttu on oluline puudused ületada ja probleeme
käsitleda. Oleme tänulikud Euroopa Ülemkogu presidendile Van Rompuyle, kes seda Rostovis tegi, ja paruness
Ashtonile tema püüdluste eest viimasel tippkohtumisel.

Seda tuleks aga kajastada ka meie resolutsioonis. Oleme seetõttu kavandanud neli muudatusettepanekut ja
ma palun teil neid toetada. Muudatusettepanekud puudutavad poliitilise tagakiusamise lõpetamist,
karistussüsteemi arendamist, Sergei Magnitski surma uurimist, Mihhail Hodorkovski ja Platon Lebedevi
vabastamise taotlust, Põhja-Kaukaasia konflikti lõpetamist ning Venemaa põhiseadusega tagatud
kogunemisvabaduse kasutuselevõtmist. Välisvabadus ehk viisanõude kaotamine peab käima käsikäes
riigisisese vabadusega. Oleme veendunud, et Venemaa vabadus peab olema jagamatu.

Charles Tannock, fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Arvestades Venemaa füüsilist lähedust ELiga
ning selle miljardidollarilist majandust ja tohutuid loodusvarasid, eelkõige maagaasi, on ELi strateegilised
suhted Venemaaga eluliselt olulised. Minu fraktsioon tunnistab, et Venemaal on ÜRO Julgeolekunõukogu
püsiliikmena rahvusvaheline põhiroll. Põhja-Korea olukorra suhtes ning ka neliku kaudu Lähis-Ida protsessi
suhtes on eriti oluline roll etendada Venemaal, et veenda Iraani, et see oma tuumarelvade programmist
hoiduks, ja Türgit, et see avaks oma piirid Armeeniaga.

Minu südamele kallis riigis Ukrainas on president Janukovitši valimine Moskva ja Kiievi vahelisi eelnevaid
pingelisi suhteid märkimisväärselt arendanud, kuid vastupidist otsust pikendada Venemaa Krimmi
mereväebaaside rendilepingut ei tuleks võtta märgina, et Ukraina on Euroopa Liidu hüljanud ja emakese
Venemaa rüppe täielikult tagasi pöördunud. Eelkõige ei saa me tunnistada Venemaa välisministri Sergei
Lavrovi seisukohta, et kui Ukraina ükskord Euroopa Liiduga ühineb, siis ei ole see Venemaale eluliselt tähtis
riigisisene huvi. President Janukovitši võit on vaid väike ja vähemalt pooled ukrainlased toetavad Ukraina
tihedamaid suhteid Euroopa Liiduga. Meie kohustus on nende püüdlustele positiivselt vastata – me ei saa
neid ignoreerida.

(Istung katkestati)

16-06-2010Euroopa Parlamendi aruteludET30



6. Tervitus

Juhataja. – Head kolleegid! Mul on hea meel teile öelda, et parlamentidevaheliste kohtumiste raames viibib
29. Euroopa Parlamendi ja Hiina parlamentidevahelise kohtumise puhul Euroopa Parlamendis mõned päevad
töövisiidil Hiina Rahvavabariigi rahvakongressi delegatsioon. Sooviksin südamest tervitada kõiki delegatsiooni
liikmeid!

Selle 29. kohtumise kaaspresidendid on vastavalt Hiina Rahvavabariigi rahvakongressi väliskomisjoni
aseesimees Zha Peixin ja Euroopa Parlamendi liige Crescenzio Rivellini.

Euroopa Parlamendil on hea meel, et selline juba mõnda aega toimunud korrapärane dialoog aset leiab. Uue
kohtumisega tugevdatakse meie parlamentide suhteid ning seal on võimalik arutada laiaulatuslikku
teemaderingi, mille suhtes ELil ja Hiina Rahvavabariigil ühishuvid on.

Tahan mõlema delegatsiooni liikmetele öelda, et nii juba peetud kui ka täna toimuvad kohtumised annavad
aktiivse panuse meie kahe institutsiooni lähendamisse.

7. ELi-Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused (arutelu jätkamine)

Juhataja. − Jätkame arutelu komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avalduse ELi-Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järelduste kohta.

Helmut Scholz, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) Austatud juhataja! Paruness Ashton! Arutame Euroopa
Liidu ja Vene Föderatsiooni suhteid Euroopa Parlamendis sageli. Allkirjastasin oma fraktsiooni nimel
parlamendi ühise resolutsiooni ettepaneku vaatamata sellele, et hiljutise Euroopa Liidu ja Venemaa
tippkohtumise tulemustega seotud seisukohti oli seal kajastatud piiratult.

Tahan öelda aga veel järgnevat: see oli esimene kohtumine pärast Lissaboni lepingu jõustumist, mistõttu
lootis Venemaa Euroopa Liidult rohkem otsustavust. Venemaa jaoks on EL loomulik strateegiline partner,
millega ta jagatud väärtuste tõttu seotud on. Sellega seoses tahan kõigile meelde tuletada, et 2010. aasta
veebruaris oli Venemaa viimane Euroopa Nõukogu 47 liikmest, kes Euroopa inimõiguste konventsiooni
ratifitseeris. See näitab selgelt, et Venemaa jagab Euroopa Nõukogu põhiväärtusi. Eelkõige lootis Venemaa
saavutada edu viisanõudest loobumisel. Need läbirääkimised on kestnud juba seitse aastat ja ikka veel ei ole
konkreetseid tulemusi.

Olen väga nõus, et esitatud partnerlusleping „Partnerlus moderniseerimiseks” on samm strateegilise partnerluse
lepingu suunas. Minu arvates sellest aga ei piisa, sest näiteks vastavalt Euroopa Reformikeskusele eeldatakse,
et Euroopa tehnoloogiaid ei kohaldata nendele projektidele, kus osaleb Venemaa. Selles suhtes on Euroopa
Liit olnud liiga lühinägelik ja maganud maha paljud koostöövõimalused, eelkõige väikese ja keskmise
suurusega ettevõtete puhul, ja seega ka paljud usalduse rajamise võimalused.

Miks on need aastaid aset leidnud kohtumised nii sisutühjad? Minu arvates tuleb pidada silmas seda, et
mõlema poole ees seisev kõige tõsisem väljakutse on jätkuvalt vastastikuse usalduse puudumisest ülesaamine.
Liiga palju on ilukõnet ja väga tihti puuduvad tõsised projektid, mis võiksid anda tõelise panuse usalduse
rajamisel poliitilise, majandus-, sotsiaalse ja kultuurielu kõigis valdkondades.

ELi ja Venemaa konstruktiivse suhte, mille eesmärk on olemasolevate probleemide lahendamine, põhiaspektid
on energia ja keskkond Me räägime kõik liiga sageli sellest, et energiapoliitika on strateegiline koostöövahend
ja positiivne näide usalduse rajamisest, kuid just energiavaldkonnas on sageli möödarääkimisi ja
tegematajätmisi. Peame selle olukorra lahendamiseks võtma otsustavaid meetmeid!

Fiorello Provera, fraktsiooni EFD nimel. – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Venemaa on Euroopa
Liidule väga oluline strateegiline partner ja seetõttu on laiaulatusliku partnerluse ja koostöölepingu
saavutamine väga tähtis.

Koostööleping on meie välispoliitika prioriteet, sest sellega rajatakse asjakohane foorum kõikehõlmavaks
koostööks Moskvaga. Pean silmas kahepoolseid kaubandussuhteid, viisanõuete liberaliseerimist, ebaseadusliku
sisserände kontrollimist, võitlust terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja kliimamuutustega eriti pakiliste
küsimuste kaudu, nagu Iraani tuumaprogramm, Kaukaasia patsifitseerimine ja Kesk-Ida rahuprotsess.

Energiavaldkonnas peaks Euroopa Liit loobuma teatud eelarvamustest ning võtma pragmaatilisema ja
terviklikuma lähenemisviisi. Kui tahame lahendada energiavarustuse kindluse küsimust, peame tunnistama
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gaasijuhtme South Stream projekti lisaväärtust turvalise transpordiviisi ja küllusliku energia tagamise kujul,
mis on järgnevatel aastatel majanduse elavdamiseks vajalikud.

Suhetes sellise olulise partneriga nagu Venemaa peab Euroopa tegutsema kahel eri tasandil: arutama ühelt
poolt ideaalsete ja ideoloogiliste väärtuste üle ja võtma teiselt poolt praktilise lähenemisviisi, mida
riikidevahelisteks suheteks vaja on.

Jean-Marie Le Pen (NI). – (FR) Austatud juhataja! Paruness Ashton! Mul on hea meel selle üle, kuidas
partnerluslepingu „Partnerlus moderniseerimiseks” algatamine asjad uuel viisil liikuma pannud on, ja ka selle
pragmaatilisuse üle. Kui selle uue partnerlusega isegi muud ei saavutata, siis vähemalt aitab see rõhutada,
kui vältimatu geopoliitiline partner Venemaa Euroopa Liidule on. Mul on hea meel ka positiivsete
kommentaaride üle kriisiohjealase koostöö suhtes Venemaaga.

Mul on aga mõned kommentaarid. Liidu nõudmisi tõstetakse alati esile, kuid tundub, et selle partneri huve
või seisukohti alahinnatakse või lükatakse süsteemselt kõrvale, olgu see siis energiavaldkonnas või viisis,
kuidas analüüsitakse idapartnerlust ja liidu lähinaabrite püüdlusi Atlandil.

Kommenteeriksin ka seda, et mõnede liikmesriikide seisukohtade jäikus ja mürgisus, kuidas inimõiguste
rikkumised hukka mõistetakse, tundub kehtivat vaid Venemaa suhtes. Euroopa minimaalsete sotsiaalnõuete
seisukohast on kommentaarid tsiviliseeritumad ja diplomaatia summutatum näiteks Hiina ja tema süsteemsete
õigusriigi rikkumiste suhtes seoses ainuüksi tohutu Laogai sunnitöölaagriga, samal ajal kui Prantsusmaa või
Euroopa töölised on töötud.

Lubage mul teile meelde tuletada mõttetera „ad augusta per angusta” (Läbi kitsuste ülevuse poole!), sest just
nii näen ma Venemaa tänaseid püüdlusi, mis on vabad riiki mitmeid aastakümneid kurnanud marksistliku
kuritegevuse mürgist. Praegusel Vene Föderatsioonil on õnnestunud vaatamata märkimisväärsetele raskustele
ja probleemidele, mis veel lahendada tuleb, rahva selg jälle sirgu ajada.

Palun seetõttu nn ülieurooplastelt veidi tagasihoidlikkust, eriti seetõttu, et hoolimata üha kulukamatest
viisidest ning Lääne-, Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikide jätkuvast domineerimisest ei saavuta Euroopa üliriik
ühtegi oma eesmärkidest.

Pean teile meelde tuletama ka seda, et praegune parlamendi koosseis pidi andma andeks rohkem patte
kommunistlikule Nõukogude Liidule kui Venemaale. Lisaks on tihti ühenduses samad inimesed, kes minevikus
agiteerisid Lääne ühepoolset desarmeerimist ja Mihhail Gorbatšovi osalemist ning tunnevad nüüd kõige
õigustatumat nördimust ja suurimat ülikombelisust Euroopa Liidu ja Venemaa partnerluse suhtes.

Sellega seoses pean teile rääkima, kui te seda veel ei tea, uutest ajaloolistest asjaoludest, mis on tulnud ilmsiks
julge Pavel Stroilovi säilitatud salajaste Nõukogude arhiivide pideva tõlkimise tulemusel. Need arhiivid on
juba pakkunud ja pakuvad ka tulevikus ebameeldivaid üllatusi neile, kes propageerivad ainukest lubatud
arvamust külma sõja lõpu tegelikkuse kohta: kes Mihhail Gorbatšov tegelikult oli ja praeguste nn ülieurooplaste
võimude väärteod, kes sel ajal entusiastlikult teatud Nõukogude projekte ellu viia tahtsid.

Riskides end korrata, ütlen, et Venemaa on Euroopa riikidele ülioluline strateegiline partner ja peame suhteid
mõlema poole kasuks tugevdama. See riik on kultuuriliselt, tsivilisatsioonilt, ajaloolt, geograafialt, vastastikuste
huvide ja jagatud ohtude osas meile palju lähemal kui teatud riigid, millel te Euroopa Liiduga ühineda
võimaldate.

Ria Oomen-Ruijten (PPE). – (NL) Austatud juhataja! Head kolleegid! Paruness Ashton! Alustuseks tahan
tänada oma kaasparlamendiliikmeid, kes on minuga hea ja selge resolutsiooni koostamiseks koostööd teinud!
Selles resolutsioonis on tugevalt kritiseeritud Doni-äärses Rostovis toimunud tippkohtumist. Nagu mõned
kommenteerijadki, peame viletsa tulemuse põhjuseks Venemaa eelistust tegeleda Euroopa Liidu asemel
kahepoolselt liikmesriikidega, sest Venemaa arvates ei väljenda me end veel ühel häälel. Kuidas tajusite sellel
tippkohtumisel koostööd? Kas teie arvates õnnestus teil seal tegelikult Euroopa häälel kõneleda?

Mul on neli spetsiifilist küsimust. Kas partnerluslepingut sel tippkohtumisel üldse arutati? Usun, et ülitähtis
on sõlmida laiaulatuslik õiguslikult siduv leping, mis on enam kui ainult majanduskoostöö või uued
energialepingud. Partnerluslepingu olulised osad peavad aga olema ka demokraatia ja inimõigused. Kas see
uus partnerlusleping on teie või Venemaa jaoks prioriteet?

Mis puudutab partnerluslepingut „Partnerlus moderniseerimiseks”, siis tunnen end Euroopa Parlamendi
liikmena sellest kõrvalejäetuna. Koostöölepingute sõlmimine on õige, kuid uus moderniseerimise tegevuskava
on särav näide ebamäärasusest. See ei olnud ainuke algatus, mida ma teiega eelnevalt arutada oleksin tahtnud,
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sest seoses Venemaa majanduse moderniseerimisega tunduvad mulle palju tähtsamad Maailma
Kaubandusorganisatsioon (WTO), energiaharta ja korruptsioonivastane võitlus.

Meil on Venemaaga neli n-ö ühisruumi: kas uus moderniseerimise tegevuskava ei ole mitte sama, kui meie
eelmine leping nelja ühisruumi kohta?

Resolutsioonis peame keskenduma iga hinna eest tugevalt inimõiguste poliitikale, mida te mõlemad ka
teinud olete. Kavandatud on ka mitmeid muudatusettepanekuid. Minu arvates oleks parem käsitleda neid
raportis Venemaa kohta.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Austatud juhataja! Paruness Ashton! Tänan teid väga selge ja avatud raporti
eest, millega näidati, kui oluline on partnerluse algatamine Venemaaga! Mina sooviksin näha strateegilise
partnerluse arenemist. Pean aga ütlema ka seda, et Venemaa on partner, kes kahjuks alati kõigi lepingute ja
kokkulepete tingimusi ei täida, näiteks Gruusia juhtumi puhul. Ühena nendest, kes Gruusia tegevust viimase
sõja ajal põhjalikult kritiseeris, kahetsen ma, et Venemaa ei pea kinni Gruusiaga sõlmitud lepingutest, sest
see nõrgendab Venemaa positsiooni ja riigi võimalusi selles piirkonnas rahusobitajana tegutseda.

Tavaolukorras oleks Venemaa kaasatud ka Kõrgõsztani väga kriitilise olukorra lahendamisse. Õnneks on
Venemaa teinud selgeks, et soovib seal osaleda vaid ÜRO liikmena. Selles valdkonnas peame oma seisukohti
Venemaale väga selgesti väljendama. Soovime Venemaad oma strateegiliseks partneriks, kuid see peab järgima
ÜROs koostatud ühiseeskirju ja Euroopa Liiduga sõlmitud lepinguid.

Mul on väga hea meel positiivsete arengute üle Ukraina ja Venemaa suhetes. Siiski ei takista – ega tohi takistada
– see Euroopa Liidu suhetel Ukrainaga pidevalt arenemast. Need kaks asja ei ole üksteist välistavad.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). – (DE) Austatud juhataja! Paruness Ashton! Minu fraktsioon nõustub
sellega, mida Hannes Swoboda äsja ütles. Sooviksime Venemaaga strateegilist partnerlust. Arvame aga ka
seda, et sellist partnerlust meil ei ole ja seda lihtsalt seetõttu, et veel ei ole võimalik arendada strateegilist
partnerlust nende väärtuste alusel, mida me praegu Venemaaga ei jaga. Sellele vaatamata usun, et lootust
on. Paruness Ashton! Ma arvan, et olemasolevad lootusrikkad märgid kujutavad teie ametiaja jooksul
märkimisväärset võimalust, mis teie eelkäijale võib-olla saadaval ei olnud.

Näen Venemaal läänepoliitikat, mis on eelnevatest poliitikasuundadest konstruktiivsem. Märkimisväärne
samm edasi on piiritüli lahendamine Norraga Arktikas, mis puudutab toorainete peamisi lademeid. Lepingu
sõlmimine Ukrainaga Sevastoopoli mereväebaasi ja gaasitarnete kohta on teine üllatav samm, mis muudab
loodetavasti stabiilsemaks ka Euroopa Liidu gaasitarned. Veel üks märkimisväärne samm on leppimine
Poolaga Smolenski tragöödia küsimuses. Need asjad on kõik tõeliselt märkimisväärsed. Ei tohi unustada
mainimast ka midagi tõeliselt ootamatut: Venemaa riigitelevisioonis on näidatud Andrzej Wajda filmi „Katõn”
kaks korda põhieetriajal. See näitab Venemaa uut suhtumist ja annab tulevikuks lootust.

Läänepoliitika on pannud Venemaa ka mõistma, et selle tegelikud probleemid peituvad lõunas ja idas. Selles
suhtes on mainitud nii Kõrgõsztani kui ka Iraani. Võib-olla on selle läänepoliitika osa ka Venemaa
hääletusharjumused ÜRO Julgeolekunõukogus Iraani-vastaste sanktsioonide suhtes. Kokkulepe uue
strateegilise relvastuse vähendamise lepingu üle on kindlasti selle tulemus. Lootust tõepoolest on. Võime
loota suhete arenemist ja jätkuvat edu strateegilise partnerluse suunas liikumisel.

Heidi Hautala (Verts/ALE). – (FI) Austatud juhataja! Tänan siiralt kõrget esindajat, kes külastas Doni-äärset
Rostovit, ja kogu ELi inimõiguste töörühma! Mul on väga hea meel nende küsimuste tõstatamise üle, sest,
nagu juba öeldud, on näha positiivseid märke, kuid ka murettekitavaid asjaolusid. Minu arvates peab Euroopa
Parlament need probleemid homses resolutsioonis selgelt esile tooma, nagu juba öeldud. Parlament, komisjon
ja nõukogu on teinud suurepärast koostööd ja nii peame inimõiguste küsimuste suhtes ka jätkama.

Sellega seoses tahan tänada ka volinik Malmströmi, kes tõstatas oma aruteludes Vene kolleegidega väga
olulise inimõiguste juhtumi küsimuse. Volinik mainis advokaat Sergei Magnitski juhtumit, mis on šokeeriv
näide sellest, kuidas keegi, kes inimõiguste eest seisab, oma elu kaotada võib.

Me ei saa silmi kinni pigistada ka asjaolu ees, et kui Doni-äärses Rostovis toimus ELi-Venemaa tippkohtumine,
takistati valitsusväliseid organisatsioone kogunemast ja meelt avaldamast. Nemad toetusid vaid Venemaa
põhiseaduse artiklile 31, millega tuleb tagada kogunemisvabadus.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Moskva on mõistnud, et ilma moderniseerimise ja kõikehõlmava
juurdepääsuta Lääne tehnoloogiale ei ole tal võimalik arengu mõistes Euroopa keskmist saavutada. Euroopa
Liit peab sellest kasu lõikama. Seda aga ei toimu, nagu näitab Doni-äärses Rostovis toimunud ELi-Venemaa
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tippkohtumise üsna kehv tulemus. See jääb nii seniks, kuni liit riskib võtta Venemaaga läbirääkimistes
väärtuste ja põhimõtete üle karmima suuna. peame seetõttu ütlema selgelt, et Venemaa ja liidu uude
partnerluse ja koostöölepingusse tuleb hõlmata siduv inimõiguste osa ja et ilma demokratiseerumata Venemaa
moderniseeruda ei saa.

Seetõttu peab parlament väljendama oma resolutsioonis kahetsust tippkohtumisel osalenud Euroopa Liidu
esindajate reaktsiooni puudumise pärast Moskvas ja Sankt Peterburis 31. mail aset leidnud jõhkra
politseiaktsiooni üle. Sellest ei piisa, et Venemaa inimõiguste organisatsioon Memorial siin parlamendis
heaks kiidetaks ja talle Sahharovi auhind antaks. Mõnda väärtust tuleb kaitsta ka tegutsedes.

(Aplaus)

Bastiaan Belder (EFD). – (NL) Austatud juhataja! Juba alates tsaar Peeter Suure ajast on Venemaa ja Euroopa
mõistet „moderniseerimine” erinevalt tõlgendanud ja kohaldanud: materiaalne lähenemine versus
laiaulatuslikum tõlgendus, kuhu on hõlmatud nii materiaalsed kui ka mittemateriaalsed aspektid.

Seda tõestas veel kord viimane, kuu alguses Doni-äärses Rostovis toimunud ELi-Venemaa tippkohtumine.
Pärast partnerluslepingut „Partnerlus moderniseerimiseks” allakirjutamist teatas president Medvedev, et
mõistis seda peamiselt tehnokraatilises tähenduses. See jätab Euroopa institutsioonidele olulise ülesande
kutsuda Venemaa juhte arvestama tegeliku sotsiaalse moderniseerimise üliolulist mittemateriaalset aspekti:
põhiõiguste säilitamine vabas kodanikuühiskonnas.

Venemaa inimõiguste volinik Vladimir Lukin on murettekitavalt kritiseerinud seda, et Vene Föderatsiooni
Föderaalse Julgeolekuteenistuse uued mandaadid osutavad teises ehk vales suunas. Ta hoiatab õigustatult
riigi institutsioonide bumerangiefekti eest. Lukini seisukoht väärib märkimisväärset toetust, sest peaminister
Putini mudelit ei saa selles piirkonnas ega Ukrainas matkida.

Krzysztof Lisek (PPE). – (PL) Läbirääkimised Venemaaga on väga positiivne näitaja. Peame Venemaaga
dialoogi juhtima – seda toetavad kõik mõistlikud inimesed. Dialoogi Venemaaga toetab ka Euroopa Parlament.

Venemaa muutub, vähemalt me loodame seda. Loodame – nagu president Medvedev ütles –, et Venemaal
hakkab valitsema seadus ja et Venemaale või Venemaaga kaubandusse investeerivad Euroopa Liidu äriinimesed
saavad arvestada sealse õigusliku olukorraga, mis aitab nende tegevusele kaasa, mitte ei takista seda. Kahjuks
on senini palju näiteid Venemaa õiguslikest probleemidest. Venemaaga arutledes peame seda meeles pidama
ja nendest kõnelema.

Loomulikult oleme rõõmsad, et Venemaa teeb terrorismivastases võitluses ja maailma julgeoleku alal koostööd
Euroopa Liidu liikmesriikide, NATO, Ameerika Ühendriikide ja ÜROga, kuid ilmselgelt paneb meid muretsema
see, et tegeletud ei ole kõikide probleemidega, mis Venemaal suhetes oma naabritega on. Meile teeb muret,
et Venemaal on veel poliitikuid, kes mõtlevad Vene impeeriumi uuesti ülesehitamisest. Eelkõige nõuab meie
sekkumist ja pidevaid meeldetuletusi Gruusia juhtum.

Knut Fleckenstein (S&D). – (DE) Austatud juhataja! Paruness Ashton! Head kolleegid! ELi-Venemaa
tippkohtumine andis mõistlikke tulemusi, eriti mis puudutab partnerluslepingu „Partnerlus
moderniseerimiseks” üksikasjade täpsustamist. Tervitan väga asjaolu, et selles partnerluses on peetud
esmatähtsaks kodanikuühiskondadevahelist dialoogi.

Euroopa Parlamendi delegatsiooni suhetes Venemaaga juhatajana juhtisin ma mõned päevad tagasi Permis
toimunud töörühma kohtumist spetsiaalselt kodanikuühiskonna arendamise teemal. Oleme taas kord näinud,
kui palju edu Venemaa viimastel aastatel saavutanud on, kuid ka seda, kui palju on veel teha jäänud ja kui
palju saame aruteludesse anda oma isiklike kogemuste, nii heade kui ka halbade põhjal.

Minu jaoks on peamised mõisted „vahetus” ja „liikumine”. Ilma inimeste liikumiseta partnerluslepingut
„Partnerlus moderniseerimiseks” olla ei saa. Sel põhjusel olen ma üsna pettunud, et EL ei ole viisavaba reisimise
valdkonnas eriti palju edu saavutanud. Nüüd peame seadma kindlad eesmärgid, mille saavutamiseks EL ja
Venemaa koostööd teha saavad! See ei tähenda kokkusaamiste graafikuid ja kindlasti mitte sündmuste teatud
tagajärgede jälgimist. Eelkõige tuleb tagada, et me nende küsimuste suhtes ennustatava lähenemisviisi
võtaksime, et kriteeriumid oleksid selgelt määratletud ja et igaüks, sealhulgas Venemaa, saaks olla kindel, et
kui neid tingimusi täidetakse ja spetsiaalsed probleemid on lahendatud, on viisavabadus võimalik.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Austatud juhataja! Liidu suhted Venemaaga peavad olema kahesuunalised.
On ilmselge, et anname Venemaale olulised oskusteadmised tehnoloogiliseks arenguks, samas kui Venemaa
peab tagama nii ELi ettevõtete investeerimisõhkkonna arendamise Venemaal kui ka õigusliku stabiilsuse.
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Kahetsen väga, et tippkohtumisel, mille üle me arutleme, käsitleti asju ühesuunaliselt. Meie tegime oma osa,
kuid nemad ei teinud eriti midagi. Öelgem ausalt, et praeguses ühisresolutsioonis puuduvad viited
konkreetsetele inimõiguste rikkumiste juhtumitele! Parem oleks mainida nimesid ja konkreetseid juhtumeid
– ja neid on olnud palju. Lõpetuseks – kui Angela Merkel ja president Medvedev jõuavad arusaamisele Euroopa
Liidu ja Venemaa poliitilise ja julgeolekukomitee rajamise osas, mida tuleb eraldi mainida –, kas liit avaldab
oma arvamust seal tõesti ühel häälel või on tegemist teatud liikmesriikide häälega?

Francisco José Millán Mon (PPE). – (ES) Austatud juhataja! Euroopa Liidu suhete tähtsus Venemaaga on
ilmselge: tegemist on võimsa naaberriigi, strateegilise majandus- ja energiapartneriga ning julgeolekunõukogu
alalise liikmega.

Tänu uuele strateegilise relvastuse vähendamise lepingule Ameerika Ühendriikidega tundub Venemaa olevat
rahulikum ja kohanenum, olles lahendanud lahkarvamused raketitõrjekilbi üle ja sõlminud kokkulepped
uue Ukraina valitsusega. Lisaks on vähenenud kaks aastat tagasi Venemaa sissetungist Gruusiasse tekkinud
pinged. Selles uues õhkkonnas tervitame kõik Venemaa toetust viimasele julgeolekunõukogu
resolutsioonile 1929 Iraani kohta. Seetõttu on hea aeg Venemaaga suhteid arendada.

Järelikult, paruness Ashton, kahetsen ma tõsiasja, et ei ole saavutatud mingit edu läbirääkimistes Venemaaga
uue partnerluslepingu üle, kus kõigepealt nõutakse Venemaa ühinemist Maailma Kaubandusorganisatsiooniga
– midagi, mida samuti veel selgitatud ei ole.

Head kolleegid! Vaja on ambitsioonikat lepingut, kuhu on hõlmatud ja millega reguleeritakse energia,
investeerimise ja kaubandusküsimusi. Vaja on selgeid õiguslikult siduvaid eeskirju.

Loomulikult nõustun ma sellega, et Euroopa Liit toetab ja aitab Venemaad tema moderniseerimise soovis,
kuid partnerlusleping „Partnerlus moderniseerimiseks”, mis oli viimasel tippkohtumisel rajatud suhte
raamistik, ei peaks olema varem mainitud lepingu alternatiiv.

Mul on kindlasti hea meel asjaolu üle, et eesistujariik hõlmab sellesse partnerlusse kohtusüsteemi tõhusa
toimimise ja suurendab korruptsioonivastast võitlust.

Kokkuvõtteks: soovin ka ühtset tulemuslikku ja sidusat ELi poliitikat ning loodan, et Lissaboni lepingu uued
instrumendid – teie ise, kõrge esindaja, ja Euroopa Ülemkogu alaline president – aitavad meil selle ühtse
sidusa poliitika eesmärgi saavutada.

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Hindan teie pingutusi istungisaali korrale kutsuda, kuid see ei tööta. On
selge, et see tekitab veel suuremat kära. Austatud komisjoni asepresident ja kõrge esindaja! Soovin teid tänada,
et sel kohtumisel meie parlamendi ees avalikult esinete! Jälgisime tulemusi erilise huviga. Vastavalt meie
hinnangule kulges tippkohtumine mõlema poole poolt konstruktiivselt, vähem pingeliselt, realistlikumalt
ja suurema vastastikuse austusega. Arvan, et selline uus õhkkond muudab meie suhted kahtlemata
tulemuslikumaks.

Tõsi on see, et kuigi meie väärtused on veel lahknevad, siis Euroopa Liidu ja Venemaa jagatud ühiseesmärkide
arv üha suureneb, mis tähendab, et saame selles suhtes laiaulatuslikku koostööd teha. Ma ei saa aga nõustuda
oma kolleegidega, kes kavandatavat ja vastuvõetavat resolutsiooni nõrgaks peavad. Teisest küljest on tegemist
tasakaalustatud resolutsiooniga, mida meil pikka aega olnud ei ole, ning seal peegeldatakse selle kohtumise
tulemusi.

Lõpetuseks usun ma, et süvenev dialoog Venemaaga on väga oluline idapartnerlusele, sest see pakub meile
võimaluse lahendada koos mõned selles partnerluses osalevate riikide pikaajalised probleemid.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Head kolleegid! Koostööd Venemaaga tuleb kahtlemata jätkata ja arendada,
kuid uus Euroopa Liidu partnerlusleping peab olema täpsem ja õiguslikult siduv. Moderniseerimise koostöö
peab olema kahepoolne ja proportsionaalne. Inimõiguste allkomisjoni koordinaatorina tahan rõhutada, et
peaaegu kõigi 115 juhtumi korral, kui Venemaa Euroopa Inimõiguste Kohtusse on kaevatud, on riik ka süüdi
jäänud. Vaatama sellele, et süüdiolevad pooled on aeg-ajalt nimepidi identifitseeritud, ei ole neid kohtu ette
toodud ja süütule poolele ei ole makstud hüvitist. Hoopis vastupidi. Sellel aastal sai Venemaa aumärgi näiteks
Nõukogude armee ohvitser V. Kovonov, kes 1944. aastal halastuseta mõrvas ja elusalt põletas rahumeelseid
Läti külaelanikke, sealhulgas raseda naise, ja kelle Euroopa Inimõiguste Kohus sõjakuritegudes süüdi mõistis.
Lisaks ähvardasid prominentsed Venemaa poliitikud seoses sellega Euroopa Inimõiguste Kohut. See näitab
inimõiguste mõiste erinevust meie ja Venemaa vahel ja need küsimused tuleb uues lepingus kindlasti
lahendada. Tänan teid!
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Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Austatud juhataja! Minu arvates oli 5. juunil 2010 toimunud Saksamaa-Venemaa
tippkohtumine tulemustelt ja tagajärgedelt palju olulisem kui Doni-äärses Rostovis toimunud ELi-Venemaa
tippkohtumine. Kindlasti peavad ELi kõrge esindaja ja Venemaa välisminister arutama julgeolekuküsimusi,
sealhulgas Transnistriat, sidusamas ja alalisemas raamistikus, tingimusel et kaks poolt peavad silmas sama
asja, kui üks kõneleb vaidluste lahendamise mehhanismist ja teine ELi-Venemaa julgeolekufoorumist
arvamuste vahetuseks käimasolevate rahvusvaheliste asjade ja julgeolekuküsimuste kohta.

Isegi kui ma rahvusvahelise poliitika professorina tunnustan ja austan seda, et suurriikidele on reserveeritud
võimsad strateegiad, ei saa ma unustada, et sellised üksikasjad, mida iseloomustab kurjus, jäävad sageli
väikeriikide kanda.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Austatud juhataja! ELi-Venemaa tippkohtumisel ei saavutatud paljusid asju.
Eelnevalt kokku lepitud partnerlusleping „Partnerlus moderniseerimiseks” on olemas ainult paberil ja ei ole
selge, kas see põhineb partnerluslepingul või koostöölepingul. Ei ole vaja mainidagi, et selles ei tuvastata
ajavahemikke ega spetsiifilisi projekte. Nagu me kõik teame, on Venemaaga suhte süvendamine meie jaoks
väga oluline, sest Venemaa on Euroopa kõige olulisem partner, eelkõige energiapoliitika osas.

Usun aga, et Venemaaga viisavabaduse sidumine ELi idapartnerlusega hõlmatud teiste riikide viisavabadusega
oleks takistav. Sellelaadseid pöördelisi otsuseid ei saa teha en bloc mitme riigi kohta korraga. 2004. aasta
laienemisel tegime selle vea. On tähtis tagada, et iga üksik liikmesriik kõiki tingimusi täidaks.

Arvestades, et tippkohtumisel arutati Gaza konflikti, Kosovo küsimust ja kriisipiirkondade arvu vähendamist,
tekib küsimus, miks ei käsitletud ka Kõrgõsztani poliitiliselt ebastabiilset olukorda. Kui Kõrgõsztani
riigistruktuurid kokku varisevad, on oht, et sellega tõmmatakse kaasa ka naabruspiirkonnad. See tooks kaasa
probleeme paljudes valdkondades, sealhulgas seoses Nabucco projektiga.

Catherine Ashton, komisjoni asepresident / kõrge esindaja. – Austatud juhataja! Loodan, et selle arutelu
kokkuvõtet kuulata soovijad saavad seda teha.

Keskendun vaid mõnele peamisele punktile, mille mitmed austatud parlamendiliikmed tõstatanud on, ja
alustan partnerluslepingu „Partnerlus moderniseerimiseks” ja poliitilise koostöölepingu suhtest. Rõhutaksin,
et need kaks ei ole üksteist välistavad. Tahaksin koostöölepingu osas näha märkimisväärset edu. Meil on
mõned küsimused, eelkõige kaubanduse ja majanduse valdkonnas, kuid ma ei kahtle, et see leping tuleb
valmis saada koos partnerluslepingu „Partnerlus moderniseerimiseks” lähenemise algatamisega – ja see on
alles algus.

Olen nõus, et selle raames on mõned väga tõsised probleemid, nagu Adrian Severin minu arust juba ütles,
aga nagu ka Alexander Graf Lambsdorff ütles, on see meile tõeline võimalus üritada ja midagi rajada. Jacek
Olgierd Kurski! See ei hõlma inimõiguste küsimusi. Kindlasti ei taha Venemaa vaid tehnilist kasu saavutada.
Kohtusüsteemi reformi osas on see palju laiaulatuslikum. Kui võiksin viidata austatud parlamendiliikmete
tippkohtumisel tehtud avaldusele, siis arvan ma, et leiate arutatava teemaderingi sellega hästi haakuvat.
Bastiaan Belder! Seda vaadates võite ka teie selle väärtusliku leida.

Oma arvamuse ühel häälel väljendamise suutlikkuse osas – nagu Ria Oomen-Ruijten spetsiaalselt mainis –,
oleme olukorras, kus näeme ELi paljudes valdkondades kooskõlastatumalt ja püsivamalt toimimas. Arvan,
et Venemaa naudib ja eelistab võimalust, et ta saab kõigi 27 liikmesriigiga kõneleda. See ei kaldu mitte kunagi
kõrvale tugevatest kahepoolsetest suhetest, mis Venemaal on – ega ei peakski –, kuid on palju teemasid, mitte
ainult kaubandus ja majandus, kus EL 27 on suuteline avaldama Venemaale soovitud mõju, mida üksikud
liikmesriigid ei suuda.

Charles Tannock, Jean Marie Le Pen ja Hannes Swoboda viitasid kahele asjale. Esiteks, mis puudutab kriisiohje
seoseid, siis olen kõnelenud Sergei Lavroviga sellest, kuidas me nendes küsimustes üle kogu maailma
tulemuslikumalt koostööd teeme. Andreas Mölzer! Kõrgõsztan ei olnud tippkohtumise ajal niivõrd
märkimisväärne teema, kui see viimase kahe ööpäeva jooksul olnud on, kuid kindlasti peame nendes
küsimustes Venemaaga ühendust ja oleme nüüd ühenduses ka paljude partneritega. Olen veetnud enamiku
nädalavahetusest telefoni otsas, olles ühenduses Kasahstani ja teistega, et püüda olukorda arendada.

Teiseks kõnelesid paljud parlamendiliikmed, eelkõige Hannes Swoboda ja Charles Tannock, Ukrainast.
Kohtusin eile Ukraina peaministriga just sellepärast, et arutada viise, kuidas arendada Euroopa Liidu ja Ukraina
suhteid. Olen väga teadlik sellest, et Ukraina on meile oluline riik. On väga tähtis, et tegutseksime kõiges,
näiteks viisade ja piirkondlike mõõtmete osas – mida Elmar Brok arutelu alguses mainis –, täielikus kooskõlas
meie idapartnerluse naabritega, tagades edasiliikumise viisil, mis neile asjakohatut tasakaalustamatust ei loo.
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Knut Fleckenstein! Kodanikuühiskonna dialoogi kajastatakse avalduses. See on tohutu tähtsusega. Sama
tähtis on minu arvates ka Venemaa samm kaaluda Maailma Kaubandusorganisatsiooniga uuesti ühinemise
võimalust ilma täieliku tolliliiduta, olgu see siis koos Kasahstaniga või ilma. Kohtusin hiljuti asepeaministri
Šuvaloviga, et vaadata, mida me veel selle jaoks teha võime.

Gruusia küsimus on väga tähtis – seda tõstatatakse pidevalt. Tõstatasime selle oma kahepoolsete läbirääkimiste
kõikidel tasanditel. On väga tähtis, et jätkaksime Genfis tööd sellele lahenduse leidmiseks, ja avaldan meie
poolt lugupidamist Pierre Morelile tehtud töö eest.

Lõpuks on sügav ja märkimisväärne põhiteema loomulikult energia, kus peame saavutame tugevad
partnerlused Ukraina ja Venemaaga.

Juhataja. – Ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut(2), mis esitati vastavalt kodukorra artikli 110
lõikele 2.

Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub 17. juunil 2010.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Elena Băsescu (PPE), kirjalikult. – (RO) Doni-äärses Rostovis allkirjastatud koostööleping partnerlusleping
„Partnerlus moderniseerimiseks” paneb aluse Euroopa Liidu ja Venemaa paremale koostööle majanduse ja
investeeringute valdkondades. See võib aidata kaasa Venemaa majandusreformide jätkamisele ja
demokratiseerimisele. Teisest küljest toetame seisukohta, kus Venemaa moderniseerimine 21. sajandil peab
põhinema demokraatlikel institutsioonidel ja väärtustel. Samas ei saa me nõustuda Venemaa esitatud Euroopa
julgeolekulepingu projektiga. See õõnestaks NATO ja OSCEi rolli. Arvan, et viisaskeemist loobumine on
võimalik ainult pärast seda, kui Venemaa on kõik vajalikud tingimused täitnud. Samas soovin juhtida
tähelepanu tõsiasjale, et kui Venemaa kodanikud saavad viisavabalt Euroopa Liitu reisida enne idapartnerluse
riikide kodanikke, saadetakse sellega viimastele negatiivne sõnum. Soovin rõhutada, et Moldova ja Ukraina
vabariigid on viisaskeemist loobumise tingimuste täitmisel märkimisväärset edu saavutanud. Euroopa Liit
peab jätkuvalt idapartnerluse riike toetama.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE), kirjalikult. – (RO) Mul on hea meel ELi-Venemaa tippkohtumise tulemuse
üle, sest tunnen, et asjad liiguvad õiges suunas. Venemaa on võtnud varasemast konstruktiivsema lähenemise,
samas kui ELi poolelt on meid edukalt esindanud paruness Ashton ja Euroopa Ülemkogu president Herman
Van Rompuy. Sooviksin aga, et oleksime oma suhetes Venemaaga veidi ettevaatlikumad. Kahtlemata on
Venemaa peamiselt majanduse, energia ja kaubanduse perspektiivist suure tähtsusega strateegiline partner.
Samas ei tohi me unustada tõsiasja, et Venemaa ei pea ELi tegelikuks partneriks ning tõsisemate probleemide
korral eelistab riik tegeleda eri liikmesriikidega kahepoolsel tasandil. Peame olema järjekindlad ja näitama
Venemaale, et EL saab olla üksmeelne ning et Venemaa peab juhtima läbirääkimisi võrdsetel alustel ELiga,
mitte liikmesriikidega, vältides nii võimalikke ohte, et Venemaa võtab vastu nn jagamise ja domineerimise
strateegiad. Lisaks, tunnistades küll märkimisväärset saavutatud edu, on väga oluline, et EL nõuaks oma
väärtuste järgimist, eelkõige õigusriiki, demokraatiat ja inimõigusi. Lastes nendel väärtustel teist viiulit
mängida, võrdub nende ja meie identiteedi hülgamisega.

András Gyürk Gyürk (PPE), kirjalikult. – (HU) Kaks nädalat tagasi toimunud ELi-Venemaa tippkohtumise
päevakorras olid energiajulgeoleku küsimused vähem tähtsamad kui varem sarnastel kohtumistel. See ei
tähenda, et viimastel kuudel ei oleks märkimisväärseid arenguid toimunud. Hiljuti tõstatati taas Vene Gazpromi
ja Ukraina Naftogazi liitumise küsimus. Ukraina president tegi ettepaneku, et Euroopa Liidu esindajad liitumist
puudutavatest tulevastest aruteludest osa võtaksid. Euroopa Komisjon aga – nagu me uudistest teada saanud
oleme – ei näe põhjust nendel läbirääkimistel osaleda. Vastupidiselt Euroopa Komisjonile usume, et kui meid
on kutsutud, siis peaksid ELi esindajad liitumisega seotud aruteludel osalema, eelkõige sellepärast, et Naftogazi
võrgustikust saadav gaas moodustab viiendiku meie liikmesriikidesse imporditava energia kogutarbimisest.
Seetõttu mõjutab kahe ettevõtte liitumine oluliselt Euroopa energiaturu toimimist ja seega ka
hinnakonkurentsi. Gazpromi ja Naftogazi liitumist ei saa käsitleda vaid kahe ettevõtte siseasjana, sest teame,
et läbirääkimistesse on enne selliseid tehinguid intensiivselt kaasatud ka riikide valitsused. Seetõttu peaks EL
kutsumise korral läbirääkimiste laua taga esindatud olema. Kui EL ei suuda kaasa rääkida otsustes, mis tema

(2) Vt protokoll
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rolli importijana mõjutavad, siis on ühine energiapoliitika vaid kasutu papagoina korrutatud sisutühi
sõnamulin.

Sandra Kalniete (PPE), kirjalikult. – (LV) Euroopa Liidu ja Venemaa suhete arengut takistavad tõsised
probleemid, mis on seotud demokraatia põhiprintsiibi ja inimõiguste rikkumisega Venemaal, kohtute ja
meedia sõltumatusega poliitilisest täidesaatvast võimust, opositsiooni esindajate vastu kasutatavate
sundmeetmete ja seaduste valikulise rakendamisega. Samas tundub, et ELi poliitika rõhuasetus kaldub
ühisväärtustele rajatud strateegiliselt partnerluselt huvidele rajatud pragmaatilise poliitika suunas. Sellise
poliitikasuuna korral on eriti vajalik kõigi liikmesriikide tugev ja ühendatud toetus ja poliitika järjepidev
rakendamine. Mul on hea meel Doni-äärses Rostovis algatatud Euroopa Liidu ja Venemaa partnerluslepingu
„Partnerlus moderniseerimiseks” ning nende kahe poole suhete jätkuva arengu üle. Tahaksin eriti rõhutada
aga seda, et partnerlus peab sisaldama mõjuvõimsat peatükki väärtuste kohta, et kaasata õigusriigist,
demokraatiast, inimõigustest ja põhivabadustest kinnipidamist. Me ei tohi unustada Venemaa ja ELi
energiavaldkonna pidevalt suurenevat vastastikku sõltuvust ega olulisi probleeme, mida eelnevate aastate
energiaga varustatusele vahelesegamine põhjustanud on. Nende probleemide ületamiseks ei vaja me mitte
ainult Euroopa Liidu õigusakte gaasitarnete tagamise kohta, vaid ka ELi ja Venemaa koostööd, mis on rajatud
vajalikule, kuid veel sõlmimata ELi-Venemaa lepingule energiaga varustatuse varase hoiatusmehhanismi
kohta. Tahaksin rõhutada, et ELi ja Venemaa koostöö energiaküsimustes peab põhinema energiahartal, mis
tuleb hõlmata uude ELi-Venemaa raamkokkuleppesse, nii et saaksime tagada nähtavad ning vastastikku
austavad eeltingimused investeerimiseks ja turulepääsuks.

Tunne Kelam (PPE), kirjalikult. – Tundub, et Rostovi tippkohtumine ei andnud ühtegi olulist tulemust.
Moderniseerimisprogramm tundub olevat kenasti serveeritud aseaine olulise pikaajalise koostöö puudumisele.
Mitte üheski ametlikus tulemuses ei käsitleta otseselt Venemaa teatud ebaõnnestumist õigusriigi rakendamisel.
President Van Rompuy tõstatas küll inimõiguste küsimuse, kuid ühisseisukohas seda ei kajastata. Järeldus
on kahjuks see, et ametlikult ELi aluseks olevad nn pehmed väärtused jäävad mõjuvõimsate kolmandate
pooltega tegeledes vaid mitteametlikule tasandile. Kui ühisseisukohas viidatakse kodanikuühiskonna rajamisele
ja inimeselt-inimesele kontaktide arendamisele, jääb õhku küsimus: kuidas on võimalik kodanikuühiskonda
ühendada, kui paljud selle aktivistid saavad vaid oma arvamuse avaldamise eest vanglakaristuse või
tagakiusamise osaliseks? Sel põhjusel peab EL oluliselt reageerima 31. mail 40 Venemaa linnas toimunud
kodanike meeleavaldustele, kus kutsuti üles põhiseadusliku kogunemisvabaduse rakendamisele. Kohe pärast
tippkohtumist teatasid Saksamaa ja Venemaa ELi-Venemaa ühise julgeolekukomitee loomisest. Selliste
improviseeritud kahepoolsete kokkulepetega õõnestatakse kolmandate poolte silmis ELi rolli ja usaldusväärsust
ühise välis- ja julgeolekupoliitika juhtimisel vastavalt Lissaboni lepingule.

Jiří Maštálka (GUE/NGL), kirjalikult. – (CS) Vene Föderatsiooni ja Euroopa Liidu 25. tippkohtumine pakub
võimaluse küsida, kas selliste kohtumiste regulaarne toimumine ei vii nende alaväärtustamise ja viletsa
ettevalmistamiseni. Ma ei taha õõnestada ELi ja Venemaa tippesindajate kohtumiste olulisust koostöö
arendamise ja päritud vastastamise harjumuste kõrvaldamisel. Milliseid tulemusi saavutati eelmisel suvel?
See oli esimene tippkohtumine pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist ja Euroopa 2020. aasta strateegia
vastuvõtmist. Ma ei märganud aga, et Brüssel oleks välja pakkunud uusi lähenemisviise. Olid mõned
ebamäärased lubadused aidata Venemaad moderniseerimisel ja deklareeriti, et EL ei pea vastupidiselt USAle
suhteid Venemaaga n-ö taastama, vaid lihtsalt hästi sissetallatud rajal jätkama. Moskva ettepanekud viisavabade
suhete juurutamiseks Venemaa ja ELi kodanike vahel jäid hüüdja hääleks kõrbes. Brüssel ei vastanud midagi
vaatamata tõsiasjale, et kogemused näitavad näljaste sisserändajate ohu puudumist idast ja et praegune
süsteem ei takista rahvusvahelist kuritegevust. Märgin, et Venemaa presidendi viimasel külaskäigul Türki
sõlmiti Venemaa ja Türgi viisavabaduse kokkulepe. Samamoodi on lood ka Venemaa avaldusega Maailma
Kaubandusorganisatsiooniga ühinemiseks. Euroopa Parlament peaks neid kohtumisi ettevalmistavatele ELi
kodanikele meelde tuletama, et Euroopa 2020. aasta strateegia täitmine vajab paremat ettevalmistust.
Soovitaksin kaaluda ühiskohtumiste korraldamist Euroopa Parlamendi liikmete ja Vene Riigiduuma liikmete
vahel, mis aitaks kaasa paremale vastastikusele mõistmisele ja kohtumiste paremale ettevalmistamisele.

György Schöpflin (PPE), kirjalikult. – Venemaal arvatakse ikka veel, et Lääs on peamine vastutaja Nõukogude
Liidu kokkuvarisemise ja Jeltsini valitsusaastate kaose eest. Kuigi Venemaa ees seisab palju kontrollimatuid
probleeme, mis Venemaa Lääne suunas liikuma paneks, püsib Moskva sallimatus ELi vastu. Esiteks on
Venemaa juhid muutnud oma maa energia tootmise riigiks, aga energiaallikate ammendumisega on riigi
majandus sattunud tõsistesse raskustesse. Ülemaailme finantskriis on viinud energiahindade kukkumiseni,
mille tulemusena on Venemaa kasumit kaotanud. Venemaa rahvaarv on demograafiliselt kokku varisemas
ja riigi kaitsmiseks suudetakse vaevu mobiliseerida piisavalt sõdureid. Peamiselt moslemitega asutatud
Põhja-Kaukaasias kogeb Venemaa vägivalla järsku kasvu. Seda vägivalda koheldakse allasurumisega, mis
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tähendab konflikti jätkumist. Hiina on asunud ohustama Venemaa positsiooni Kesk-Aasias, mida Venemaa
pikka aega oma huvisfääriks pidanud on. Lõpetuseks, üks valdkond, kus Venemaa on jätkuvalt hea, on
luureoperatsioonid, nagu tõestab sel aastal Vene võimu kiire taastamine Ukrainas. See on signaal Läänele!
Venemaa teeb hoolimata ELi huvidest kõik oma võimuses oleva oma läänepoolse julgeolekutsooni
laiendamiseks.

Indrek Tarand (Verts/ALE), kirjalikult. – (FR) Mind hämmastab konformism ELi-Venemaa tippkohtumise
järelduste kompromissresolutsioonis, milles inimõiguste teemat niivõrd vähe käsitletakse. Kardan, et sellisel
viisil Venemaaga seotud probleemidega tegelemine ei too tulevastele ELi-Venemaa suhetele mingit kasu.
Lisaks müüs Prantsusmaa Venemaale Mistral-klassi sõjalaeva ja ma olen kindel, et seda tegu peab ta siiralt
kahetsema.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

8. Hääletused

Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on hääletused.

(Hääletuse tulemused ja muud üksikasjad: vt protokoll)

***

Robert Atkins (ECR). –– President, ma ei soovi viivitada, aga meie ees seisab 43 hääletuslehte. Kui kaua
peame veel kannatama seda naeruväärset olukorda, kus täiskogu ei suuda oma hääletusreegleid täita? Meile
öeldi, et alustame keskpäeval, kell 12. Nüüd saab kell 12.50. Läheb veel kaua, enne kui lõpetame. Palun teil
kutsuda üles istungi juhatajat ja juhatust meenutama volinikele, ministritele ja kõigile teistele, et nad peavad
oma päevakava seadma meie töökorralduse järgi, mitte vastupidi, ja tegema nii, et saaksime hääletada just
sel ajal nagu välja kuulutatud.

(Aplaus)

Juhataja. – Head kolleegid! Sooviksin täpsustada, et hääletused pidid algama kell 12.30. Seega oleme siiski
20 ja mitte 40 minutit hiljaks jäänud.

Soovin ka õnnitleda kogu meie parlamendi nimel Carlo Fidanzat, kes hiljuti abiellus!

***

8.1. Ühine Läänemere teadus- ja arendusprogramm (BONUS-169) (A7-0164/2010,
Lena Ek) (hääletus)

8.2. Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuurid
(A7-0160/2010, Evžen Tošenovský) (hääletus)

8.3. Maa seire Euroopa programm (GMES) (2011-2013) (A7-0161/2010, Norbert
Glante) (hääletus)

8.4. Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja otsus
(A7-0176/2010, Herbert Reul) (hääletus)

8.5. Tõhustatud koostöö lubamine abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava
õiguse valdkonnas (A7-0194/2010, Tadeusz Zwiefka) (hääletus)

– Enne hääletust

Tadeusz Zwiefka, raportöör. – (PL) Head kolleegid! Tegemist on olulise teemaga. Esimest korda Euroopa
Liidu ajaloos algatame tõhustatud koostöö menetluse. Tahaksin selle kohta teha kaks märkust. Esiteks, soovin
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esitada muudatusettepaneku, et ajakohastada soovitust, kuna pärast dokumendi koostamist ja selle hääletamist
õiguskomisjonis on toimunud üks muudatus. Tõhustatud koostöö menetlusega on ühinenud mitte 12 vaid
14 liikmesriiki – Malta ja Portugal on samuti ühinenud. Sellega seoses teen ettepaneku viia sisse muudatus
ja kirjutada sissejuhatuse punktis G 12 asemel 14.

Samuti pooldan väga seda, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid, kes on tõhustatud koostöö osalised,
edendaksid ja tutvustaksid seda menetlust nii paljude liikmesriikide seas kui võimalik, vastavalt Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 328 lõikele 1. See menetlus ei peaks jääma ainult piiratud arvu riikide vahel
erisobingute sõlmimiseks.

8.6. Euro kasutuselevõtt Eestis 1. jaanuaril 2011 (A7-0182/2010, Edward Scicluna)
(hääletus)

8.7. Paranduseelarve nr 4/2010 projekt: III jagu - Komisjon (2009. aasta ülejääk)
(A7-0200/2010, László Surján) (hääletus)

8.8. 2008. aasta eelarve täitmise heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu
(A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki) (hääletus)

– Enne hääletust

Ryszard Czarnecki, raportöör. – (PL) Veel üks asi. Usaldame nõukogu, aga ainult teatud tingimustel. Olen
kindel, et järgmisel aastal on koostöö nõukoguga palju parem ja tulemuslikum kui varem.

– Enne hääletust põhjenduspunkti 1 üle

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Austatud juhataja! Hääletame eelarve täitmise kinnitamise üle ja parlament
mäletab, et hääletasime eelarve täitmise kinnitamise üle ka eelmisel istungjärgul. Kahjuks jäi üks pealkiri ikka
veel raportisse. Loen teile selle ette: „Eelarve täitmise kinnitamise otsuse edasilükkamise põhjused”. Teen
ettepaneku suulise muudatusettepaneku esitamiseks, et kustutada nimetatud pealkiri ja ka pealkiri: „Täiendavad
meetmed ja dokumendid parlamendile esitamiseks”. Arvan, et see on jäänud sisse hooletusest.

Juhataja. – Tänan teid! Tundub, et teie muudatusettepanek on õige, ja igal juhul oleksime sellise muudatuse
niikuinii teinud, et kinnitamisotsus vastaks tänasele kuupäevale. Seega nõustun teie ettepanekuga.

8.9. Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (A7-0198/2010, Sarah
Ludford) (hääletus)

8.10. Autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus
(A7-0137/2010, Edit Bauer) (hääletus)

– Pärast ühisseisukoha tagasilükkamist

Štefan Füle, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Arvestades praeguse hääletusega, kaalub kogu võimalikke
variante, kaasa arvatud ettepaneku tagasivõtmist. Küsime liikmesriikidelt viivitamatult, kuidas nad tööaja
eeskirju füüsilisest isikust ettevõtjana töötavatele autojuhtidele kohaldavad ja kuidas nad jälgivad eeskirjade
täitmist.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Austatud juhataja! Sain voliniku sõnavõtust aru, et komisjon võtab meie
tagasilükatud ettepaneku tagasi. Kui nii, siis ei ole seda enam tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni vaja saata.

Juhataja. – Sain voliniku jutust aru, et seda võimalust kaalutakse. Kui tõesti nii läheb, siis on teil õigus, kolleeg
Berès! Kui volinik kinnitab, et komisjon soovib ettepaneku tagasi võtta, siis juhatus, mida ma praegu esindan,
ei suuna loomulikult küsimust tagasi vastutavale komisjonile. Kas võiksite meile kinnituse anda, Štefan Füle?

Štefan Füle, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Ütlesin tõesti, et volinike kolleegium kaalub kõiki võimalusi,
sealhulgas ettepaneku tagasivõtmist.
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Pervenche Berès (S&D). – (FR) Austatud juhataja! Niisuguses olukorras ja arvestades voliniku vastuses
kinnitust leidnud ebakindlust, palun vastavalt kodukorra artikli 56 lõikele 3, et täiskogu väljendaks oma
seisukohta nimetatud õigusloome ettepanku osas, lükates komisjoni ettepaneku tagasi. Samuti palun
kaasparlamendiliikmetel kinnitada oma antud hääli, hääletades selle parandatud õigusloome ettepaneku
poolt.

(Aplaus)

Juhataja. – Pervenche Berès, teil on õigus seda teha. Raportöör soovis sõna.

Edit Bauer, raportöör. – (HU) Kahjuks pean tunnistama, et üks võimalus on ka algatada juba homme
rikkumismenetlus 25 liikmesriigi vastu. Paluksin, et minu nimi raportist välja võetaks, sest mina ei soovi
selles osaleda.

Juhataja. – On olemas siiski ka Pervenche Berèsi ettepanek. Võtke sõna, kui olete selle poolt, ja ka siis, kui
olete selle vastu. Kes soovib võtta sõna Pervenche Berèsi ettepaneku – hääletada õigusloome ettepaneku
tagasilükkamise üle – vastu? Mitte keegi? Kes soovib võtta sõna selle ettepaneku toetamiseks?

Kodukorra järgi ei ole mingit probleemi Pervenche Berèsi ettepaneku hääletusele lubamisega, seega paneme
selle ettepaneku hääletusele.

Giles Chichester (ECR). – Austatud juhataja! Eelmisel korral, kui parlament hääletas komisjoni ettepaneku
tagasilükkamise üle – sel korral oli tegemist naftavarude direktiiviga –, saadeti ettepanek tagasi asjaomasesse
komisjoni, sest komisjon keeldus rõhutatult kinnitamast oma kavatsust ettepanek tagasi võtta. Volinik valis
väga hoolikalt oma sõnu. Ma ei nõustu Pervenche Berèsi tõlgendusega. Ettepanek tuleks asjaomasele
komisjonile tagasi saata, kuni saame teada, kas komisjon võtab oma ettepaneku tagasi või mitte.

(Aplaus)

Emilie Turunen (Verts/ALE). – Austatud juhataja! Tahaksin sõna võtta tänase hääletuse toetuseks. Tsiteerin
kodukorra artikli 56 lõiget 3: „Kui Euroopa Komisjon ettepanekut tagasi ei võta, saadab parlament selle
õigusloomega seotud resolutsiooni projekti hääletusele panemata tagasi vastutavale komisjonile, välja arvatud
juhul, kui õigusloomega seotud resolutsiooni projekt pannakse hääletusele vastutava komisjoni esimehe või
raportööri, fraktsiooni või vähemalt 40 parlamendiliikme taotlusel.”

Kõik on selge. Kui soovisime hääletada, siis peame seda ka tegema.

(Aplaus)

(Parlament kiitis ettepaneku heaks)

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Austatud juhataja! Kogu hääletuse oleks võinud korraldada teisiti, kui
raportöör oleks komisjoni hääletustulemuste juurde jäänud. Kas edaspidi võiks nii toimida?

(Aplaus)

8.11. Toidualase teabe esitamine tarbijatele (A7-0109/2010, Renate Sommer)
(hääletus)

– Enne hääletust muudatusettepaneku 48 üle

Renate Sommer, raportöör. – (DE) Austatud juhataja! Tahaksin täpsustada saksakeelse teksti keelekasutust.
Teistes keeltes ei ole tekstis muudatusi vaja teha. See on vajalik ainult õiguskindluse tõttu ja puudutab väljendit
„nicht vorverpackte Lebensmittel” (ee eelpakendamata toit), mis asendab väljendit „nicht fertig abgepackte
Lebensmittel” (ee pakendamata toit). See on saksakeelse versiooni keeleline muudatus.

(Suuline muudatusettepanek kiideti heaks)

– Enne hääletust muudatusettepaneku 130 üle

Renate Sommer, raportöör. – (DE) Austatud juhataja! Nimetatud muudatusettepanek puudutab nanomaterjale
sisaldavate toodete märgistamist. Olen igati muudatusettepaneku poolt. Sooviksin vaid selgitada, et
märgistamine puudutab stabiilseid nanomaterjale. On olemas ka ebastabiilseid nanomaterjale, nagu suhkur,
mida võib jahvatada nii väikesteks osakesteks, et need vastavad nanomaterjali suurusele. Kõik viitab sellele,
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et ebastabiilsed nanomaterjalid ei kahjusta elusorganisme. Sooviksin seetõttu suulisele muudatusettepanekule
lisada järgmise fraasi: „Toodetele, mis sisaldavad stabiilseid nanomaterjale”.

(Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu)

– Enne hääletust muudatusettepaneku 101 üle

Glenis Willmott (S&D). – Austatud juhataja! Sooviksin lihtsalt muuta sõna „päritolu” asukohta nii, et tekstis
oleks fraas „päritoluriik või lähtekoht”. See oleks tarbija jaoks palju selgem.

(Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu)

– Pärast hääletust muudatusettepaneku 101 üle

Renate Sommer, raportöör. – (DE) Austatud juhataja! Muudatusettepaneku 101 esimene osa võeti vastu ja
teine lükati tagasi. Saan muudatusettepanekust 328 aru nii, et peame selle üle siiski hääletama.
Muudatusettepanek puudutab ka tehnilisi kohandusi, mis on osa Lissaboni lepinguga sisseviidavatest
muudatustest. Termin „komitoloogia süsteem” tuleb asendada terminiga „delegeeritud õigusakt”. Just
nimetatud põhjusel arvan, et meil tuleb hääletada.

(Parlament kiitis ettepaneku heaks – hääletati muudatusettepaneku 328 üle)

– Pärast hääletust muudatusettepaneku 295 üle

Carl Schlyter (Verts/ALE). – Austatud juhataja! Fraktsiooni PPE muudatusettepanek ja algtekstid teevad
küll mõned muutused, aga ükski neist – ei fraktsiooni PPE muudatusettepanek ega ka algtekst – ei käsitle
transrasvade teemat. Seetõttu tuleb vastava osa üle muudatusettepanekust 144 siiski hääletada, isegi kui
muudatusettepanek 295 vastu võeti, sest transrasvad on paljudele väga oluline küsimus.

Renate Sommer, raportöör. – (DE) Austatud juhataja! Soovimata sisu üle vaidlusse laskuda, pean märkima,
et nimetatud küsimuse on tekstide esitamise büroo juba lahendanud, nagu ka hääletusnimekirjast näha.
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni esitatud muudatusettepaneku eesmärk on kustutada
artikli 29 lõige 1 ja lõike 1 punkt b. Kolleeg Schlyter viitab siin keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse
komisjonis punkti b all hääletatule, kuid see on nüüd märgitud kui punkt ba. Seetõttu arvabki Carl Schlyter,
et lisa artikli 29 lõike 1 ja lõike 1 punkti b all on täienduseks ja ei kuulu täna koos sellele punktile tehtud
muudatusettepanekuga hääletusele.

Arvan, et peame järgima tekstide esitamise büroo tehtut. Leian, et muudatusettepanek 144 tuleb välja jätta,
kui muudatusettepanek 295 vastu võetakse. Kolleeg Schlyter oli nii kena ja teavitas mind, enne kui selle
küsimuse täiskogu ees tõstatas, ja kuna arvamused lähevad lahku, teen ettepaneku hääletada
muudatusettepaneku 144 üle eraldi.

(Parlament lükkas ettepaneku tagasi)

– Pärast hääletust muudatusettepaneku 145 üle

Renate Sommer (PPE). – (DE) Austatud juhataja! Peame hääletama muudatusettepaneku 339 üle. See
puudutab jälle kord tehnilist täpsustust termini „delegeeritud õigusakt” kohta.

(Parlament kiitis ettepaneku heaks)

– Enne hääletust muudatusettepaneku 149 üle

Renate Sommer (PPE). – (DE) Austatud juhataja! Muudatusettepaneku 313 mõlemad osad lükati tagasi.
Seetõttu tuleb meil nüüd hääletada muudatusettepaneku 149 üle.

(Parlament kiitis ettepaneku heaks)

– Enne hääletust muudatusettepaneku 297 üle

Carl Schlyter (Verts/ALE). – Austatud juhataja! Asi puudutab artikli 31 lõiget 3. Fraktsioon PPE soovib
kustutada kindlaksmääratud päevase toitumissoovituse. Oleme fraktsiooniga PPE ühel meelel ja soovime
hääletada poolt. Seetõttu on autorid otsustanud seda muuta nii, et muudatusettepanek seostub artikli 31
lõike 3 punktiga a (uus) ja seetõttu ei jäetaks seda ära, kui muudatusettepanek 297 vastu võetakse.

– Pärast hääletust muudatusettepaneku 316 üle
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Renate Sommer (PPE). – (DE) Austatud juhataja! Me ei oleks pidanud hääletama muudatusettepaneku 316
üle, sest see jäetakse ära, kui muudatusettepanek 313 vastu võetakse. Hääletasime muudatusettepaneku 313
üle kahes osas ja seda ei kiidetud heaks. Mul on kahju, aga ma eksisin.

– Pärast hääletust muudatusettepaneku 346 üle

Renate Sommer (PPE). – (DE) Austatud juhataja! Ütlesite äsja hääletuse käigus, et muudatusettepanek 346
lükati tagasi. Arvan, et te eksisite. See puudutab samuti tehnilist kohandust. Fraktsioonid on sellega nõus.
Palun vaadake muudatusettepanek 346 uuesti läbi!

(Parlament kiitis ettepaneku heaks)

– Pärast hääletust

Joseph Daul (PPE). – (FR) Austatud juhataja! Arvestades seda, kui vähe meil aega on, paluksin, et hääletaksime
nüüd lihtsalt Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia ja majanduse juhtimise üle ning jätaksime ülejäänu homseks.
Kui meil ka neljapäeval ei ole piisavalt aega, jääme siia reede hommikuni.

(Aplaus)

(Parlament kiitis ettepaneku heaks)

Komisjoni seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute kohta Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse ettepanekule, milles käsitletakse toitumisalase teabe edastamist tarbijale.

Raportöör: Renate Sommer (PPE)

(KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Muudatusettepanekud

Vastuvõetavad ilma muudatusteta:

2, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 29, 43, 51, 52, 55, 70, 71, 74, 76, 82, 83, 90, 95, 103, 105, 126, 138, 142, 163,
168, 188, 201, 217, 234, 240, 326, 329, 330, 336, 346

Kohe vastuvõetavad:

16, 61, 69, 84, 94, 98, 100, 119, 130, 133, 140, 149, 162, 183, 185, 189, 207, 226, 227, 228, 256, 276,
293, 304, 315, 323

Vastuvõetavad ümbersõnastatud kujul:

20, 25, 30, 31, 67, 72, 79, 97, 106, 134, 175, 182, 202, 203, 204, 210, 229, 255, 331, 333, 335, 339,
343, 344, 345, 348

Osaliselt vastuvõetavad:

4, 5, 6, 18, 19, 22, 23, 24, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 59, 60, 78, 86, 88, 89, 101, 104, 112, 121, 125, 135,
144, 146, 152, 157, 160, 180, 184, 219, 224, 225, 238, 243, 257, 258, 262, 286, 289, 296, 306, 310,
312, 313, 320, 321, 322, 328, 332, 334, 340, 347, 349, 351

Ei ole vastuvõetavad:

1, 8, 10, 12, 13, 21, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63,
64, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 80, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 96, 99, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148,
150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176,
177, 178, 179, 181, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 206, 208,
209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 239,
241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288,
290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 309, 311, 314, 316, 317,
318, 319, 324, 325, 327, 337, 338, 341, 342, 350.
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8.12. Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17. juuni 2010) – EL 2020
(hääletus)

8.13. Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17. juuni 2010) – Majanduse
juhtimine (hääletus)

8.14. Ettepanek võtta vastu otsus 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu
poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni loomise ja koosseisu kohta
(B7-0295/2010) (hääletus)

8.15. CARIFORUMi – EÜ parlamentaarses komitees osaleva delegatsiooni liikmete
nimetamise ettepanekud (B7-0341/2010) (hääletus)

Juhataja. – Hääletamine on lõppenud.

9. Selgitused hääletuse kohta

Suulised selgitused hääletuste kohta

Juhataja. – Jätkame nüüd selgitustega hääletuste kohta.

Raport: Lena Ek (A7-0164/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Läänemeri on Euroopa ühisvara, mida me kõik jagame. Seega on tähtis,
et astuksime samme, mis aitaksid merd meie endi eest kaitsta.

On ehk paradoksaalne, et mõned majandusharud, näiteks tööstus, põllumajandus ja kalandus, võivad
Läänemere ökosüsteemile ohtlikuks muutuda, kui neid halvasti juhtida. Seega, vaatamata kõigele sellele, mis
tuleb teha oluliste majandusprotsesside soodustamiseks, on meie kohus hoolida Läänemerest ja kaitsta seda
haruldast loodusvara. Läänemere elurikkuse hooletusse jätmine toob kahju just nendele majandussektoritele,
mis on Läänemere vetest kasu saanud. Seetõttu on riikide- ja piiriülene koostöö selles valdkonnas ülioluline.

Vaid tänu ühisele uurimistööle, kaasates ka Vene teadlasi, saame luua toimiva süsteemi, mis kaitseks Läänemerd
ja võimaldaks mere potentsiaali uuenduslikult rakendada.

Raport: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Austatud juhataja! Sooviksin südamest tervitada Eestit euroalaga ühinemise puhul!
Mulle valmistab iga uus euroala liige heameelt, kuna ühisraha on oluline integratsioonitegur. Siiski tahaksin
komisjonile meenutada, et stabiilsuskriteeriume on vaja täita. Mõnikord jääb mulle mulje, et praegustel
euroala liikmetel on eriõigused. Reeglid on selleks, et neid täita. Igaüht, kes reegleid rikub, tuleb karistada.
See kehtib eriti euro stabiilsuskriteeriumide puhul.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Ma usaldan eurot kui vahendit ja loomulikult Eesti saadikuna toetasin ma raporti
heakskiitmist ja euro kasutuselevõttu järgmisest aastast. Jah, meie eelarvedefitsiit on väike, avaliku sektori
laenukoormus madalamaid Euroopas. Valitsus on kärpinud kõike, kuhu käed ulatusid. Ja tulemus - Euroopa
Liidu tasandil on heakskiit pälvitud. Mina aga hääletasin raporti poolt ka sel põhjusel, et tänada ja kiita oma
rahvast, Eesti elanikkonda. Streikimata, mässamata, isegi eriti nurisemata, suurt tööpuudust, palkade langust
taludes on see kõik üle elatud. Kauem selline pingutus kesta ei või. Eurost loodame leevendust, uue tõusu
algust. Aitäh.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Austatud juhataja! Hääletasin raporti poolt ja kõigepealt sooviksin Eestit
õnnitleda Euroopa Parlamendi otsuse puhul lubada Eestil ühineda euroalaga 1. jaanuaril 2011. Tänaseks on
euro läbi teinud tõsiseid katsumusi, kuid Eesti astumine euroalasse peaks olema selge sõnum neile, kes on
küsimärgi alla seadnud Euroopa ühisraha olemasolu ja tuleviku.

Peaksime Eesti otsusekindlust ja järjekindlaid jõupingutusi europerekonnaga liitumiseks võtma kui eeskuju,
iseäranis arvestades, et Eesti on kiiduväärt saavutusteni jõudnud finants- ja majanduskriisi ajal. Eesti juhtum
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peaks olema eeskujuks riikidele, kes püüdlevad euroalaga ühinemise poole, samuti neile praegustele europere
liikmetele, kes kalduvad euroala kriteeriumide ja reeglite tähtsust alahindama.

Raport: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Austatud juhataja! Täna vastu võetud raporti koostamine on olnud valuline
kogemus. Nagu teate, valmis meil eelmisel aastal sarnane raport, mis käsitles nõukogu eelarve täitmisele
heakskiidu andmist alles novembris. See näitab, et eelarveliste kulutuste järelvalve küsimuses seoses nimetatud
Euroopa Liidu põhiinstitutsiooniga oli ja on Euroopa Parlamendil ikka veel mitmeid reservatsioone.

Vaatamata igasugustele probleemidele ja väga raskele dialoogile nõukoguga, tuleb loota, et usaldus, mida
nõukogu suhtes täna üles näitasime, viib avatuma koostööni, et eelarveliste kulutuste kohta käivad
dokumendid, mis saadetakse Euroopa Parlamendile, on täpsemad ja et see kõik toimuks juba varsti, et lõppude
lõpuks vaadataks läbi nn aumeeste kokkulepe 1970. aastast – 40 aasta tagune tõlgendus –, nii et Euroopa
Parlament saaks tõelise ja jätkuva mõju nõukogu eelarveliste kulutuste järelvalve küsimustes.

Ashley Fox (ECR). – Austatud juhataja! Ma olen sügavas mures Euroopa Liidu Nõukogu presidendi hiljutise
avalduse pärast, kus ta väitis, et liikmesriigid on valmis oma eelarveid esitama komisjonile enne kui oma riigi
parlamendile.

See oli lihtsalt vale ja Herman Van Rompuy selge katse tõugata liikmesriike nõustuma lisavolituste
üleandmisega Euroopa Liidule. Nõuda, et liikmesriigid esitaksid oma eelarved kõigepealt komisjonile, oleks
tõsine riigi suveräänsuse rikkumine. Mul on hea meel, et Ühendkuningriigi valitsus on nüüd President Van
Rompuyd parandanud ja resoluutselt üle korranud, et alamkoda jääb esimeseks, kes meie eelarved läbi vaatab
ja heaks kiidab. Selle üle ei vaielda!

Liikmesriigid, mis soovivad edasist majanduslikku ja rahalist integratsiooni, peavad seda saama vabalt teha,
kuid seda ei tohiks peale suruda sellistele riikidele nagu Ühendkuningriik, mis soovib oma majanduslikku
sõltumatust säilitada.

Raport: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Nicole Sinclaire (NI). – Austatud juhataja! Ma ei hääletanud raporti vastu selle tõttu, et ma ei usu tõlkimisse
kriminaalmenetluses. Loomulikult on väga tähtis tagada kriminaalmenetluses korrektne suuline ja kirjalik
tõlge. Praegusel juhul aga püütakse anda Euroopa inimõiguste konventsioonile rohkem tähtsust.
Ühendkuningriik on juba selle konventsiooni osaline ja see on 1998. aastal ka meie õigusesse üle võetud,
samuti nagu minu teada ka kogu Euroopa Liidus.

Meil tuleb küsida endalt, miks Euroopa Liit on sellise tee valinud. Arvan, et see tee on valitud, ja usun ka
teadvat, miks. Põhjus on, et see on järjekordne samm riikluse poole. Hääletasin seetõttu raporti vastu.
Liikmesriikide valitsused peavad sellelaadseid otsuseid tegema. See ei ole teie otsustada, sest teie ei ole riik.
Kui palju kordi peame veel seda üle kordama?

Gerard Batten (EFD). – Austatud juhataja! Mina ja minu kolleegid Ühendkuningriigi Iseseisvusparteist
jäime selles hääletuses erapooletuks. Mitte seetõttu, et meil oleks põhimõtteliselt midagi selle vastu, kui neile,
kes satuvad välismaal kohtu ette, tagatakse korralik tõlge. Raporti poolt hääletamine oleks tähendanud
Stockholmi programmi ja Euroopa õigussüsteemi ühtlustamise toetamist.

Euroopa vahistamismääruse puhul on juba nähtud, et see tähendab ebaõiglase vahistamise ja vangistamise
vastaste sajanditevanuste garantiide põrmustamist Inglise õiguses. Kõige hullem seisab veel ees, kui hakatakse
tagaselja kohut mõistma ja rakendub trahvide ja konfiskeerimiskäskude jms ühtne tunnustamine. Kõik, kes
usuvad, et riigi kohtutel peab olema õigus kaitsta oma riigi kodanikke, peavad niisugusele õigussüsteemide
harmoneerimisele ja Stockholmi programmile vastu seisma.

Raport: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Nicole Sinclaire (NI). – Austatud juhataja! Hääletasin raporti tagasilükkamise poolt ja mul on hea meel
tõdeda, et parlament lükkaski raporti tagasi. Esindan Ühendkuningriigi West Midlandsi valimispiirkonda,
mis on üks kõige suurema tööpuudusega piirkondi Ühendkuningriigis. West Midlandsi piirkonnas – nagu
ka mujal Ühendkuningriigis – alustavad inimesed väikeettevõtlusega ja enamik töökohti Ühendkuningriigis
ongi väikeettevõtetes loodud, kuid see raport on järjekordne rünnak väikeettevõtluse vastu. Kui raport oleks
läbi läinud, oleks see kindel märk, et väikeettevõtte loomisel hakatakse teie ettevõtlust veelgi rohkem
reguleerima. Seega loodan, et täiskogu ja komisjon ei too nimetatud raportit tagasi parlamendi ette ja mõistab
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selle tagasilükkamist kui märki, et edasine õigusloome peab vältima liigset reguleerimist väikeeettevõtluses.
Meil on vaja majanduse taaselustamist, mitte ülereguleerimist.

Raport: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Hääletasin selle raporti poolt, kuna
arvan, et Euroopa tarbijail on õigus teada, mis on toidus, mida nad söövad.

Komisjoni ettepanek sõnastada ümber ELi toidu tähistamise sätted on selge kavatsus vastata parema
õigusloome nõuetele. Loomulikult on ettepanek koostatud selleks, et vähendada bürokraatiat, pakkuda
toiduahela sidusrühmadele suuremat õiguskindlust, parandada Euroopa toiduainetetööstuse
konkurentsivõimet ja tagada, et tarbijatele antaks toidu kohta põhjalikku teavet. Samas tundub, et ühest
küljest suurendab see küll läbipaistvust tarbijate huvides, teisest küljest aga ei sobi eriti ei bürokraatia
vähendamiseks ega ka õigusaktide lihtsustamiseks.

Toetan raportööri ettepanekut toitumisprofiilide kohta, mis on tõesti detailselt defineeritud, kuid millel ei
ole teaduslikku alust. Veelgi enam, asjaolu, et komisjon koostas määruse ettepaneku ilma välisekspertidega
konsulteerimata, on meie arvates kummastav. Samuti on kummaline see, et ettepanek tehti ajal, mil siin-seal
on küll teadusuuringute andmeid saadaval, aga laiapõhjaline, kõike liikmesriike hõlmav teadusuuring alles
algas. Meie arvates suhtub komisjon teemasse liiga kergekäeliselt.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Austatud juhataja! Loomulikult on tarbijail õigus teada, mida toit sisaldab. Kuid
need, kes arvavad, et uued märgistamiseeskirjad raputavad enesega rahulolevat Euroopat või et rahvas hakkab
tervislikumalt toituma, ootavad abi sealt, kust seda ei tule. Meil on vaja pigem toitumisnõuandeid ja -haridust
ja mitte ainult täiskasvanutele, vaid eelkõige lastele. See muutub järjest olulisemaks. Inimesed, kes toituvad
mitmekesiselt ja harrastavad piisavalt füüsilist tegevust, võivad puhta südametunnistusega ka šokolaaditahvli
ära süüa. See peaks olema meie tänase hääletuse sõnum.

Mario Pirillo (S&D). – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Hääletasin Sommeri raportis nende
muudatusettepanekute vastu, mis rakendasid niinimetatud valgusfoori süsteemi. Arvan, et rasvade, soola,
suhkrute, küllastunud rasvade ja energiasisalduse tähistamine lihtsa süsteemi abil, mis hindab nende väärtust,
ei anna tarbijale täpset teavet. Pigem tekib tõeline oht, et karistatakse valmistoitu, nagu sügavkülmutatud
pitsa, mis peab kandma punast märki, sest sisaldab juustu. Paradoksaalselt eelistab valgusfoori värvide
süsteem vähem tervislikke toite kvaliteettoidule. Ja lõpuks – ma ei nõustu kalorsuse tähistamisega alkohoolsete
jookide, kaasa arvatud veini, etikettidel. Toodete päritolu ja lähtekoha küsimus on lahendatud.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Härra president, mul oli õigel ajal käsi püsti ka eelmise raporti kõnedevoorus (see
tähendab proua Baueri) ja kui ma Sommeri raporti osas lõpetan, siis ma räägiksin ka sellest. Ma andsin ka
kirjaliku soovi sisse, nii et viga ei ole minus, et ma sõna ei saanud. Aga rääkides proua Sommeri raportist,
siis raportöör on ära teinud väga suure ja tubli töö ja ma pooldan õigusselgust, sest ühe kindla reeglistiku
vastuvõtmine asendaks senist normide rägastikku. Seega ma toetasin määruse vastuvõtmist.

Ma olen GDA toetaja, sest selline märgistus annab hinnanguvaba infot selle kohta, kui palju energiat ja
toitaineid on ühes toiduportsjonis. Tarbimisotsuse tegemisel on selline info teretulnud. Kuid ma ei toetanud
värvikoodide süsteemi sisseviimist. See süsteem annab toodetele subjektiivse hinnangu ega anna tarbijale
infot selle kohta, kuidas tasakaalustatult ning oma vajadustest lähtudes toituda. Valgusfoori süsteem jagab
toidud ju tegelikult headeks ja halbadeks, mõistlik oleks aga rääkida headest ja halbadest toitumisharjumustest.
Aitäh.

Raport: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Ma hindasin proua Baueri tööd. Ma olen selles komisjonis ja nägin, kui palju
pingutusi ta tegi ja kui pika aja vältel. Minu meelest ei ole otstarbekas tuua FIEsid sisse sellesse määrusesse,
sest neid katab teine määrus, nimelt number 51, ja ülereguleerimine ei ole siinjuures mitte positiivne. Nii et
seetõttu ei toetanud ma komisjoni ettepanekute mahahääletamist ega toetanud ka raporti tagasilükkamist.
Aitäh.

Raport: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Määruse põhiline eesmärk oli luua kogu Euroopas toimiv ühtne
toiduainete märgistamise süsteem. See on kindlasti tulevikus Euroopa tarbijaile läbipaistvam ja arusaadavam.
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Ühtsed toidu tähistamise eeskirjad muudavad õige toote valimise meie jaoks lihtsamaks. Välismaal olles
saame vältida ebakindlust nende koostisainete puhul, mida me ei soovi, või ka kogemata allergeenide tarbimist.
Harmoneerimine Euroopa Liidu tasandil tagab turu tõhusa toimimise ja liberaliseerib kaubavoogude liikumise.
Ärgem siiski unustagem, et ilma üleminekuperioodita toob iga muutus toiduainete tähistamises tootjate
jaoks kaasa ohu kanda olulisi kaotusi!

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Täna hääletas parlament väga olulise dokumendi üle ja
ma tervitan vastu võetud otsust! Tarbijate jaoks on väga oluline saada asjakohast teavet ja kui võimalik, siis
ei tohiks see teave ka eksitav olla. Teave peab olema kergesti kättesaadav. Oma häälega püüdsin nii palju kui
võimalik arvestada tarbija huve, kuid siiski tuleb leida tasakaal vajaliku ja liigse teabe vahel ning tasakaal
tarbija huvide ja tootjate huvide vahel. Seetõttu arvan, et järgmine samm oleks luua mingi süsteem või
vähemalt julgustada tootjaid vabatahtlikult andma tarbijaile nii palju lisateavet kui võimalik, et saaksime
oma Euroopa Liidus rahva tervist hoida.

Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Austatud juhataja! Head kolleegid! Määruse mõte on anda tarbijaile
paremat teavet ja võidelda ülekaalulisuse vastu. Samal ajal peab määrus siiski aitama ka bürokraatiat
vähendada.

Tänase otsusega oleme saavutanud oma eesmärgi, anda tarbijaile piisavalt teavet. Vaatame, kas meie otsustel
on ka tulevikus soovitud mõju. Tahaksin siiski selgitada, et parem teave ei vii veel iseenesest tervislikuma
toitumise ja rasvtõve vähenemiseni. Peame veelgi rohkem tegema, kaasa arvatud meie siin parlamendis, et
anda haridust ja teavet, iseäranis koolides.

Kui bürokraatia vähendamisest rääkida, siis oleme saavutanud risti vastupidise. Kasutame ikka toiteväärtuse
profiile ja päritolu tähistamist kauplustes ja oleme tarbijad üle külvanud nii suure hulga teabega, et nad isegi
ei märka neid andmeid, mis puudutavad ülekaalulisuse vähendamist.

Linda McAvan (S&D). – Austatud juhataja! Mina koos teiste leiboristidest Euroopa Parlamendi liikmetega
hääletasin lõpphääletusel Sommeri raporti poolt, kuna meie arvates on saavutatud edasiminek, seda iseäranis
kahes valdkonnas: päritoluriik ja tähistus pakendi esiküljel. Meil on siiski tõsiseid kõhklusi selle hääletuse
osas, mis puudutas riikide vabatahtliku märgistamise süsteeme, nagu need, mida Ühendkuningriigi
hulgimüüjad kasutavad.

Need on täiesti vabatahtlikud süsteemid ja kõik annab tunnistust sellest, et tarbijatele need meeldivad.
Vaatame, mis juhtub nõukogus nimetatud süsteemide alalhoidmisega. Loodame teise lugemise puhul, et kui
me ei suuda valgusfooritulede osas üleeuroopalisele kokkuleppele jõuda, saavad vähemalt need riigid, millel
on oma toimivad ja lihtsasti arusaadavad süsteemid välja töötatud, need alles jätta.

Resolutsiooni ettepanek (B7-0348/2010)

Gerard Batten (EFD). – Austatud juhataja! Hääletasin resolutsiooni vastu. Kuigi tekstil ei ole õigusloome
jõudu, näitab see siiski, millises suunas Euroopa Liit liigub.

See on Euroopa Liidu Euroopa majanduse juhtimise plaan. Nagu me täna hommikul José Manuel Barrosolt
ja enamikult fraktsioonide juhtidelt kuulsime, siis just seda nad tahavadki. Praegust majanduskriisi nähakse
kasulikuna Euroopa Liidu võimu suurendamiseks.

Mina esindan London Cityt, mida ootab häving Euroopa Liidu uue seaduseprojekti tõttu. Euroopa
majandusjuhtimine purustaks kogu Biti majanduse. Ainus mõistlik asi selles resolutsioonis oli Markus Pieperi
muudatusettepanek võimaldada riikidel eurotsoonist lahkuda. Mul oli hea meel nimetatud
muudatusettepaneku poolt hääletada, kuid kahjuks ei võetud ettepanekut vastu.

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Raport: Lena Ek (A7-0164/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), kirjalikult. – (LT) Hääletasin nimetatud dokumendi poolt, kuna see annab
liikmesriikidele rohkem võimalusi oma teaduspotentsiaali rakendamiseks Läänemere piirkonnas. Läänemere
ökosüsteemid on suures ohus nii looduslike kui ka inimtegurite tõttu ja olukorra lahendamiseks tuleb
kasutada teadust. Siiani on liikmesriigid riikide tasandil ellu viinud mitmeid teadusprogramme, kuid neid ei
ole piisavalt koordineeritud Euroopa tasandil. Usun, et programmist BONUS saab hea eeskuju, aidates kaasa
Läänemere teaduspotentsiaali arendamisele, kaasates liikmesriikide teadlasi ühistegevusse ja aidates samal
ajal kaasa Euroopa teadusuuringute ala (ERA) väljakujundamisele Läänemere regioonis.
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Mara Bizzotto (EFD), kirjalikult. – (IT) Minu arvates peab see, kes on kutsutud projekti juhtima ja toetama,
silmas pidama, et liikmesriikide ja ELi sünergia vallandaks sünergia, mis tekib teadustöö, konkurentsi ja
uuendustegevuse koosmõjul. Lena Eki raport pakub välja mitmeid samme, mille eesmärk on koordineerida
teaduslikku uurimistööd, et paremini mõista Läänemere piirkonna ökosüsteemide omavahelisi seoseid, mida
praegu uuritakse riiklike programmide kaudu. Seetõttu hääletan Lena Eki raporti poolt.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt, kuna Läänemeri ja selle rannik
kannatavad praegu mitmete tegurite järjest kasvava negatiivse mõju, näiteks reostuse, kliimamuutuste,
hapestumise, kalavarude ammendumise ja bioloogilise mitmekesisuse kao tõttu. Reostuse vähendamiseks
Läänemeres on kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki, kaasarvatud Leedu, ühendanud oma jõud Läänemere
teadusuuringute ja arendustegevuse ühisprogrammi BONUS-169. Praegu viiakse küll ellu kohaliku tasandi
vastavaid programme mõnes Läänemere riigis, kuid ELi tasandil on selle valdkonna koordineerimine ebapiisav.
Seetõttu on praeguse olukorra tõsidust arvestades tekkinud vajadus sihipärasemate ja süsteemsete
teadusprogrammide järele Läänemere piirkonnas, et kooskõlastatult, tõhusalt ja tulemuslikult tegelda
merereostuse keeruka ja kompleksse problemaatikaga. Tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et komisjoni
eraldatud finantstoetus ühisele arendusprogrammile aitab kaasa teaduspotentsiaali optimaalsele
ärakasutamisele.

Lisaks eelnimetatule vastab ühisprogramm ka Euroopa mere- ja merendusstrateegia ja ELi Läänemere strateegia
eesmärkidele. Ühisprogramm on kooskõlas ka uue Euroopa 2020. aasta strateegiaga, mille üks peamisi
eesmärke on majanduskasv ja töökohtade loomine läbi investeeringute teadusse ja teadmistesse.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. – (PT) Tervitan programmi BONUS, mis integreerib liikmesriikide
ja Euroopa Komisjoni Läänemere keskkonnauuringute ja mereressursside haldamise teadusprogrammid.

Programm BONUS on tulevikku vaatav mudel ja eeskuju teistele samalaadsetele piirkondliku koostöö
programmidele teadusuuringute vallas.

Sarnaselt Läänemere piirkonnale võivad ka teised regioonid, näiteks Edela-Euroopa, saada kasu liikmesriikide
ja Euroopa Komisjoni liidetud jõupingutustest ühiste väljakutsete lahendamisel ja jätkusuutliku arengu
toetamisel regioonides.

Selles Euroopa piirkonnas on liikmesriikidel omaette teadusprogramme, mis võiksid strateegilistes
valdkondades moodustada kriitilise massi.

Seetõttu kutsun üles parlamenti ja komisjoni kaaluma võimalust luua teadusuuringute ühisprogramme ka
Edela-Euroopa jaoks, keskendudes sellistele olulistele valdkondadele nagu meri ja merest saadav energia,
arvestades Euro-Atlandi telje ja selle naaberpiirkondade jätkusuutliku arenguga.

Robert Dušek (S&D), kirjalikult. – (CS) Raport Läänemere teadusuuringute ühisprogrammi kohta käsitleb
ühenduse võimalusi osaleda Läänemere piirkonna teadusuuringutes, mida juba pikka aega on korraldanud
kaheksa ELi liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola ja Rootsi. Tegevus on siiski
kooskõlastamata ja selle piiriülene mõju ebapiisav. Ühenduse osalus peaks ühendama liikmesriikide
uurimisprogrammid ja -tegevuse ühisprogrammi BONUS alla, toetades Läänemere piirkonna teaduse ja
keskkonnaeesmärkide, mere- ja merendusstrateegiate ja vee raamdirektiivi elluviimist. Tervitan Vene
Föderatsiooni teadlaste kaasamist projekti BONUS, kuna Venemaal on ulatuslikud territooriumid Läänemere
ääres, mistõttu on sellel riigil ka otsene mõju Läänemere ökosüsteemile.

Finantside poolest ei ole BONUS ühenduse jaoks uus projekt, kuna seob sama eesmärgiga varasemaid projekte,
mis on kas juba lõppenud või lõppemas, näiteks ERA (2004–2006) ja ERA-NET PLUS (2007–2011), ja peaks
jätkama nimetatud projektide tööd. Toetan täielikult mõtet kindlustada projekti finantseerimine osalisriikide
poolt, mis tagaks järjepidevuse isegi siis, kui ELi vahendid lõpevad. Nõustun raportiga tervikuna ja hääletan
poolt.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Läänemerel on olnud suure jõukuse ja aktiivse liikumise perioode, näiteks
Hansaliidu tippaegadel. See võimaldas viljastavat inimeste, kaupade ja teadmiste ringlust mitmete maade ja
rahvaste vahel. Tollane liikumine aitas arendada tihedamaid sidemeid Hansaliidu linnade vahel ja soodustas
tõelise solidaarsuse tõusu – midagi sellist, mida Schuman propageeris sajandeid hiljem kui parimat viisi
Euroopa ehitamiseks.

Läänemere pool-suletus ja seda läbiv mereliiklus on viinud mitme eri päritolu reostuse kumuleerumiseni.
Reostus tuleb kiiremas korras kõrvaldada, vastasel juhul satub ohtu kogu regiooni ökosüsteem. Euroopa Liit
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peab kaasa aitama Läänemere mereuuringute ja arendamise projektide elluviimisele. See peab olema lausa
prioriteet, arvestades mere eriti ohustatud seisukorda.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Läänemeri ja selle rannik on kannatanud keskkonnareostuse,
hapestumise, loodusressursside mitmekesisuse kao tõttu. ELi kaheksa liikmesriiki – Taani, Eesti, Soome,
Saksamaa, Läti, Leedu, Poola ja Rootsi – viivad Läänemere reostuse vähendamise nimel ellu Läänemere
arendusprogrammi BONUS. Programmi eesmärk on toetada teaduse arengut ja uuendustegevust, luues
vajaliku juriidilise ja organisatsioonilise raamistiku Läänemere riikide koostööks keskkonnauuringute
valdkonnas, mis on kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkidega teaduse ja teadmiste osas. Kogu
rakendamisperioodi vältel rahastab Euroopa Liit projekti 50 miljoni euroga, mis lisatakse osalisriikide
panusele, et tõsta nende huvi projekti ühise elluviimise vastu. Tervitan Euroopa Komisjoni rahalist toetust
programmile ja iseäranis asjaolu, et osalevad riigid tagavad projekti jätkusuutlikkuse ka pärast ELi
finantseerimise lõppu. Seetõttu hääletasin raporti poolt.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Programm BONUS-169 on täiesti õigustatud, kuna Läänemeri on üks
kõige reostatumaid meresid maailmas. Tähtis on välja selgitada sellise olukorra põhjused ja miks reostustase
nii kõrge on. EL peab omistama ookeanidele suurima tähtsuse, et tulevased põlvkonnad saaksid rakendada
kogu nende potentsiaali – nende praegusi ja tulevasi majanduslikke, sotsiaalseid ja teaduslikke võimalusi.
Samuti tuleb öelda, et toetan Venemaa kaasamist sellesse küsimusse, sest Venemaa on üks suuremaid
Läänemere reostajaid. Ainult sel moel saab programm edukas olla. Vastasel juhul jääb see asjatuks ning väga
kalliks jõupingutuseks, mis ei suuda seatud eesmärke saavutada.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – Raporti järgi luuakse spetsiaalne rakendusstruktuur: teaduse
rahastamise organisatsioonide võrgustik ehk BONUS EEIG, mis hakkab ellu viima projekti BONUS-169.
BONUS EEIG hakkab vastu võtma ühenduse raha, kuid ei pruugi tingimata saada raha liikmesriikidelt. Isegi
kui liikmesriikidele meenutatakse, et tõelise ühiskassa põhimõte on väga oluline, hakkab iga liikmesriik
otsustama, kas ta haldab ise oma rahalist panust või haldab seda BONUS EEIG. Kokkuvõttes on see hea raport
ja me toetasime seda.

Viktor Uspaskich (ALDE), kirjalikult. – (LT) Head kolleegid! Läänemerel on Leedu ühiskonnas äärmiselt
oluline koht. Enamik meie ressurssidest asub Läänemere rannikul. Meile, leedukatele, on Läänemeri iseäranis
väärtuslik logistika tõttu, tänu Klaipeda sadamale, ja muidugi ka looduse ja kultuuri seisukohast. Kahjuks,
nagu ka raportis sedastati, kannatab Läänemeri rängalt inimpõhjustatud ohtude, nagu õhu reostuse, kliima
muutuste, kalavarude kadumise ja hapestumise tõttu. Omaette tegutsevaid liikmesriike ei tohi Läänemere
piirkonnas tekkinud keskkonnaprobleemide lahendamisel üksi jätta. Praegusel ajal on ühine tegevuskava
eriti vajalik. Teadusuuringud on vastuseks kogetud ökoloogilistele, sotsiaalsetele ja majanduslikele
väljakutsetele. Programm BONUS loob positiivse ühiskava Leedule ja ta Läänemere naabritele. Niisugune
tihedam koostöö võib puudutada ka poliitilisi ja majandusküsimusi. Kuigi programmi BONUS põhitähelepanu
on keskendunud keskkonnauuringutele, ei tohiks me unustada ka muud kasu, mis sellest võib saada. Programm
BONUS võib olla oluline sotsiaalmajandusliku kasu tooja ja aidata kaasa Lissaboni strateegia eesmärkide
saavutamisele, investeerides teadmuspõhisesse majanduskasvu ja tööhõivesse. See parandaks olukorda
mitmes sektoris – kalanduses, turismis, meretranspordis ja vesiviljeluses.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), kirjalikult. - Hääletasin ühise Läänemere teadus- ja arendusprogrammi
(BONUS-169) poolt, sest toetan projekti eesmärke ja arvan, et Läänemere ökoloogiliste probleemidega tuleb
tegelda. Lisaks sellele toetan projekti, kuna see võimaldab meil jõuda tihedama koostöö ja koordineerimiseni
osalevate riikide – Taani, Saksamaa, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome ja Rootsi –vahel. Loodan, et toetades
ühist Läänemere teadus- ja arendusprogrammi (BONUS-169), suudame saavutada ressursside optimaalse
kasutuse ja koostöö teadlaste, turismiametite, piirkondlike nõukodade ja kohalike omavalitsuste vahel.

Raport Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Ettepanek loob Euroopa GNSSi (Global Navigation Satellite Systems)
ameti (GNSSi amet), et asendada Euroopa GNSSi järelvalveamet (järelvalveamet), mis loodi Nõukogu
määrusega (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliitnavigatsiooniprogrammide haldusstruktuuride loomise
kohta (määrus). See muudatus on tingitud asjaolust, et endise ameti paljud ülesanded läksid üle Euroopa
Komisjonile. Seetõttu oli vaja määrus uuesti läbi vaadata, nii et see vastaks olukorrale, kus amet ei vastuta
enam Euroopa GNSSiga seotud avalike huvide ja programmide haldamise eest.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus
(EÜ) nr 683/2008 Euroopa satelliit-navigatsiooniprogrammide (EGNOS ja Galileo) rakendamise jätkamise
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kohta määratleb programmide Galileo ja EGNOS avalik-õigusliku juhtimise ja finantseerimise raamistiku.
Määrus sätestab range vastutuse jaotumise Euroopa Liidu, mida esindab komisjon, ameti ja Euroopa
Kosmoseagentuuri vahel ning paneb vastutuse programmide juhtimise eest komisjonile. Lisaks sellele sätestab
määrus, et ametile antakse seoses komisjoni programmijuhi rolliga vastavad ülesanded, mida see peab täitma,
järgides komisjoni suuniseid. Komisjon omakorda on kohustatud teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu
programmide harmooniliseks arendamiseks tehtud akrediteerimisotsuste tagajärgedest. Pean komisjoni ja
liikmesriikide esindatust haldusnõukogus oluliseks, andes neile volitused eelarve vastuvõtmiseks, eelarve
täitmise järelvalveks, finantsmääruste vastuvõtmiseks, ametile läbipaistva otsuste tegemise korra
kehtestamiseks, töökava heakskiitmiseks ja tegevdirektori ametisse nimetamiseks.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrusele
(EÜ) nr 683/2008 Euroopa satelliit-navigatsiooniprogrammide (EGNOS ja Galileo) rakendamise jätkamise
kohta, mis määratleb programmide avalik-õigusliku juhtimise ja finantseerimise raamistiku, on tehtud
muudatusettepanekud. Määrus sätestab range vastutuse jagunemise Euroopa Liidu, mida esindab komisjon,
ameti ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahel ning paneb vastutuse programmide juhtimise eest komisjonile.

Selleks et oleks tagatud ameti ülesannete täitmine, arvestades komisjoni programmijuhi rolli ning järgides
komisjoni antud suuniseid, on sõnaselgelt öeldud, et ametit peab juhtima tegevdirektor haldusnõukogu
järelvalve all, nii nagu sätestatud Euroopa Komisjoni suunistes ametile. Samuti peab komisjoni esindajal
ameti haldusnõukogus olema 30% häältest.

Kuna haldusnõukogu võtab otsuseid vastu kahe kolmandiku häälteenamusega, annab ühe kolmandiku häälte
omamine komisjonile võimaluse blokeerida vähemalt ühe liikmesriigi toel halduskogu otsus, mis räägib
vastu komisjoni suunistele.

Kuna meil on ettepaneku suhtes kahtlusi, otsustasime lõpphääletusel erapooletuks jääda.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. – (DE) Euroopa satelliit-navigatsiooniprogrammid EGNOS ja Galileo on
projekt, mis on kestnud juba aastaid, aga vaatamata tohututele rahasüstidel eriti ei edene. Nagu ka SIS II
puhul, tunduvad kulud pilvedeni tõusvat. Galileo projektil on tõesti pikaajaline strateegiline tähtsus ja seetõttu
hääletasin raporti poolt, kuid plahvatuslike kulude tõttu reservatsioonidega.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – Lihtne hääletus selle Euroopa
satelliit-navigatsioonisüsteemide juhtimisstruktuuride raporti puhul (Tošenovský). Me toetasime seda!

Raport: Norbert Glante (A7-0161/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. – (PT) Hääletasin poolt, arvestades selle raporti mõju komisjoni tulevasele
eelarvele ja kosmosetegevuse võimalikku panust 2020. aasta strateegia kõrgtehnoloogia uuenduslikku kasvu,
kvalifitseeritud tööjõusse ja Euroopa ühtekuuluvusse. Peame tunnustama sellise programmi nagu GMES
potentsiaali, sest Assooridel on tehtud ära suurepärane töö – toetatakse bioloogilist mitmekesisust,
ökosüsteemide haldust, kohanemist kliimamuutustega, kriisile reageerimise kiirteenustega, maa- ja
merekeskkonna seirega või isegi transpordipoliitika toetamisega, rääkimata julgeolekuaspektist, mis sellega
kaasneb, nimelt piirikontrolli ja merejärelvalve osas. Tuleb ka esile tuua see, et need teenused on
võtmetähtsusega nn uuele majandusele kaugetes paikades, saartel ja äärepoolseimates piirkondades, kus
loodetakse sellise tehnoloogia peale, mida saab n-ö eksportida. See tehnoloogia mitte ainult ei aita NEREUSe
piirkondadele lisaväärtust luua, vaid aitab kaasa ka kvalifitseeritud tööjõu loomisele ja suurendab nimetatud
piirkondade atraktiivsust teaduse ja tehnika kaudu, lootuses rajada alus uute ettevõtete loomiseks.

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Minu meelest peab Euroopa Liit olema ühel ajal nii vallutav kui ka
kaitsev. Programm GMES (Global Monitoring for Environment and Security) on algatus, mille eesmärk on
luua võime jälgida operatiivselt Maad ja selles on need kaks nõuet ühendatud. Kuna meie käsutuses on järjest
arenenumaid tehnoloogiaid, et tõhusalt keskkonda seirata ja tagada sellega meie julgeolek (loodusõnnetuste
puhul, piraatide rünnaku puhul merel, osoonikihi muutuste ja kliimamuutuste uurimisel jne), peab Euroopa
Liit investeerima siia valdkonda, kasutades kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid. Kokkuvõttes hääletasin
ma raporti poolt, kuna see annab õigusliku aluse ja programmi GMES rahastamisvõimaluse, mida ongi meil
vaja.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. – (PT) Tervitan ELi strateegilist otsust arendada välja Euroopa
Maa seire installatsioon, mis on pühendatud keskkonna- ja julgeolekuküsimustele ja mida juhib EL partnerluses
koos USA ja Euroopa Kosmoseagentuuriga, eesmärgiga edendada uuendustegevuse tööstuslikku potentsiaali,
teaduse ja tehnoloogia arendamise poliitikat Maa seire valdkonnas.
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GMES võib anda käegakatsutavaid tulemusi eurooplastele nii töökohtade, ekspertteadmiste, turvalisuse kui
ka keskkonnakaitsena. See vastab ka täielikult Euroopa 2020. aasta strateegiale ja Kopenhaageni-järgsele
strateegiale.

GMES on eluliselt tähtis vahend, et toetada bioloogilist mitmekesisust, ökosüsteemi juhtimist ja
kliimamuutuste mõju leevendamist. Süsteem aitab ka tugevdada julgeolekut, edastades näiteks teavet selliste
looduskatastroofide nagu metsatulekahjud või üleujutused kohta.

Veelgi enam, süsteem aitab kaasa loodusvarade paremale haldamisele, vee ja õhu kvaliteedi seirele ja
linnaplaneerimisele. See aitab soodustada transpordivoogusid, optimeerida meie põllumajandustegevust
ning edendada taastuvenergiat.

Usun, et süsteemil on potentsiaal parandada oluliselt meie põlvkonna ja meie laste põlvkonna elutingimusi.

Ioan Enciu (S&D), kirjalikult. – (RO) GMESi Maa seire algatus on Euroopa Liidu tuleviku seisukohast kaalukas
projekt. GMESi elluviimiseks, aga ka andmeedastuse ja -kasutuse teenuste pakkumiseks on oluline hästi
läbimõeldud finantsraamistik. Sellises olukorras on eriti vajalik, et piisav finantseerimine oleks tagatud
õigeaegselt nii käivitusfaasis kui ka selle lõpus, nii et andmed ja teenused oleksid kättesaadavad ilma
katkestusteta. Oleks hea, kui komisjoni tehtud ettepanekus suurendataks käikuandmise perioodiks ettenähtud
vahendeid, kuna see võimaldaks kosmose komponendi teistes valdkondades kulukohustusi võtta. Kõigil ELi
kodanikel ja ettevõtetel peab olema vaba ligipääs GMESi pakutavatele andmetele ja teenustele, nii et kujuneks
ka jaeturg, iseäranis väikese ja keskmise suurusega ettevõtete seas. GMESil on lisaks keskkonna ja julgeoleku
aspektidele veel üks ülesanne – progressi ja uuendustegevuse ergutamine. Vaba ligipääsu võiks ka anda
väljaspool Euroopa Liitu asuvaile ettevõtetele, kui ELi kodanikele ja ettevõtetele tagatakse kahepoolselt
ligipääs ka mitte Euroopa Liidu andmetele.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Euroopa Komisjon on Euroopa kosmosepoliitika tõstnud Euroopa Liidu
tuleviku seisukohast võtmesektori staatusesse. Selles kontekstis võib Maa seire Euroopa programm osutuda
uueks võimaluseks Euroopa Liidule, et soodustada tööstusstrateegia arendamist (iseäranis kosmosetööstuses),
tuua kasu rahvale, luues töökohti ja arendades uuendustegevust, parandada keskkonnauuringuid ja tõsta
rahva turvalisust ning lõpuks luua sünergia teiste sektoritega, mis võivad anda väärtuslikke võimalusi väikese
ja keskmise suurusega ettevõtetele. Komisjoni programmi arendamine eeldab siiski täiendavaid eelarveeraldisi
ja seetõttu arvame, et mitmeaastase finantsperspektiivi läbivaatamisel tuleb seda väga hoolikalt kaaluda.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Maa seire Euroopa programmi (GMES) määruse ja selle
programmi käikuandmise eesmärk on anda Euroopale võime ise jälgida Maad keskkonna ja julgeoleku
aspektidest. Nagu ka Galileo, tegeleb GMES Euroopa Liidu vastava infrastruktuuri väljaarendamisega,
võimaldades paremat keskkonnahaldust ja suurendades kodanike julgeolekut. Kliimamuutusi ja kodanikukaitse
vajadusi arvestades on see eriti oluline programm. Tegelikkuses võimaldab see määrus meil koguda täpseid
andmeid Maa, mere ja atmosfäärimuutuste kohta. Sellest tulenevalt suureneb meie võime ära hoida ja hallata
suuremaid looduskatastroofe, nagu naftareostus, metsatulekahjud, üleujutused ja maalihked. Muret tekitab,
et praegune määrus katab ainult perioodi 2011–2013 vajadusi. Tuleb märkida, et ESA kohustus saata välja
Sentineli satelliidid, nõuab hoolikaid ja täpselt ajastatud ettevalmistusi ning on seotud tohutute kulutustega
nende üleslennutamisel, mis on kavandatud 2014. –2017. aastaks. Sel põhjusel loodetakse, et komisjon ja
nõukogu leiavad probleemile sobiva lahenduse.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) GMESi Maa seire algatus on Euroopa Liidu tuleviku seisukohast
märkimisväärne projekt, mis on seotud Euroopa Liidu infrastruktuuri väljaarendamisega, võimaldades
paremini hallata keskkonda ja suurendades kodanike turvalisust. Programm võib olla ka hea näide sellest,
kuidas Euroopa kohustub välja töötama tõelise tööstuspoliitika kosmosesektori jaoks ja loob ühtlasi ka
rohkem hüvesid ühiskonnale. Luuakse töökohti, suurendatakse turvalisust ja keskkonnakaitset. Programm
loob laia turuniši ka VKEdele.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. – (DE) Kui ELil on mitu miljardeid maksvat ulatuslikku projekti, sealhulgas
SIS II, Galileo, torujuhtmed, nagu Nabucco, ja Maa seire Euroopa programm, tekib oht, et Euroopa Liit läheb
omadega rappa. Igal juhul on vaja koostada korralikud eelarved ja tagada vahendite efektiivne kasutus.
Tulevikkuvaatavad projektid on tähtsad ja seetõttu hääletasin vaatamata murele kulude pärast selle raporti
poolt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – Ka selle Maa seire Euroopa programmi (GMES) (2011–2013)
(Glante) üle on lihtne hääletada. See on jälle üks tekst, mida ka meie toetasime.
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Raport: Herbert Reul (A7-0176/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. – (PT) Hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, kuna agentuuri
eesmärgiks on igat liiki taastuvenergia laialdane ja üha kasvav kasutuselevõtt ning jätkusuutlik kasutamine
ning kuna eesmärkide hulgas rõhutatakse lisaks keskkonna ja kliima kaitsmisele ning elurikkuse säilitamisele
ka teisi Assoori saarte jaoks väga olulisi aspekte: majanduskasvu, majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust,
sealhulgas eriti vaesuse vähendamist, säästvat arengut ning mis kõige tähtsam, regionaalset arengut. Põhikirja
vastuvõtmisel tuleb tagada riiklike ja kohalike prioriteetide kaitse, viidates siiski ka taastuvenergia tähtsusele
saarelise või kõrvalise asukohaga ning äärepoolseimate piirkondade jaoks, lootuses et agentuur aitab saavutada
nimetatud piirkondades energiasõltumatust ning töötab välja kohaseid lahendusi taastuvenergia
ulatuslikumaks kasutamiseks, toetades uusi katsetusi ja uuringuid selle energialiigi kasutuspotentsiaali kohta
geograafilise eraldatuse tõttu kannatavates piirkondades. Rõhutaksin, et just selline, samaaegselt nii Euroopa
kui ka rahvusvaheline agentuur, peaks pakkuma nende piirkondade jaoks lahendusi.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. – (PT) Ma tervitan nõusoleku andmist Rahvusvahelise
Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja sõlmimisele.

Taastuvenergia on üks tuleviku võtmeküsimusi. Eri riikides kasutatakse erinevaid poliitilisi ja majanduslikke
hoobasid taastuvenergia tootmise ja kasutamise ergutamiseks. Vaatamata tohutule potentsiaalile kasutatakse
taastuvenergiat praegu siiski veel piiratult. Esineb mitmesuguseid takistusi, sealhulgas aeganõudev
imporditariifide lubade taotlemise protsess, tehnilised tõkked, taastuvenergia projektide rahastamise
ebakindlus, vähene teadlikkus taastuvenergia võimaluste kohta.

Seepärast on väga oluline, et Rahvusvaheline Taastuvenergia Agentuur saavutaks oma eesmärgi ja saaks
taastuvenergia tippkeskuseks, mis nõustab valitsusi taastuvenergia kasutuselevõtuga seotud riiklike
programmide koostamisel, levitab taastuvaid energiaallikaid käsitlevat teavet, korraldab koolitusi ning
tutvustab parimaid tavasid ja rahastamisvõimalusi.

Edite Estrela (S&D), kirjalikult. – (PT) Hääletasin Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri põhikirja poolt,
sest see edendab taastuvenergia kasutamist ning aitab seeläbi vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Täna, kui Euroopa Liit võtab vastu Rahvusvahelise Taastuvenergia
Agentuuri (IRENA) põhikirja, tahaksin meenutada seda, millest kõnelesin läinud aasta 20. oktoobril. Minu
muutumatuks sooviks on alati olnud vähendada meie energiasõltuvust ja ma olen kindel, et taastuvenergia
toetamine ja arendamine aitab seda saavutada. Sel põhjusel on mul hea meel, et Portugal on IRENA
asutajaliikmete hulgas, ning sellepärast toetan ka Euroopa Liidu otsust IRENA põhikiri kinnitada.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) IRENA, mille asutajaliige on ka Portugal, loodi ametlikult
26. jaanuaril 2009. Taastuvenergia kasutamine on üks ELi kliimamuutusi käsitleva poliitika põhieesmärke,
mistõttu aitab IRENA neid eesmärke saavutada, esmajoones suurendada 2020. aastaks taastuvenergia osa
kogu energiatoodangust 20%ni. Sel põhjusel hääletasin ma agentuuri põhikirja vastuvõtmise poolt.

Jarosław Kalinowski (PPE), kirjalikult. – (PL) Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri põhikirja
vastuvõtmine Euroopa Parlamendi poolt on hea uudis kogu Euroopa Liidu jaoks. Alternatiivsed energiaallikad
on meie tulevik: need on vajalikud kaasaegse majanduse jaoks, aga eriti olulised elurikkuse säilitamiseks.
Geotermilise energia, tuule- ja päikeseenergia, biomassi ja biogaasi kasutamise abil võib Euroopa teatud
määral vähendada sõltuvust imporditavast energiast ja samal ajal kasutada loodusvarasid keskkonnasõbralikul
viisil.

Leian, et praegune üleilmne majandusseis ja eriti geopoliitiline olukord nõuab täiendavaid algatusi Euroopa
kontinendi energiajulgeoleku tagamiseks. Taastuvenergiaallikate kasutamine on suurepärane alternatiiv
traditsioonilistele meetoditele ning aitab luua ka töökohti, on odavam ja keskkonnasäästlik. Põhikirja
vastuvõtmisega tegi parlament sammu õiges suunas ehk siis parema energiapoliitika suunas.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Ökoloogilise katastroofi tingimustes on hädavajalik
investeerida taastuvenergiasse. Sellest aspektist on Euroopa Liidu liitumine Rahvusvahelise Taastuvenergia
Agentuuriga (IRENA) positiivne samm, kuid vajame palju enamat, et säilitada inimkonna ühine vara – meie
ökosüsteem. Euroopa peab viivitamatult alustama järkjärgulist tuumaenergia kasutamisest loobumist ning
heitma kõrvale ohtlikud ideed süsinikuturust.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Kuna selliseid loodusvarasid nagu nafta jääb üha vähemaks ning nende
hind tõuseb, peame üha enam pöörduma alternatiivsete taastuvate energiaallikate poole, näiteks vesi, tuul,
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lained, päikeseenergia, sest nende varud on ammendamatud. Sellepärast on nimetatud varad maailmas
suuremat tähelepanu hakanud pälvima ning sellepärast on ka Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri
(IRENA) loomine ülitähtis. See on põhjus, miks hääletasin nii.

Alajos Mészáros (PPE), kirjalikult. – (HU) Selgitus hääletuse kohta: mul on hea meel selle üle, et täiskogu
pühendab tähelepanu Rahvusvahelisele Taastuvenergia Agentuurile (IRENA), ja samuti selle üle, et võisin
hääletada selle poolt. Leian, et niipea kui võimalik, on tarvis luua rahvusvaheline keskus, mis abistab ja
nõustab lisaks Euroopa Liidule veel 75 riiki taastuvenergiaallikate kasutamisel ja kasutuselevõtul ning
sihtprogrammide koostamisel, korraldab koolitusi ning tutvustab parimaid tavasid ja rahastamisvõimalusi.
Rõhutaksin ka seda, et IRENA programmile peaksid alla kirjutama kõik ELi liikmesriigid (seni on 20 riiki
allkirja andnud), et igaüks oleks selles rahvusvahelises ühises ettevõtmises osaline, sest nõnda saaksime oma
teadmisi taastuvenergiaallikatest kogemuste vahetamise abil veelgi täiendada.

Selleks et saavutada 2020. aastaks seatud eesmärke vähendada süsihappegaasi heidet ja suurendada
energiatõhusust, tuleb meil kinni haarata igast võimalusest, ja agentuurist võib siin suur abi olla.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. – (DE) Ajal mil meid püütakse veenda miljardites toetusi saanud
tuumaenergia kliimasõbralikkuses, on eriti oluline edendada taastuvenergiat, mitte ainult ELis, vaid kogu
maailmas. Rahvusvaheline Taastuvenergia Agentuur (IRENA) on esimene selleks otstarbeks loodud
rahvusvaheline organisatsioon, mis võib praktilist nõu ja abi anda nii tööstusriikidele kui ka arengumaadele.
Seatud eesmärk väärib kiitust ja toetust, kuid eesmärgi elluviimisel puudub selgus. Sel põhjusel hääletasin
ma vastu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – Meie fraktsioonis ei tekitanud raport mingeid vastuolusid
ja seepärast toetasime seda ilma pikema arutamiseta.

Raport: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

Roberta Angelilli (PPE), kirjalikult. – (IT) Nõustun ettepanekuga tõhustatud koostöö kohta abielulahutuse
ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas, mille komisjon paljude liikmesriikide taotlusel on esitanud.
See on väga oluline selleks, et luua selge õiguslik raamistik ning abistada eri rahvusest abikaasasid. Eesmärgiks
on vähendada protsessi mõju lastele ning kaitsta nõrgemat abielupoolt.

Meede soosib lepitusmenetlust pika ja piinarikka kohtumenetluse asemel. Eri rahvusest vanemate laste üle
peetavate tülide lahendamise Euroopa Parlamendi vahendajana olen ma veendunud, et määruse ettepanek
aitab saavutada laste huvides olevaid rahumeelseid lahendusi, määratledes vanemate kohustused laste suhtes
ning sätestades tingimused, mis sellises olukorras laste heaolu kõige paremini kaitsevad.

Lisaks aitab ettepanek kaitsta nõrgemat abielupoolt, hoides ära nn võidujooksu kohtusse, kus teine abikaasa
püüab korraldada lahutuse just tema huvidele vastava riigi õiguse kohaselt. Tsiviilasju käsitleva Euroopa
justiitsvõrgustiku kaudu on ettepanekuga tagatud juurdepääs ajakohasele teabele lahutust ja lahuselu
käsitlevate liikmesriikide ja ELi õiguse ning menetluste peamiste aspektide kohta, et mõlemad abikaasad
oleksid teadlikud oma valikute tagajärgedest.

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Mina hääletasin tõhustatud koostöö lubamise poolt abielulahutuse
ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas. Mul on tõesti hea meel, et 12 riiki on otsustanud selles
valdkonnas edasi liikuda ning lihtsustada eri rahvusest paaride abielu lahutamist. 2007. aastal sõlmiti ligi
300 000 eri rahvusest paari abielu ning 140 000 sellist abielu lahutati. Uus menetlus annab eri rahvusest
abikaasadele võimaluse valida, millise riigi õigust nende lahutusele kohaldada. Tõhustatud koostöö
mehhanismi kasutatakse esmakordselt ja see võimaldab meil minna edasi vaatamata sellele, et mõned
liikmesriigid ei ole meetmest huvitatud. Nouveau Centre pooldab tungivalt selle lahenduse sagedasemat
kasutamist, et saada mööda ühehäälsuse nõudega tekitatud kitsaskohtadest.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjalikult. – (LT) Ma hääletasin Euroopa Parlamendi soovituse poolt, kuna
Euroopa Liidus kõikjal ühtviisi kehtivad ühised eeskirjad eri riikidest pärit kodanike abielu lahutamiseks
kaitsevad paremini eri rahvusest või välismaal elavate paaride õigusi. Piiriüleste lahutusasjade eeskirjade
ühtlustamise algatus on ajaloolise tähtsusega, sest nüüd on esitatud ettepanekuid tihedamaks koostööks
selles valdkonnas. Praegu on abielulahutuse suhtes kohaldatav õigus liikmesriigiti erinev. Nõnda ei ole alati
selge, millises riigis on võimalik lahutada eri rahvusest või välismaal elava eri ELi liikmesriigi kodakondsusega
paari abielu. Selleks et lahendada ELi kodanike õiguslikke probleeme seoses abielu lahutamisega, sätestatakse
õigusakti eelnõus mõlemale abikaasale võimalus ühisel kirjalikul kokkuleppel määrata, millise riigi kohus
on pädev abielu lahutuse asja arutama ja millise riigi õigust selleks kohaldatakse. Seega tuleb meil kodanike
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õigusi silmas pidades esmajoones tagada, et õigusprobleemid ja keerukad kohtumenetlused ei muudaks niigi
rasket lahutuseaega inimeste elus veelgi raskemaks ja keerulisemaks.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjalikult. – (RO) 14 riiki, sealhulgas Rumeenia on otsustanud teha
tõhustatud koostööd abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas. Menetlusraskused
ja õigusaktide oluline erinevus sundis neid 14 riiki tegema esimesi samme abielulahutust reguleeriva õiguse
lihtsustamise ja ühtlustamise suunas. Vaadakem asjaoludele silma – meil on 140 000 rahvusvahelise aspektiga
lahutusasja, mis raskendavad paljude riikide kohtute tegevust! Nüüd võime tõdeda, et oleme astunud ajaloolise
sammu, lubades 14 riigil teha tõhustatud koostööd ning iga meetmest huvitatud riik võib
koostöömehhanismiga ka edaspidi liituda.

Euroopas on tsiviil- ja perekonnaõiguses juba praegu ühine õigustik. Kõrvale on jäänud vaid kolm riiki, kes
ei soovinud sellega ühineda. Euroopa kollisiooninormide kooskõlastamine hõlbustab kohtuotsuste vastastikust
tunnustamist vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneval alal, kuna see tugevdab vastastikust usaldust. Praegu
on Euroopa Liidu 27 liikmesriigis abielulahutuse kohta kasutusel 26 eri kollisiooninormide kogu. Esimene
samm tõhustatud koostöö sunnas on tehtud ning selle tulemusena väheneb eri kollisiooninormide arv 14ni.

Carlos Coelho (PPE), kirjalikult. – (PT) Avaldan taas kord nördimust selle üle, et nõukogu blokeeris parlamendi
2008. aasta oktoobris vastu võetud Rooma III määruse. Olen aga rõõmus selle üle, et mitmetele liikmesriikidele
ei ole taoline olukord vastuvõetav, mistõttu on nad selle ettepanekuga edasiminekuks otsustanud tõhustatud
koostöö kasuks. Nii peaks eri rahvusest või väljaspool oma kodumaad elavatel paaridel tekkima sel juba isegi
raskel eluetapil võimalus ise valida, millise riigi õigust nende lahutusasjas tuleb kohaldada.

Täiesti ilmselt on meil tarvis ühiseid eeskirju, sest igal aastal abiellub Euroopa Liidus umbes 350 000 eri
rahvusest paari ning umbes 20% lahutusi ELis hõlmab piiriülest elementi.

Sellepärast toetan tõhustatud koostöö lubamist nende 14 liikmesriigi vahel, kelle hulgas on ka Portugal.
Loodan, et ka ülejäänud ühinevad algatusega, mis aitab kaasa siseturu paremale toimimisele ja kaotab
potentsiaalsed tõkked, mis ei võimalda inimeste vaba liikumist. Loodan, et niipea kui võimalik jõuab meie
ette konkreetse õigusakti ettepanek.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Arvestades perekonnaõiguse küsimuste erilist delikaatsust, kuuluvad
need liikmesriikide ainupädevusse. Sellegipoolest on tehtud mitmeid katseid nende teemade ühenduse
tasemele viimiseks. Ka algatus, mis lubab tõhustatud koostööd abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava
õiguse valdkonnas, on järjekordne taoline katse. Ma mõistan, kui keerulised õigus- ja praktilised probleemid
on seotud eri riikide kodanike vahelise abielu lõpetamisega, mistõttu leian, et seda teemat tuleb käsitleda
ülima ettevaatlikkusega.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Tervitan selle raporti vastuvõtmist, mille tulemusena on
eri liikmesriikidest pärit või mitte oma kodumaal elavatel abielupaaridel võimalik valida, millise riigi õigust
kohaldada nende abielu lahutamisel. 2007. aastal lahutati ELis 140 000 eri liikmesriikidest pärit abikaasade
abielu. Neis lahutusasjades seisid Euroopa kodanikud silmitsi õiguslike probleemidega. Tahaksin rõhutada
ka tõhustatud koostöö mehhanismi käivitamist, milles Portugal osaleb ning mis on võimaldanud edasi minna
nõukogus varem perekonnaõiguslike erimeelsuste tõttu (näiteks Maltas ei saa abielu lahutada) toppamajäänud
raportiga.

Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. – (FR) Hääletasin piiriüleste abielulahutuste valdkonnas 14 Euroopa
Liidu liikmesriigi (sealhulgas Prantsusmaa) vahel tõhustatud koostööd lubava nõukogu otsuse eelnõu poolt.
Ajal mil piiride kaotamine ja mobiilsus soosib eri rahvuste esindajate abielusid ja ka lahutusi, on ju hädavajalik,
et Euroopa Liidul oleks vahendid nende protsesside selgitamiseks ning nõrgema poole kaitseks. See, et
abikaasad saavad ühiselt kokku leppida, millise riigi õigust kohaldatakse ning et vaidluse korral otsustab
kohus, kus menetlus on algatatud, on positiivne nii lahutavate abikaasade kui ka nende laste jaoks.
Abielulahutus on niikuinii kõigile pereliikmetele raske katsumus ja lahutusprotsessi lihtsustamisest saab
neile ainult abi olla. Samuti arvan või vähemasti loodan, et tõhustatud koostöö aitab kaasa piiriüleste
lahutusasjade üleüldisele ühtlustamisele, sest kui koostöö annab positiivseid tulemusi, liituvad mehhanismiga
ka teised liikmesriigid.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Kuigi abielulahutust ja lahuselu reguleerivaid liikmesriikide seadusi on
võimatu täielikult ühtlustada, võimaldab tõhustatud koostöö märkimisväärset edasiminekut, mille tulemuseks
on rahvusvahelise eraõiguse suurem harmoneeritus ning efektiivsem integratsiooniprotsess.
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Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. – (DE) Abielu lahutamine on alati raske. Aga kui lahutajad on eri riikidest,
on olukord veelgi keerulisem. Ühelt poolt ei tohi mõjutada riigisiseseid õigusnorme, teisalt aga on tarvis
suuremat selgust ja õiguskindlust. Kahjuks ei saavutata praeguse ettepanekuga suuremat selgust, mistõttu
hääletasin raporti vastu.

Justas Vincas Paleckis (S&D), kirjalikult. – Otsustasin hääletada soovituse poolt ning toetan täielikult
ajaloolist otsust algatada esmakordselt tõhustatud koostöömenetlus. Vaatamata sellele, et 2007. aastal
lahutati Euroopa Liidus kokku 140 000 rahvusvahelise elemendiga abielu, on Euroopa kodanikel ikkagi
piiriüleste lahutusprotsesside puhul õiguslikke probleeme. Meie ülesanne on see keerukas õiguslike takistuste
sasipundar lahti harutada ja niipalju kui võimalik lihtsustada protsesse ajal, mis on inimestele isegi väga
valusad. Kuigi minu kodumaa Leedu ei osale praegu tõhustatud koostöös, toetan mina algatust kahel käel,
sest see on hea näide sellest, millist praktilist kasu sünnib paljudele inimestele ELi kodanikuks olemisest.
Euroopa Liit, selle kodanikud ja siseturg võidavad otseselt ajaloolise tähtsusega tõhustatud koostööst, kuna
see aitab vähendada diskrimineerimist ja tõkkeid, mis takistavad isikute vaba liikumist. See muudab ELi
nähtavamaks ja lisab legitiimsust.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – Meie fraktsioonis ei tekitanud raport mingeid vastuolusid,
mistõttu toetasime seda ilma pikema arutamiseta.

Raport: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni esimees
Joseph Daul rõhutas, et euro kasutuselevõtt Eestis 1. jaanuaril 2011. aastal on märk kahesuunalisest usaldusest:
ühelt poolt Eesti usaldusest euro vastu, mis annab tõepoolest positiivse signaali turgudele, teiselt poolt aga
ELi usaldusest Eesti vastu, millest saab esimene selle sammu teinud Balti riik. Eesti on usaldust täielikult väärt,
sest Eesti valitsussektori võlakoorem on väikseim Euroopas. Hääletasin sel põhjusel kõhklematult Eesti
euroalasse vastuvõtmist soovitava raporti poolt.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjalikult. – (LT) Mul on hea meel, et vaatamata raskele majanduslikule olukorrale
õnnestus ühel Balti riigil, Eestil euroalaga liituda. Eesti näite põhjal näeme selgesti, et tasakaalustatud ja
sihikindla poliitikaga on võimalik lähenemiskriteeriumeid täita. Riikide soov isegi kriisiajal euroalaga liituda
on märk suurest usaldusest selle valuuta vastu. Olen kindel, et ka Leedus ei ole poliitiline tahe ega ka
jõupingutused euro kasutuselevõtu nimel kahanenud.

Carlos Coelho (PPE), kirjalikult. – (PT) Komisjoni ja Euroopa Keskpanga lähenemisaruannetes hinnatakse
seda, millist edu on liikmesriigid, mille suhtes on kehtestatud erand, saavutanud ning kas nad suudavad täita
majandus- ja rahaliiduga seotud kohustusi. Kuna Ühendkuningriik ja Taani ei ole väljendanud soovi euro
kasutusele võtta, hõlmab 2010. aasta lähenemisaruanne üheksat liikmesriiki, mille suhtes erand endiselt
kehtib (Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia and Rootsi).

Aruande kohaselt on hinnatud liikmesriikidest vaid Eesti täitnud euro kasutuselevõtuks vajalikud tingimised.
Seega on praeguse otsuse ettepaneku eesmärgiks tühistada Eesti suhtes kehtestatud erand alates 1. jaanuarist
2011. Mina hääletasin poolt ja ühtlasi soovin Eestit õnnitleda seoses kõigi vajalike tingimuste täitmisega,
seda eriti praeguse üleilmse majanduskriisi tingimustes.

George Sabin Cutaş (S&D), kirjalikult. – (RO) Toetasin Scicluna raportit euro kasutuselevõtu kohta Eestis
1. jaanuaril 2011. Eesti oli üks esimesi riike, mida majanduskriis eriti valusalt tabas. Siiski õnnestus Eestil
majanduslangusest välja rabelda, kusjuures 2009. aastal oli valitsemissektori võla ja SKP suhe 7,2% SKPst,
mis on oluliselt madalam kui kontrollväärtus 60%. Seejuures oli üldine valitsemissektori puudujääk 1,7%
SKPst, samas kui kontrollväärtus on 3%. Usun seetõttu, et Eesti liitumine euroalaga tugevdab sel kriitilisel
hetkel majandus- ja rahaliitu ning et Eesti edumudel innustab tegutsema ka ülejäänud liikmesriike, mis veel
lähenemiskriteeriume ei ole täitnud.

Mário David (PPE), kirjalikult. – (PT) Hääletan selle raporti ja Eestis 1. jaanuaril 2011 euro kasutuselevõtmise
ettepaneku poolt, tunnetades oma vastutust. Ülemaailmne finants-, majandus- ja sotsiaalkriis on mõjutanud
teiste liikmesriikide nominaalse lähenemise väljavaateid, samal ajal kui Eesti on saavutanud märkimisväärset
edu mitmete oluliste struktuursete reformide ellurakendamisel ja täitnud seetõttu lähenemiskriteeriumid.
Eesti valitsuse ja Eesti rahva veenvate ja sihikindlate jõupingutuste tulemused on eriti märkimisväärsed seoses
ELi väikseima valitsemissektori võlaga ja eelarve puudujäägiga, mis 2009. aastal oli väiksem kui Maastrichti
kriteeriumidega kehtestatud 3%. Eesti on täitnud liitumiskriteeriumid ja läbinud asutamislepingutes ettenähtud
muud menetlused ning eurorühma teised liikmed peaksid Eesti liitumist vaatlema kui asjade loomulikku
kulgu, mis innustab ka ülejäänud liitumiseks valmistuvaid liikmesriike. Eesti liitumine euroga meenutab taas
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meie eesmärki, tungivat soovi ning lootust, et liikmesriigid, kes euroalasse veel ei kuulu, investeeriksid
ühisrahasse ja selle tulevikku.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Ajal mil eurovastased külvavad kahtlusi ühisraha elujõulisuse kohta,
demonstreerib liit taas, et see projekt on tugev, liigub endiselt valitud kursil ning on säilitanud kogu oma
võimekuse ja on uute liikmesriikide jaoks jätkuvalt atraktiivne. Kuna Eesti on täitnud kõik Maastrichti
kriteeriumid kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 140 ning sellele lisatud protokolliga (nr 13)
lähenemiskriteeriumide kohta, ei ole mingit põhjust viivitada euro kasutuselevõtuga selles Balti riigis.

Tuleb märkida, et Eestil õnnestus kriteeriumid täita sügava majandus- ja finantskriisi tingimustes tänu valitsuse
otsustavatele, veenvatele ja sihikindlatele jõupingutustele. Fiskaalpoliitikas tuleb Eestil konservatiivset joont
ka edaspidi hoida. Nagu kriis on meile näidanud, ei ole ühisrahaga liitumine eesmärk omaette. Avaliku sektori
eelarve konsolideerimise ja tasakaalus hoidmise nimel tuleb pidevalt, aktiivselt ning tõhusalt tegutseda.
Õnnitlen Eestit, Eesti rahvast ja valitsust euroalaga liitumise puhul vaatamata sellele, et praegu on ühisraha
kasutuselevõtuks keeruline aeg, ning loodan et Eesti jätkab oma seniseid lähenemisele suunatud jõupingutusi
ka edaspidi!

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Arvestades Eesti majandusnäitajaid ning avaliku sektori
arvepidamise jätkusuutlikkust, pooldan ma euro kasutuselevõttu Eestis 1. jaanuaril 2011. Praeguse üleilmse
kriisi tingimustes ja olukorras, kus euro on finantsturgudel pideva surve all, on Eesti liitumine euroalaga
turgudele positiivseks märgiks, mis tugevdab Euroopa majanduslikku ja rahanduslikku integratsiooni, muutes
protsessi elujõulisemaks. Rõhutan, et Eesti on heaks eeskujuks stabiilisuse osas, sest Eestis taibati, kuidas
ühitada edasiliikumine avaliku sektori eelarvedistsipliini ja jätkusuutlikkusega. Vaatamata 2009. aasta halvale
majanduslikule olukorrale moodustas Eesti valitsemissektori puudujääk 1,7% SKPst ning valitsemissektori
võla ja SKP suhe oli 7,2% SKPst, mis on oluliselt madalam kui Euroopa Liidus kehtestatud kontrollväärtus
60%. Kordan seepärast taas, kuivõrd hädavajalik on luua tõhusad mehhanismid kõigi liikmesriikide
majandustulemuste ja eelarve täitmise pidevaks reaalajas jälgimiseks, et tagada lähenemiskriteeriumide
täitmine.

Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Hääletasime raporti vastu mitte küll vaenulikkusest Eesti vastu, vaid
protesti märgiks, sest Eesti kodanikud ei saanud niisuguses tähtsas küsimuses referendumil oma arvamust
avaldada. Viimaste kuude arengud on näidanud, et euro ei ole lahendus ega paku ka mingit kaitset, vaid
hoopis annab kriisile kõvasti hoogu juurde. Möödunud paari nädalaga on selgeks saanud, et euroala
probleemiks on ehk pigem Saksamaa kui riigid, keda me põlglikult sigadeks kutsume (riikide inglisekeelsete
nimede esitähtedest moodustatud akronüüm PIGS = Portugal, Ireland, Greece, Spain). Oma tavalise ülbusega
nõuab Angela Merkel järeleandmisi teistelt, kuid ise keeldub samas asjas kompromissidele minemast. Kõik
peavad toetama Saksamaad, selle eksportivat majandust ja inflatsioonifoobiat isegi siis, kui sellest johtuv
poliitika käib Saksamaa partnerite huvidele risti vastu!

On ju selge, kuhu see poliitika Prantsusmaal on viinud: frangi-marga pariteetsusele, seejärel toodi „tugevale”
eurole ohvriks konkurentsivõime, järgnesid eelarvepiirangud, mis majandusprobleeme veelgi hullemaks
tegid, eurole ülemineku ajal toimus hindade plahvatuslik kasv ja ostujõu vähenemine. Lisaks mängib Angela
Merkeli Saksamaa kokkuhoidu nõudes ohtlikku mängu, riskeerides oma peamiste partnerite nõudluse
kokkukuivamisega.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Eesti rahva sõbrana ei soovi ma, et eestlasi ikestaks
stabiilsuse ja kasvu pakt ning sellega seotud ning varsti veelgi karmimaks muudetav karistuste süsteem.
Komisjoni kuulutatava neoliberaalse poliitika drakoonilise rakendamise tagajärjel on enam kui 20% Eesti
elanikkonnast langenud äärmisse vaesusse. Euroalaga liitumine seab Eesti töölised veelgi enam löögi alla.
Mina hääletan selle raporti vastu.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Vaatamata finantskriisile ja euro vastu suunatud rünnakutele on rahaliit
vaieldamatult olemas ning seda tuleb seni väljajäänud liikmesriikide järkjärgulise liitumisega veelgi tugevdada.
Nende jaoks, kes toetavad veelgi tugevamat majandus- ja rahaliitu, on otsus selle kohta, et Eesti täitis vaatamata
rahvusvahelisele kriisile Maastrichti kriteeriumid, hea uudis.

Claudio Morganti (EFD), kirjalikult. – (IT) Kuigi näib, et Eesti tee on juba määratud, ei luba kahtlused Eestis
Euroopa ühisraha kasutuselevõtu eeliste ja ajastamise suhtes mul täiskogus kaalumisel oleva raporti poolt
hääletada.

Euroopa majandus vangub kriisi ja rahutuste käes ning see peaks sundima meid järele mõtlema, kas vähemasti
lähiajal on ikka arukas uusi liikmeid euroalasse võtta. Mu arvamus tugineb teatud makromajanduslikele
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andmetele, millele Eesti puhul lisanduvad sotsiaalkultuurilised kaalutlused. Eesti oli esimesi riike, mille
majandus langusse sööstis. 2009. aastal langes Eesti SKP üle 14%, kusjuures tööstustoodang vähenes 33,7%,
mis oli Euroopa Liidu suurim langus. Pealegi ei ole see negatiivne tendents veel peatunud.

Ja lõpuks on lausa absurdne, et nimetatud andmete valgusel palutakse hääletusele pandud raportis komisjonil
simuleerida euroala päästepaketi mõju Eesti eelarvele alles siis, kui Eesti saab euroala ja seega ka päästepaketi
vahendeid tagava eurorühma liikmeks. Vastupidi, see teave tuleks avaldada niipea kui võimalik, et nõukogu
saaks vastu võtta teavitatud otsuse ning tulevasi arenguid ette näha.

Sławomir Witold Nitras (PPE), kirjalikult. – (PL) 1. jaanuaril 2011 saab Eestist 17. Euroopa Liidu riik, kus
on kasutusel euro. Iga riik, mis täidab praegu, Euroopa avaliku sektori rahanduses valitseva kriisi ajal
lähenemiskriteeriumid, lisab meie finantsseisundile stabiilsust. Euro kasutuselevõtt ei tähenda ainult enamikus
liikmesriikides sama raha kasutamisest tulenevat mugavust – see osutab stabiilsele ja tugevale majandusele,
mis on veelgi tähtsam. Euros on tulevik. Euro loob tõelised arenguvõimalused ühiskondliku, administratiivse
ja majanduselu kõigil tasanditel.

Kuid ärgem unustagem, et euro nõuab liikmesriikidelt hästi läbimõeldud ja tasakaalustatud rahanduspoliitikat!
Euro tulise toetajana tahan Eestit õnnitleda selle eest, et Eesti suutis vaatamata üleilmsele majanduskriisile
täita euro kasutuselevõtu kriteeriumid. Olen kindlalt veendunud, et nii nagu meie partneril Eestil, saab ka
Poolal olema peatne au nende riikide hulka kuuluda.

Franz Obermayr (NI), kirjalikult. – (DE) Balti riikide ja eriti Eesti märkimisväärsed edusammud on vägagi
tervitatavad. Küsimus on aga selles, kas praegu on kriisidest puretud euroalal just kõige õigem aeg uusi
liikmesriike vastu võtta. Pealegi ei korraldanud Eesti selles küsimuses referendumit ja see näib olevat
demokraatia seisukohalt väga kahtlustäratav. Hääletasin seetõttu selle raporti vastu.

Justas Vincas Paleckis (S&D), kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt, kuna leian, et Eesti on tõesti liitumise
euroalaga ära teeninud. See väike Põhjala riik on meile näidanud, et püsivuse ja sihikindlusega on rahaliiduga
liitumine võimalik isegi möllava finantskriisi ajal. Ma arvan, et euro kasutuselevõtt teeb Eestile head –
suurendab usku riigi majandusse, toob rohkem investeeringuid ja alandab laenuintresse. Sellest saab omakorda
hoogu ka Leedu ja Läti majandus. Ka sammu sümboolset väärtust ei saa alahinnata; on ju Eesti esimene endise
Nõukogule Liidu vabariikidest, kes on suutnud läbida ELi integratsiooni kõige keerukama etapi ja saanud
rahaliidu liikmeks. See on aga samavõrd tähtis ka kogu euroala jaoks. Vaatamata euroalal esiletulnud
probleemidele on ühisraha endiselt atraktiivne ja loob liikmesriikidele lisandväärtust. Olen ülimalt rõõmus,
et komisjon ja nõukogu tunnustasid Eesti jõupingutusi, ning ma loodan, et Euroopa Ülemkogu võtab ka
vastava otsuse vastu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – Meie fraktsioonis ei tekitanud raport mingeid vastuolusid
ja sellepärast toetasime seda ilma pikema arutamiseta. Pealegi on see väga hea uudis, et jälle üks riik, sel korral
siis Eesti, liitub meiega euroalal.

Vilja Savisaar (ALDE), kirjalikult. – (ET) Lugupeetud juhataja, lugupeetud raportöör, lugupeetud kolleegid!
Tahan Teid tänada Eestile avaldatud toetuse eest Eesti eurotsooniga liitumisel. See on oluline ja kauaoodatud
otsus väikesele riigile. Eesti on selle eesmärgi nimel palju pingutatud ja rahvas ka palju kannatanud. Samuti
on sellel olnud suur mõju meie majandusele. Kahjuks ei saa nõustuda küll kõigi meie valitsuse poolt tehtud
otsustega, mis said tehtud euro perspektiivi silmas pidades. Loodetavasti saame peale euro tulekut hakata
rohkem oma majanduse käekäigu eest seisma ja taastada avaliku sektori investeeringud infrastruktuuridesse
ja panustada rohkem tööjõuturu arendamisse. Suured tänud raportöörile asjakohase ja teadliku raporti ning
julguse eest seista eurotsooni tuleviku nimel ning tänud ka kolleegidele, kes avaldasid toetust esmaspäevastel
läbirääkimistel ja tänasel hääletusel. Kõige suurem tänu muidugi Eesti rahvale, tänu kellele see kõik üldse
võimalikuks sai.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. – Tervitan seda raportit ning Eesti liitumist euroalaga. See oleks pidanud
juba ammu toimuma ja on praegustes oludes eriti rõõmustav.

Raport: László Surján (A7-0200/010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjalikult. – Hääletasin Surjáni raporti poolt. ELi 2009. aasta eelarve
täitmisel tekkis ülejääk summas 2,25 miljardit eurot, mille põhjuseks on peamiselt maksete alatäitmine ja
oodatust suurem tulu. Lisaks sellele, et see moonutab ELi eelarve täitmise tulemust, vähendab see otseselt
liikmesriikide osamakseid ELi eelarvesse juba eelarveaasta jooksul. Ilma sellise paranduseelarveta oleks
2009. aasta ülejääk olnud rohkem kui viis miljardit eurot ja seda peamiselt vahendite alakasutuse tõttu.
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Alates 2007. aastast on igal aastal tekkinud järjest suurem eelarve ülejääk ja seda vaatamata aasta jooksul
esitatud paranduseelarvetele, mille eesmärk on olnud ülejääki vähendada. Seega on tegemist märkimisväärsete
summadega.

Et ELi eelarvevahendid ning suurenevad rahavajadused ja kulukohustused on praegu üksteisest lahus, tekitab
see eelarves pingeid ja lünki, mida on raske täita ilma mõnda teist ELi prioriteeti ohverdamata (näiteks
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ja paljud teised). Tuleb küsida, kas ELi eelarve ei ole siis
realistlik või puuduvad meil tõhusad vahendid eelarve täitmiseks ja selle üle järelevalve korraldamiseks.
Sellest järeldub, et meil tuleb eelarve planeerimise ja muid seonduvaid protsesse märkimisväärselt parandada.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Alates 2007. aastast olid [märtsikuu lõpuks valminud
esialgse aastaaruande järel koostatud paranduseelarvetes sisalduvad ja] liikmesriikidele tagasi makstud
kogusummad järgmised: 2007. aasta ülejääk oli 1 542 miljonit eurot; 2008. aasta 1 810 miljonit eurot;
2009. aasta 2 264 miljonit eurot. Ülejäägi kogusumma kujuneb kolme teguri mõjul: eelarvekulude ja -tulude
täitmine ning vahetuskursi muutused. Ülejääki ei tagastata otse liikmesriikidele, vaid kajastatakse vastavalt
finantsmäärustele järgmise aasta eelarves tuluna. Tegelikult on selle otseseks tulemuseks liikmesriikidelt
kogutavate omavahendite vähenemine. Leian, et ülejääki tuleks kasutada järgmise aasta eelarve tugevdamiseks,
suurendades kulukohustuste assigneeringuid või suunata see ELi prioriteetide rahastamiseks loodavasse
Euroopa fondi. Igal juhul on niisuguste ülejääkide vältimiseks tarvis paindlikkust. Igaaastased ülejäägid
tekivad ju sellest, et väljakuulutatud ja Euroopa Liidu arenguks ettenähtud poliitikat ja meetmeid ei suudetud
täielikult ellu viia. Seepärast leian, et paranduseelarvele nr 4/2010 lõpliku heakskiidu andmist tuleks kasutada
kui võimalust Euroopa Liidu eelarve tegeliku olukorra üle järele mõelda.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – Meie fraktsioonis ei tekitanud raport mingeid vastuolusid
ja sellepärast toetasime seda ilma pikema arutamiseta.

Raport: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. – (PT) Hääletasin resolutsiooni poolt järgmistel põhjustel:

– arvan, et kuna halduskulud on suurenenud ja eriti kuna tegemist võib olla osaliselt tegevuskuludega, tuleks
nõukogu kulusid kontrollida samamoodi nagu teiste ELi

institutsioonide kulusid ELi toimimise lepingu artikliga 319 ettenähtud eelarve täitmisele heakskiidu andmise
menetluse raames;

– jagan parlamendi seisukohta, mille kohaselt ei saa nõustuda nõukogu väitega, et Euroopa Parlament ja
nõukogu ei ole minevikus teineteise eelarvejagude täitmist kontrollinud aumeeste kokkuleppe tõttu (nõukogu
22. aprilli 1970. aasta istungi protokolli kantud resolutsioon); ma ei pea aumeeste kokkulepet siduvaks
dokumendiks ja arvan, et nõukogu tõlgendus on liiga lai;

– olen arvamusel, et eelarve koostamine ja eelarve täitmisele heakskiidu andmine on kaks eraldi menetlust
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu vaheline nn aumeeste kokkulepe nende vastavate eelarvejagude
koostamise kohta ei tohiks vabastada nõukogu vastutusest anda üldsusele täiel määral aru selle käsutusse
antud rahaliste vahendite kohta.

Jean-Pierre Audy (PPE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva
resolutsiooni poolt. Juba ühel eelmisel istungil ei toetanud Euroopa Parlament suures osas raportööri
ettepanekut lükata edasi otsuse tegemine heakskiidu andmise kohta nõukogu peasekretäri tegevusele nõukogu
2008. aasta eelarve täitmisel. Olin üksi olin tollal sellisel seisukohal ka eelarvekontrollikomisjonis, kuna
Euroopa Kontrollikoda ei teinud peaaegu mingeid märkusi nõukogu juhtimise kohta. Selle tagajärjel käsitles
Euroopa Parlament nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmist selliselt, et lükkas selle istungjärguni
edasi hääletuse heakskiidu andmise otsuse juurde kuuluva resolutsiooni üle, mis sisaldab tähelepanekuid ja
soovitusi nõukogu eelarve juhtimiseks. On kahetsusväärne, et eelarvekontrollikomisjon ei toetanud minu
ettepanekut teostada õiguslik analüüs Euroopa Parlamendi õiguste ja seega ka kohustuste kohta seoses
nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmisega.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. – (PT) Hääletasin resolutsiooni poolt, sest leian, et kuna
halduskulud on suurenenud ja eriti kuna tegemist võib olla osaliselt tegevuskuludega, tuleks nõukogu kulusid
kontrollida samamoodi nagu teiste ELi institutsioonide kulusid ELi toimimise lepingu artikliga 319 ettenähtud
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames; arvan, et nõukogul ja parlamendil kui
eelarvepädevatel institutsioonidel tuleks kehtestada iga-aastane menetlus eelarvele heakskiidu andmise
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menetluse raames, et parandada teabevahetust oma eelarvete kohta; ja olen arvamusel, et eelarve koostamine
ja eelarve täitmisele heakskiidu andmine on kaks eraldi menetlust ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
vaheline nn aumeeste kokkulepe nende vastavate eelarvejagude koostamise kohta ei tohiks vabastada nõukogu
vastutusest anda üldsusele täiel määral aru tema käsutusse antud rahaliste vahendite kohta.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Leian, et eelarvedistsipliini ja üldsusele vajaliku läbipaistvuse tagamiseks
ei saa nõukogu olla vabastatud kohustusest anda avalikult aru temale usaldatud rahaliste vahendite kasutamise
kohta. Sellepärast nõustun raportööri otsusega lükata heakskiidu andmine nõukogu eelarve täitmisele edasi
kuni nõutud lisateabe esitamiseni.

Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) On kahetsusväärne, et parlament ei ole valmis kasutama ühesugust
moraliseerivat ja põlglikku tooni ning avaldama ühesugust muret maksumaksjate raha kasutamise üle kõigi,
nii omaenda kui ka teiste institutsioonide kulutuste puhul. Nii kiideti komisjoni eelarve täitmine heaks
vaatamata sellele, et juba 15 aastat järjest ei andnud Euroopa Kontrollikoda komisjoni eelarve täitmisele
rahuldavat hinnangut. Ja tuginedes aumeeste kokkuleppele, mille parlament täna küll hukka mõistab, on ta
valmis heaks kiitma enda eelarve täitmise.

Parlament on aga pisut liiga kiiresti valmis unustama enda pahategusid, olgu selleks lahkuva presidendi in
extremis rahaline seotus tehinguga, mille eesmärgiks oli soetada korter Brüsselis vahetult enne ameti
mahapanemist, kulude plahvatuslik kasv seoses Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse ja assistentide
põhimääruse reformimisega, kuna juhtkonna tasemel ei hinnatud neid piisava põhjalikkusega, hiljutine
põhjendamatu parlamendiliikmete kasutada olevate rahaliste vahendite ja töötajate arvu suurendamine või
igale parlamendiliikmele iPadi tahvelarvuti hankimine. Loomulikult on kontroll avaliku sektori raha kasutamise
üle hädavajalik. Me ei lase aga end tõmmata sellesse pisisõtta, mida te nõukogu vastu poliitilistel põhjustel
peate.

Elisabeth Köstinger (PPE), kirjalikult. – (DE) Hääletasin nõukogu 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu
andmist käsitleva resolutsiooni poolt, kuna see sisaldab kahte minu jaoks tähtsat teemat. Esiteks eesistujariigi
Hispaania lubadus võtta uurimise alla nõukogu ja parlamendi 1970. aastal sõlmitud aumeeste kokkulepe ja
teiseks nõukogu võetud kohustus anda parlamendile täielikult aru oma halduseelarve kohta. Nõukogul tuleb
muuta oma teavituspoliitikat, muutes see läbipaistvamaks, mis on eriti oluline praegu, mil on käimas arutelu
uue Euroopa välisteenistuse eelarvele heakskiidu andmise menetluse üle. Ülaltoodud põhjustel toetan ma
Euroopa Parlamendi resolutsiooni P7_TA(2010)0219.

Véronique Mathieu (PPE), kirjalikult. – (FR) Eelarvekontroll on Euroopa Parlamendi olulisimaid kohustusi
ja parlamendiliikmed suhtuvad sellesse täie tõsidusega. Valitud esindajatena tuleb meil kodanikele aru anda
Euroopa eelarve kasutamise kohta. Kodanikel on õigus teada, kuidas nende maksuraha kasutatakse, mida
rõhutati ka Euroopa läbipaistvuse algatusega. ELi riigipäid ja valitsusjuhte esindav Euroopa Liidu Nõukogu
ei ole mingi erand. Sel aastal soovisime selgemaks muuta Euroopa Liidu Nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu
andmise menetlust, et taaskinnitada parlamendile lepinguga antud volitusi. Läbipaistvus on ELi üks tähtsaid
põhimõtteid ning paljudes valdkondades on püütud läbipaistvust parandada, mistõttu on ju ainult loomulik,
et ka Euroopa Liidu Nõukogu esitab kogu teabe, mida parlament vajab eelarve täitmise heakskiitmiseks. See
oligi nõukogu eelarvele heakskiidu andmise hääletust käsitleva raporti eesmärk. Tervitan selles suunas tehtud
esimesi edusamme, kuid vaja on enamat.

Aldo Patriciello (PPE), kirjalikult. – (IT) Leian, et Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek
tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva
otsuse lahutamatu osa, II jagu – Nõukogu, on erakordselt oluline.

Ülalmainitud ettepanekus viidatakse nõukogu vähesele osalemisele eelarve täitmisele heakskiidu andmise
menetluses, sealhulgas nõukogu soovimatusele osaleda vastavates parlamendi aruteludes, demonstreerides
nõnda oma põlglikku suhtumist parlamendi kohustusse otsustada eelarve täitmise üle, eriti aga üldsuse ja
maksumaksjate õigusse nõuda aruandmist kõigilt, kes vastutavad Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamise
eest.

Minu arvates on just viimane eriti oluline, kuna nõukogus esindatud liikmesriikide arvele tuleb umbes 80%
liidu eelarve kulutustest. Toetan kahe käega nõukogule esitatud selgesõnalist nõuet esitada üksikasjalikud
andmed erimissioonide kulutuste täpsest olemusest ning nõuet kontrollida nõukogu kulusid samamoodi
nagu teiste ELi institutsioonide kulusid ELi toimimise lepingu artikliga 319 ettenähtud eelarve täitmisele
heakskiidu andmise menetluse raames.
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Paulo Rangel (PPE), kirjalikult. – (PT) Hääletasin resolutsiooni poolt, sest leian, et kuna halduskulud on
suurenenud ja eriti kuna tegemist võib olla osaliselt tegevuskuludega, tuleks nõukogu kulusid kontrollida
samamoodi nagu teiste ELi institutsioonide kulusid ELi toimimise lepingu artikliga 319 ettenähtud eelarve
täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – Pärast seda kui võeti vastu mitmed fraktsioonide S&D,
ALDE, EPP, Verts/ALE ja GUE/NGL ühised muudatusettepanekud ning paljud individuaalselt esitatud
lisaettepanekuid, ei olnud meil midagi raporti toetamise vastu ning hääletasime lõpuks selle poolt.

Raport: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin Euroopa Liidus süüdistatavatele isikutele
kriminaalmenetluses suulisele ja kirjalikule tõlkele õiguse andmist käsitleva direktiivi vastuvõtmise poolt.
Otsesõnu tähendab see seda, et kui teid kahtlustatakse, vahistatakse, küsitletakse või süüdistatakse ning see
toimub riigis, mille riigikeelest te ei saa aru, siis on teil õigus kuulamistel, ülekuulamistel ning kohtumistel
advokaadiga kasutada suulist ja kirjalikku tõlget. Eesmärgiks on vältida eksimusi õigusemõistmisel. Isikut,
kes on Euroopa vahistamismääruse alusel vahistatud või välja antud või ka lihtsalt vahistatud muus kui oma
päritoluriigis, tuleb õiglaselt kohelda.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjalikult. – (LT) Mina hääletasin selle raporti poolt, kuna uude Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi kätketud võrdne õigus tõlkele kõikjal Euroopa Liidu kohtutes aitab
suurendada kohtute erapooletust ning tõhusust. Kuna kõik ELi liikmesriigid on ühinenud Euroopa inimõiguste
ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, on nad kohustatud tagama õiglase kohtumõistmise ja korrektse
õigusnormide kohaldamise. Kahjuks ei ole tegelikkuses need õiguspõhimõtted ja kvaliteetne kohtupidamine
piisavalt tagatud. Tahaksin osutada asjaolule, et õigus tõlkele kriminaalmenetluses kinnitab isiku õigust
õiglasele kohtumõistmisele ja õigust olla kohtus ära kuulatud.

Praegu rikutakse sageli inimõigusi, kuna alati ei ole mõnes ELi liikmesriigis küsitletaval või kohtu all oleval
isikul, kes selle riigi keelt ei mõista, õigust suulisele ega kirjalikule tõlkele kohtus, kuna õigus tõlkele
kriminaalmenetluses ei olnud siiamaani kõikjal ELis ühetaoliselt reguleeritud. Seega tuleb õiglase
kohtumõistmise huvides vältida keele mittemõistmisest tulenevaid probleeme ning hoolitseda selle eest, et
süüdistatav saaks aru, mida tema üle peetaval kohtuprotsessil räägitakse.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjalikult. – (RO) Nüüdsest on ELi kodanikele tagatud kõik õigused kaitsta
ennast olukorras, kus nende üle peetakse kohut liikmesriigis, mis ei ole nende päritoluriik. Vastavalt direktiivile
õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses tõlgitakse või selgitatakse juurdluse või
kohtuistungi iga etappi asjaga seotud kahtlustatavale või süüdistatavale. Lähtuvalt üksmeelselt heakskiidetud
põhjendustest, mis käsitlevad õigust õiglasele kohtumõistmisele kõikjal Euroopa Liidus, tõstab see meede
Euroopa kodanikele antava kaitse kvaliteeti. Seega täiendab direktiiv selliseid juhtumeid reguleerivaid
õigusnorme, kus on välja antud Euroopa vahistamismäärus, võimaldades Euroopa kodanikust süüdistataval
või kahtlustataval end kriminaalmenetluses paremini kaitsta.

Kolme aasta pärast on kõikide liikmesriikide õiguses tagatud kirjaliku ja suulise tõlke teenused juurdluse või
kohtuistungi käigus süüdistatavale selles keeles, mida viimane mõistab. Selle aja jooksul tuleb kõigil
liikmesriikidel oma karistusõigus ühtlustada. Direktiivi kohaselt võimaldatakse kirjaliku ja suulise tõlke
teenuseid politseis toimuva ristküsitluse ja kaitsjaga toimuvate vestluste ajal, kusjuures teenused hõlmavad
ka tähtsate dokumentide tõlkimist kirjalikult. Samuti tõlgitakse otsused, millega võetakse inimeselt vabadus,
süüdistused või süüdistusaktid.

Edite Estrela (S&D), kirjalikult. – (PT) Hääletasin kriminaalmenetluses suulisele ja kirjalikule tõlkele õiguse
andmist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku poolt, kuna see tugevdab
kriminaalmenetluses kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute õigusi. Leian, et liikmesriikide jaoks on oluline
viivitamata tagada suulise tõlke teenused kriminaalmenetluses kahtlustatavatele ja süüdistatavatele isikutele,
kes ei mõista või ei räägi menetluses kasutatavat keelt.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Me kõik teame, et kriminaalõiguse efektiivseks toimimiseks tuleb
konkreetselt sätestada kahtlustatavate ja/või süüdistatavate isikute õigused, et tagada neile kohaste õiguslike
ja kohtu pädevust määravate vahendite kaudu võimalus end tõhusalt kaitsta. Selles kontekstis on väga tähtis,
et kahtlustatavatele ja/või süüdistatavatele oleks tagatud õigus saada teavet oma õiguste ja kohustuste, samuti
nende vastu esitatud süüdistuse sisu, aga ka kõige muu olulise kohta neid puudutavas asjas just selles keeles,
mida nad mõistavad. See on ainus viis tagada tõhus kaitse, mis on ju õigusriigi põhimõtte ning kaasaegse
kriminaalmenetluse nurgakivi. Samuti tervitan nõukogu otsust hakata selles ja muudes valdkondades
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järkjärguliselt õiguskoostööd tegema, sest menetlusõiguste tagamine on kõige olulisem kohtupidamise
kiiremaks, tõhusamaks ja õiglasemaks muutmisel.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Vabadusel rajanevat ala ei saa Euroopa Liidu tegelikkuse
mitmetahulisust arvestades luua ilma tagamata kõigile Euroopa kodanikele mis tahes ELi paigas võrdseid
tingimusi, eriti õiguskaitse kättesaadavuse osas, mis on demokraatia ning iga õigusriigi põhimõtteid järgiva
riigi põhiväärtus. Sellepärast toetan ma direktiivi, millega kehtestatakse Euroopa Liidu kõigis liikmesriikides
ühtsed normid kriminaalmenetluses kasutatava suulise ja kirjaliku tõlke jaoks, tagades igale kodanikule, kes
ei viibi oma päritoluriigis, õiguse politseis toimuva küsitluse ja kohtuistungi ajal kõnelda ning saada teavet
oma emakeeles või muus talle sobivas keeles. Arvestades õiglasema Euroopa tähtsust Euroopa integratsiooni
jaoks, kutsun kõiki liikmesriike üles uusi meetmeid võimalikult kiiresti rakendama ning tervet Euroopa Liitu
jätkama tööd õiguste ja õiguskaitsevahendite tagamisel suurema ühtlustamise suunas.

Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Sarah Ludfordi kaitseõiguste nimel tehtud ettepanekuga antakse
kohtulikel menetlustel absoluutne suulise ja kirjaliku tõlke õigus inimestele, kelle üle peetakse kohut riigis,
mille keelt nad ei mõista või väidavad mitte mõistvat. Selle tagajärjeks on kulude plahvatuslik kasv ja
menetluste venimine, õigusemõistmise juba praegugi tihti ebapiisavate eelarvete vähenemine ning defitsiidi
edasine kasv, mis kindlasti ei rõõmusta Angela Merkelit. Lisaks sellele suurendavad nimetatud õiguste
tagamiseks kavandatavad menetlused kindlasti menetluskorra rikkumise tõttu vabaks lastavate isikute arvu.

Kõike seda tehakse eesmärgiga lahendada probleemi, mille mainiminegi on tabu: kõrge kuritegevuse tase
kõigis välismaalastest mitte-europlaste massilise sisserände all kannatavates riikides. Ja mis kõige hullem,
Sarah Ludford näib arvavat, et ühegi riigi õiguskaitseasutused ega kohtud ei ole ise juba selle peale tulnud,
et suulisest ja kirjalikust tõlkest võib kasu olla, ja mitte ainult juurdluse ja kohtumõistmise juures, vaid ka
selleks, et tagada nimetatud kaitseõigused, mis meie demokraatlikes riikides tulenevad riigisisesest õigusest
ja meie rahvusvahelistest kohustustest. Raport on üleliigne ja sellepärast me selle poolt ka ei hääletanud.

Nathalie Griesbeck (ALDE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin kahe käega teksti vastuvõtmise poolt, kuna sellega
ei parandata mitte ainult kaitseõigusi, vaid see on ka ajalooline: esimene kaasotsustusmenetlusega vastu
võetud Euroopa meede karistusõiguses. Tore, et toetajad olid nii suures enamuses. Euroopa õigusruumi
ülesehitamisel tehti suur samm edasi selle ajaloolise õigusakti vastuvõtmisega, mis tagab kõigile Euroopa
kodanikele õiguse suulisele ja kirjalikule tõlkele alates hetkest, mil isikule on teatavaks tehtud, et teda
kahtlustatakse või süüdistatakse, kuulatakse üle või peetakse tema üle kohut teises Euroopa riigis, mille keelt
ta ei valda. Peale selle on mul hea meel Stockholmi programmis sisalduva teekaardi üle, mis käsitleb
menetluslikke kaitsemeetmeid. Kriminaalmenetluse raames küsitletavate isikute õigusi tuleb tugevdada ning
kõige tähtsam on taastada tasakaal: oleme suurt edu saavutanud süüdistuse poolel, samas valitseb
märkimisväärne mahajäämus kaitseõiguste osas. Siinkohal pean ma silmas samavõrd vajalikke meetmeid,
nagu lähisugulaste ja isegi haavatavate isikute kategooriasse kuuluvate isikute õigusabi, õiguslik nõustamine
ja teavitamine.

Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. – (FR) Mul on hea meel, et pärast aastaid kestnud ebaõnnestumisi,
hakkavad asjad lõpuks edenema ka kahtlustatavate menetluslike kaitsemeetmete rakendamise osas Euroopa
tasemel, selleks et kaitsta üksikisikut kohtu suva eest. Teises liikmesriigis toimepandud kuriteoga seoses
küsitlevale ELi kodanikule on nüüdsest tagatud õigus suulisele tõlkele ja oluliste dokumentide kirjalikule
tõlkele tema emakeelde. Euroopa õigusruumi loomine on käimas ning ma toetan ka järgnevate kuude jooksul
selle viimistlemisele suunatud algatusi, näiteks küsitlemist või isegi õigusnõustajaid käsitlevad eeskirjad.

Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. – Õigus korrektsele suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses
on põhiõigus, mille tähtsus üha kasvab seoses ELi ülese tõhustatud õigusalase koostöö ja isikute suurema
liikuvusega. Ludfordi raport on hästi tasakaalustatud ning seepärast hääletasin selle poolt.

Petru Constantin Luhan (PPE), kirjalikult. – (RO) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eesmärgiks on
luua Euroopa Liidus ühine õigusruum ühiste miinimumeeskirjade ja -standarditega, mis tagavad
kriminaalmenetluses suulise ja kirjaliku tõlke õiguse. Hääletasin selle raporti poolt, kuna toetan nende
kahtlustatavate ja süüdistavate, kes vastava riigi keelt ei oska ning seetõttu õigusmenetlustest aru ei saa,
õiguste tugevdamist. Igaühe suhtes peavad need õigused kehtima alates hetkest, mil asjaomase riigi pädevad
asutused on ametliku teatega isikule teatavaks teinud, et teda kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo
toimepanemises. Leian, et nende õiguste suhtes kehtivad ühised miinimumstandardid peaksid lihtsustama
vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist ning muutma õigusalas koostöö Euroopa Liidu
liikmesriikide vahel sujuvamaks.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Selles raportis on teatavaid edasiminekuid. On väga
oluline, et igal kahtlustataval oleks kriminaalmenetluses võimalik viivitamatult kasutada kvaliteetseid kirjaliku
ja suulise tõlke teenuseid. Nende teenuste hulka tuleb arvata ka viipekeel. Samuti ei tohi unustada tõlget
Braille’ kirja (punktkiri). Siiski jään mina raporti hääletusel erapooletuks. Minu arvates ei ole vastuvõetav
ainult oluliseks peetavate dokumentide tõlkimine. Igal kahtlustataval on õigus täpselt teada, mis dokumentides
tema kohta – nii poolt kui vastu – sisaldub. Samuti ei ole enam kohane pakkuda kirjaliku tõlke alternatiivina
suulist tõlget. Igal kahtlustataval peab olema võimalik oma toimiku kõiki osi ka hiljem uurida. Ilma selleta
on õiglane ja erapooletu kohtumõistmine vaid illusioon.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Selle määruse vastuvõtmisega tegi Euroopa Liit jälle sammukese vabadusel,
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomise suunas. On väga oluline, et iga liikmesriigi kodanikul oleks
kriminaalmenetluse käigus õigus suulisele tõlkele ja kõigi teda puudutavate dokumentide kirjalikule tõlkele.
See on ainus selge ja läbipaistev viis, kuidas suurendada vastastikust usaldust ja tõhustada liikmesriikide
koostööd ning kaitsta kodanike õigusi.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. – (DE) Ühiste eeskirjadega ühise õigusruumi loomise eesmärgiks on oluliselt
suurendada liikmesriikide usaldust üksteise õigussüsteemide ja kriminaalmenetluste vastu. Lisandub tihedam
koostöö üksikisikute kaitse valdkonnas juurdluste ja kohtumenetluste käigus. Järgida tuleb Euroopa
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga sätestatud norme. Kuna raportis ei käsitleta riigisiseseid
küsimusi piisava põhjalikkusega, hääletasin selle vastu.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjalikult. – (PL) Kuna pean esmatähtsaks tagada Euroopa Liidu
kodanikele tõelised kaitseõigused, otsustasin toetada raportit kriminaalmenetluses suulisele ja kirjalikule
tõlkele õiguse andmist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku kohta. See on osa
nõukogu 2009. aastal vastu võetud teekaardist, mille eesmärgiks on tugevdada kahtlustatavate ja süüdistatavate
isikute protsessuaalseid õigusi kriminaalmenetluses. Raporti vastuvõtmisega anname olulise panuse üksikisiku
õiguste kohtuliku kaitse tugevdamisse ning samal ajal rakendame Euroopa inimõiguste kaitse konventsiooni
põhimõtteid ning Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat. Suuline ja kirjalik tõlge peab olema tasuta, piisav
ja viivitamatu – nõnda paraneb märkimisväärselt ELi kodanike võime end kaitsta.

Georgios Papanikolaou (PPE), kirjalikult. – (EL) Austus iga rahva keele vastu on tõend austusest inimõiguste
vastu ning sellest, et demokraatlik riik toimib nagu vaja. Täna hääletas Euroopa Parlament uue õigusakti
poolt, millega tagatakse igale ELi kodanikule õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele teises liikmesriigis toimuva
kriminaalmenetluse käigus. Muu hulgas hõlmab see õigus kõiki kriminaalmenetluse etappe, kõikide peamiste
dokumentide kirjalikku tõlget ja kahtlustatavate ja süüdistatavate õigust edasikaebust esitada. Vaid sellisel
viisil ei ole nad teistega võrreldes halvemas olukorras ning vaid sellisel viisil on täielikult tagatud õigus
õiglasele kohtulikule arutamisele vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 47 ja Euroopa inimõiguste
ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklile 6.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. –Ludfordi raport kriminaalmenetluses kirjalikku ja suulist
tõlget käsitleva direktiivi kohta võeti muutmata kujul esimesel lugemisel vastu. Kuigi mina toetasin GUE/NGLi
muudatusettepanekuid piirkondlike ja vähemuskeelte lisamise kohta, lükati need tagasi. Siiski näitas
lõpphääletus ülekaalukat toetust kogu raportile (637 poolthäält, 21 vastu ja 19 erapooletut).

Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjalikult. – Mul on hea meel, et tegime taas sammu liikmesriikides
õiglasemate ja võrdsemate õigusmenetluste loomise suunas. Iga viisaka õigussüsteemi aluspõhimõte on see,
et süüdistatavad peavad aru saama, mis nendega toimub, milliseid süüdistusi neile esitatakse ja millised on
nende vastu esitatud tõendid. Rõhutaksin aga, et kirjaliku ja suulise tõlke teenuseid ei vaja mitte ainult
süüdistatavad. On juhtumeid, kus kuriteo ohvritel puudub täielik juurdepääs kohtus neid puudutavaid
menetlusi ja protsesse käsitlevale teabele. Ka ohvrite vajadustega tuleb arvestada.

Raport: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Paljude minu kaaskodanike jaoks ei ole laienenud Euroopa Liit
sotsiaalmajanduslikus mõttes piisavalt homogeenne selleks, et vältida kõlvatut konkurentsi 27 liikmesriikide
ettevõtete vahel. Nii on see näiteks transpordisektoris, kus valitseb väga tugev konkurents. Peale
ühtekuuluvuspoliitika, mille eest mina iga päev võitlen, kuna see võimaldab meil muu hulgas vähendada
arenguvahesid Euroopa Liidus, on meil tarvis ühiseid reegleid ühtse turu jaoks. Seepärast hääletasin
muudatusettepaneku poolt, millega seati kahtluse alla füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) töötavate
sõidukijuhtide väljajätmine veoautojuhtide tööaega käsitlevast Euroopa õigusaktist. Nagu mu kolleegid
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni Prantsusmaa delegatsioonist, soovin minagi õiglast
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konkurentsi kõigi Euroopa raskete kaubaveokite juhtide vahel ning juhtide väsimuse ärahoidmisega suurema
ohutuse tagamist meie teedel. Selle muudatusettepaneku vastuvõtmise tõttu oli mul võimalik hääletada kogu
raporti poolt.

Jean-Pierre Audy (PPE), kirjalikult. – (FR) Järgisin oma slovakist kolleegi Edit Baueri koostatud raporti vastu
võtnud komisjoni soovitust lükata õigusliku tavamenetluse korras esimesel lugemisel tagasi ettepanek võtta
vastu direktiiv, millega muudetakse 2002. aasta direktiivi autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud
isikute tööaja korralduse kohta. Raportis palutakse Euroopa Komisjonil ettepanek tagasi võtta ning esitada
uus. Kahetsusväärselt puikles Euroopa Komisjon kõrvale ega vastanud sõnaselgelt, kas võtab ettepaneku
tagasi või ei. Samuti on kahetsusväärne raportööri seisukoht, mis seisneb tema raporti tagasilükkamises
selleks, et esitada muudatusettepanek, millega võetaks vastu terve direktiivi tekst. Tegelikkuses on probleemiks
autovedudega tegelevad nn vale-FIEd. Lootkem, et just selles valdkonnas toimub siin edasiminek!

Zigmantas Balčytis (S&D), kirjalikult. – (LT) Hääletasin komisjoni ettepaneku tagasilükkamise poolt.
Komisjon pani ette füüsilisest isikust ettevõtjana töötavad sõidukijuhid direktiivi kohaldamisalast välja jätta.
Minu arvates võib FIEde väljajätmine soodustada vale-FIEde tööd ning anda tööandjatele võimaluse
sõidukijuhte ekspluateerida, jättes nendega töölepingud sõlmimata ning palgates neid FIEdena, kelle suhtes
direktiivis sätestatud ranged töö- ja puhkeaja eeskirjad ei kehti. Konkurentsi tagamiseks autovedude turul
tuleb komisjonil leida lahendus, mis tagab kõikidele sõidukijuhtidele võrdsed tingimused. Parlament on
korduvalt avaldanud muret selle üle, et töölepinguga isikuid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid koheldakse
erinevalt. Taoline olukord moonutab ühtse siseturu toimimise põhimõtteid ning seab löögi alla liiklusohutuse.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin komisjoni ettepaneku vastu ehk teisisõnu
hääletasin selle poolt, et füüsilisest isikust ettevõtjana töötavad sõidukijuhid kuuluksid autovedude alase
liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldust käsitleva 2002. aasta direktiivi kohaldamisalasse, ja
seda järgmistel põhjustel. Esiteks kujutab väsinud juht endast maanteel ohtu. Siin ei ole vahet, kas sõidukijuht
on FIE või mitte, samuti kas tema väsimuse põhjuseks sõiduki juhtimine või kaupade laadimine. Teiseks
võetakse maksimaalse tööaja arvutamisel arvesse puhtalt sõidukijuhtimist ja sellega otseselt seotud tegevusi:
peale- ja mahalaadimine, sõiduki puhastamine ja tehniline hooldus, reisijate abistamine, haldusformaalsused
politsei- ja tolliametnikega. Üldist haldustööd, näiteks raamatupidamine, juhtimine jms, arvesse ei võeta.
Seega ei kujuta tööajadirektiivi kohaldamisalasse kuulumine FIEna töötavate sõidukijuhtide tegevusele mingit
ohtu. Kolmandaks ei teeninud katse määratleda selle raporti kaudu nn vale-FIEsid oma eesmärki. FIEde selge
väljahääletamine tööajadirektiivi kohaldamisalast tähendas vale-FIEde julgustamist ning lõpptulemusena
kõlvatu konkurentsi hoogustamist.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjalikult. – (LT) Nõustun Euroopa Parlamendi seisukohaga lükata komisjoni
ettepanek tagasi, kuna ühtset turgu reguleerivad eeskirjad peavad kehtima eranditult kõigi suhtes. Komisjoni
praegune ettepanek FIEna töötavad sõidukijuhid autovedudel tööaega reguleeriva direktiivi kohaldamisalast
välja jätta võib vale-FIEsid julgustada end suuremate firmade juures registreerima, mis omakorda tekitab
turul veelgi rohkem kõlvatut konkurentsi ning nõrgendab tööturgu üldiselt.

FIEna töötavate bussi- ja veoautojuhtide suhtes tuleb kohaldada neid töö- ja puhkeaja eeskirju, mida
kohaldatakse suuremates firmades töötavate sõidukijuhtide suhtes. Tahaksin rõhutada, et kõigi sõidukijuhtide
töötingimuste parandamiseks ning sotsiaalsete õiguste ja tagatiste kaitsmiseks, samuti liiklusohutuse
suurendamiseks ning kõlvatu konkurentsi vältimiseks transporditurul tuleb meil koos komisjoniga võtta
tarvilikud meetmed ning esitada sõidukijuhtide tööaja korraldamiseks uus ja parem ettepanek. Seetõttu
vajame õiguslikke meetmeid vale-FIEna töötavate sõidukijuhtide vastu võitlemiseks, sest vale-FIEd on üldine
tööturu probleem, mida tuleb ka sellisena lahendada.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Hääletasin raporti vastu, sest lisaks peamisele küsimusele
seoses FIEna töötavate sõidukijuhtide tööõigustega, on veel kaks valdkonda, mis vajavad erilist tähelepanu.
Esiteks toimus kogu raportööri ja nõukogu vaheline suhtlus- ja otsustusprotsess ilma pädeva
parlamendikomisjoni heakskiiduta; sellise tavaga alustamine on vastuvõetamatu, kuna õõnestab ja muudab
olematuks Euroopa Parlamendi rolli. Teine ja minu meelest palju olulisem põhjus on liiklusohutus. Minu
kodumaal on liiklussurmade ja liiklusõnnetustes saadud raskete vigastuste arv traagiliselt suur. Euroopa
Parlamendi liikmetena on meie kohuseks teha kõik, mis võimalik nende arvude vähendamiseks. Vaadeldaval
juhul peame hääletama nõnda, et teele ei satuks seaduslikul viisil ja ilma kontrollimata väsinud veoautojuhid,
sest see põhjustaks katastroofilisi tagajärgi ja inimelude kaotust – varem on Euroopa Parlament niisugust
asja lubanud.
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Derek Roland Clark (EFD), kirjalikult. – Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) hääletas
muudatusettepanekute 1–29 vastu eesmärgiga taastada komisjoni esialgne kava jätta FIEna töötavad
sõidukijuhid direktiivi kohaldamisalast välja. Leiame, et on võimatu kontrollida, kuidas FIEna töötavad
sõidukijuhid täidavad nõuet töögraafikute kokkupanemisele ja uute tellimuste saamiseks pakkumiste
tegemisele kuluvat aega arvestada ja seda, kas nad kulutavad selleks osa nädalasest maksimaalsest tööajast,
eriti kui seda tehakse kodust. Selle tulemusena saaksid nad vähem aega pühendada sõitmisele, kaotaksid
konkurentsivõimes ja suurendaksid tööpuudust. UKIP usub samuti üksikisikute vabadusse tegelda äriga või
olla FIE, kuid direktiiv on mõlemale takistuseks. Kuna siin ei ole tegemist tervise ja ohutuse küsimustega,
võidavad asjast vaid suurettevõtjad.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), kirjalikult. – Hääletasin komisjoni tehtud autovedude alase liikuva tegevusega
hõivatud isikute tööaja korraldust käsitleva direktiivi ettepaneku tagasilükkamise poolt. Tean, et nn vana
kooli sõidukijuhid peavad oma sõltumatust väga oluliseks. Kuid vastuhääletamine oli ainus viis sundida
komisjoni esitama sellist ettepanekut, mis lahendaks vale-FIEna töötavate sõidukijuhtide probleemi, sest just
nemad ohustavad otseselt tõelisi FIEna töötavaid ja teisi, töölepinguga töötavaid sõidukijuhte, rikkudes
sektoris valitsevaid palga- ja muid tingimusi. Kui me selle põhiprobleemi lahendame, siis võime tagasi tulla
selle juurde, milline on parim lahendus tõeliste FIEna töötavate sõidukijuhtide jaoks.

Cornelis de Jong (GUE/NGL), kirjalikult. – (NL) Tänasel Baueri raporti hääletusel olin komisjoni tehtud
autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldust käsitleva direktiivi ettepaneku vastu.
See tähendaks, et FIEd kuuluvad direktiivi kohaldamisalasse.

Ma olen teadlik sellest, et õiged FIEna töötavad sõidukijuhid peavad sõltumatust väga oluliseks, kuid minu
meelest oli vastuhääletamine ainus võimalus sundida komisjoni tegema kiiresti uut ettepanekut vale-FIEde
probleemi lahendamiseks. Just nn vale-FIEna töötavad sõidukijuhid on otseseks ohuks töölepinguga töötavatele
sõidukijuhtidele. Kui see põhiprobleem on lahenduse leidnud, tuleb viivitamatult hakata otsima parimat
lahendust FIEna töötavate sõidukijuhtide jaoks.

Edite Estrela (S&D), kirjalikult. – (PT) Hääletasin komisjoni tehtud autovedude alase liikuva tegevusega
hõivatud isikute tööaja korraldust käsitleva ettepaneku vastu. Komisjon peaks parlamendi otsust aktsepteerima
ning oma ettepanekut parandama. Kõigi sellel alal tegevate töötajate, mitte ainult palgatöötajate nädalast
tööaega tuleb piirata, selleks et suurendada Euroopa teedel liiklejate ohutust ja vältida kõlvatut konkurentsi
transpordisektoris.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Seaduste õigeks kohaldamiseks on hädavajalik õiguskindlus, mistõttu
tuleb lugeda normitehniliselt viletsaks ning tagasi lükata iga õigusakti muutmise ettepanek, mis teeb
kohaldamisala määratlemise raskemaks. Kuna direktiivi ettepaneku kohaldamisala tekitab mitmeid kahtlusi,
eriti seoses FIEna töötavate sõidukijuhtide ja liikuva tegevusega hõivatud isikute eristamisega, jagame
raportööri seisukohta, et direktiiv tuleb ümber sõnastada.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Tööõiguse põhiväärtusi ja üldpõhimõtteid moonutavate
ja ebaproportsionaalsete eeskirjadega ei ole võimalik säilitada konkurentsivõimelisi ja elujõulisi ettevõtteid,
sest taolised eeskirjad põhjustavad kõlvatut konkurentsi ja töökohtade ebastabiilsust. Transpordisektoris
tekitaks FIEdele erandliku positsiooni andmine ja FIEna töötavate raskete kaubaveokite juhtide ilmajätmine
mitmetest sektori jaoks õigusaktidega kehtestatud (eriti tööaega puudutavatest) õigustest ja kohustustest,
vastuvõetamatut ebavõrdust ja kõlvatut konkurentsi töölepinguga töötavate sõidukijuhtide suhtes, kahjustaks
liiklusohutust ja suurendaks riski inimeludele. Seepärast hääletasin komisjoni ettepaneku tagasilükkamise
poolt, sest ma ei arva, et see oleks kasuks väärikusele, ohutusele, tervisele, heaolule või õiglasele konkurentsile
selles sektoris.

Carlo Fidanza (PPE), kirjalikult. – (IT) Mul on hea meel, et täiskogu hääletas Euroopa Komisjoni ettepaneku
vastu, millega sooviti läbi vaadata autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldust
käsitlev direktiiv 2002/15/EÜ.

Kui liikmesriikidele oleks jäetud otsustusõigus, oleks selle tekstiga FIEna töötavad sõidukijuhid tegelikult
direktiivi kohaldamisalast välja jäänud. FIEna töötavate sõidukijuhtide väljajätmine oleks aga nende
soosimisega põhjustanud märkimisväärset diskrimineerimist, samuti oleks see tekitanud kõlvatut konkurentsi
ettevõtete vahel, kes kipuvad üha enam eelistama paindlikumaid ja odavamaid sõltumatuid töötajaid, mis
omakorda seab tõsise löögi alla liiklusohutuse.

Olgu märgitud, et Itaalia täitis 2007. aasta määrusega nr 234 õigeaegselt direktiivist 2002/15/EÜ tuleneva
kohustuse, mis nägi ette direktiivi kohaldamise FIEna töötavate sõidukijuhtide suhtes alates 23. märtsist
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2009, mistõttu kehtivad FIEna ja töölepingu alusel töötavate sõidukijuhtide suhtes samad eeskirjad. Seepärast
ühinen oma kolleegidega delegatsioonist Popolo della Libertà ning toetan kahe käega Euroopa Komisjoni
ettepaneku tagasilükkamist.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) On väga tähtis, et parlament hääletas täna komisjoni ettepaneku
tagasilükkamise poolt, millega sooviti FIEna töötavad bussi- ja veoautojuhid jätta välja nende eriala tööaega
reguleeriva õigusakti kohaldamisalast. Meiegi olime selle poolt.

Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni seisukoht, mida täiskogugi toetas, oli järgmine: tervise ja ohutuse
kaalutlustel ning sektoris õiglase konkurentsi tagamiseks tuleb FIEdele ja töölepingu alusel töötavatele
isikutele kohaldada ühesuguseid eeskirju.

Komisjoni ettepaneku eesmärgiks oli muuta autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja
korraldust käsitlevat 2002. aasta direktiivi. Parlament lükkas komisjoni ettepaneku tagasi 368 poolthäälega,
301 oli vastu ja 8 jäi erapooletuks.

Ettepaneku tagasilükkamise tagajärjel jääb 2002. aasta direktiiv (direktiiv 2002/15/EÜ) jõusse ning selle
kohaselt kohaldatakse alates 2009. aasta 23. märtsist FIEdele ja töölepingu alusel töötavatele isikutele
ühesuguseid eeskirju.

Meie arvates on tulemus väga oluline, et võidelda sotsiaalse dumpingu vastu ja kaitsta sektori töötajate tervise
ja puhkeajaga seotud õigusi ning parandada liiklusohutust.

Elisabetta Gardini (PPE), kirjalikult. – (IT) Meie arvates on absoluutselt vastuvõetamatu, et FIEna töötavad
sõidukijuhid autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldust käsitleva direktiivi
kohaldamisalast välja jäetakse. Selle otsusega kaasneb tõsiseid riske liiklusohutusele, kusjuures põhjuseks ei
ole mitte ainult liiga pikk sõiduaeg, vaid kõik muud tegevused, mida sõidukijuhid on sunnitud lisaks juhtimisele
ette võtma.

See otsus põhjustaks transpordifirmade vahel ka kõlvatut konkurentsi. Sellega soositaks tegelikult sõltumatuid
töötajaid, kes on paindlikumad ning saavad seetõttu pakkuda teenuseid odavamalt. FIEna töötavate
sõidukijuhtide väljajätmine annaks soovitule vastupidise tulemuse ka selles mõttes, et killustaks
transpordifirmasid, mis omakorda põhjustaks moonutusi turul. Direktiivist kõrvalehiilimiseks võivad
organiseeritud firmad jaguneda mitmeteks väikeettevõteteks.

Samuti lükkame tagasi kompromissi, mille kohaselt jäetakse otsustusõigus liikmesriikidele, sest ka see sillutaks
teed ebavõrdsusele eri riikides sama tööga tegelevate üksuste vahel. Sellepärast hääletasin ettepaneku vastu.
Kõike muud kõrvale jättes on autovedude alase liikuva tegevuse valdkonnas diskrimineerimise tekitamine
täielikult vastuolus ühise transpordipoliitika kujundamise mõttega.

Nathalie Griesbeck (ALDE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin resoluutselt Euroopa Komisjoni ettepaneku vastu
jätta FIEna töötavad veoautojuhid autovedude sektori tööajadirektiivi kohaldamisalast välja. Ma jälgin
sõidukijuhtide, eriti FIEna töötavate sõidukijuhtide olukorda väga teraselt, mistõttu olen tagasilükkamisega
väga rahul: ma olen resoluutselt selle poolt, et FIEna töötavad sõidukijuhid kuuluksid nimetatud direktiivi
kohaldamisalasse, eriti arvestades neid märkimisväärseid riske ja negatiivset mõju, mis nende väljajätmisega
kaasneks. Euroopa Liidus on 1,9 miljonit elukutselist autokaubaveoga tegelevat juhti, kellest 31% on FIEd,
ning ma leian, et õiglase konkurentsi tagamiseks ja liiklusohutuse parandamiseks tuleb ka nende tegevust
korraldada selle direktiivi raames. Praegune Euroopa, kus viimase kümnendi jooksul on kaubavedu ja
liiklustihedus maanteedel pretsedenditult kasvanud, vajab enam kui kunagi varem liiklusohutust parandavaid
meetmeid ja seetõttu vajab ka raamistikku elukutseliste sõidukijuhtide töötingimuste jaoks, mis kahjuks on
halvenenud.

Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. – (FR) Hääletasin komisjoni ettepaneku vastu, millega sooviti FIEna
tegutsevad bussi- ja veoautojuhid tööajadirektiivi kohaldamisalast välja jätta. Siin ei räägi me ju ainult
sõidukijuhtide tervise ja ohutuse kaitsest, vaid ilmselgelt ka teiste sõidukijuhtide kaitsest; väsinud veoautojuht
võib olla ohtlik nii iseendale kui ka teistele. Loen raportööri käitumise selles küsimuses skandaalseks, sest ta
jätkas nõukogu ja komisjoniga läbirääkimisi ilma ametliku mandaadita. Olukord on veelgi vähem vastuvõetav
selle tõttu, et turu huvid näivad olevat seatud inimeste huvidest kõrgemale. Nii ei tohi sotsiaalse Euroopa
ideed jalge alla trampida ja just sellest vaimust lähtuvalt ma ka hääletasin.

Peter Jahr (PPE), kirjalikult. – (DE) Ma hääletasin täna Euroopa Komisjoni ettepaneku poolt, millega soovitakse
FIEna töötavad bussi- ja veoautojuhid tööajadirektiivi kohaldamisalast välja jätta. Nimetatud direktiivil ei
ole FIEdega mingit pistmist. FIEde sõidu- ja puhkeaja jaoks on sätted juba selgelt paigas. Seega ei saa
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liiklusohutusega nende kaasamist direktiivi kohaldamisalasse põhjendada. Mul on väga kahju, et täiskogu
järgis tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni soovitust. Tegemist on märkimisväärse ettevõtlusvabaduse piiramisega,
mis paneb FIEde õlgadele tohutu koorma.

Kõik see toimub ajal, mil meie peamiseks mureks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine ja
nende tegevuses bürokraatlike takistuste vähendamine. Praeguses raskes majandusolukorras tuleks Euroopa
Liidul teha kõik ettevõtete abistamiseks ja mitte suruda neile peale uusi eeskirju ja bürokraatlikke nõudmisi.

Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjalikult. – FIEna töötavate sõidukijuhtide lisamine tööajadirektiivi
kohaldamisalasse on kuldne näide sellest, kuidas ELi juba niigi vähe usaldavates inimestes seda usaldust veelgi
vähendada. Hääletasin ise komisjoni ettepaneku poolt ja mul on raske varjata oma pettumust parlamendis
toimunud hääletuse tulemuste üle.

Näiteks minu kodumaal Soomes moodustavad sõltumatud enamasti ühe-kahe töötajaga transpordiettevõtjad
transpordifirmadest enamuse. Seepärast ei oleks nende suhtes 48tunnise nädalase tööajapiiri kehtestamine
midagi muud kui katastroof.

Kõige hullema stsenaariumi kohaselt ei tohiks autot isegi mitte pesta ega hooldada väljaspool nimetatud
ajalimiiti. Nüüd vastu võetud otsust on isegi veel raskem aktsepteerida selle tõttu, et FIEna töötavate
sõidukijuhtide suhtes juba kehtivadki needsamad sõidu- ja puhkeaega reguleerivad õigusaktid, mis firmade
palgal olevate sõidukijuhtide suhtes. Seega ei ole parlamendi hääletustulemusel ohutusega mingit pistmist.
Pigem on siin tegemist vasakpoolsete ja roheliste taktikaga, mis on suunatud väike-ettevõtjate seisundi
nõrgendamisele ja meil jääb vaid üle mõistatada, miks nad seda teevad.

Ettevõtlusvabaduse reguleerimine FIEna töötavate sõidukijuhtide arvelt on lausa vilets ettekääne ja see
õigusakt tuuakse kindlasti põhjenduseks, kui Soomes pikamaavedude kulusid tõstetakse. Üheski teises
sektoris ei seata piiranguid sõltumatute ettevõtjate tööajale. Miks peaks seda tehtama siis transpordiettevõtjate
puhul? Saan vaid loota sellele, et nõukogu on sel korral oma otsustes parlamendist targem.

Marine Le Pen (NI), kirjalikult. – (FR) FIEna töötavate sõidukijuhtide tööaja reguleerimine näib meie arvates
olevat vastuolus ettevõtlusvabadusega ning füüsilisest isikust ettevõtja staatuse kui sellisega. Sellepärast
hääletasime Edit Baueri raporti poolt, kuna selle eesmärgiks on vaadeldav kategooria direktiivi kohaldamisalast
välja jätta.

Küsimus on selles, kuidas kontrollida FIE tööaega. Kuidas arvestada sellise isiku tööaega, mis ei ole sõiduaeg,
vaid näiteks haldusalane ja kommertstegevus, kui ta parajasti ei ole roolis ja seetõttu sõidumeerikut ei kasuta?
Ka ilma taolise kontrollisüsteemi rakendamise kuludeta ei oleks kogu asi lihtsalt vastuvõetav ning annaks
surmahoobi juba praegu kriisi käes vaakuvale sektorile.

Teisalt tuleb aga intensiivsemalt võidelda vale-FIEde vastu – sõidukijuhtide vastu, kes FIEks olemist teeseldes
on tegelikult varjatult töötajad, ning meil on vaja määratlust, mis aitab meil n-ö õigete ja valede sõidukijuhtide
vahel vahet teha. Tõsi, meil tuleb võidelda sotsiaalse dumpingu vastu, kuid ega FIEna töötavad sõidukijuhid
ei pea maksma kinni transpordisektori ja eriti kabotaaži täielikult konkurentsile avamise Euroopa poliitikat.

Petru Constantin Luhan (PPE), kirjalikult. – (RO) Ma arvan, et ei ole selge, milline on vahe FIEna töötavate
sõidukijuhtide ja liikuva tegevusega hõivatud isikute vahel ning see võibki suurendada nn vale-FIEna töötavate
sõidukijuhtide arvu, kes ei sõlmi selleks, et mitte direktiivi kohaldamisalasse kuuluda, küll tööandjaga
töölepingut, kuid ei ole ka vabad mitme kliendiga suhtlema. Nõustun raportööriga selles, et pigem tuleks
FIEna töötavate sõidukijuhtide määratlust selgitada, mitte aga tõelisi FIEsid selle direktiivi kohaldamisalasse
haarata.

Leian, et komisjonil tuleb raportit põhjalikult analüüsida, ning ma loodan, et see toimub niipea kui võimalik.

Astrid Lulling (PPE), kirjalikult. – (DE) Nii parlamendi sees kui ka väljaspool parlamenti on väljendatud
mitmesuguseid arvamusi FIEna töötavate sõidukijuhtide lülitamise kohta transpordi valdkonnas töötervise
ja -ohutuse direktiivi kohaldamisalasse. Möönan, et kõigil on häid argumente oma arvamuse toetuseks.

Juba praegu on aga FIEsid Euroopas liiga vähe ning neid, kes ikka veel on valmis sellega riskima, ei tohiks
minema peletada ega nende motivatsiooni vähendada. Aga just seda me teeme, kui hakkame Euroopa FIEde
tööaega reguleerima.

Möönan, et on olemas selline nähtus nagu nn vale-FIEd, kuid mitte ainult transpordisektoris. See on kogu
tööturu üldine probleem ja sellisena tulebki seda käsitleda, nagu ka raportöör õigesti märkis.
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Enamik inimesi toob põhjenduseks liiklusohutuse, kuid elukutseliste sõidukijuhtide sõiduaeg on juba rangelt
reguleeritud. Ega spidomeeter ei tea, kas roolis on FIE või palgatööline.

Samas ei ole aga mingit vahet, kas sõidukit juhib paberitööst väsinud FIE, töötaja või mõni muul põhjusel
väsinud juht. Väikeste sõltumatute ettevõtjate pookimine bürokraatlike piirangutega on küll viimane asi,
mida praegu Euroopas vajame. Sellepärast hääletasin ma raporti poolt.

Judith A. Merkies (S&D), kirjalikult. – (NL) Veoautojuhtideks võivad olla töötajad, FIEd või nn vale-FIEna
töötavad sõidukijuhid. Viimatimainitud kategooria isikud on tegelikult ka töötajad ja neil peavad olema
töötajatega samad õigused. Just sellepärast palus parlament 2005. aastal Euroopa Komisjoni õigusloomega
seotud algatusega asjasse selgust tuua. Meile esitatud autovedude tööaja eeskirjad ei reguleeri nn vale-FIEna
töötavate sõidukijuhtide õiguslikku staatust piisava selgusega ega paku ka võimalikele kuritarvitustele
lahendust. Hääletasin seepärast komisjoni ettepaneku vastu ning ootan komisjonilt uute paremate eeskirjade
väljatöötamist.

Loomulikult erineb tõeliste FIEna töötavate sõidukijuhtide staatus töötajate omast ja nii peabki see jääma.
Seepärast sooviksin, et eeskirjades, mida Euroopa Komisjonilt ootame, võetaks nendevahelist erinevust
kohaselt arvesse. Meil on autovedude tööaja jaoks tarvis toimivaid reegleid, mis kaitsevad töötajaid, kaotavad
võimaluse vale-FIEna tegutsemiseks ning kohtlevad õiglaselt FIEsid ning sõidu- ja puhkeaegu reguleerides
tagavad teedel ohutu liiklemise.

Willy Meyer (GUE/NGL), kirjalikult. – (ES) Hääletasin muudatusettepaneku poolt, millega sooviti tagasi
lükata autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldust käsitleva direktiivi ettepanek,
sest sellega oleks sektoris lubatud tööaega tõstetud 86 tunnile nädalas, mis võib suurendada teedel
liiklusõnnetuste riski. Direktiivi vastuvõtmine tooks tõsiseid tagajärgi seoses turvalisuse, sotsiaalse dumpingu
ja tööseadusandluse lammutamisega. Kuidas saab see olla ohutum eurooplaste jaoks, kui autojuhid,
mootorratturid ja jalakäijad peavad liiklema samadel teedel koos täiesti kurnatud raskeveokijuhtidega? On
olemas tõendid, et väsimus mõjub samuti kui alkohol. Töötajate kaitsemine ülemääraste töötundide eest ei
ole uus probleem. Ei ole vahet, kas ekspluateeritakse FIEt või töötajat, küsimus on selles, kuidas hoida neid
liiga palju tunde töötamast, kuna see suurendab tööõnnetuste ohtu. Sellepärast hääletasingi nii.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. – (DE) Edit Baueri raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud
isikute tööaja korralduse kohta puudutab peamiselt küsimust, kas FIEna töötavad veoautojuhid peaksid
kuuluma direktiivi kohaldamisalasse või mitte.

See on eriseadus (lex specialis) üldise tööajadirektiivi 2003/88/EÜ juurde. Taoline eriline määrus on mõistlik
meede töötajate kaitsmise puhul, mistõttu kuuluvad selle kohaldamisalasse kõik töötajatest sõidukijuhid,
sh nn vale-FIEd, ja see on eriti oluline süsteemi kuritarvitamise vältimiseks. FIEde kaasamine ei teeniks aga
direktiivi eesmärki. Sellega seataks vedudega tegelevad väikese ja keskmise suurusega alltöövõtjad väga
ebasoodsasse olukorda, kuna nemad peavad kaubad ise ka peale ja maha laadima. Lisaks veel paberitöö.
Üldkokkuvõttes väheneks FIEde sõiduaeg märgatavalt ja see teeks neile kõvasti kahju. Minu meelest on meie
majanduse selgroo moodustavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtted eriti olulised. Väide, et vastasel
juhul hakkaksid veoautojuhid töötama kuni 86 tundi nädalas ja sõidaksid maanteedel surmväsinutena, ei
kehti absoluutselt, sest direktiivi 561/2006/EÜ kohaselt jääb sõiduaja piiriks ikkagi 56 tundi. Hääletasin
seepärast komisjoni ettepaneku poolt.

Claudio Morganti (EFD), kirjalikult. – (IT) Minu seisukoht parlamendis arutatava raporti kohta tugineb
järgmistele kaalutlustele.

Raporti teemaks olev direktiiv 2002/15/EÜ ei reguleeri liiklusohutust maanteedel, vaid sätestab eeskirjad
sõidukijuhtimisega kaasnevate tegevuste korraldamiseks. Täna arutatavate õigusnormide laiendamine FIEdele
annaks kõigepealt surmahoobi vabale ja sõltumatule ettevõtlusele.

Teiseks ei ole ilmselgetel praktilistel põhjustel kerge kontrollida direktiivi sätete täitmist FIEna töötavate
vedajate poolt. Siit jõuame järelduseni, et neid ei ole mingit mõtet direktiivi 2002/15/EÜ kohaldamisalasse
lülitada.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – Tänase hääletusega andis Euroopa Parlament märkimisväärse
panuse Euroopa liiklusohutuse parandamiseks. Otsustades FIEd direktiivi kohaldamisalasse jätta kaotasid
parlamendiliikmed ühe lünga, mis võimaldas tööaega reguleerivatest õigusaktidest mööda hiilida. Nüüd on
tähtis ka direktiivi sätete jõustamine. Siis ei hakka tööandjad edaspidi enam saama kasu sõidukijuhtide
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vale-FIEks sundimisest. Kõigile kehtivad siis ühesugused eeskirjad ja see on ainult mõistlik, kuna töötajad ja
FIEd on ühesugused inimesed, kes ühtviisi väsivad ja ühtviisi võivad seada ohtu iseendi ja teiste elu. Tegemist
on edasiminekuga kõigi sõidukijuhtide jaoks, kes ei pea enam lõputuid tunde töötama kaupa peale ja maha
laadides ega ootama, ja seda kõike lisaks pikkadele sõidutundidele. Palume Euroopa Komisjonil parlamendi
hääletustulemust austada ning liikmesriikidel direktiivi, mis nüüd hõlmab ka FIEsid, viivitamata rakendada.

Bart Staes (Verts/ALE), kirjalikult. – (NL) Autovedude ohutust ja sõiduaegu reguleerivad õigusaktid peavad
olema kõigi osapoolte – nii töötajatest kui ka FIEdest sõidukijuhtide – jaoks ühesugused.
Põhidirektiivis 2002/15/EÜ (mis jõustus töötajatest sõidukijuhtide suhtes 2005. aasta märtsikuus) sätestati
ühtlasi, et alates 2009. aasta märtsist kohaldatakse selle eeskirju FIEna töötavate sõidukijuhtide suhtes. Selle
muutmine oleks märk viletsast juhtimisest ning tähendaks turule järeleandmist.

Väsinud juhid on ohtlikud juhid ja ei ole vahet, kas nad on FIEd või mitte. Inimesi tuleb ületunnitöö eest
kaitsta, sest see ei ohusta mitte ainult sõidukijuhti, vaid ka teisi. FIEna töötavad sõidukijuhid võivad olla
suurema rahalise surve all võrreldes töötajatega. Kui FIEna töötavad sõidukijuhid välja jätta, siis kannatavad
kohustusliku sõiduaja nõudeid täitma kohustatud töötajaid kasutavad transpordifirmad kõlvatu konkurentsi
tõttu, ja see ei saa ju kuidagi eesmärgiks olla.

Direktiiv tõendab, et kui FIEna töötavaid sõidukijuhte ei sunnita samu tööaja nõudeid täitma, siis sunnitakse
ka teisi sõidukijuhte FIEks hakkama, et tööaja nõuetest kõrvale hiilida. Just nii tekivadki nn vale-FIEd ja sellegi
vastu tahan ma võidelda. Tuleb välja töötada üheselt tõlgendatav õigusakt, mis sätestab kõigile ühesugused
põhieeskirjad. Sellepärast peavadki FIEna töötavad sõidukijuhid selle direktiivi kohaldamisalasse jääma.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. – Töötajate tervis ja ohutus on ülima tähtsusega, eriti autovedude puhul,
sest õnnetustesse võivad sattuda ka jalakäijad ning teistes sõidukites reisijad.

Nuno Teixeira (PPE), kirjalikult. – (PT) Täna hääletasime töötajate tervise ja ohutuse kaitse valdkonda
puudutava paketi üle, mis tekitas olulise arutelu. Ettepanekus, mille komisjon parlamendile esitas, sooviti
direktiivi kohaldamisalast välja jätta FIEna töötavad autovedajad ehk vabakutselised sõidukijuhid, kes ei
tööta kellegi teise alluvuses.

Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raport aga soovitas komisjoni ettepaneku tagasi lükata. Minu
arvates on siin kaks põhiprobleemi: esiteks on tarvis Euroopa tasemel määratleda mõiste FIE ja teiseks peavad
kõik liikmesriigid tegema täiendavaid jõupingutusi selleks, et töötajatega, kes ise vabalt oma tööalast tegevust
korraldada ei saa ja keda seetõttu FIEna värvata ei tohiks, sõlmitaks korrektsed lepingulised suhted. Kuigi
minu arvates tuleks nn vale-FIEdega seonduvat käsitleda riigisisesel tasemel reguleerimise, kontrollimise ja
asjakohaste karistustega, võib alanud arutelu asja vajalikus suunas edasi viia. Sellepärast leidsin pärast teemaga
hoolikalt tutvumist, et õige valik oli komisjoni ettepaneku vastu hääletada.

Viktor Uspaskich (ALDE), kirjalikult. – (LT) Head kolleegid! Kui lubate, esitan selles küsimuses ka Leedu
seisukoha. Leedu veoautojuhid on saavutanud hea maine üle kogu Euroopa. Nad on meie noore iseseisva
Leedu riigi ettevõtluse teerajajad ning kangelased, kes on sunnitud oma perekondadest tihti pikka aega eemal
olema. Euroopa lõpmatutest kiirteedest on saanud nende teine kodu. Jah, on esinenud juhtumeid, kus
veoautojuhid on rikkunud ELi ohutus- ja tööalaseid määruseid. Siiski ei ole sellised intsidendid alati aset
leidnud veoautojuhtide süü läbi. Mõnikord ei jäta nende tööandjad neile muud võimalust, kui eeskirju eirata.
Olen saanud kirju Leedu veoautojuhtidelt, milles palutakse mul ja Euroopa Parlamendil neid kuulda võtta.
Nad kirjutavad, et neid ohustab palgakaotus, kui nad oma veoautode sõidumeerikutel näha oleva läbitud
vahemaa pikkust ei muuda. Seadusega nõutud puhkepäevi tihti lihtsalt ei anta või nende andmisega
viivitatakse. Neid juhte, kes selle üle kaebavad, hakatakse hiljem diskrimineerima. Siinkohal on tegu juhtide
õiguste ja ELi määruste selge rikkumisega – lisaks eiratakse ka rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki
meeskonna tööalase Euroopa kokkuleppe (AETR) sätteid ning rahvusvahelist kaupade autoveolepingu
konventsiooni. Mõned juhid on pöördunud Leedu ametiasutuste poole, kuid nende palveid pole kuulda
võetud. Juhtide ning teetranspordi sektori teiste ringi liikuvate töötajate tervise ning ohutuse osas tuleb veel
palju ära teha. See ei ole mitte ainult Leedu probleem – see puudutab kogu Euroopat. Probleemi eiramisel
võivad olla saatuslikud tagajärjed.

Raport: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. – (PT) Ma hääletasin toidu märgistamist käsitleva määruse poolt, sest
selle eesmärk on aidata tarbijatel teha teadlikumaid valikuid – laiendades kohustuslikku märgistamist teistele
toitainetele ja kehtestades päritolumaa suhtes uusi eeskirju –, ning seepärast, et selle ettepanekuga
lihtsustatakse, ajakohastatakse praegu jõus olevad seitse toidu märgistamist käsitlevat direktiivi ja üks määrus
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ning ühendatakse need üheks õigusaktiks, muutes nõnda õiguse lihtsamaks. Ma toetasin ka nõuet, et määrusega
ei reguleeritaks käsitööna valmistatud tooteid ja veine nende eripära tõttu, mis ongi juba toonud kaasa veini
käsitleva omaette määruse koostamise. Päritoluriigi märgistamist, mis oli juba kohustuslik teatavate toiduainete
puhul, nagu veiseliha, mesi, puuvili, köögivili ja oliivõli, tuleks laiendada ka kõigi liha-, linnuliha- ja piimatoode
suhtes.

Päritoluriik tuleb näidata ka liha, linnuliha ja kala puhul, mida on kasutatud töödeldud toiduainete
koostisosadena. Liha ja liha sisaldavate toiduainete puhul tuleb päritoluks määratleda riik, kus loom sündis,
kus teda kasvatati ja kus ta tapeti, mitte riik, kus liha töödeldakse, nagu seda praegu tehakse.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Ettepanekuga toidu märgistamise kohta ei püüta
tarbijaid kaitsta, kinnitab EL. Sellega sätestatakse tarbijate, töötajate ja põllumajandustootjate kulul
monopoolsete ettevõtete peale sunnitud konkurentsitingimused. Tarbijate õigust teada, mida nad tarbivad,
toodete märgistamine ei rahulda ja – veelgi täpsemalt – nende õigust tervislikule ohutule ja kvaliteetsele
toidule ei kaitsta. Tarbijad ei pruugi olla tuttavad pidevalt arenevate tehnoloogiliste ja teaduslike rakendustega
ning nad ei saa aru vastavatest märgistest, toidu omadustest ja eri suuruste mõõtühikutest. Riigi, riigisiseste
õigusaktide ja nende kohaldamist kontrollivate mehhanismide, mis peaksid tagama, et turustatav toit on
ohutu ja tervislik, kohustust ei saa viia isiklikule alusele ega suunata üksiktarbijatele, kes peavad otsustama,
kas toiduaine on nende tervisele hea või halb ja kas see on toiteväärtuse poolest kasulik.

Olemasolevad toiduskandaalid, mille on põhjustanud nende rahvusvaheliste ettevõtete vastutusvõimetus,
mis toiduaineid toodavad, töötlevad ja turustavad, ei ole tingitud viletsast märgistusest, vaid kapitalistlikust
tootmisest endast, mis järgib vaid kasumiseadust. Praegust vajadust tervisliku toidu järele on võimalik
rahuldada vaid tootmisviisi ja toiduainete tootmise eesmärgi muutmisega.

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin Sommeri raporti poolt, sest see kujutab endast
tasakaalustatud kompromissi tarbijatele mõeldud teabe – millega ei tohiks liiale minna, kuna see võib olla
ebatulemuslik ja liiga kulukas – ja sellise teabe puudumise vahel, mis võib kahjustada tarbija tehtavate valikute
kvaliteeti. Eelkõige teeb mulle heameelt see, et Euroopa Parlament on loobunud valgusfooriskeemi
põhimõttest, mis peaks näitama, milline on toiduainest tingitud terviseohu tase. Kõik teavad väga hästi, et
natuke šokolaadi ja natuke veini on kasulik. Liiga palju šokolaadi ja liiga palju veini on halb. Värvikood
roheline-oranžkollane-punane ei oleks üldse mõttekas olnud. Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide)
fraktsioon on Euroopa Parlamendi mõistuse häält kuulama pannud...

Liam Aylward (ALDE), kirjalikult. – (GA) Tarbijatel on õigus selgele, arusaadavale teabele toiduainete kohta,
mida nad ostavad, ning õigus teada, millises riigis need tooted toodeti.

Eelnevalt pakitud toidu märgistamist käsitlevad selged eeskirjad on abiks tarbijaile, kes püüavad teha õigeid
otsuseid ja osta tervislikku toitu. Kuna hinnanguliselt liigitatakse selle aasta lõpuks 20% Euroopa elanikkonnast
rasvunuks, on selge, et tuleks kehtestada meetmed tasakaalustatud toitumise toetamiseks.

Toiduainete pakkumise, selge teabe ja liiga rohke teabe märkimise vahel märgistel, mis võib tarbijad segadusse
ajada, tuleb aga saavutada tasakaal. Toidu märgistamine ei tohiks jätta liiga suurt koormust toidusektorile,
eelkõige väike- ja kohalikele tootjatele. Euroopa tarbijad hindavad Euroopa põllumajandustootjate toodetud
kvaliteetset toitu ning märgistele tuleks lisada selge teave riigi kohta, kus kaup toodeti. Seda tüüpi liha,
linnuliha, köögivilja ja puuvilja märgistamine on vajalik selleks, et tagada, et tarbijaid ei eksitataks.

Elena Băsescu (PPE), kirjalikult. – (RO) Renate Sommeri koostatud raporti raames toidualase teabe esitamise
kohta tarbijaile hääletasin ma muudatusettepaneku 351 poolt, kuna tarbijaid tuleb toidukaupade päritoluriigist
nõuetekohaselt teavitada. Seepärast toetasin ma liha, piima, köögivilja ja puuvilja ning ühte koostisosa
sisaldavate toodete märgistusel kohustuslikku päritoluriigi näitamist.

Esiteks peame tagama, et Euroopa kodanikele pakutaks paremat kaitset ning et neid ei eksitataks, et toodet
ei toodetaks ühes liikmesriigis, kui tegelikult on see pärit teisest riigist. See aitab tarbijatel valida mis tahes
toodet, kui tarbijad on kõigist asjaoludest täiesti teadlikud ja söövad konkreetse päritolu ja kvaliteediga
tooteid. Teiseks on parema märgistamisega võimalik vähendada maksudest kõrvalehoidmise juhtumeid.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjalikult. – (RO) Pakendatud toidu märgistamist reguleerivate Euroopa
määruste ühendamine pakub tarbijatele võimaluse teadlikumaid otsuseid teha, ilma et tekiks komplikatsioone
või et tootjad oleksid sunnitud suuri rahalisi vahendeid kulutama. Euroopa Parlamendi kolmapäevane arutelu
toodete märgistamise kohta tekitas Euroopa Parlamendi liikmetes väga palju huvi, kuna see mõjutab meist
igaüht. Elame maailmas, kus valitseb ebatervislik elustiil, kus rasvumine ja südame-veresoonkonna haigused
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on võtnud epideemia mõõtmed ning ähvardavad terviseseisundit kogu Euroopas. Seepärast on oluline, et
iga tarbija teeks teatavate toidukaupade valimisel teadliku valiku. Määruste standardimine Euroopa tasandi
ja toodetes sisalduvate lipiidide, küllastunud rasvhapete ja suhkru koguse ning energiasisalduse näitamine
nähtaval kohal ületab keelebarjääri, mida mõned tarbijad argumendina kasutada võivad.

Euroopa Parlamendi sel nädalal tehtud otsuses rõhutatakse, et parlament mõistab vajadust kaitsta Euroopa
tarbijaid, ning tunnustatakse teadlike otsuste tegemise tähtsust. Kui uued määrused on rakendatud, on
tarbijate otsustada, mida nad tarbida tahavad. Ma loodan siiralt, et need määrused läbivad kiiresti ELi
institutsioonilised menetlused ja saavad lähitulevikus kohustuslikeks.

John Bufton, David Campbell Bannerman and Nigel Farage (EFD), kirjalikult. – Ühendkuningriigi
Iseseisvuspartei (UKIP) hääletas Euroopa Parlamendis Sommeri raporti vastu, kuna see on lohakalt koostatud
tobe tekst, mis ei toeta selgelt selliste lihtsate toiduainete päritoluriikide märgistamist nagu liha ja munad.
UKIPi poliitika on toetada päritoluriigi märgistamist selleks, et aidata tootjatel kaupa müüa ja selleks, et
tarbijad teaksid kindlalt, kust nende toit pärit on. Lükkasime raporti tagasi, kuna see ei kaitse
põllumajandustootjate ja tarbijate huve, võimaldades samal ajal suurtel jaemüügiettevõtetel tarbijat segadusse
ajada. Raportöör ise on väitnud, et ta kardab, et ettepanekuga liigutakse edasi liiga kiiresti. UKIP usub, et
Euroopa Parlamendi liikmed tegutsevad, ilma et neil oleks antud teema kohta piisavalt teavet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. – (PT) Tarbijatel on õigus teada, mida nende tarbitavad toiduained
sisaldavad. Seepärast on toidukaupade koostis ja toiteväärtus hädavajalik, kuna see on peamiseks teguriks,
mis tarbijal konkreetseid valikuid teha võimaldab.

Komisjoni ettepaneku eesmärk seoses toidukaupade märgistamise suhtes kohaldatavate ELi õigusaktide
ümbersõnastamisega on olemasolevat raamistikku sel eesmärgil lihtsustada. Ettepaneku eesmärk on ka anda
toiduahela sidusrühmadele suurem õiguskindlus, suurendades Euroopa toiduainetetööstuse konkurentsivõimet
ja tagades toiduohutuse. Samuti anda tarbijatele toidukaupade kohta täielikku teavet ning toetada tervislikku
toitumist kui üht osa Euroopa Liidu strateegias rasvumise vastu võitlemisel.

Ma tervitan järgmisi põhitähtsusega ettepanekuid määruses:

· kogu kohustuslik teave tuleb esitada minimaalse kirjasuurusega 3 mm;

· lisada tuleb põhjalik ülevaade toitainetest pakendi kõige nähtavamal osal;

· kohustuslikud andmed toidu energeetilise väärtuse ja selle rasva-, küllastunud rasvhapete ja süsivesikute
sisalduse kohta konkreetse viitega suhkrutele ja soolale tuleb esitada pakendi esiküljel sobivas järjekorras.

Ma kutsun liikmesriike üles võtma need standardid vastu...

(Avaldus lühendatud vastavalt kodukorra artikli 170 lõikele 1)

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), kirjalikult. – (DE) Tarbijaile toidu kohta teabe andmine on kahtlemata
oluline. Arutelust Brüsselis on saanud aga lobitöö lahing suurte toiduainetetööstuse ettevõtete ja
tarbijakaitseorganisatsioonide vahel. Arutelul ei olnud tarbijate igapäevaelu tegelikkuse jaoks kohta. Saksamaa
Vaba Demokraatliku Partei esindajad Euroopa Parlamendis pooldavad minimaalset märgistamist. Tarbijad
peaksid saama teha oma ostuotsused läbipaistva loetava teabe alusel. Värvikoodidega märgistamine mõjutab
tarbijaid ega ei moodusta alust läbipaistvale teabele. Nn soovituslikel päevastel tarbimiskogustel (GDA) on
samuti oma nõrgad kohad. Pakendile loetavalt trükitud erapooletu teabe asemel, mis käsitleb toitaineid
100 grammi või milliliitri kohta, arutas parlament seda, kas 40-aastase naise päevast tarvet võib kasutada
võrdluspunktina või et kas toitainete värvkoodiga esitamine on kasulik otsustamisvahend.

Kavandatud kaugeleulatuvaid kohustuslikke nõudeid toitainete algsele märgistamisele ei saa praktikas
rakendada. Oleme jätnud kõrvale ka mõtte erilistest riigisisestest sätetest, sest märgistamissüsteem peab
olema võimalikult suures ulatuses standarditud. Nendel põhjustel ei saa me kavandatud ettepaneku poolt
hääletada.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Kontrollimata toodete ja teabe puudumise, valeteabe ja
tarbijate eksitamise tõttu esineb tohutult terviseriske (rasvumine, diabeet, südame-veresoonkonna haigused
ja teatavad vähitüübid). Sellele vaatamata kulutab toiduainetetööstus aastas ligikaudu kümme miljardit laste
toitumisharjumuste mõjutamisele. Kaasaegne tarbijate ebakindlus seoses toidu kvaliteediga peab lõppema.
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsiooni esitatud
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muudatusettepanekud olid mõeldud selleks, et aidata tarbijatel teada saada, mida nad söövad, et nad õigeid
otsuseid teha võiksid.

Euroopa Parlamendi kui kaasseadusandja kohustus on võtta vastu õigusakte, mis ei eksita tarbijaid ega sea
nende tervist ohtu. Ma hääletasin raporti vastu, kuna vastu võetud muudatusettepanekud tõestasid kahjuks,
et vastastikuses sõltuvuses olevad huvid on tugevamad kui tarbijaohutus, ja toiduainetetööstus – üks suuremaid
investoreid reklaami alal – on saanud juhtpositsiooni, sekkudes tootmisesse ja tarbimisse.

Derek Roland Clark (EFD), kirjalikult. – UKIP hääletas Euroopa Parlamendis Sommeri raporti vastu, kuna
see on halvasti koostatud ja ebapiisavate määratlustega. Päritoluriigi määratlus oli halvasti sõnastatud,
tekitades segadust. UKIPi poliitika on toetada päritoluriigi märgistamist selleks, et aidata tootjatel kaupa
tarbijatele müüa ja selleks, et tarbijad teaksid kindlalt, kust nende toit pärit on. Me lükkasime raporti tagasi,
kuna see ei kaitse põllumajandustootjate ja tarbijate huve, võimaldades samal ajal suurtel jaemüügiettevõtetel
üldsust segadusse ajada. UKIP usub, et Euroopa Parlamendi liikmed tegutsevad piisava teabeta antud teema
kohta.

Lara Comi (PPE), kirjalikult. – (IT) Ma hääletasin raporti poolt, kuigi olen ikka veel teatavate aspektide pärast
segaduses.

Ma usun, et oluline on lihtsustada toidukaupade märgistamist, et võimaldada tarbijatel koostisosadest,
kasutusviisidest paremini aru saada ja neid paremini jälgida. Siiski ei nõustu ma meetoditega, mille abil me
selle eesmärgi saavutama peaksime. Teadlikkus toodete ostmisel toiteväärtuse profiilide näitamise, suuniste
ja valgusfoorisüsteemi abil ei suurene. Sellistel meetoditel puuduvad konkreetsed alused ning seetõttu ei saa
neid usaldusväärseteks pidada. Seepärast on mul hea meel, et valgusfoorisüsteem on kõrvaleheidetud, kuid
toiteväärtuse profiilide ja suuniste vastuvõtmise üle mul eriti hea meel ei ole.

Viimasena kiidan heaks muudatusettepaneku, milles nõutakse, et mõne toiduaine päritolu tuleb täpsustada.
Usun kindlalt toote päritolu näitamisse, kuna arvan, et hädavajalik on teavitada tarbijaid nende ostetavate
toodete päritolust. Loodan, et teise lugemise ajal on võimalik leppida kokku tekstis, mis on kõigile
vastuvõetavam ja mis pakub paremat tasakaalu kaalul olevate huvide vahel: ühelt poolt tervis ja teiselt poolt
toiduainetetööstused.

Jürgen Creutzmann (ALDE), kirjalikult. – (DE) Olen koos enamiku Euroopa Demokraatide ja Liberaalide
Liidu fraktsiooni liikmetega otsustanud hääletada Sommeri raporti poolt. On tõsi, et liberaalidel ei õnnestunud
igas valdkonnas oma eesmärke saavutada. Töödeldud toodetes sisalduva liha ja piima päritolu märgistamise
vastuvõtmine on kahetsusväärne samm, kuna sellega kaasnevad tootjatele märkimisväärsed kulud ning
tundub, et seda on praktikas peaaegu võimatu ellu viia. Minu jaoks aga kaaluvad hääletuse positiivsed
tulemused negatiivsed selgelt üles. Esimest korda on meil kogu siseturu ulatuses ühtlustatud määrused, milles
käsitletakse toidu märgistamist ning milles ei jäeta üksikutele riikidele võimalust omaette tegutseda. Lisaks
sellele on minu jaoks üks hääletuse otsustavamaid õnnestumisi asjaolu, et eksitav valgusfoorimudel tagasi
lükati.

Kohustuslikku värvikoodiga esitavat teavet toitainete kohta ei lubata Euroopa ega riigisisesel tasandil. Ühtsed
üleeuroopalised märgistamiseeskirjad toovad ettevõtetele ja tarbijatele selget kasu. Toodete tootmis- ja
müügikulu väheneb, sest tootjad peavad järgima ainult üht määrust. Tarbijad saavad ühtsest toidu märgistusest
kasu Euroopast pärit toodete võrdlemisel.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjalikult. – (RO) Me oleme teadlikud sellest, et nende kaitseks on olemas
Euroopa tarbijapoliitika. Selle eesmärgiks on kohaldada üldkehtivaid määrusi kõrgel tasemel kogu Euroopa
Liidus. Tarbijad peavad aga saama toiduainete oluliste toitainete aspektide kohta selget kõikehõlmavat teavet,
mis võimaldab neil teha täiesti teadlikke valikuid. Usun lisaks sellele, et vajadus võtta vastu uus määrus, et
tarbijatele toiduainete kohta teavet esitada, tekib üldiste jõupingutuste raames teadlikkuse tõstmiseks sellest,
kui oluline on minna üle tervislikumale toitumisele, ja selleks, et tarbijad toiduainete koostise suhtes üha
tundlikumaks muuta. Ma arvan, et samuti julgustab see nii põllumajandustootjaid kui ka tööstuskontserne
võtma vastu meetmed toodete märgistamise parandamiseks vastuseks tarbijate nõudmisele. Märgisele
trükitud teave ei tohi tarbijaid toiduainete ostmisel seoses toidu tunnusjoonte ja eriti selle olemuse, identsuse,
omaduste, koostise, kvantiteedi, säilivusaja, päritolu ning ka valmistamis- või tootmismeetoditega eksitada.
Nagu ka Hipokrates on öelnud, peaks toit olema meie ravim ning meie ravim peaks olema meie toit.

Mário David (PPE), kirjalikult. – (PT) Ühtne siseturu toiduainete märgistamissüsteem ei ole ülioluline ja
vajalik üksnes selleks, et tagada Euroopa tarbijatele toiduohutuse kõrge tase, vaid see on ka oluline vahend
ettevõtete konkurentsivõime jaoks selles ELi kaubandussektoris. Hääletan seepärast üldiselt raportööri
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kavandatud muudatusettepanekute poolt. Ma toetan valgusfoorisüsteemi kui rasvade, süsivesikute ja valkude
taseme kohta teabe andmise vahendi tagasilükkamist ja toetan sellise ELi-ülese märgistamissüsteemi
vastuvõtmist, mis on lihtne, läbipaistev ja kergesti mõistetav. Aidates tarbijatel teadlikke valikuid ja oste teha,
on hädavajalik teha neile kättesaadavaks teave toiduainete koostise ja toiteväärtuse kohta ning ka peamiste
toitainete ja nende vastava energiaväärtuse kohta. Olen seetõttu arvamusel, et püüdes tarbijaid nende valikutes
pigem juhtida kui teavitada, on komisjon teema suhtes vastu võtnud vastu paternalistliku lähenemisviisi.
Usun ka, et neid määruseid ei tohiks kohaldada ei põllumajandustootjate otseturustuse suhtes ega kohalike
ja piirkondlike toodete suhtes, kuna just need tooted aitavad kaasa Euroopa gastronoomiakultuuri
mitmekesisusele.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE), kirjalikult. – (IT) Ettepanek võtta vastu määrus on seadusandlikult teedrajav
seoses Euroopa Liidu kodanike ja ettevõtete jaoks põhilise tähtsusega teemaga – nimelt toidualase teabe
esitamise läbipaistvuse ja levitamisega.

Samal ajal kui ühelt poolt on oluline saavutada siseturg, kus kõik kodanikud ja kõik ettevõtted saavad parimaid
võimalikke valikuid teha, peame teisalt võtma arvesse toidu-, veini- ja gastronoomiakultuuri erakordset
pärandit, mis kujundab paljude Euroopa piirkondade traditsioone, aidates nõnda kaasa tervishoiule ning ka
majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonna jätkusuutlikkusele.

Ettepaneku muutmise – nii üksikasjalise kui ka üldises plaanis muutmise – protsessi vältel on tulnud ilmsiks,
et täites seda Euroopa Parlamendi kohustuste jaoks nii olulist ülesannet, on Euroopa Parlament pöördumas
kohta, kus rahvusvaheliste ettevõtete huvidega kaubeldakse tarbijate kahjuks.

Seistes silmitsi sellise ebavõrdse jõuvahekorraga, mida tuleks tasakaalustada institutsioonide avaliku huvi
järgimisega, saame ainult imestada väheneva avaliku huvi üle Euroopa integratsiooni vastu. Need
tähelepanekud ei ole ajendatud riiklikust huvist, vaid mõistlikest kaalutlustest seoses tüüpiliste kohalike
toiduainete ning tootjate ja tarbijate vahelise tugeva kohaliku sideme säilitamisega.

Anne Delvaux (PPE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin raporti poolt, kuna mulle tundub, et on oluline
täpsustada ja ühtlustada paljusid eri toiduainete märgistusi ja tagada, et neil oleks usaldusväärne teaduslik
väärtus. Toetasin muudatusettepanekuid, et parandada muu hulgas loetavust, et pidada kinni minimaalsest
kirjasuurusest; parandada läbipaistvust seoses toiduainete päritoluga, et saaksime teada, kust teises riigis
töödeldud ja müügil olev liha pärit on; parandada teavet tarbimiseks väljalastud toiduainete kvaliteedi kohta
– näiteks meil peab olema võimalik teada saada, kas see, mida me sööme, on valmistatud sügavkülmutatud
või külmutatud koostisosadest; esitada toiteväärtuse profiile, mis sisaldavad teavet tarbimiseks välja lastud
toodete samasuse, koostise, kvantiteedi, omaduste, säilivuse ning säilitamis- ja kasutamistingimuste kohta.

Lõpuks ei tohi kogu selle määrusega karistada väiketootjaid ega mikroettevõtteid. Käsitööndustooted peaks
sellest määrusest vabastatud olema. Põllumajandussektori väiketootjad peavad saama eriabi.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Täna me teame, et kehva toidu või mõnede toitainete (nagu sool või
rasvad) liiga suures koguses söömine võib tuua kaasa paljusid haigusi, mis mitte ainult ei kujuta endast
tõsiseid rahvatervise probleeme, vaid on ka tervishoiuteenustele äärmiselt kulukad. Paljudel juhtudel oleks
neid haigusi (nagu hüpertoonia) hoolikama toitumise ja asjakohase teabe abil võimalik ära hoida.

Seepärast arvan, et on hädavajalik, et toidu märgistamine oleks nõuetekohaselt reguleeritud. Me ei saa võtta
vastu seadusi, et inimesi tervislikult sööma sundida, kuid saame anda tarbijatele teavet, mida nad vajavad,
selleks et teada täpselt, mida nad tarbivad, et nad saaksid teha teadliku valiku. Need ei ole meetmed toiduainete
tootjate vastu – tegelikult on ettepanek nii mõistlik, et see välistab traditsioonilised tooted ja väikese ning
keskmise suurusega ettevõtted, mis pakuvad eelnevalt pakkimata toitu. Need on hoopis rahvatervist soosivad
meetmed.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Ma tervitan raporti vastuvõtmist, milles käsitletakse tarbijate
toidualast teavitamist ja mis ühendab seitse direktiivi ja ühe määruse ning vahetab need välja. Toiduainete
märgistamine on toiduohutuse tagamisel ülioluline. Ma toetan tarbijatele selge teabe andmist, vähemat
bürokraatiat, õigusnormide lihtsustamist, suuremat õiguskindlust ja suuremat konkurentsivõimet
toiduainetetööstuses, unustamata väikeettevõtjaid. Ma tervitan asjaolu, et ei põllumajandustootjate
otseturustuse ega kohalike ega traditsiooniliste toodete suhtes ei kohaldata määruse sätteid, nagu komisjonil
kavas oli. Just sellised tooted tagavad meie juured ja kultuurilise ning gastronoomilise mitmekesisuse. Samuti
valmistab mulle heameelt asjaolu, et määrusega ei reguleerita eelnevalt pakitud tooteid, mida pakutakse
väikestes hotellides ja toitlustusettevõtetes ning kohvikutes. Sama olukord kehtib veinide puhul. Veinidel
tuleb juba näidata mitmeid kohustuslikke üksikasju ning seega oleks lisateave märgistusel liiast ning tarbijate
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teavitamisega seoses ebatulemuslik. Tarbijaid on vaja teavitada, kuid ilma et neile survet avaldataks või et
nende valikuid juhitaks. Tarbijail peaks olema vabadus ise otsuseid teha ja nende eest vastutada.

João Ferreira (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Tarbijatel on põhiõigus teada toiduainete koostisest nii palju
kui võimalik ja nii palju kui see on õigustatud. Sellised teadmised on neile ka vajalik – kuigi mitte piisav –
tingimus teadlike otsuste tegemisel oma toitumise kohta ning sellisel kujul aitavad teadmised edendada
inimeste tervist ja heaolu. Me tunnistame ja kinnitame asjaolu, et ettepaneku struktuur on kohaldatav eriti
eelnevalt pakitud toiduainete suhtes. Toitlustussektori, millest suur osa hõlmab mikro-, väikese ja keskmise
suurusega ettevõtteid, eripära tuleb kaitsta, kuna toite, mida need ettevõtted valmistavad, ei saa pidada
standardseteks toodeteks.

Avaldame siiski kahetsust selle üle, et paljud olulised muudatusettepanekud on tagasi lükatud, jättes raporti
sisu märkimisväärselt vaesemaks. Me võime ainult arvata, et siinse parlamendi enamus on teatavate võimsate
toiduainetetööstuse sektorite huvidele järele andnud.

Näiteks pange tähele selle muudatusettepaneku tagasilükkamist, millega nõuti, et tarbijaid teavitataks alati,
kui toiduks mõeldud toode on GMO-toode ja/või sisaldab saaduseid ja aineid, mida võib GMOdeks liigitada”

Lorenzo Fontana (EFD), kirjalikult. – (IT) Küsimus tarbijate varustamisest toidualase teabega, mis on Renate
Sommeri raporti teemaks, väärib erilist tähelepanu.

Üksnes selge ja ammendava teabe andmisega toodete päritolu ja koostise kohta saame tegelikult kaitsta
tarbijaid ohu suhtes teha kogematuid tarbijavalikuid, millel võib nende tervisele olla kahjulik mõju. Küsimus
on seotud ka kvaliteetsete toodete kaitse poliitika ja üldisema tarbijakaitse strateegiaga, mis on mitu korda
nii täiskogul kui ka põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis aruteluks üles kerkinud.

Kiidan oma kolleegi komisjoni dokumendiga tehtud töö eest ning üldiselt toetan ma tema kavandatud
muudatusettepanekuid, eelkõige tema vastuseisu valgusfoorivormis märgistamise süsteemi kehtestamisele,
mis on lihtsustatud ja eksitav. See süsteem oleks karistanud mõningaid looduslikke kvaliteetseid tooteid
selliste toodete pärast, mida on kunstlikult muudetud eesmärgiga rohelist tuld saada.

Ma arvan, et laiendades kohustust näidata toote päritolu ja lisada töödeldud toodete tooraine koostisosad,
oleme saavutanud märkimisväärne tulemus, kuigi oleksin eelistanud hääletada erandite vastu toote
klassifitseerimismeetoditest, kuna need võivad kogu määruse ebatõhusaks muuta.

Robert Goebbels (S&D), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin raporti vastu, milles käsitletakse nõndanimetatud
toidualase teabe esitamist tarbijatele. „Põrgutee on sillutatud heade kavatsustega”, nagu märkis Jean-Paul
Sartre. Euroopa Liidu „head kavatsused” seoses tarbijate teavitamisega on vastuvõetamatud ja bürokraatlikud
ning meenutavad tarbijatele lapsehoidja mängimist eesmärgiga kasutada seadust, et sundida neid elama
„tervislikult”, et nad ühel päeval hea tervise juures sureksid. Komisjon räägib meile ikka veel parematest
õigusaktidest, bürokraatlike koormuste kaotamisest ettevõtetele ja kodanikele lähenemisest. Õigusaktid,
mis on nii rasked ja sassis, nagu see reguleeriv ettepanek, ei too tarbijale mingit kasu.

Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Tarbijate teavitamise reform on kokkulapitud ja politiseeritud.
Komisjoni jaoks tähendab see vähem selge, kasuliku ja kergesti arusaadava teabe andmist ja rohkem moraali
lugemist märgistamise kaudu. Raportöör on erilise edukuseta proovinud arvesse võtta mõistlikke
muudatusettepanekuid, nagu nende kuulsate toiteväärtuse profiilide väljajätmine, millel ei ole mingit
teaduslikku alust, vaid mis võrsuvad ideoloogilisest tahtest kontrollida, mis on meie taldrikutel, pannes meid
end süüdi tundma. On tõsi, et selles valdkonnas on Brüsselil kindlasti vähem ebaõnnestumisi kui kõigil
teistel, kes tema volitusalasse kuuluvad, nagu finantsspekulatsiooni või ebaseadusliku sisserände kontrollimine,
võltsingute vastu võitlemine ja nii edasi.

See on märk nii suutmatusest kui ka türanniast: suutmatus suurte poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete
probleemidega silmitsi seista; türannia kaitsetute üksikisikute üle. Need profiilid on alles jäetud. Lootkem,
et need teisel lugemisel kaovad! Ainus meeldiv üllatus on kohustus näidata, kas loom tapeti uimastamata
ehk vastavalt tavale, et takistada meid seda tarbijate teadmata müümast tarbijaile, kes ei jaga usulisi
veendumusi, mis sellist käitumist peale suruvad.

Françoise Grossetête (PPE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin raporti poolt, milles käsitletakse toidualase
teabe esitamist tarbijatele.

Ma olen nõus selle hääletusega, mis võimaldab tarbijatele tulevikus juurdepääsu teatavate toiduainete selgele,
loetavale ja usaldusväärsele märgistusele. Mõte värvikoodist pakendil, mis näitab, kas oluliste toitainete
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kogus on suur (roheline), keskmine (kollane) või väike (punane) – nagu taotlesid sotsialistid ja rohelised –,
on tänu Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioonile tagasi lükatud ja ma mul on selle üle hea
meel. Tasakaalustatud toitumise aluseks on mitmekesisus. Selle värvikoodi tulemuseks oleks olnud teatavate
toiduainete stigmatiseerimine ja ma ei saa aru, kuidas see oleks aidanud meie kaaskodanikel tasakaalustatumalt
toituda.

Meil õnnestus vältida määrust, mis on liiga raske, mis kahjustaks nii tarbijaid kui ka meie VKEsid. Mul on
hea meel ka selle üle, et sõna otseses mõttes luksussektor viinamarjakasvatus saab kasu toitainetealasest
märgistamisest vabastamisest. Me ei tohi seada ohtu oma veinisektorit, mille suhtes üksikasjalikku reguleerivat
süsteemi juba kohaldatakse.

Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. – (FR) Ma teatasin, et toetan toiteväärtuste selgemat märgistamist, mis
tuleb esitada kõigi eelnevalt pakitud toiduainete pakendi esiküljel, toetades eelkõige värvikoodi kehtestamist,
mis võimaldab meil oluliste toitainete taset kergemini kindlaks määrata, ja mida kaitsevad nii tarbijaühingud
kui ka tervishoiutöötajad. Põllumajanduslik toiduainetööstus peab kaotama kahjuliku mõju toitainete
tasakaalule, mida mõned toiduained selgelt põhjustavad. Ka mina olen võtnud seisukoha muudatusettepaneku
poolt, et täiendada teavet toodete päritolu kohta, selgitades nende tegelikku päritolu ehk kohta, kust toit
terviklikult saadud on. Lõpetuseks lükkasin ka tagasi ettepaneku lisada määruse raamistikku alkohol.

Małgorzata Handzlik (PPE), kirjalikult. – (PL) Euroopa Parlament võttis raporti toidu märgistamisega vastu
selge häälteenamusega. See on hea uudis meie kõigi jaoks, kuna toiduainete pakendid sisaldavad olulist
teavet, mis võimaldab meil, tarbijatel, oma toitumise kohta teadlikumaid otsuseid teha. Sellega teatas Euroopa
Parlament, et see pooldab tarbijatele antava teabe muutmist loetavaks, kuid mitte ülemääraseks. Samuti
toetas parlament nõuet värvikoodide tagasilükkamiseks, mille puhul kasutatakse valgusfoori mudelit, mis
on sageli tarbijate jaoks segadusttekitav.

Euroopa Parlament otsustas ka, et teave toote energiaväärtuse kohta tuleks esitada pakendi esiküljel. Toidu
märgistamise ühtlustatud ja lihtsustatud süsteem kogu Euroopa Liidus aitab kaasa ka siseturu suuremale
sidususele, mis tähendab, et tootjad saavad suurema õiguskindluse, samas kui tarbijad saavad teavet, mida
nad toiduainete tootjatelt saada soovivad.

Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. – Viimastel nädalatel ja kuudel on küsimusega pingelist lobitööd
tehtud ning on ka kahetsetud, et tänasel lõplikul hääletusel saavutas mõne suurema toiduainetetööstuse
mõjutaja lobitöö võidu tarbijate huvide üle. Sellest hoolimata annab lõplik raport märku edusammudest
mõnes toidu märgistamise aspektis ja tasakaaluks tuleb seda tervitada kui sammu õiges suunas.

Holger Krahmer (ALDE), kirjalikult. – (DE) Tarbijaile toidu kohta teabe andmine on kahtlemata oluline.
Arutelust Brüsselis on saanud aga lobitöö lahing suurte toiduainetetööstuse ettevõtete ja
tarbijakaitseorganisatsioonide vahel. Arutelul ei olnud tarbijate igapäevaelu tegelikkuse jaoks kohta. Saksamaa
Vaba Demokraatliku Partei esindajad Euroopa Parlamendis pooldavad minimaalset märgistamist. Tarbijad
peaksid saama teha oma ostuotsused läbipaistva loetava teabe alusel. Värvikoodidega märgistamine mõjutab
tarbijaid ega ei moodusta alust läbipaistvale teabele. Nn soovituslikel päevastel tarbimiskogustel (GDA) on
samuti oma nõrgad kohad. Pakendile loetavalt trükitud erapooletu teabe asemel, mis käsitleb toitaineid
100 grammi või milliliitri kohta, arutas parlament seda, kas 40-aastase naise päevast tarvet võib kasutada
võrdluspunktina või et kas toitainete värvkoodiga esitamine on kasulik otsustamisvahend.

Kavandatud kaugeleulatuvaid kohustuslikke nõudeid toitainete algsele märgistamisele ei saa praktikas
rakendada. Me jätsime kõrvale ka mõtte riigisisestest erisätetest, sest märgistamissüsteem peab olema
võimalikult suures ulatuses ühtne. Nendel põhjustel ei saa me kavandatud ettepaneku poolt hääletada.

Isabella Lövin and Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjalikult. – (SV) Me otsustasime hääletada raporti poolt,
kuna positiivsed küljed kaalusid negatiivsed üles. Kahjuks jäeti välja võimalused riigisiseste määruste
koostamiseks, kuid usume, et need lisatakse uuesti läbirääkimiste ajal liikmesriikidega. Alkohol on ettepanekust
välja jäetud ja me kaotasime hääletuse märgistamise valgusfoorisüsteemi kehtestamise üle, teisisõnu sellise
süsteemi kehtestamise üle, mille puhul märgistatakse toit punase, oranžkollase või rohelisega, vastavalt
sellele, kui palju eri toitaineid see sisaldab. Meil õnnestus aga suruda läbi mitmeid positiivseid
muudatusettepanekuid: toidus sisalduvate nanomaterjalide märgistamine on muutunud kohustuslikuks,
nagu ka liha, kala, piimatoodete, köögivilja ja puuvilja päritoluriigi ning transrasvhapete märgistamine.
Samuti, kui toit sisaldab glutamiinhapet, tuleb koostisosade loetelus esitada fraas „sisaldab isu parandavaid
koostisaineid”. Teiseks võiduks on asjaolu, et energia-, rasva-, küllastunud rasvhapete, suhkru-, soola- ja
magusainete sisaldus tuleb märkida toote esiküljele. Lihaliim, millele parlament varem sel kevadel heakskiitu
ei andnud, on pälvinud palju tähelepanu. Turul on teisi tooteid, mida kasutatakse lihatükkide

16-06-2010Euroopa Parlamendi aruteludET74



kokkuliimimiseks, et jätta mulje, et see on tehtud ühest tükist – näiteks töödeldud sink. Need tooted tuleb
nüüd märgistada sõnadega „liidetud lihatükkidest koosnev liha”. Need täiendused tähendavad seda, et tarbijatel
on võimalik teha teadlikumaid valikuid seoses sellega, kas nad näiteks tahavad teha tervislikumaid valikuid
või jätta kõrvale tooted, mida on transporditud pikkade vahemaade tagant.

Astrid Lulling (PPE), kirjalikult. – (FR) Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni arvamuse
koostajana põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis õnnitlen ma Renate Sommerit julguse ja terve
mõistuse puhul!

Ma hääletasin tema ettepanekute poolt järgmistel põhjustel:

Eelnevalt pakendamata toit tuleb vabastada kohustuslikust toitainetealasest märgistamisest.

Alkohoolsetel jookidel ei ole selles direktiivis kohta.

Juustulaadne toode tuleb selgelt märgistada.

Ma ütleksin, et uus sõnastus seoses mee päritolu märgistamisega on suurepärane, sest praegu panevad suured
pakendamisettevõtted oma pakenditele kirja „Euroopa Ühendusest ja väljastpoolt Euroopa Ühendust pärit
mee segu”, isegi kui see segu sisaldab vaid imepisikest kogust Euroopa mett ja kui ülejäänu on kunstmesi või
maitsestatud siirup, mis on pärit Hiinast.

Ma olen kindlalt vastu riigisisesele märgistamissüsteemile, mis takistab siseturgu. Lisaks sellele kardan, et
need riigisisesed süsteemid võivad n-ö avada seaduselünga ja võimaldada valgusfoorisüsteemil tagauksest
sisse tulla.

Vabatahtlik lisateave peaks olema teaduslikult põhjendatud, et tarbijaid mitte eksitada. Toiteväärtuse profiilid
on mõiste, mis ei ole teaduslikult kaitstav teave ega ka teabe esitamise vahend, sest Euroopa Komisjoni
kavandatud võrdlusalused, millele Euroopa Toiduohutusamet vastu vaidles, ei ole põhjendatud ning on
täiesti prognoosimatud. See tähendaks tarbijale valeteabe andmist.

Gesine Meissner (ALDE), kirjalikult. – (DE) Tarbijaile toidu kohta teabe andmine on kahtlemata oluline.
Arutelust Brüsselis on saanud aga lobitöö lahing suurte toiduainetetööstuse ettevõtete ja
tarbijakaitseorganisatsioonide vahel. Arutelul ei olnud tarbijate igapäevaelu tegelikkuse jaoks kohta. Saksamaa
Vaba Demokraatliku Partei esindajad Euroopa Parlamendis pooldavad minimaalset märgistamist. Tarbijad
peaksid saama teha oma ostuotsused läbipaistva loetava teabe alusel. Värvikoodidega märgistamine mõjutab
tarbijaid ega ei moodusta alust läbipaistvale teabele. Nn soovituslikel päevastel tarbimiskogustel (GDA) on
samuti oma nõrgad kohad. Pakendile loetavalt trükitud erapooletu teabe asemel, mis käsitleb toitaineid
100 grammi või milliliitri kohta, arutas parlament seda, kas 40-aastase naise päevast tarvet võib kasutada
võrdluspunktina või et kas toitainete värvkoodiga esitamine on kasulik otsustamisvahend. Kavandatud
kaugeleulatuvaid kohustuslikke nõudeid toitainete algsele märgistamisele ei saa praktikas rakendada. Oleme
jätnud kõrvale ka mõtte erilistest riigisisestest sätetest, sest märgistamissüsteem peab olema võimalikult
suures ulatuses standarditud. Nendel põhjustel ei saa me kavandatud ettepaneku poolt hääletada.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Toiduainete märgistamise eesmärk on tagada, et tarbijatele on tehtud
kättesaadavaks täielik teave toodete sisu ja koostise kohta, et kaitsta tarbijate tervist ja huve. Oleme seepärast
arvamusel, et toiduainete märgistamine on turu suurema läbipaistvuse saavutamisel põhilise tähtsusega,
kuivõrd see võimaldab tootjatel tarbijaid reguleeritud ja usaldusväärsel viisil nende toodete kvaliteedist ja/või
konkreetsest piirkondlikust päritolust teavitada. Samuti tervitame asjaolu, et toiduained, mida toodetakse
traditsioonilisel viisil või käsitöönduslikult ning veinid väärivad erikohtlemist, võttes arvesse nende eripära.

Judith A. Merkies (S&D), kirjalikult. – (NL) Tervislik toitumine on oluline, ent kuidas sellega seoses valikuid
tuleb teha? Suurt rolli mängib usaldusväärne ja arusaadav teave. See uus õigusakt annab tarbijatele paremat,
arusaadavamat teavet, millest olulisim peab olema pakendi esiküljel nähtavas kohas, kusjuures tagaküljel
esitatakse üksikasjalikum kirjeldus. See võimaldab tarbijatel tooteid ühe pilguheiduga võrrelda ja valida
tervislikum toode, kui nad seda soovivad. Värvikoodi süsteemi, mille puhul pakendi esikaanel näidatakse,
kas toidul on suur või väike soola- või rasvasisaldus, hääletas parlament maha. Mina hääletasin selle süsteemi
poolt, kuna see andis tarbijatele selguse, ilma et oleks ülemäära õpetav olnud. Esialgset valgusfoorisüsteemi,
mille puhul kasutati punast ja rohelist värvi näitamaks, kas toode on tervislik või ebatervislik, hääletusele ei
pandud, sest see oli juba varasemas etapis tagasi lükatud. Ma pidasin seda süsteemi liiga lihtsustatuks ja
mingis mõttes õpetavaks. Üks möödalastud võimalus nende uute eeskirjadega lisaks värvikoodi süsteemi
tagasilükkamisele oli alkohoolsete jookide suhtes erandi tegemine. Häbilugu, et parlament ei hääletanud
alkohoolsete jookide selge märgistamise vastu, mille puhul antakse sellist teavet nagu kilokalorite hulk ning
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suhkru ja teiste lisaainete sisaldus. Need uued eeskirjad pakuvad tarbijatele võimalust valida tervislikum
toitumine, kui nad seda soovivad.

Claudio Morganti (EFD), kirjalikult. – (IT) Minu seisukoht parlamendis arutletava raporti suhtes on muu
hulgas ajendatud ettepanekust võtta kasutusele mitmevärviline märgistussüsteem. Toiduainete kvaliteet
sõltub paljudest keerukatest teguritest, mida ei saa esitada ligikaudselt erivärviliste tabelite abil. Selle teema
kohta tehtud usaldusväärsed uuringud on tegelikult näidanud, et ükski numbriline võrdlusalus ei võimalda
toiduaineid täpselt kavandatud värvikategooriatesse liigitada. Mitmevärvilise märgistussüsteemi vastuvõtmine
mõjutaks seega ebaõigesti tarbijate arusaama, kes peaksid hoopis läbipaistva teabe põhjal suutma otsuseid
teha.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjalikult. – (RO) Kohustuslik päritoluriigi lisamine märgistusele toetab
Euroopa tootjaid, kuna see pakub kõrgete kvaliteedinormide tunnustamist, mida nad kohaldavad. Meie
kodanikud tahavad teada, kust nende ostetavad tooted pärit on, kas need on Euroopa või imporditud tooted.
Samal ajal on teiste turgude tarbijail usk sellesse, mis on toodetud ja töödeldud Euroopa Liidus.

Tegelikult teenib kohustuslik päritoluriigi lisamine märgistusele kahte eesmärki: tarbijate teavitamist ja
Euroopa toiduainete edendamist ülemaailmsetel turgudel. Ma tervitan värvikoode käsitleva
muudatusettepaneku tagasilükkamist, sest sellel oleks olnud vastupidine mõju. See oleks tarbijad
traditsioonilistelt, tervislikelt ja looduslikelt Euroopa toodetelt kavandatud hindamismeetodi lihtsustatud
olemuse tõttu kõrvale juhtinud.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjalikult. – (PL) Ma toetasin raportit Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse kohta, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, tegutsedes Euroopa Liidu tarbijate
huvides. Üks ELi kodanike põhiõigusi on õigus teabele, sealhulgas toiduainetealasele teabele. Valikuvabadus
ei ole täielik, kui see ei ole samal ajal ka teadlik valik. Raport kujutab endast olulist sammu edasi tarbijate
teadlikumaks muutmisel, kehtestades ühtse märgistamissüsteemi, mis näitab toiduainete toiteväärtust,
koostisosi ning päritoluriiki. Sellega kaasnevate täiendavate teavitusprogrammide kasutuselevõtuga võime
saavutada eesmärgi, et tarbijad teevad toidu valikutes sobivaid otsuseid.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult. – (PT) Mul on hea meel, et võeti vastu raport, mis vastab
üldjoontes tasakaalustatud viisil Euroopa Komisjoni esialgsele raportile, selles mõttes, et selles nõutakse
eelnevalt pakendamata toodete ja piirkondlike toodete vabastamist määruse reguleerimisalast; veini ja
veinitoodete vabastamist kohustuslikust märgistamisest; valgusfoorisüsteemi (punane, kollane, roheline,
millega illustreerida süsivesikute, valkude ja rasvade taset) kaotamist; ja kohustuslikku päritoluriigi näitamist
liha puhul, kuigi vastavalt Euroopa Komisjoni korraldatava mõju analüüsi tulemustele. Erandid üldiselt
kohaldatavast süsteemist, mis on lubatud piirkondlikele toodetele, veinile ja teataval määral lihale, on
positiivsed. Tõepoolest oleks Euroopa Komisjoni esialgne ettepanek üsna kahjulik Portugalile, mis on tuntud
oma ajalooliste gastronoomiatraditsioonide poolest: Portugali ootaksid lisaprobleemid konkurentsis seoses
ELi põhjapoolsete liikmesriikidega, kellel on väga tööstuslik toiduainetetootmine ja traditsioonilisi tehnikaid
ja/või vahendeid kasutatakse harva. Sellele on lisatud väga positiivne asjaolu, et raportis sätestatakse, et
põllumajandustootjate otseturustuse üldmääruse eeskirju ei kohaldata.

Rovana Plumb (S&D), kirjalikult. – (RO) Määrus peab tagama märgistamissüsteemi, mis kehtib kogu ELi
suhtes ja mida on – mõne erandiga – võimalik kohaldada kõigi toiduainete suhtes ning seega mitte üksnes
mõne tootekategooria suhtes. Märgistussüsteemi ühtlustamine on ka eriti oluline siseturu tõrgeteta
toimimiseks, kuna praegu loovad täiendavad riigisisesed määrused ja olemasolevate, märgistamist käsitlevate
Euroopa õigusaktide eri tõlgendused kaubandustõkkeid ja konkurentsiga seotud probleeme. Nende
probleemide lahendamine võib aidata kaasa madalamatele hindadele tootjate ja jaemüüjate jaoks ning
laiendamise abil ka tarbijate jaoks.

Vastavalt Rumeenias korraldatud uuringule, mis hõlmas valimit 1000 inimesest vanuses 18–50, tunnevad
rumeenlased kõige rohkem muret tooteohutuse (75%), eksitavate tingimuste (67%) ja krediidi-/laenuteenuste
(51%) pärast, kusjuures kõige vähem on nad mures turismiteenuste (28%) pärast. Seepärast on toidu
märgistamine vaid üks paljudest toiduga seotud aspektidest. Selline teavitamise vorm võib täiendada, kuid
mitte asendada püüdeid harivate kampaaniate ja üsna tervislikku elustiili edendavate meetmete kaudu
elanikkonna teadlikkust tõsta.

Britta Reimers (ALDE), kirjalikult. – (DE) Liha, linnuliha, piimatoodete, värske puuvilja ja köögivilja ning
ühest koostisosast valmistatud töödeldud toodete päritolu kohustuslik märgistamine, mida nõutakse raportis
toidualase teabe andmise kohta tarbijaile, paneb toiduainete töötlemise ettevõtetele tarbetu koormuse.
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Hääletasin seetõttu raporti vastu. Toiduaineid toodetakse riigipiirideüleselt Euroopa siseturul. Näiteks
piimatööstuses kogutakse ja töödeldakse eri riikidest pärit piima. Eri riikidest pärit töötlemisel olevate partiide
eraldi märgistamine on tehniliselt võimatu. See asetab ülemaailmsel turul edukate Euroopa äriühingute teele
bürokraatlikke takistusi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – Tänane hääletus raporti üle tarbijatele toidualase teabe
andmise kohta on olnud pikk, kurnav ja teataval määral pettumust valmistav. Raport on saanud 562 poolt-
ja 67 vastuhäält ning oleme hääletanud poolt, sest lõppude lõpuks oleme võitnud rohkem kui kaotanud.
Näiteks saavutasime võidu sellistes aspektides nagu: nanomärgistamine; liha, linnuliha, piimatoodete, värske
puuvilja ja köögivilja, teiste ühest koostisosast koosnevate toodete ja ka töödeldud toidus sisalduva liha,
linnuliha ja kala päritolu kohustuslik märgistamine; liha puhul vajaduse korral kolme koha märgistamine
(looma sünnikoht, kasvatuskoht, tapmiskoht); transrasvhapete ja tahkestatud õli kohustuslik märgistamine;
pakendi esikülg: energia, suhkur, sool, rasvad ja küllastunud rasvhapped; magusaine pakendi esiküljel;
omavahel kokku liidetud lihatükkidest valmistatud liha (lihaliim) märgistamine; õli päritolu kirjeldamine (et
oleks võimalik nt vältida palmiõli); rõõsk piim võib olla märgistatud kui rõõsk piim üksnes siis, kui selle
kasuta-enne-kuupäev on rohkem kui seitse päeva pärast villimiskuupäeva; söögiisu suurendavad koostisosad
tuleb sellistena (glutamaadid) märgistada; mingi toidu laadsete toodete märgistamine; toiteväärtuse profiilide
väljajätmata jätmine. Kuid me kaotasime valgusfoori! Samuti on riiklike kavadega seoses vabatahtlik ja
kohustuslik võimatu: see oli suur kaotus, kuigi oleme kindlad, et nõukogu selle parandab.

Olga Sehnalová (S&D), kirjalikult. – (CS) Minu arvates ei ole pidevalt juurdetulevatest nõuetest toidu
märgistamisele võrreldes nende meetmete rakendamise kuludega toitumisharjumuste muutmisel suurt kasu.
Samuti ei kõrvalda see peamist probleemi, mis seisneb rasvumisjuhtumite ja rasvumisega seotud haiguste
esinemisele elanikkonnas laiemalt, mis on tingitud otseselt energia sisendi ja väljundi tasakaalustamatusest
seoses füüsilise liikumise puudumisega. Minu vanaema tavatses öelda, et söö, kuni kõht on pooltäis, joo kuni
oled poolpurjus ja sa elad palju aastaid. Ma palun selle lihtsustamise pärast vabandust, kuid see väljendab
minu vaateid praegusele ettepanekule. Ma keeldusin hääletamisest.

Catherine Soullie (PPE), kirjalikult. – (FR) Mul on Sommeri raporti hääletuse pärast üle väga hea meel.
Euroopa Parlament on valinud loetava ja teavitava märgistussüsteemi, mis soodustab tasakaalustatud
tarbimisharjumusi. Lisaks sellele tervitan muudatusettepaneku 205 vastuvõtmist, mis võimaldab liha ja
lihasaaduste kohustuslike osade kaasamist, mis on pärit loomadelt, mida ei ole enne tapmist uimastatud.
Tarbijat tuleb teavitada austusest loomade heaolu tavade vastu – tavade vastu, mis on Euroopa toidupoliitikas
kesksel kohal. See ei tähenda usukogukondade stigmatiseerimist või nende liha tootmisele ja turustamisele
raskuste tekitamist, vaid seisneb lihtsalt selles, et Euroopa kodanikel lastakse tarbida nii, et nad on asjaoludest
täiesti teadlikud.

Bart Staes (Verts/ALE), kirjalikult. – (NL) Mõnest tühisest punktist hoolimata on toidu märgistamist käsitlevate
õigusaktide läbivaatamine samm õiges suunas. Määrus tähendab seda, et tulevikus on tarbijad toidust paremini
teavitatud. Ma arvan, et on kahetsusväärne, et tööstussektori lobitöö tõttu ei läinud valgusfoorisüsteemi
käsitlev muudatusettepanek läbi. Värvikoodi esitamine punase, oranžkollase või rohelisega annaks tarbijale
lihtsa selge idee selle kohta, kui tervislik või ebatervislik toote koostis on.

Uue õigusakti tugevad punktid sisaldavad vajadust, et toiduainetetootjad tooksid esile toote energia-, soola-,
suhkru-, rasva- ja küllastunud rasva sisalduse. Liha, kala ja piimatoodete päritolu tuleb nüüd pakendil välja
tuua. Tarbijad saavad nüüd kindlaks teha, kus loomad sündisid, kus neid kasvatati ja kus nad tapeti. Nad
saavad valida kohalikke ja piirkondlikke tooteid ja vältida toidu tarbetut kaugelt transportimist. Piima, mille
säilivusaeg ületab seitset päeva, ei märgistata enam kui värsket piima.

Lahendatud on transrasvade ja rasvade ning maitsetugevdajate küsimus. Kui toodet on magustatud, tuleb
see pakendil esitada. Kõik need otsused kujutavad endast edusamme tarbijate jaoks, kes on nüüd hästi
teavitatud ning suudavad teha läbimõeldud valikuid.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. – Ma tervitan raportit, mis teeb kohustuslikuks toidu valgusfoorivärvidega
märgistamise. See on tarbijate kõige eelistatum süsteem ning võimaldab neil oma toitumise üle kontroll
saavutada. Ma tervitan ka Šotimaalt pärit šoti viski märgistamise kaitstud staatust.

Marc Tarabella (S&D), kirjalikult. – (FR) Praegu meie ostukärud n-ö vaikivad teabe puudumise tõttu: kust
on lasanjes kasutatud veiseliha pärit? Kust on pärit tomatid supis? Tarbija ei tea! See teabe puudumine takistab
teda tegemast teadlikku valikut, eelkõige seoses toidu süsinikdioksiidi jalajäljega. Võin seepärast ainult
tervitada asjaolu, et Euroopa Parlament on järginud minu seisukohta, kehtestades muu hulgas ühest
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koostisainest koosnevate toodete ja töödeldud toiduainetes kasutatud liha, linnuliha ning kala päritoluriigi
kohustusliku esitamise. See on teine samm õiges suuna, et meie tarbijatele usaldusväärset ja kvaliteetset infot
anda.

Nuno Teixeira (PPE), kirjalikult. – (PT) Selleks et tagada lihtsustatud teabe kaudu tarbijatele suurem
läbipaistvus, toiduettevõtetele suurem õiguskindlus ja suurem selgus ühenduse õigustikus, on vaja kogu
Euroopas ühtsemat toidu märgistamist. Minu arvates läks komisjon oma ettepanekus liiga kaugele, püüdes
tarbijaid nende eelistustes harida.

Teave pakendil peab piirduma sellega, mis on oluline. Toetasin seetõttu raportööri muudatusettepanekuid,
millega lükatakse tagasi valgusfoorisüsteem, mis illustreeriks süsivesikute, valgu ja rasva taset, ja tema
ettepanekuid esitada teave energiaväärtuste ja toiteväärtuse kohta pakendil silmapaistval kohal. Ma usun
siiski, et sellest ELi õigusaktist tuleb jätta välja kohalikud ja käsitöönduslikud tooted ning ka tooted, mida
põllumajandustootjad otse turustavad. Piirkondlikud tooted tagavad kohaliku eripära jätkuvuse ja
kättesaadavate toodete mitmekesisuse. Määrust ei tohiks tagada nende toodete suhtes nende eripära ja asjaolu
tõttu, et need ise tagavad Euroopa mitmekesisust. Ma loodan ka, et täna vastu võetud määrus ei kahjusta
sektoris väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning et vastuvõetud dokumendis sätestatud viieaastane
üleminekuaeg võimaldab neil tõhusamalt kohaneda.

Alexandra Thein (ALDE), kirjalikult. – (DE) Olen koos enamiku Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu
fraktsiooni liikmetega otsustanud hääletada Sommeri raporti poolt. On tõsi, et liberaalidel ei õnnestunud
igas valdkonnas oma eesmärke saavutada. Töödeldud toodetes sisalduva liha ja piima päritolu märgistamise
vastuvõtmine on kahetsusväärne samm, kuna sellega kaasnevad tootjatele märkimisväärsed kulud ning
tundub, et seda on praktikas peaaegu võimatu ellu viia. Minu jaoks kaaluvad hääletuse positiivsed tulemused
aga negatiivsed üles. Esimest korda on meil kogu siseturu ulatuses ühtlustatud määrused, milles käsitletakse
toidu märgistamist ning milles ei jäeta üksikutele riikidele võimalust omaette tegutseda. Lisaks sellele on
minu jaoks üks hääletuse otsustavamaid õnnestumisi asjaolu, et eksitav valgusfoorimudel tagasi lükati.
Kohustuslikku värvikoodiga esitavat teavet toitainete kohta ei lubata Euroopa ega riigisisesel tasandil. Ühtsed
üleeuroopalised märgistamiseeskirjad toovad ettevõtetele ja tarbijatele selget kasu. Toodete tootmis- ja
müügikulu väheneb, sest tootjad peavad järgima ainult üht määrust. Tarbijad saavad ühtsest toidu märgistusest
kasu Euroopast pärit toodete võrdlemisel.

Peter van Dalen (ECR), kirjalikult. – (NL) Ülioluliseks punktiks on siin see, et tarbijatel on õigus teada, millest
nende toit koosneb. Nad peavad saama selge teabe põhjal teadlikke valikuid teha. Keskse tähtsusega on selgus
tarbija jaoks ja teostatavus tööstusharu jaoks. Ometi ei ole rohkem alati parem, kui tegemist on teabega.
Võtke näiteks toodete päritoluriigi märgistamine. See riigisisene lähenemisviis kujutab endast lihtsalt
protektsionismi ning on seega Euroopa ja eelkõige Hollandi ekspordiettevõtetele kahjulik. Sellega saadetakse
välja vale signaal, isegi iganenud signaal. Päritoluriigi märgistamine annab tegelikult tarbijatele vähe teavet,
tekitades samal ajal tootjatele suuri kulusid. Arvan seepärast, et on häbi, et siinne parlament selle osa valis.

Derek Vaughan (S&D), kirjalikult. – Raport tähendab, et eelnevalt pakendatud toiduainete pakendi esiküljel
tuleb selgelt esitada energia-, rasva-, küllastunud rasvade, suhkru- ja soolatase. Sellega saadetakse tarbijatele
selge sõnum tervisliku toitumise ja õigete valikute tegemise tähtsuse kohta. Kahjuks sai kaotuse osaliseks
sotsialistide muudatusettepanek, millega oleks kehtestatud selge valgusfoorisüsteem, muutes valiku tegemise
tarbijale lihtsamaks. Raportiga laiendati ka liha, linnuliha ja piimatoodete päritolu kohustuslikku märgistamist
käsitlevaid eeskirju, mis peaks eemaldama sellised tooted, mis on valmistatud imporditud koostisosadest,
mis on eksitavalt märgistatud, nagu Briti tooted – samm, mida peaksid tervitama nii põllumajandustootjad
kui ka tarbijad kogu ELis.

Angelika Werthmann (NI), kirjalikult. – (DE) Head kolleegid! Tarbijatel on õigus teada, milliseid aineid eri
toiduained sisaldavad. Toidukaupade koostise ja toiteväärtuse teave on seetõttu hädavajalik, kuna see
võimaldab tarbijal teadlikke ostuotsuseid teha. Inimeste jaoks, kellel on näiteks allergia, on konkreetne selge
üksikasjalik ja võrreldav ning hästimõistetavas keeles teave hädavajalik. Lõpetuseks usun, et on oluline, et
tarbijad saaksid omaenda otsuste eest vastutuse võtta, kuid see on võimalik vaid läbipaistva teabe alusel.
Tänan teid!

Glenis Willmott (S&D), kirjalikult. – Fraktsiooni S&D raportöörina soovitasin oma fraktsioonil toetada
muudetud raportit ja õigusloomega seotud resolutsiooni, millega muudetakse komisjoni ettepanekut
toidualase teabe esitamise kohta tarbijatele. Hääletasime vabatahtlike, mittesiduvate riigisiseste kavade
jätkumise võimaluse väljajätmise vastu, millele minu fraktsioon kindlalt vastu on. See väljajätmine kiideti
sellest hoolimata täiskogul heaks. Vaatamata sellele oli meil teistes aspektides palju positiivseid tulemusi,
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sealhulgas kohustuslik päritoluriigi märgistamine ning tagamine, et olulisimad koostisosad oleksid märgitud
pakendi esiküljele ning et pakendi tagaküljele oleks pandud täielik toiteväärtusealane teave, mis kujutab
endast komisjoni ettepaneku kindlat parendamist. Kutsun nüüd liikmesriike ja nõukogu üles viima taas sisse
riigisisesed kavad ning kehtestama värvikoodid, et tarbijatel oleks juurdepääs selgele kohesele ja ausale
toidualasele teabele.

Anna Záborská (PPE), kirjalikult. – (SK) Toiduvaldkonna õigusaktid peaksid põhinema asjaoludel, mitte
muljetel. Pakendil olev teave peaks olema täpne loetav ja arusaadav. Toiteväärtuse profiil on sellele üsnagi
vastupidine. See ei ole asjaolu, see on mulje. Samal ajal on see viis, kuidas inimestele öelda, mida nad peaksid
ja mida nad ei peaks sööma. Sellel tarbetul ja vahel eksitaval teabel ei ole toidu pakenditel kohta. Ettepaneku
vastuvõtmise läbikukkumine toiteväärtuse profiili teabe kohustusliku esitamise lõpetamiseks on tõend
etatismist, millel on ikka veel poliitikute ja riigiametnike üle suur võim. Ma usun kindlalt, et selline mõtteviis
on Euroopa majanduskriisi tõeline põhjus.

Resolutsiooni ettepanek ELi 2020. aasta strateegia kohta (B7-0348/2010)

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Ühisresolutsioonis, mida toetab viis fraktsiooni Euroopa Parlamendis,
kutsutakse liikmesriike üles oma kohustustes seoses pikaajalise Euroopa Liidu majandusstrateegiaga kaugemale
minema. Pärast Lissaboni strateegiat (2000–2010), mida me selle konkreetsete tulemuste puudumise pärast
mäletame, ei tohi ELi 2020. aasta strateegia pettumust valmistada. Seepärast peavad liikmesriigid lõpuks
reformid ellu viima ning võtma esitatud eesmärkide õnnestumiseks vajalikud meetmed. Isiklikult on mul
väga hea meel, et mu kolleegid on toetanud mu nõuet lihtsustada veelgi struktuurifondidega seotud menetlusi
ning on lisanud järgmise lause, mille ma resolutsioonis kavandasin. „nõuab seepärast ühtekuuluvuspoliitika
rakenduseeskirjade jätkuvat lihtsustamist, et edendada kasutajasõbralikkust, järgida paremini vastutuse
põhimõtet ja olla valmis reageerima tulevastele probleemidele ning majanduskriisi ohule”.

Zigmantas Balčytis (S&D), kirjalikult. – Ma hääletasin resolutsiooni poolt, kuigi mul on kavandatud
eesmärkide teostumise suhtes kahtlusi. 2020. aasta strateegias sätestatakse väga ambitsioonikad eesmärgid,
mis tuleb eelolevatel aastakümnetel saavutada, nagu kvaliteetne tööhõive ja rohkem keskkonnasõbralikke
töökohti, kliima- ja energiaeesmärgid ja palju muud. Ma usun aga, et strateegiast puuduvad üliolulised
elemendid, nagu konkreetsete meetmete sätestamine, mis tuleb võtta, et väljakutsele reageerida. Komisjoni
kavandatud strateegia on pigem üldist laadi ning komisjon peaks esitama viivitamatult üksikasjalikumad
kavad, et selgitada, kuidas kavandatud algatusi rakendatakse. Vastasel juhul võib strateegia jääda pelgalt
hüüdlausete kogumikuks, millel puudub konkreetne toetus ning mis kordab Lissaboni strateegia
ebaõnnestumist.

Marielle De Sarnez (ALDE), kirjalikult. – (FR) Loomulikult pooldan ma 2020. aasta strateegia eesmärke,
eelkõige tööhõive-, teadusuuringute, arendustegevuse, uuendustegevuse, kliimamuutuste vastasevõitluse,
vaesuse vähendamise ja koolituse taseme parandamise valdkonnas. Ma kardan aga, et liikmesriikide võetud
ja nende järgitavate siduvate kohustuste tõttu neid eesmärke ei saavutata. Tõepoolest, kui läheme hoolimata
Euroopa Parlamendi korduvatest üleskutsetest kaugemale kui kooskõlastamise avatud meetod, on samadel
põhjustel sama mõju. Mis ei toiminud Lissaboni strateegia puhul möödunud aastakümnel, ei toimi ka Euroopa
2020. aasta strateegia puhul. Me vajame rohkem ühenduse meetodit. Me vajame otseseid tegevusmeetmeid.
See on hind, mida me ELi 2020. aasta strateegia õnnestumise nimel maksma peame.

Lívia Járóka (PPE), kirjalikult. – (HU) Head kolleegid! Ma tahaksin tervitada Euroopa Parlamendi uut
resolutsiooni Euroopa 2020. aasta strateegia kohta, milles kutsub parlament Euroopa Nõukogu üles koostama
algatuse eesmärkide täitmiseks tulevikkuvaatavat ja sidusat strateegiat, ja küsida kesksete näitajate
kindlaksmääramisel parlamendi arvamust. Ka riikide parlamendid, kohalikud omavalitsused ja asjaomased
valitsusvälised organisatsioonid tuleks konsulteerimisse kaasata. Eesmärkide saavutamise käigus, mis on
seotud tööturu ja vaesusevastase võitlusega, mis on määratletud Euroopa Komisjoni teemat käsitlevate
ühtsete suuniste teises pooles, tuleks panna märkimisväärset rõhku meie mandri suurima ja vaeseima
vähemuse – romide – sotsiaalsele kaasamisele. Ühelt poolt suureneb pidevalt romide osakaal
sotsiaalkindlustussüsteemi toetava aktiivse elanikkonna segmendi hulgas, teiselt poolt toob sellise tohutusuure
töötute hulga integreerimine tööturule kaasa suure majandusliku potentsiaali.

Strateegia peab looma üksikasjaliku ja jätkusuutliku ühtsete suuniste tegevuskava, eelkõige seoses tööhõive
määra suurendamisega tööealise elanikkonna hulgas 75%ni, riiklikust vaesuspiirist allpool elavate inimeste
arvu vähendamisega 25%ni ja koolist väljalangemise määra vähendamisega alla 10%ni vanuserühmast.
Lisaks sellele peame vastavalt parlamendi resolutsioonile püstitama eesmärgiks 100% keskhariduse
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saavutamise. On siiski kahetsusväärne, et strateegia peaeesmärkide hulka ei kuulu sooline võrdõiguslikkus,
kuigi see on Hispaania-Belgia-Ungari eesistumiskolmiku programmi põhisammas.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Uue ELi 2020. aasta strateegia vastuvõtmisel tuleb võtta arvesse kogu
ELi mõjutava majandus- ja finantskriisi üha suurenevat mõju. Seda silmas pidades tuleb võtta vastu
ambitsioonikas ja sidus strateegia, mis on suunatud tulevikku. Selles uues ELi 2020. aasta strateegias on
oluline, et inimeste ja keskkonna kaitse oleks juhtimise keskmes. Liikmesriigid peavad olema huvitatud oma
avaliku sektori kulutuste vähendamisest suurte struktuurireformide abil. Jõupingutused tuleb koondada
kodanikele nende osaluse ja iseseisvuse tugevdamise kaudu, toetades samal ajal nende ettevõtlus- ja
uuendusvaimu, ja ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, pannes õigusaktid rohkem nende kasuks
toimima. Tuleb rakendada strateegiat, mille eesmärgiks on kiirendada jätkusuutlikku majanduskasvu koos
reformidega, mille eesmärk on konkurentsivõime taaskäivitamine ja parandamine.

Willy Meyer (GUE/NGL), kirjalikult. – (ES) Ma hääletasin Euroopa Liidu 2020. aasta strateegiat käsitleva
resolutsiooni RC7-0348/2010 vastu, sest usun, et see strateegia ei ole midagi muud kui Lissaboni strateegia
– läbikukkumise, mida praegune kriis näitab – jätkamine. On selge, et Lissaboni strateegia on olnud fiasko,
nagu näitavad praegused töötuse tasemed, mida Euroopa alates 30ndatest näinud ei ole. ELi 2020. aasta
strateegia on selle jätk ning see ei too kaasa ühtegi muudatust. Vaesuse vähendamise eesmärgid on küllaltki
tagasihoidlikud, kuid isegi neid ei saavutata, kuna strateegia ei sisalda nende saavutamiseks ühtegi tõhusat
vahendit. Selles mõttes on see mõttetu. Selle mudeli ebaõnnestumises ei ole süüdi üksnes turg või valitsused,
vaid peamised fraktsioonid siinses parlamendis, kes jõudsid siin kokkuleppele Washingtoni konsensus
Brüsseli konsensuseks muuta. Põhiline probleem seisneb majandusse mittesekkumises, mis takistab Euroopa
integratsiooni ja muudab Euroopa sotsiaalmudeli olemasolu ja sidususe võimatuks. Reguleerimata turg
ohustab demokraatiat ennast, mistõttu tahtsin hääletamisega näidata, et ma keeldun sellisest poliitikast.

Aldo Patriciello (PPE), kirjalikult. – (IT) Ma kuulasin huviga komisjoni presidendi Barroso ja presidendi Van
Rompuy avaldusi.

Kuigi mul on hea meel näha Euroopa majandusjuhtimise paranemist ühise lähenemisviisi suunas, usun ma
ausalt, et tippkohtumise tulemused kujutavad endast vaid tahteavaldust. Selles erilises ajaloolises
pöördepunktis oleks tegelikult parim asi luua üksikute liikmesriikide bilansipuudujäägi lahendamiseks lihtsalt
kindel ühine alus ning taastada usk finantsturgudesse ning meie kodanike usaldus.

Ma olen kindlasti nõus ELi 2020. aasta strateegias püstitatud eesmärgiga, milleks on 27 liikmesriigi
konkurentsivõime tugevdamine. Kui me tulevast majandusjuhtimise väljakutset võita soovime, on hädavajalik,
et meil oleksid eeskirjad, mis on selged ja kõigi jaoks teostatavad. Peame vältima Lissaboni strateegia vigu,
millel on tagajärjed kodanikele, töökohtadele ja majanduskasvule.

Regina Bastos (PPE), kirjalikult. – (PT) Ma hääletasin ELi 2020. aasta strateegiat käsitleva resolutsiooni
ühisettepaneku poolt. Arvestades selle finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi tõsidust, mida me läbi elame,
tuleks EL 2020, mille nõukogu järgmisel nädalal vastu võtab, varustada selle väljakutse vastuvõtmiseks
mõeldud vahendite ja eesmärkidega. Oleme praegu tunnistajateks liikmesriikide reageerimisvõime
enneolematule nõrgenemisele. Peame seepärast määratlema ühised eesmärgid ja tegutsemisviisid ning
tegutsema selgelt ja ühiselt nii Euroopa kui ka maailma areenil. Kui me vajalikke ühise korra ja
aruandekohustuse meetmeid vastu ei võta, saadetakse Euroopa marginaliseerumise ja vaesumise teele.

Vaid tugev Euroopa, mis austab oma jagatud eeskirju, suudab uuele ajastule piisavalt reageerida. Selleks et
strateegiat nõuetekohaselt rakendada ja ellu viia, tuleb tööhõive- ja eriti hariduse ning vaesuse vähendamise
valdkonna jaoks püstitada selged kvantifitseeritavad eesmärgid. Samuti on ülioluline teha kõik mis võimalik
selleks, et aidata liikmesriikidel oma riiklikud eesmärgid üle võtta ning tagada, et EL 2020 nõuetekohaselt
rakendatakse. Viimasena pean rõhutama, kui oluline on, et parlament selle uue strateegia rakendamisse täiel
määral koos komisjoni ja nõukoguga kaasatud oleks.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Ma hääletasin majandusjuhtimist käsitleva resolutsiooni
ühisettepaneku vastu, kuna see liigub rangemate aluslepingute ja isegi rangema korra suunas vastuvõetamatus
ja ebaõnnestunud stabiilsuspaktis. See edendab koostöös IMFiga finantsdistsipliini ja konkurentsivõime
nimel rangete karmistamisprogrammide kohaldamist peaaegu kogu Euroopas, mis võtab töötajatelt ära
sissetuleku ja õigused ning määrab oma liikmesriikide majandused langusesse. Ettepanekus ei kummutata
majandus- ja rahaliidu struktuurilisi ning institutsioonilisi probleeme ega sätestata ühenduse
solidaarsusmehhanisme. Ettepanek teenib finantssüsteemi suveräänsust ning selles ei tegeleta spekulatiivsete
mängudega, mis viivad ELi majandused koormavasse spekulatiivsesse laenuvõtmisesse. Lõpetuseks viib
ettepanek Euroopa Liidu eemale majandusliku ja sotsiaalse lähenemise ning ühtekuuluvuse eesmärgist.
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Anne Delvaux (PPE), kirjalikult. – (FR) Mitmekesisus on see, mis Euroopale selle sarmi annab, kuid see
kujutab endast alalist nõrkust eelkõige siis, kui me sotsiaalmajanduslikke otsuseid vastu peame võtma.
Euroopa juhtide aeglane reageerimine on kahetsusväärne. Liikmesriigid lükkasid juba 1989. aastal tagasi
Jacques Delors’i raporti, mille eesmärk oli luua stabiilsuse ja kasvu pakti kõrvale majanduspoliitika
kooskõlastamise pakt. Nagu ütleb Jacques Delors, on see struktuuriline viga, mille eest me praegu maksame.
Praegu on oluline säilitada see, mis meil on, ning eelkõige euro, mis on Euroopa integratsiooni kõige
tähelepanuväärsem osa ning millest kõik kõige paremini aru saavad. Peame liikuma edasi tõelise Euroopa
eelarveliidu poole.

Sellest hoolimata, et institutsioonilisel ja poliitilisel tasandil finantskontrollimehhanisme laiendada, on meil
vaja Euroopa konsensust, mis parlamendis resolutsiooni üle hääletamisega juba saavutatud on. Peame
reformima kogu reguleeriva raamistiku, nõudma majanduse ühist juhtimist ning finantssektori oma tegevuse
kulusid katma panema. Lõpetuseks võime tunda heameelt uue Euroopa finantsstabilisatsioonimehhanismi
üle, millega abistatakse riike, mis finantsraskustega silmitsi seisavad.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Praeguses etapis peab EL 2020 kavandatud tulemuste saavutamiseks
keskenduma tõelistele konkreetsetele meetmetele, mida liikmesriigid saavutada saavad. Uuendustegevus,
teadus- ja arendustegevus ning investeeringud töötajate koolitusse on hädavajalikud, selleks et Euroopa
globaliseerunud maailmas konkurentsivõimelisemaks muuta. See lähenemisviis võimaldab meil lahendada
praegune kriis töötuse taseme vähendamise ja investeerimise toetamisega.

Oluline on ka kindlam ühtekuuluvuspoliitika piirkondade vaheliste erinevuste vähendamisel, viies nõnda
ellu liidu solidaarsuspõhimõtet. Ma toetan jõuliselt eri juhtalgatusi ning usun, et need toovad kaasa
elamistingimuste parandamise liidus ning suurema konkurentsivõime seoses riikidega väljasool liitu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Ma hääletasin resolutsiooni EL 2020 ühisettepaneku vastu,
sest kuigi selles kritiseeritakse mõningal määral komisjoni esitatud ettepanekut, ei jõuta selles probleemi
tuumani ega tehta ettepanekut lahtiütlemiseks neoliberaalsest poliitikast, mis jääb komisjoni ettepanekute
peamiseks suuniseks.

Selles karmis kriitikas kapitalismi suunal, mis paneb töötajad ja tavalised inimesed kannatama olulisemate
tagajärgede all, milleks on töötuse süvenemine, suurenev ebavõrdsus ja vaesus, oli vaja lahtiütlemist selle
aluseks olevast poliitikast.

See tähendab viivitamatut lõppu stabiilsuse ja kasvu paktile ning selle tobedatele kriteeriumitele, mis on vaid
ettekäändeks, et hõlbustada töötajate üha suuremat ärakasutaist, nagu toimub Portugalis.

Vajati ka lõppu liberaliseerimisele, muu hulgas finants- ja energiasektoris, et tagada suurem riigi kontroll
ning takistada neid jätkamast oma poliitikat, mis seisneb kasumi suurendamises tarbijatele ning klientidele
kõrgemate hindade arvelt ning töötajate väärtustamise vähenemises.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. – (DE) Ma hääletasin majanduspoliitika kooskõlastamist käsitleva
resolutsiooni ühisettepaneku vastu, sest selles tehakse praegusest kriisist valesid järeldusi. Kriis, mis puudutab
ühisraha, ei ole mõne tsentraalse eeskirja tulemus. Selle on põhjustanud selliste riikide majanduste
kokkupanemine, mis on tulemuste mõttes täiesti erinevad. Ei ole lihtsalt võimalik, et Saksamaal ning Kreekas
või Hispaanias on sama majanduspoliitika. Siiski on see täpselt see, mida kavandatud meetmetega
majanduspoliitika kooskõlastamiseks saavutada püütakse.

Lõpuks muudab see ELi nn siirdeliiduks. Teisisõnu kantakse tugevate riikide majanduse tulemused üle
nõrgematele, ilma et lahendataks nende struktuurilisi probleeme. Olen selle vastu, sest lõpuks toob see kaasa
suhteliselt tervete majanduste hävitamise ning selle tulemusel ei ole need enam ülemaailmsel turul
konkurentsivõimelised. Sellega hävitatakse ka Euroopa ühendamisprojekt, mis kindlasti ei ole see, mida
saavutada tahame.

Georgios Papanikolaou (PPE), kirjalikult. – (EL) ELi 2020. aasta strateegiat käsitlev resolutsiooni ühisettepanek
on mõeldud asendama mööndavasti ebaõnnestunud Lissaboni strateegiat. Tööhõive määrad Euroopas on
keskmiselt 69% 20–64-aastaste inimeste hulgas ning on ikka veel märkimisväärselt madalamad kui teistes
maailma osades. Noori on kriis rängalt mõjutanud – töötuse tase on suurem kui 21%. Demograafiline
vananemine kiireneb. Investeeringutega innovatsiooniturgu on tõsiselt hiljaks jäädud. Uus strateegia nõuab
nende suundumuste ümberpööramist eriti raskes majanduskeskkonnas. Selle raporti heidab kõrvale asjaolu,
et selles rõhutatakse teadusuuringute ja uuendustegevuse kui majanduse elavnemise ning riikide majanduste
kasvu stimuleerija tähtsust. Euroopa Parlament kutsub komisjoni üles suurendama veelgi rohkem oma
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eelarvet selles konkreetses sektoris ning Kreeka jaoks on oluline, et me seda konkreetset punkti rõhutaksime.
Madal tootlikkus on seotud otseselt uute ja uuenduslike ideede puudumisega. Uus strateegia on esmaklassiline
võimalus, kuidas meie riik saaks kasutada ühenduse vahendeid ja tekitada uusi, uuenduslikke ideid, mis
annavad positiivse panuse konkurentsivõime suurendamiseks ja uute töökohtade loomiseks.

Markus Pieper, kirjalikult. – (DE) Austatud juhataja, ma keeldusin hääletamisest Euroopa 2020. aasta
strateegiat käsitleva resolutsiooni üle hääletamisest. Muidugi usun ma, et ELi institutsioonide reform, parem
kooskõlastamine ja uus keskendumine demograafilistele küsimustele ning uuendusstrateegiatele on vajalikud.
Mulle valmistas pettumust aga parlamendi üldsõnaline lähenemine finantsturgudele ja stabiilsuse paktile.
Ilma võlagraafiku ümbertegemise võimaluseta, mida me nõudnud oleme, on ELi päästepaketi tulemuseks
kindlasti siirdeliidu loomine. See on liikmesriikide poliitikute jaoks keelatud valdkond. Lisaks sellele arvan,
et siinse parlamendi enamuse keeldumine komisjonile suuremate kontrollivolituste andmisest ning suuremate
volituste andmiseks sanktsioonide kehtestamiseks on märk tagasipöördumisest riigisisese egoistliku
lähenemisviisi juurde. See ei ole Euroopa Parlamendi ajaloo hiilgav peatükk. See tähendab, et me justkui
ütleksime, et Euroopa maksab oma vigade eest, kuid keegi ei saa meilt ära võtta meie õigust jätkuvalt, üha
uuesti samu vigu teha. Tahaksin seepärast nõuda karistusena finantsrikkumiste eest automaatseid
sanktsioonimehhanisme. Vajame ka võimalust organiseeritud eemaldumist päästefondist ning võlagraafiku
ümbertegemise võimalust. Me peame praegu meetmeid ette valmistama hakkama, sest kui meid kutsutakse
üles need ilma ettevalmistuseta kehtestama, on kulud kaks või kolm korda suuremad. Suur tänu teile!

Rovana Plumb (S&D), kirjalikult. – (RO) Ma hääletasin ELi 2020. aasta strateegiat käsitleva Euroopa
Parlamendi resolutsiooni poolt, sest ma arvasin, et see strateegia peab olema pikas perspektiivis ambitsioonikas
seoses ELis tööhõive määra suurendamise ja vaesuse vähendamisega 50%. Enamik eurooplasi, kes praegu
vaesuses või vaesusriskis elab, on naised, eriti eakad naised, üksikemad ning üksikemad, kellel on ülalpeetavaid,
kelle eest hoolitseda.

ELi 2020. aasta strateegia keskseks prioriteediks peavad olema kvaliteetsed töökohad. Tööhõivetulemuste
parandamisega seoses on hädavajalik pöörata suuremat tähelepanu tagamisele, et tööturud toimivad
nõuetekohaselt, ning sotsiaalsetele tingimustele. Me peame edendama inimväärset tööd, kaitsma töötajate
õigusi kogu Euroopas ning parandama töötingimusi.

Sellest tulenevalt peavad liikmesriigid võtma vastu meetmed, mille eesmärk on suurem kaasatus avatud
tööturul, mis aitab vähendada deklareerimata töö taset ja tagada naiste täieliku osaluse tööturul, edendades
naiste kutsealaseid võimalusi ja vajadust paremate tingimuste järele, mis aitavad neil oma töö- ja eraelu
tasakaalustada.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. – Homme näeme loodetavasti ametlikku protsessi lubada Islandil ELiga
ühineda, mis peaks olema meie prioriteet. Ma tahaksin näha, et luuakse ametlikult Euroopa Parlamendi ja
Althingi vaheline parlamentaarne koostöökomisjon.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE), kirjalikult. – Praegune finants- ja majanduskriis on näidanud, et muudatus
Euroopa juhtimises on möödapääsmatu. Euroopa juhtimise töökond peaks keskenduma 27 liikmesriigi
majanduspoliitika kooskõlastamise tugevdamisele. Isegi kui paljud liikmesriigid on stabiilsuse ja kasvu pakti
eiranud, tuleks seda riigi rahandusdistsipliini instrumenti taaselavdada ja tugevdada liikmesriikide jaoks, kes
ei rakenda meetmeid oma riigieelarve konsolideerimiseks ja oma puudujääkide kontrolli all hoidmiseks. Ka
töökond peaks keskenduma liikmesriikidevahelisele kahjulikule eelarvekonkurentsile.

Resolutsiooni ettepanek (B7-0349/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. – (PT) Ma hääletasin resolutsiooni poolt järgmistel põhjustel:

– ma pean kokkulepet Euroopa finantsstabiilsuse vahendi suhtes euro stabiilsuse tagamiseks esimeseks
oluliseks sammuks Euroopa Liidule kindlama ja jätkusuutlikuma majandus- ja rahapoliitika raamistiku
andmise teel, kuid taunin asjaolu, et Euroopa poliitikakujundajad üha süvenevast finantskriisist hoolimata
varem otsustavaid meetmeid ei võtnud;

– olen arvamusel, et hiljutised sündmused näitavad, et euroala vajab jõulisemat majandusjuhtimist ja et
rahasammas ilma sotsiaalse ja majandusliku sambata on läbikukkumisele määratud;

– ma nõustun sellega, et selleks, et taastada kindlad kasvumäärad ja saavutada eesmärk, mis on jätkusuutlik
majanduslik areng ja sotsiaalne ühtekuuluvus, tuleb esmatähtsaks pidada tegelemist püsiva ja olulise
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makromajandusliku tasakaalustamatuse ning erinevustega konkurentsivõimes. Tervitan, et komisjon tunnistab
selle vajadust oma teatises majanduspoliitika kooskõlastamise kohta.

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Euroopa kannatab selgelt majandusjuhtimise puudumise pärast.
Kuigi rahapoliitika on koondunud euro ümber, jätkavad kõik liikmesriigid kahjuks omaenda majanduspoliitika
elluviimist, arvestamata üsna sageli oma naabrite reformidega või vahel isegi võltsides oma avaliku sektori
raamatupidamist. See oli Kreeka kriisi allikas ning võib tulevikus teisi kriise põhjustada, kui me ettevaatlikud
ei ole. Seepärast kiidan ma 100% heaks selle majandusjuhtimist käsitleva resolutsiooni lõike 15 sõnastuse.
Tõepoolest on õige öelda, et „liikmesriigid ei peaks oma vastavat majanduspoliitikat pidama mitte ainult
riiklikuks huviks, vaid ka ühise huvi küsimuseks ja nad peaksid oma poliitika kujundama sellele vastavalt”.
Lisaks tundub mulle, et kavandatud meetmed liiguvad tõesti õiges suunas: Eurostati volituste tugevdamine,
Euroopa Valuutafondi loomine, eurovõlakirjade väljastamine, siduvate meetmete vastuvõtmine seoses ELi
2020. aasta strateegia rakendamisega, majanduspoliitika valdkonnas Euroopa Parlamendiga rohkem
arvestamine ja nii edasi. Kõigil nendel põhjustel hääletasin ma selle resolutsiooni poolt.

Zigmantas Balčytis (S&D), kirjalikult. – Ma hääletasin resolutsiooni poolt ja toetan täielikult selle
suundumust. Euroopa Liit peab oma majanduse juhtimise süsteemi reformima ja tagama riikide rahanduse
pikaajalise jätkusuutlikkuse, mis on stabiilsuse ja kasvu jaoks oluline. Kavandatud Euroopa finantsstabiilsuse
vahend on tõhus vaid juhul, kui rakendatakse nõuetekohaseid struktuurireforme. Ma usun, et Euroopa peaks
asutama omaenda reitinguagentuuri ja laenuandmisfondi, mida saaks kasutada finantsabi andmiseks kõigile
puudustkannatavatele liikmesriikidele, mitte üksnes euroala riikidele. Lisaks sellele nõuab tõhusam majanduse
juhtimine tugevamat komisjoni, millele on vastavalt Lissaboni lepingu sätetele antud ülesanne kooskõlastada
reformikavasid ja meetmeid ning kehtestada ühine strateegia.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. – (PT) Ma hääletasin resolutsiooni poolt, kuna usun, et majanduse
juhtimise tugevdamine peab käima käsikäes Euroopa demokraatliku valitsemise seaduslikkuse tugevdamisega,
mis tuleb saavutada Euroopa Parlamendi ning riikide parlamentide tihedama ja õigeaegsema osaluse kaudu
kogu protsessi vältel. Ma nõustun sellega, et Euroopa 2020. aasta strateegia usaldusväärsuseks on vaja
suuremat ühilduvust ja täiendavust 27 liikmesriigi riigieelarvete ja ELi eelarve vahel, ning toetan mõtet, et
ELi eelarvel peaks olema olulisem roll vahendite koondajana. Ma nõustun ka sellega, et on oluline, et ELi
eelarves peaks kajastuma vajadus rahastada üleminekut keskkonnasäästlikule majandusele.

Proinsias De Rossa (S&D), kirjalikult. – Ma toetan resolutsiooni, milles rõhutatakse vajadust tugeva
majanduse juhtimise järele finants- ja majanduskriisiga silmitsi seistes. Praegune kriis on teinud selgeks, et
vajame ühist sotsiaalmajanduslikku strateegiat ja vahendeid makromajandusliku tasakaalustamatusega, mis
on meie probleeme teravdanud, kuid ELi konservatiivsed valitsused jäävad üksisilmi vahtima majanduskasvu
lämmatamist, avalike teenuste lõhestamist ja erastamist ning heaolu vähendamist, kaitstes samal ajal kadedalt
majanduse juhtimise privileege, mis kriisi üleelamiseks ühendada tuleb. Peame tegelema puudujääkidega,
kuid meil ei õnnestu seda kriisi üle elada, kui iga riik vähendab avaliku sektori kulutusi ja sunnib kodanikke
kandma finantssektori päästmise väljakannatamatut koormat, mis meie majandused katastroofi ääreni viis
ja nüüd nende ellujäämisele vastu mängib. ELi valitsused peavad Torontos G20 tippkohtumisel ülemaailmse
tehingumaksu kehtestamiseks survet avaldama ning seda ELi tasandil rakendades eeskuju näitama. Sama
kehtib riskifondide ja erakapitali range reguleerimise suhtes. Peame looma Euroopa Valuutafondi, mis
võimaldab ELi valitsustel oma majanduste kahjulike tingimusteta ümberkorraldamiseks vahendeid hankida.

Marielle De Sarnez (ALDE), kirjalikult. – (FR) Selleks et finantskriisist välja tulla, vajab Euroopa oma
majanduse juhtimise ambitsioonikat ulatuslikku reformi. Euroopa Parlament rõhutab, et ühelt poolt on vaja
toetuda pigem ühenduse meetodi suuremale ärakasutamisele kui valitsustevahelisuse tugevdamisele ning
teiselt poolt tegevusmeetmetele, selle asemel et toetuda pelgale avatud kooskõlastamisele ja vastastikusele
jälgimisele – meetodile, mis on toonud kaasa Lissaboni strateegia ebaõnnestumise. Parlamendi suure
enamusega soovitatud strateegia toetub viiele sambale: ennetavam stabiilsuse ja kasvu pakt; tõeline
majandusjuhtimine, mida juhib komisjon; jätkusuutlikule majandusele ülemineku kiirendamine, võttes
aluseks Monti raporti ning Kesk- ja Lõuna-Euroopa infrastruktuuridesse investeerimise Euroopa programmi;
uued maksevahendid – Euroopa Valuutafond ja Euroopa ühendatud võlakirjaturg –, et tulevasteks kriisideks
paremini valmistunud olla; parem kalibreeritud ELi 2020. aasta strateegia koos sanktsioonide ja stiimulitega
selle nõuetekohaseks rakendamiseks.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. – (PT) Majanduse juhtimine on väga oluline praegu, kui paljud liikmesriigid
leiavad end oma puudujääkide ja võlgade tõttu eriti rasketest oludest ja kui on tehtud erakorralisi, rangeid
majanduslikke otsuseid, millel sageli nende kodanikele olnud katastroofilised tagajärjed. Vastavalt sellele
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tuleb kogu majanduse juhtimise raamistik ning kogu stabiilsuse ja kasvu pakti ning riiklike kavade
rakendamine uuesti läbi vaadata. Vastu tuleb võtta tõhusamaid meetmeid.

Nii Euroopa Liidu kui ka riikide valitsuste jaoks on oluline praegust olukorda võimalikult hästi ära kasutada,
et oma olemasolevad majanduse juhtimise mehhanismid ning riikide rahandused ümber korraldada eesmärgiga
saavutada Euroopa majanduses pikaajaline jätkusuutlikkus ja tõeline majanduskasv. Muus osas olen arvamusel,
et liikmesriikide ja liidu institutsioonide vaheline kooskõlastamine on hädavajalik selleks, et töötada välja
kiiremaid ja tõhusamaid lahendusi riikide probleemidele, mis mõjutavad tervet liitu, eriti euroala.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Ma toetan suuremat poliitilist ühtsust ELis ning
kooskõlastatud ja tugevdatud majandusjuhtimist. Euroopa vajab tõelist solidaarsust. See solidaarsus tähendab
seda, et kõik liikmesriigid vastutavad selle eest, et nad teisi halva juhtimise või ebapädevuse või avaliku sektori
raamatupidamise andmete varjamise tõttu ei kahjusta. Euroopa Finantsstabiilsuse Fond, mis tagab euro
stabiilsuse, on oluline esimene samm, mis annab Euroopa Liidule vastupidavama ja jätkusuutlikuma majandus-
ja rahapoliitika raamistiku. Kahju, et selle vahendi loomine on nii palju aega võtnud. Ma toetan iga liikmesriigi
avaliku sektori raamatupidamise ja puudujääkide jaoks järelevalvemehhanismi loomist, et tagada, et
sanktsioone, millest teada on antud, ei kohaldata. Ma olen ka arvamusel, et olemas peaks olema Euroopa
Valuutafond (EMF), millesse euroala riigid teeksid sissemakseid proportsionaalselt oma SKP suurusega.
Riikide rahanduse jätkusuutlikkus on euroala stabiilsuse ja kasvu jaoks hädavajalik. Oluline on aga taastada
kindlad kasvumäärad ja saavutada eesmärk, mis on jätkusuutlik majanduslik areng ja sotsiaalne ühtekuuluvus,
pidades esmatähtsaks tegelemist püsiva ja olulise makromajandusliku tasakaalustamatuse ning erinevustega
konkurentsivõimes.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Praegune kriis on Euroopa Liidu toetatud liberaalse
poliitika otsene tagajärg. Stabiilsuse ja kasvu pakt on otseselt vastutav euroala elanike praeguste kannatuste
eest. Soov seda rangemalt järgida on kõrvalekaldumine. Nõuda, et komisjonil oleks rohkem volitusi, on teine
kõrvalekaldumine. Inimesed on need, kes toodavad rikkusi, mida valitsev Eurokraatia jagab. On viimane
aeg, et inimesed Euroopas võimu enda kätte tagasi võtaksid, sest see, kes ehitab üles solidaarsuse Euroopa,
mida me vajame, ei ole Barroso komisjon ega Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon,
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis, Euroopa Demokraatide ja Liberaalide
Liidu fraktsioon ega Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon – sellele resolutsioonile allakirjutanud.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. − (PT) Praegune finants- ja majanduskriis on näidanud, et EL vajab tugevamat
majandus- ja rahandusjuhtimist, et euro ja rahaliidu enda stabiilsus ohtu ei satuks. ELi 2020. aasta strateegia
eesmärk peaks seega olema majanduskasvu edendamine ja töökohtade loomine, kuna SKT märkimisväärne
langus, tööstustootmise vähenemine ja kõrged töötuse näitajad on tõsine sotsiaalmajanduslik probleem,
mida on võimalik lahendada ainult tugeva juhtimise, harmoonilise ja solidaarse koostöö abil.

Willy Meyer (GUE/NGL), kirjalikult. − (ES) Ma hääletasin majandusjuhtimise ühisresolutsiooni vastu, sest
minu arvates on praegune majandusmudel läbi kukkunud. Selles ei ole süüdi mitte ainult turud ega valitsused,
vaid põhifraktsioonid siin istungisaalis, kes leppisid kokku muuta Washingtoni konsensus Brüsseli
konsensuseks. Põhiline probleem seisneb majandusse mittesekkumises, mis takistab Euroopa integratsiooni
ja muudab Euroopa sotsiaalmudeli olemasolu ja sidususe võimatuks. Reguleerimata turg ähvardab
demokraatiat ennast. Minu fraktsiooni GUE/NGL liikmed toetavad töötajate reaktsiooni kriisile, sealhulgas
üldstreike Kreekas, Portugalis ja peagi ka Hispaanias. Ametiühingud on juba teatanud, et 29. septembril
toimub Hispaanias üldstreik, mis langeb kokku Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni korraldatava
töötajate mobilisatsiooniga. Selline on töötajate vastus sellele mudelile.

Paulo Rangel (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin resolutsiooni poolt, kuna minu arvates peab
majandusjuhtimise tõhustamine käima käsikäes Euroopa juhtimise demokraatliku legitiimisuse tugevdamisega
ja see tuleb saavutada Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide tihedama ja õigeaegsema kaasamisega
kogu protsessi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Me toetasime ühisresolutsiooni, ehkki see ei ole täiuslik.
Lõike 12 üle on käinud tulised vaidlused ja see jääb tervikuna sisse, ehkki me proovisime, et selle teine osa,
millega tahetakse puudujääki trahvide abil piirata, jäetaks välja.

Resolutsiooni ettepanek B7-0348/2010, B7-0349/2010

Nessa Childers (S&D), kirjalikult. − Mu on kahju, et pidin nende ettepanekute vastu hääletama, sest suures
osas ma toetan neid. Ma ei saa seda hääletust toetada, sest Iiri Tööpartei, millesse ma kuulun, poliitika on
mitte toetada ettevõtete ühtset konsolideeritud tulumaksubaasi.
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Ettepanek võtta vastu otsus 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete
ja eelarvevahendite erikomisjoni loomise, selle volituste, arvulise koosseisu ja ametiaja kohta
(B7-0295/2010)

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. − (FR) Ühe aasta pärast, 2011. aasta juulis esitab Euroopa Komisjon
arvutused mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 jaoks. On hädavajalik, et Euroopa Parlament arutaks
enne saabuvaid väljakutseid ja töötaks välja oma eelarveprioriteedid. Ma hääletasin seetõttu parlamendi
erikomisjoni loomise poolt, mille töö kestab üks aasta ja mille missioon on: a) määrata kindlaks Euroopa
Parlamendi poliitilised prioriteedid mitmeaastaseks finantsraamistikuks pärast 2013. aastat nii õigusloome
kui ka eelarve seisukohalt; b) hinnata rahalisi vahendeid, mis on Euroopa Liidule vajalikud oma eesmärkide
saavutamiseks ja poliitika teostamiseks 1. jaanuaril 2014 algaval ajavahemikul; c) määrata kindlaks järgmise
mitmeaastase finantsraamistiku kestus; d) teha kooskõlas nende prioriteetide ja eesmärkidega ettepanek
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku struktuuri kohta, tuues välja liidu tegevuse põhivaldkonnad; e)
anda suunised eraldiste soovituslikuks jaotuseks mitmeaastase finantsraamistiku erinevate kulurubriikide
vahel kooskõlas poliitiliste prioriteetide ning kavandatava struktuuriga; f) määrata kindlaks seos ELi eelarve
rahastamissüsteemi reformi ja kulutuste läbivaatamise vahel, et anda eelarvekomisjonile tugev alus
läbirääkimisteks uue mitmeaastase finantsraamistiku üle. Lõpetuseks sooviksin soojalt tänada oma kolleege
selle eest, et valisid mu lisaks Michel Dantinile, Alain Lamassoure’ile ja Damien Abadileselle komisjoni
asendusliikmeks.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin resolutsiooni poolt, kuna usun, et komisjoni
loomine on põhimõttelise tähtsusega, et algatada 2013. aasta järgse finantsraamistiku arutelu, arvutada välja
finantsressursid, mida liit vajab oma eesmärkide saavutamiseks ja poliitika teostamiseks perioodil, mis algab
1. jaanuarist 2014, määratleda järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kestus ja teha kooskõlas kehtestatud
eesmärkide ja prioriteetidega ettepanek tulevase mitmeaastase finantsraamistiku ülesehituse kohta, näidates
ära liidu tegevuse peamised valdkonnad.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma usun, et 2013. aasta järgse jätkusuutliku liidu poliitiliste väljakutsete
ja eelarvevahendite erikomisjoni loomine on hädavajalik, et töötada välja liidu järgmise eelarve konkreetsed
prioriteedid ning määratleda ja võtta vastu mitmeaastase finantsraamistiku määrus. Praeguse kriisi taustal
on tõepoolest vaja uuesti mõelda läbi, kuidas liidu finantsväljavaated aitavad heastada tehtud kahju ning
ühtlasi luua raamistik, mille abil lahendada tulevikus esile kerkida võivad probleemid.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin komisjoni loomise poolt, sest minu
veendumuse kohaselt on otsustava tähtsusega see, et Euroopa Parlament võtaks talle Lissaboni lepinguga
antud pädevuste raames vastu selge strateegilise kursi 2013. aasta järgseks finantsraamistikuks, et määratleda
poliitilised prioriteedid, mis aitavad kaasa Euroopa integratsiooni kindlustamisele. Ma toetan suuremat
poliitilist integratsiooni ning koordineeritud ja tõhustatud Euroopa juhtimist. Minu arvates on Euroopa
projektiga võimalik edasi minna üksnes juhul, kui ka tegelikult on olemas solidaarsus, mis tagab tugeva
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse. Tähtis on, et see komisjon jõuaks konsensusele ELi
eelarve rahastamise süsteemi reformi osas, nii et moodustustuks tugev baas uue mitmeaastase
finantsraamistiku üle läbirääkimiseks. Ma esindan komisjonis Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide)
fraktsiooni ja olen teadlik sellest, kui tähtis on töö, mida see komisjon tegema hakkab, ja milliseid raskusi
see oma teel kohtab. Ma olen sellegipoolest veendunud, et Euroopa Parlamendis suudetakse võita raskused,
mis on seotud konsensuse saavutamisega Euroopa üle, mis on tõhusalt solidaarne ja poliitiliselt rohkem
lõimunud. Loodetavasti kehtib sama ka nõukogu kohta!

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. − (PT) Selle komisjoni koosseis ja kavandatud eesmärgid on põhjapaneva
tähtsusega, et saavutada alates 2014. aastast mitmeaastase finantsraamistiku rakendamine, mis on ette
valmistatud ennustatavate suurte väljakutsete lahendamiseks, eriti seoses säästliku ja kvalitatiivse
majanduskasvu ning pikaajaliste investeeringute toetamine eesmärgiga lahendada ELis praegu kogetava
kriisi pikaajalised mõjud.

Paulo Rangel (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin resolutsiooni poolt, sest minu arvates on hädavajalik
luua komisjon, et hakata arutama 2013. aasta järgset finantsraamistikku, eriti selleks, et täpsustada ELi eelarve
rahastamise süsteemi reformi ja kulude läbivaatamise vahelist suhet, et eelarvekomisjonil oleks kindel alus
läbirääkimisteks uue mitmeaastase finantsraamistiku üle.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − (FR) Meie, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon,
pooldame seda komisjoni, mis võimaldab meil leida strateegilise kursi tulevikuks tänu praegusest keerulisest
kriisist väljatulemiseks viisi leidmisele.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − See oli puhtalt korralduslik hääletus ja meie fraktsioonil
ei ole vastuväiteid otsuse ettepaneku vastuvõtmisele. Seetõttu hääletasime lihtsalt selle poolt.

Ettepanek võtta vastu otsus CARIFORUMi-EÜ parlamentaarses komitees osaleva delegatsiooni
loomise ja arvulise koosseisu kohta (B7-0341/2010)

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. − (PT) See hääletus puudutab CARIFORUMi-EÜ parlamentaarses
komitees osaleva delegatsiooni arvulise koosseisu ümberkujundamist. Mul ei ole vastuväiteid selle otsuse
ettepaneku vastuvõtmisele. Seetõttu hääletasin poolt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − See oli puhtalt korralduslik hääletus ja meie fraktsioonil
ei ole vastuväiteid otsuse ettepaneku vastuvõtmisele. Seetõttu hääletasime lihtsalt selle poolt.

10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)

(Istung katkestati kell 14.35 ja jätkus kell 15.00)

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)

12. Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza blokaad
(arutelu)

Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrge esindaja avaldus Iisraeli sõjalise operatsiooni kohta humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza
blokaadi kohta.

Catherine Ashton, komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. – Austatud
juhataja! Tegemist on tähtsa aruteluga Gaza teemal. Arutasime esmaspäevasel välisasjade nõukogul neid
traagilisi sündmuseid ja tagajärgi ning ma olen pooltega pidevas kontaktis olnud. Nagu erinevatest esitatud
resolutsioonidest selgub, on see probleem Euroopa Liidu jaoks väga oluline.

Lubage ma ütlen kohe alguses ära, et väljaspool Gazat merel juhtunu oli vastuvõetamatu! Me ütlesime seda
kohe ja täiesti selgelt. Üheksa inimest sai rahvusvahelistes vetes surma asjaoludel, mis vajavad uurimist. See
peab olema uurimine, millesse usuvad nii iisraellased, palestiinlased kui ennekõike ka Türgi inimesed. Iisrael
on teatanud sõltumatu komisjoni moodustamisest, kuhu kuuluvad vaatlejatena ka kaks rahvusvahelist
vanemliiget. See on samm paremuse poole, kuid enne edasiste järelduste tegemist jälgib EL tähelepanelikult
selle komisjoni töö juhtimist ja otsuseid.

Sõjaline rünnak laevade vastu on püüdnud maailma tähelepanu. Inimohvrid on olnud traagilised, kuid peame
meeles pidama, miks need laevad üldse Gaza poole teel olid. Selle põhjuseks on Gaza täbar olukord, mis jälle
inimeste eludes valitseb. Austatud parlamendiliikmed teavad, et ma olen seda ise näinud – nägin seda kolm
kuud tagasi, kui olin enam kui aasta järel esimene poliitik, kes Iisraeli poolt Gazasse sisenes. Ma olin nähtust
šokeeritud.

Elades küll ühe maailma kaasaegseima riigi naabruses, veavad inimesed kaupa siiski hobuste ja kaarikutega.
Iisrael on õigustatult oma suurepärase haridussüsteemi ja maailmatasemel ülikoolide üle uhke.
Kõrvalpiirkonnas jäetakse aga paljud lapsed põhikooliharidusest ilma. Blokaadi tõttu ei saa tuua Gazasse
telliseid ja tsementi, mida ÜRO vajab uute koolide, haiglate, elamute ja kanalisatsiooni rajamiseks. See on
veider olukord, kus jahu, oad ja margariin on lubatud, kuid äädikas, šokolaad ja värske liha mitte.

Blokaad põhjustab kannatusi tavainimestele, takistab uuesti ülesehitamist ning õhutab äärmuslikkust.
Blokaadist saab ka vahel läbi, kuid ainult vääral moel. Palju kaupa veetakse ebaseaduslikke tunneleid pidi
salaja sisse, kuid kaup ei jõua seda vajavate inimesteni, vaid nendeni, kellel on raha ja võimu. Blokaad annab
Hamasile võimu. See annab meie omast väga erineva päevakorraga kõrvalistele isikutele võimaluse olukorda
veel pingelisemaks muuta. Lisaks kõigele sellele ei suurenda Gaza kannatused Iisraeli julgeolekut.
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See ei saa enam jätkuda! Olukord peab muutuma! Sellega seoses tõstatub kaks lihtsat küsimust: kuidas saame
aidata kaasa Gaza inimeste igapäevaelu parandamisele ning kuidas saame tagada Iisraeli rahva julgeoleku?
Me peame nendele küsimustele ühiselt vastused leidma. Kui üritame seda eraldi teha, siis see ebaõnnestub.

Esmaspäeval jõudsid Euroopa Liidu välisministrid kokkuleppele, et peame initsiatiivi üles näitama, astuma
konkreetseid samme Gaza kriisi lahendamiseks ning kasutama seda abivahendina, et saavutada selles rahutus
piirkonnas rahu. Blokaadi lõpetamise suhtes kokkuleppele jõudmine ei saa lihtne olema. Selleks on vaja nii
Iisraeli kui ka Palestiina omavalitsuse koostööd. EL ja ka paljud teised on juba ammu nõudnud selle blokaadi
lõpetamist, kuid poliitilised parameetrid on muutunud. Asjaolud on nüüd teistsugused.

Esiteks tuleb meil piiripunktid avada, et humanitaarabi, kaubad ja tsiviilisikud saaksid normaalselt Gazasse
siseneda ja sealt lahkuda. See on kooskõlas meie hea positsiooniga ja julgeolekunõukogu resolutsioonidega.
Kõige tähtsam on aga, et see sätestati 2005. aastal Palestiina omavalitsuse ja Iisraeli vahel liikumise ja sisenemise
kohta sõlmitud kokkuleppes.

Teiseks peaks importimiseks lubatud väga piiratud arvu toodete nimekirja asemel olema lühike kokkulepitud
nimekiri keelatud toodete kohta, mille suhtes on Iisraelil õigustatud julgeolekumured. Peetud aruteludest
loodan ma, et liigume selle suhtes õiges suunas.

Kolmandaks on Euroopa Liidul Rafahis inimesed ja missioon, mille võiks taaskäivitada, ning oleme valmis
avama teisi piiripunkte kaupadele ja inimestele ning oma missiooni ümber kalibreerima või uut välja töötama.

Me näeme kõikide tegutsemisvõimaluste nimel palju vaeva. Ma olen moodustanud töökonna, et ühendada
kõiki asjakohaseid osakondi ja eksperte, ning mille esimene kohtumine leiab aset reedel. Me teeme peagi
sinna kontrollkäigu, et selgitada välja, kuidas saame anda parima panuse lahenduse leidmisele, mis aitab
Gaza inimesi ja arvestab ka Iisraeli muredega.

Kaugeleulatuvamaks tulemuseks on see, et blokaadi lõpetamine peaks aitama rahu saavutada. Gaza on oluline
osa tulevasest Palestiina riigist, mistõttu peame töötama selle nimel, et ühendada Jordani läänekallas uuesti
Gazaga, ning samuti peame aitama Palestiina rahvast lepitada. Need kõik on olulised aspektid kahe riigi vahel
lahenduse leidmiseks, mis jääb meie eesmärgiks.

Lõpetuseks on positiivne, et meil on õnnestunud hoida Iisraeli-Palestiina lähenemiskõnelusi ning meie
araablastest partnerid on selle eest tunnustuse ära teeninud. See nelik peaks mängima tähtsat rolli poolte
kaasamises ja meie ühistele jõupingutustele õige suuna andmises, et lõpetada Gaza ohtlik isolatsioon ja
töötada selles piirkonnas rahu saavutamise nimel. Ma tean, et täiskogu ühineb minuga selle eesmärgi osas.

Ioannis Kasoulides, fraktsiooni PPE nimel. – Austatud juhataja! Kui keegi peaks tungivaimalt nõudma, et
uurimine oleks erapooletu, läbipaistev ja usaldusväärne, toimuks rahvusvaheliste asutuste järelevalve all, siis
peaks see olema Iisrael.

Just iisraellased otsustasid teha esimese sammu õiges suunas. Rahvusvahelise üldsuse usaldust on vaja
suurendada. Gaza blokaad tuleb lõpetada! President Obama sedastas, et see ei ole jätkusuutlik. Hamas on
ainus, kes sellest blokaadist kasu saab. See teenib raha tulusate tehingutega, vedades mitmete tunnelite kaudu
salakaupa, mis jaotatakse seejärel nendele palestiinlastele, kes neile alistuvad. Kogu elanikkond kannatab ja
iisraellased ei ole mitte mingisugust võitu saavutanud. Gilad Shaliti hoitakse ikka veel vangistuses.

Austatud kõrge esindaja! Ma olen kindel, et teie ülesandeks peaks olema nende rahvusvaheliste osalejatega
kooskõlastamine, koostöö tegemine ja nende toetamine jõupingutustes, mis on suunatud piiriületuspunktide
taasavamisele, eriti Karni puhul, mis võimaldab kaupade transiiti. Kokku saab leppida tõhusas mehhanismis,
et jälgida abi jaotamist ja püüda piirkonda uuesti üles ehitada. Vahepeal tuleb tõhustada jõupingutusi Palestiina
eri rühmituste lepitamiseks ning Palestiina omavalitsus peab kontrolli Gaza üle tagasi saama. Lõpuks peavad
Iisraeli julgeolekuküsimused saama lahendatud.

Véronique De Keyser, fraktsiooni S&D nimel. – (FR) Austatud juhataja! Vabandust, aga ma ei pöördu täna
mitte teie ega ka austatud kõrge esindaja poole. Täna pöördun ma hoopis nende poole, kes meid siin
istungisaalis kuulavad – aktivistid Marmara pardalt. Me oleme teid alt vedanud, me oleme teid reetnud. Kuni
viimase hetkeni, kuni rünnaku ööni – ja mu mobiiltelefonis on ikka veel selle kohta märge olemas – helistasite
meile, lootes, et meedia, valitsused ja Euroopa kaitseksid teid. See oli asjatu! Te jäite üksinda ja relvituna
silmitsi sõjaväelastega, kellele oli antud korraldus tulistada, ja seda kogu rahvusvahelise üldsuse ees.

Täna palute meilt õigusemõistmist, kuid rahvusvahelist sõltumatut õigusemõistmist. Te ei usalda Iisraeli
õigusemõistmist, isegi mitte välisvaatlejate järelevalve all, kuna teie sõbrad said surma, kuna Iisrael eemaldas
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kohe kõik tõendid selle rünnaku kohta, hävitas filmid, fotod, konfiskeeris arvutid, video- ja fotokaamerad
ning kõrvaldas kõik jäljed, et kolm päeva hiljem tulla välja enda versiooniga kallaletungist, mida toetas ka
fotomontaaž; kuna Iisrael kohtles teid kui terroriste, teid võeti vangi ja mõnikord ka peksti ning te ei suutnud
seda õudusunenägu kuidagi mõista.

Seepärast tahate õigusemõistmist, millesse võite uskuda, ning täna soovite, et Gaza blokaad kohe tingimusteta
lõpetataks, kuna selle eest andis osa teist oma elu. Ma tõotan teile, et me ei vea teid enam alt! Austatud kõrge
esindaja! Ärge vastake mulle, vastake neile! Nad vaatavad meid nii, nagu nad jäävad meid alati vaatama:
üllatunud ja umbuskliku pilguga. Need, kes maksid ühiskondliku kohustuse eest oma eluga.

Parlamendi ühisresolutsioon mõistab selle rünnaku hukka ja nõuab rahvusvahelist uurimist ning blokaadi
lõpetamist, kuid tulevikus nõuab parlament õiglast kohtlemist. Kui me selle unustame, siis tulevad sajad
ellujäänud Marmara laevastikust meile seda meelde tuletama.

(Aplaus)

Niccolò Rinaldi, fraktsiooni ALDE nimel. – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma mõtlen patsifistlike
laevade ohvritele, aga samuti ka Iisraelile. Seda eriti tänapäeval, kui peaaegu kogu rahvusvaheline üldsus näib
selle riigi suhtes kriitiline olevat.

Sel põhjusel on minu sõnum Iisraelile täna selline, et peame olema valmis kuulama, mida sellel riigil öelda
on, ning me ei tohi suhtlemist lõpetada. Kui saaksin, muudaksin selle rahutuse turvalisuseks. Selline
sissepiiratuse tunne ei ole mitte ainult Iisraeli valitsusel, vaid ka riigi avalikkusel, mis tunneb end ebakindlalt
ja valesti mõistetuna. Ma ei soovi aga Iisraelile mitte üksnes turvalisust, vaid ka heaolu, sealhulgas ka moraalset
heaolu. Sel põhjusel on meie soov kuulata, mida Iisraelil on öelda, ajendatud ülimast soovist rahu järele, ning
seda toetab kohustus öelda selle valitsusele, et me ei mõista juba aastaid selle poliitikat.

Lisaks kõigele muule ei ole toimunu eraldiseisev juhtum. Ühine joon seob omavahel laevade vastu suunatud
rünnaku ning araablaste nende kodudest väljasaatmise Ida-Jeruusalemmast, Palestiina territooriumile müüri
ehitamise ning blokaadi ja rünnaku Gazale eelmisel aastal ning ka ähvardused araablasest parlamendiliikmele
Hanin Zoabile. See ühine poliitiline joon viib sageli palestiinlased lahku, alandab neid ning eirab rahvusvahelisi
üleskutseid ja õigusnorme, tugevdades kõikjal ekstremismi, ka Iisraelis, nurjates samas kahe riigi rahvaste
rahulootused ehk igaveseks. Ühiseks poliitiliseks jooneks on ka kõlbeliste väärtuste puudumine, mis on
omane suurele humanistlikule heebrea traditsioonile, millest me kõik pärineme.

Vastutus laevade tragöödia eest lasub siiski ka kogu rahvusvahelisel üldsusel ja ähmasel nelikul, mis on liiga
pikka aega teatavate ohtlike poliitiliste vahetuste suhtes silma kinni pigistanud. Lõigud resolutsioonist, mille
heaks kiidame, väljendavad selget tahet Euroopa poliitika kursi muutmiseks, eriti nüüd, kui meil on uued
institutsionaalsed vahendid, ning nende uute ohvrite lisandumine tähendab, et meil ei ole enam ühtegi
vabandust, miks oma arvamust mitte avaldada. Ma tahaksin, et see oleks Elie Wieseli arvamus, kui ta kirjutas,
et kurjust ei saa määratleda ebainimlikuna. Sellest on kahju, kuid vähemalt poliitika peaks sellisest kurjusest
prii olema.

Daniel Cohn-Bendit, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Austatud juhataja! Lugupeetud kõrge esindaja! Ma
usun, et kõik siin istungisaalis nõustuvad, et peame hukka mõistma selle rünnaku laevade vastu, mis üritasid
Gaza mereblokaadi murda. Ma arvan, et kõik on nõus, et sellisel kujul Iisraeli poliitika – nagu see praegu
eksisteerib, nagu see on üles ehitatud või jätkates juba aastaid hoitud kurssi – viib Iisraeli sellisesse auku,
millest on sellel riigil raske välja rabeleda.

Me kõik nõustume! Nüüd on probleem selles, kuidas seda poliitikat muuta. Te ütlesite ise, et me peame
jätkama tööd lepitamise nimel, või tuleks öelda, et kokkuleppe saavutamise nimel Palestiina jõudude vahel,
keda teie nimetate rühmitusteks. Mina eelistan neid jõududeks nimetada.

Peaksime lisama veel ühe asja: meeldigu see meile või mitte – ja mulle see ei meeldi –, kuid Gazas ei ole võim
enam mitte Palestiina omavalitsuse, vaid Hamasi käes. Oleksime võinud unistada millestki muust, kuid
poliitikas ei lase reaalsus meil just alati unistada. Peame seepärast nüüd leidma mooduseid, kuidas lõpetada
seda blokaadi ning ka vaimset blokaadi, mis on meie, iisraellaste ja võib-olla ka palestiinlaste meeltes.

Ma tahaksin teha ühe ettepaneku! Te ütlesite, et me peame selle blokaadi lõpetama. Aga mitte ainult Rafahis.
Peame avama kõik piiripunktid! Euroopa Liit peab, saab ning nõuabki kontrolli selle piiripunktide üle. Kelle
abil? Noh, näiteks Türgi sõjaväe. Kerge irooniaga öeldes näeksin ma rõõmuga Saksa ja Türgi sõjaväelasi Gaza
piiripunkte kontrollimas, et lasta sisse toit ja ehitusmaterjalid, kuid mitte relvad.
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Astugem täiendavaid samme! Töötagem blokaadi lõpetamise nimel! Me ei palu seda; andkem endale vahendid
selle blokaadi lõpetamiseks!

(DE) Ma jätkan nüüd saksa keeles, kuna sageli öeldakse, et paljudel inimestel Saksamaal ja Euroopas on Iisraeli
suhtes must südametunnistus. Ma tahan teile öelda, et musta südametunnistusega poliitikat ei tehta. Kui me
soovime puhast südametunnistust ja tahame Iisraeli toetada, siis peame Iisraelile ütlema, et praegused
sündmused ületavad vastuvõetavuse piirid.

Ka Iisraeli sõbrad on selle kritiseerijad. Inimesed, kes ei ole praegu valmis Iisraeli kritiseerima, ei saa end
Iisraeli sõpradeks pidada. Peame järgima selliseid isikuid nagu David Grossman, kes on Iisraelis õigesti öelnud,
et Iisraeli teod on täielikult vastuolus Iisraeli riigi rajamise põhjusega. Praegune poliitika ei proovi Iisraeli
sionistlikku unistust täide viia, vaid hoopis hävitab seda. Seetõttu ei tohi meie siin Euroopas karta iisraellaste
ja palestiinlaste kritiseerimist. Me ei tohi karta öelda, et sinna piirkonda on vaja uut stabiilsust. Saavutame
selle uue stabiilsuse ainult juhul, kui oleme eurooplastena valmis tegutsema vahendava ja kordaloova jõuna.
Kui me seda ei tee, siis ei saa seal piirkonnas ka korda olema.

Palun seepärast teil mitte üksnes muutust nõuda, vaid teha ka ettepanekuid selle kohta, kuidas meie kui
eurooplased saame teha koostööd Türgiga, millel on selles piirkonnas tähtis mõjuvõim, et võtta kasutusele
konkreetseid meetmeid selle blokaadi lõpetamiseks.

Peter van Dalen, fraktsiooni ECR nimel. – (NL) Austatud juhataja! 31. mail tapeti üheksa inimest, kui Iisraeli
eriüksused Mavi Marmara pardale astusid. Sõjaväelased väitsid, et nad tabati sellel laeval ootamatult väga
ebaviisaka vastuvõtuga ning nad tundsid, et on sunnitud lahingu laskemoonaga tule avama. Minu arvates
on see selgitus kummaline. Ega nad ei oodanud ometi tee, kohvi ja koogiga vastuvõttu?

Oluline küsimus on seetõttu see, miks Iisrael ei kasutanud laevade peatamiseks teisi vahendeid? Lõppude
lõpuks oli selle sõjalise juhatuse kasutuses ka teisi mõeldavaid võimalusi, mis oleks arvatavasti palju vähem
vägivalda põhjustanud ja vähem inimohvreid toonud. Seepärast on uurimine äärmiselt soovitav ja Iisraeli
reaktsioon on olnud suurepärane. Teostatakse põhjalik uurimine, millesse on kaasatud ka kaks prominentset
välisvaatlejat, kellest Nobeli rahupreemia pälvinud David Trimble on ehk tuntum. Vahepeal võiks Iisrael
asendada piirkonda lubatud 43 toote nimekirja sellise nimekirjaga, milles sätestatakse Gazasse ainult
mittelubatav kaup.

Kyriacos Triantaphyllides, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (EL) Austatud juhataja! 31. mai hommikul ründas
Iisraeli sõjavägi Gaza elanikele õhust ja merelt humanitaarabi vahendeid toimetanud vabaduse laevastikku,
tappes argpükslikult üheksa aktivisti ja vigastades kümneid teisi, kellest mõned jälgivad praegu rõdult meie
arutelu.

See ei ole esimene kord, kui Iisraeli relvajõud inimsusevastaseid kuritegusid sooritavad. 23 ööd ja päeva
järjest tarastasid nad halastamatult Gazat, kus 1,5 miljonit tiheasustusega aladel elavat inimest blokeeriti,
põhjustades 1400 inimese surma, hävitades füüsilist infrastruktuuri ning jättes endast maha tuha ja põleva
kiviprügi. Kas neid on sunnitud selle kuriteo pärast kellelegi selgitusi andma?

Okupatsiooniväed õõnestavad iga päev rahvusvahelisi jõupingutusi lahenduse leidmiseks probleemile, mida
nad on juba kuus aastakümmet alal hoidnud. Nad jätkavad eraldava müüri pikendamist, uute kolooniate
rajamist, rahumeelsete palestiinlaste väljaajamist nende kodudest Ida-Jeruusalemmas. Kas Iisraeli on sunnitud
selle jultunud inimõiguste rikkumise eest vastutama?

Homme kutsutakse meid hääletama resolutsiooni ühisettepaneku üle, millega mõistetakse hukka Iisraeli
omakaitseväe rünnak vabaduse laevastiku vastu. Me ei tohi loorberitele puhkama jääda, uskudes, et sellega
on meie kohustus täidetud. Meil tuleb nii eraldiseisvalt kui ka kollektiivselt töötada selle nimel, et tuua
arvatavad süüdlased kohtu ette ning lõpetada lõpuks see ebainimlik Gaza blokaad ja saavutada selles piirkonnas
rahu. Võlgneme seda surma saanud aktivistidele, pikaajalise vaidluse mõlema poole ohvritele ning Iisraeli
ja Palestiina inimestele.

Bastiaan Belder, fraktsiooni EFD nimel. – (NL) Austatud juhataja! On kujuteldamatu, et Türgi valitsus ja
humanitaarabiorganisatsioon IHH (Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief)
ei olnud seotud selle verise vastuseisuga Iisraeli mereväe ja Gaza vabaduse laevastiku vahel, mis leidis aset
esmaspäeval, 31. mail. Miks on Euroopa Liit ja miks olete teie, kõrge esindaja, nii vaoshoitud, kui küsimus
on Türgi vastutusest selle tahtliku poliitilise provokatsiooni tekitamise eest.

Paruness Ashton, teate sama hästi kui minagi, et islami rühmitus IHH oli vabaduse laevastiku juhtumi taga
seisvaks liikumapanevaks jõuks, ning et see ebatavaline humanitaarabiorganisatsioon ja Hamas on verevennad.
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Asi on läinud isegi Palestiina motiivil massilise Türgi märterlikkuse tõotamiseni (vaadake riigi presidendi
eelmisel aastal tehtud avaldusi). Kõrge esindaja, teate sama hästi kui minagi, et juudiriigi suhtes mängisid
IHH Türgi islamistid tulega ning tegid seda Erdoğani valitsuse egiidi all. Teate ka seda, et see sama Türgi
valitsus nõudis siis selle tragöödia järel iisraellastelt selgitust.

Millal kavatseb Euroopa Liit Türgilt kui läbirääkijariigilt Mavi Marmara pardal toimunud tragöödia pärast
selgitust nõuda? Rääkige ELi kandidaatriigi staatuse äravõtmisest! Ma sooviksin esitada veel ühe palve, mis
on seekord positiivne. Kõrge esindaja, ma palun teil teha lõpp Gilad Shaliti väljakannatamatule isolatsioonile;
kanda hoolt tema vabastamise eest!

Diane Dodds (NI). – Austatud juhataja! Ma sooviksin öelda paruness Ashtonile, et mul on hea meel tema
avalduse üle, mille ta täna täiskogule esitas. Ma mäletan hästi tema esimest avaldust Iisraeli ja Gaza kohta
ning tunnistan, et tema tänane avaldus oli mõnevõrra kaalutletum, kuigi see ei olnud täielik, nagu mu kolleeg
just mainis.

Tunnen nende nimel, kes on meie seast terrorismiohus elanud, kaasa täbara olukorra pärast, millega peavad
silmitsi seisma süütud Iisraeli kodanikud, kes on kannatanud juhuslike raketirünnakute tagajärjel. Iisrael
otsis võimalust enda kaitsmiseks salaja sisseveetavate Iraani rakettide eest, kehtestades Gaza blokaadi, ning
mingil määral on see taktika isegi edukas olnud, vähendades rünnakuid Iisraeli kodanike vastu. Ma arvan, et
täiskogu peaks kaitsma iga riigi õigust kaitsta oma kodanikke sellise rünnaku eest.

See on Gazas elavatele tavakodanikele raskusi põhjustanud ning mul ei ole kahtlustki, et nagu oleme näinud,
hakkavad paljud parlamendiliikmed nn rahulaevastikku ülistama. Seal pardal olid tavalised inimesed, ent
ometi oli seal neid, kelle kavatsused ei olnud just eriti suuremeelsed. Paljud meist usuvad, et see oli katse
vastuseisu leidmiseks, meisterliku propaganda saavutamiseks. Kahjuks see juhtus ning kahjuks kaasnesid
sellega ka inimohvrid.

Oleks lihtne kasutada seda siin täiskogul Iisraeli-vastase päevakorraga edasi liikumiseks, kuid see ei oleks
kasulik rahu edendamisele.

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtja)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – (ES) Austatud juhataja! Hoolimata vasturääkivatest
versioonidest sündmuste kohta – humanitaarabilaevad või provokatsiooni strateegia – peab parlament hukka
mõistma vägivalla kasutamise ja inimohvrite põhjustamise, kuna see on korvamatu.

Toimunud sündmustel on põhjused, mis tõid nüüd kaasa tagajärjed. Lisaks kõige kurvastavamale tagajärjele,
milleks on, nagu ma juba ütlesin, inimohvrid, on tagajärgede nimekirjas ka rahuprotsessi nurjumine; Iisraeli,
Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kaugenemine; lahknemine suhetes mõõdukate Araabia riikidega;
ning piirkorras suurenenud pinge, kuna Iraani tuumapommi vari ripub kogu piirkonna kohal. Austatud
juhataja! Ma arvan ka, et asjaolu, et suhted Türgiga kokku varisesid, on tähtis.

Paruness Ashton ütles midagi, millega ma täielikult nõus olen. Palestiina rahva väärikuse ja lootuse taastamine
toob aitab kaasa piirkonnas rahu saavutamisele, Iisraeli julgeolekule ning eelkõige Mõõdukate partei liikmetele
ja Palestiina ühtsusele.

On kindel, et embargo eemaldamine on kõigest üks samm edasi, ja me ei tohi seda unustada. See on küll
tähtis samm, kuid siiski kõigest üks samm sellel teel rahu poole. Me oleme teadlikud järgmistest vajalikest
elementidest: jätkusuutliku Palestiina riigi tunnustamine; Iisraeli piiride kaitsmine; Ida-Jeruusalemma
probleemi lahendamine; kokkulepete probleem, mis tuleb lõpetada; ning teised probleemid.

Selle küsimuse lahendamisega on seotud kaks aspekti. Esimene on rahvusvaheline toetus ja teine poliitiline
tahe. Austatud kõrge esindaja! Ma ei ole kindel, kas praegu on piisavalt poliitilist tahet.

Proinsias De Rossa (S&D). – Austatud juhataja! Meie resolutsioon mõistab selgelt hukka Iisraeli illegaalse
tegevuse, mille tagajärjel sai surma üheksa tsiviilisikut ja vigastada 38. Oleme konkreetsed oma nõudmistes
usaldusväärse, läbipaistva ja sõltumatu rahvusvahelise uurimise teostamiseks. Iisraeli väljakuulutatud uurimine
ei vasta ühelegi neist tingimustest ega ole vastuvõetav.

Me nõuame Gaza blokaadi lõpetamist! Meie resolutsiooni üks tähtsamatest elementidest on lõige 10, mis
kutsub üles ELi poliitikat Lähis-Ida suhtes ümber kujundama. Ma väidan, et ümberkujundamine peab sisaldama
diplomaatilisi sanktsioone, juhuks kui Iisrael keeldub oma sõprade ja vaenlastega suheldes täitma nõudeid,
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mis on demokraatlikule riigile omased. Arukaid sanktsioone, mida rakendatakse järkjärguliselt, kui Iisrael
ei ole konkreetse aja jooksul astunud samme rahvusvahelise õiguse austamiseks.

Meie nelik peab Hamasi poliitilistesse piiridesse tõmbama. Ilma nende protsessis osalemiseta ei saa ükski
kahe riigi vaheline kokkulepe edukas olla. Kõige demokraatlikumaks edasiliikumise viisiks oleks asjaosaliste
ja neliku Palestiina Seadusandliku Nõukogu erakorraliste valimiste korraldamine, et tunnustada rahva otsust.

Paruness Ashton, sõnadest enam ei piisa! Me peame tegutsema!

Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Austatud juhataja! Me oleme ise näinud, et Gaza blokaad on vallutamatu.
Selle elanikud on 80% rahvusvahelisest abist sõltuvad. Nad mitte ei ela, vaid üritavad elus püsida, ilma tuleviku
ja ilma lootuseta.

Pealegi on Gaza blokaad edasiliikumist takistav. See muudab tugevamaks just need inimesed, keda peaks
nõrgendama. Nagu Fatahi liider ütleb, on see Gaza liidrite jaoks vabandus kõigele: kokku varisenud
majandusele ja nende endi vigadele. Euroopa Liit peab tegema otsuse ja tegutsema. Samal ajal peab see tagama
Iisraeli julgeoleku ja mitmekordistama oma jõupingutusi blokaadi lõpetamiseks, vajaduse korral Euroopa
järelevalve all. Lõpetuseks peab EL olema põhiosaline, kes on üksmeelne ja peab kõik oma eelarve-, kaubandus-,
majandus- ja arengupoliitika meetmed ühte eesmärki täitma panema, milleks on kahe riigi pikaajaline
kooseksisteerimine.

Eva Joly (Verts/ALE). – (FR) Austatud juhataja! Lugupeetud kõrge esindaja! Head kolleegid! Pärast teie visiiti
Gazasse, mis toimus 26–28. mail 2010, nõudis meie delegatsioon üksmeelselt Iisraeli kehtestatud blokaadi
kohest, täielikku ja jäädavat lõpetamist.

Meie ühisresolutsioon sai alguse üksmeelsusest seoses selle humanitaarse ja poliitilise tragöödiaga ning ma
loodan, et suur enamus hääletab selle poolt. Oma sõnumi üksmeelne edastamine ei ole mitte üksnes vajalik,
vaid otsustava tähtsusega, kuna Euroopa Liidul on kuni praeguseni just ühtsusest puudu tulnud ning täpselt
seda on vaja selle raskuse kandmiseks ning enda kui rahu saavutamisel olulise ja usaldusväärse osalise
kohaloleku tuntavaks tegemiseks.

Euroopa jaoks oleks kõige hullem, kui sellele laevastiku tragöödiale järgneks ükskõiksus ja tegevusetus, mis
tuleneb ühtsuse puudumisest. Siin on vaja Euroopa poliitilist reaktsiooni. Sellel ei ole enam mitte üksnes
õigus, vaid ka kohustus tegutseda ja läbirääkimisi pidada, samuti ka hukka mõista ja sanktsioone kehtestada,
kui kumbki pooltest rahu ohustab.

Austatud kõrge esindaja, meil lasub täna tohutu vastutus! Me ei saa enam rahulduda ehitiste korduvate
ülesehitamistega. Peame saavutama rahu ja seda on vaja kohe! See nõuab julgust ja otsustavust. Peame looma
liite, eeskätt Ameerika Ühendriikide ja Türgiga, ning te ei tohi vähendada diplomaatilist survet Iisraelile kuni
blokaadi täieliku lõpetamiseni ja sõltumatu rahvusvahelise uurimise täideviimiseni.

Sajjad Karim (ECR). – Austatud juhataja! Paruness Ashton, teie lähenemine sellele küsimusele on kiiduväärne.
Asjaolu, et te oma büroo kaudu niimoodi Gazat külastasite, ning pärast seda esitatud väga avalikud avaldused
annavad täiskogu liikmetele väga selgesti mõista, millise tõsidusega teie oma bürooga sellesse küsimusse
suhtute.

Tegemist on muidugi humanitaarse küsimusega, koos paljude teiste probleemidega, kuid ma pean silmas
minevikku – seda, miks oleme täna sellises olukorras – ning mäletan väga selgesti arutelusid, mis toimusid
siin täiskogus 2006. aasta veebruaris ja ka aprillis ning kus väga paljud parlamendiliikmed palusid üksteise
järel nii ELil kui ka Iisraelil Gaza rahvast sellel moel mitte eraldada. Just seda me aga tegimegi ning meie
reaktsioon oli vale. Gaza rahva lämmatamine ongi põhjus, miks tänasesse olukorda sattunud oleme.

Nüüd on edasiliikumiseks ainult üks võimalus: blokaadi probleemile lahenduse leidmine. On olemas reaalsed
praktilised meetmed, millest esimeseks peab olema tagamine, et Iisrael laseb lubatud kaubad üle piiri, mitte
ei tööta lihtsalt nimekirja alusel, nagu see täna toimub. Palun keskenduge kohe sellele asjaolule!

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). – (FR) Austatud juhataja ja kõrge esindaja! Rahvusvahelised asutused ja
Euroopa organid on liiga kaua jaganud pidevalt tõotusi, korranud oma sõnu ning kuulutanud oma samu
häid kavatsusi ilma ühegi selge tegevuseta selles piirkonnas julgeoleku ja rahu tagamiseks ja 1967. aasta
piirides Palestiina riigi loomiseks. Vajame Euroopa Liidu selget ja jõulist tegutsemist.

Rahvusvahelise õiguse mõistes on rahvusvahelistes vetes aset leidnud humanitaarabilaevastiku vastu suunatud
piraatlusjuhtum. Me ei saavuta mitte midagi, kui laseme jätkuda sellel uurimise maskeraadil, kus kurjategija
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peab ise enda üle kohut. Samuti ei saavuta me mitte midagi, kui rahuldume ebamäärase plaaniga selle
halastamatu blokaadi leevendamiseks. Peame nõudma blokaadi lõpetamist ja selle ka saavutama. Teil on
olemas selle jaoks vajalikud vahendid.

Jah, moodustagem ühised järelevalvemissioonid koos teiste riikidega, millega meil on ühised maismaa- ja
merepiirid! Peatagem ELi-Iisraeli assotsiatsioonileping seniks, kuni midagi on ka reaalselt korda saadetud!
Lõpetagem kolooniatest kaupade importimine! Peatagem sõjatehnoloogia koostöö ja relvamüük Iisraelile!

Lõpetuseks küsin: kes teostab konstruktiivse uurimise eurooplaste peksmiste kohta, mis on Iisraeli
territooriumil ja Iisraeli vanglates aset leidnud?

Lõpetuseks sooviksin, et meie parlament nõuaks Knesseti liikmele Hanin Zoabile suunatud ähvarduste
lõpetamist. Austatud kõrge esindaja, teil on olemas vahendid tegutsemiseks ning seda tehes on teil meie
toetus.

Fiorello Provera (EFD). - (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Sündmuste esialgne uurimine näitab selgelt,
et laevastiku Gaza ekspeditsiooni eesmärgid olid pigem poliitilised kui humanitaarsed. Selle konvoi valmistas
ette IHH, mis on islami äärmuslusega seotud Türgi organisatsioon. Laevade lahkumise õhtul kirjutas ka
Hamasi liider Ismail Haniyeh, et kui laevad jõuavad Gazasse, tähendab see Hamasi võitu, ja kui need kinni
peetakse, on see ikkagi võit.

Hamasi vähene huvi humanitaarsete eesmärkide vastu leidis kinnitust, kui see keeldus lubamast Gazasse
humanitaarabi, mis saabus Ashdodi sadamasse Iiri laevaga Rachel Corrie. Kui see võidab, ei kaota Hamas
mitte ainult Iisraeli, vaid ka Palestiina omavalitsuse ja võimaluse rahuprotsessi jätkamiseks. Gazat ümbritsevat
maismaa- ja mereblokaadi, mille kehtestasid Iisrael ja Egiptus 2007. aastal relvakaubanduse kontrollimiseks,
toetas mõned päevad tagasi ka Palestiina omavalitsuse president Mahmoud Abbas oma kohtumisel president
Obamaga, millest kirjutati ka kõikides ajalehtedes.

Peame hoidma ära Gaza muutumise raketirünnakukeskuseks Iisraeli vastu ja piirkonna tasakaalu
destabiliseerivaks elemendiks ning samuti peame lubama sisse hulgaliselt humanitaarabi, et leevendada Gaza
elanike olukorda. Ma pöördun kõrge esindaja poole palvega laiendada asjaolude objektiivset juurdlust, et
uurida ka selliste riikide võimalikku osalust ekspeditsiooni korraldamises nagu Türgi ja Iraan.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Austatud juhataja! Mitmesuguste taparelvadega varustatud isehakanud
rahuaktivistid asusid teele Gaza poole. Iisraeli merevägi palus neil peatuda, kuid neile vastati nii: „Olge vait
ja minge tagasi Auschwitzi!” Mereväelased läksid siiski pardale, kus neid tervitasid „rahumeelselt” metalltorusid
käes hoidvad nn aktivistide, kes nad üle parda viskasid. Laevade eesmärgiks ei olnud viia humanitaarabi Gaza
sektorisse, vaid provotseerida Iisraeli ja püüda saavutada vägivaldset vastuseisu.

Laeva Mavi Marmara pardal olnud reisijad, kelle hulgas oli ka aktiviste Türgi humanitaarabiorganisatsioonist,
väitsid, et sellel organisatsioonil on lähedased sidemed Türgi peaministri Recep Tayyip Erdoğaniga ning et
kandidaatriigi valitsus oli laevastiku ettevalmistamisega seotud. Kas see on tõsi ning mida kavatsete selle
teabega peale hakata? Kas on tõsi, et laeval esindatud Türgi organisatsioonil IHH on sidemeid Hamasiga?
Võin ma teile meelde tuletada, et EL peab Hamasi siiski terrorirühmituseks? Ma oleksin tänulik, kui te sellele
vastaksite. Lõpetuseks, Hollandi Vabaduspartei (PVV) soovib näha sõltumatut uurimist selle kohta, milline
on Türgi roll kogu selles protsessis. Milline oli täpselt peaminister Erdoğani ja tema kaaslaste mõju? Ma
oleksin tänulik, kui te sellele vastaksite.

Michael Gahler (PPE). – (DE) Austatud juhataja! Ma toetan üleskutset sõltumatu uurimise algatamiseks,
kuna kahe rahvusvahelise eksperdi kaasamine Iisraeli uurimisse ei ole minu arvates kindlasti rahvusvahelisel
tasandil piisav. Uurimistulemustes peab olema kindlaks tehtud, kas see operatsioon rikkus rahvusvahelist
õigust. Teen seepärast ettepaneku, et lükkaksime oma hinnangu andmise seniks edasi ja ei kaasaks seda
hinnangut oma resolutsiooni!

Asjaolu, et nii suur laevastik läks teele ja et selle pardal ei olnud ainult äärmuslased ja kurikuulsad Iisraeli
vastased, viitab Gaza humanitaarolukorra talumatusele. Nõuame seetõttu blokaadi lõpetamist inimeste
heaolu nimel, mitte Hamasi õiguspäraseks muutmiseks. Lisaks sellele ei ole Iisrael oma eesmärke saavutanud.
Väidetavalt hoiab Hamas ikka veel Gilad Shaliti vangistuses. Gaza inimesed ei ole Hamasi vastu üles astunud.
Vastupidi, neid on Iisraeli vastu radikaliseeritud. See ei ole Iisraeli huvides. Abu Mazen, koostööaltide
palestiinlaste esindaja, ei ole seoses Hamasiga oma kaasmaalaste silmis tugevamaks muutunud.

Ma loodan, et Iisraeli valitsuse tänasel kohtumisel viiakse täide eile härra Herzogi esitatud teade selle kohta,
et astutakse esimene samm blokaadi leevendamiseks. Negatiivne nimekiri peab asenduma positiivsega.
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Teisisõnu peavad piirid avanema põhimõtteliselt kõikidele materjalidele ja kaupadele tingimusel, et need ei
ole relvad ega elemendid, mida saab kasutada relvade valmistamiseks.

Mis puutub mereblokaadi lõpetamisse, siis peaks Iisrael ehk kaaluma Prantsusmaa ja Suurbritannia eilset
ettepanekut, mille kohaselt hakkaksid need kaks sõbralikku riiki kontrollima kõiki Gazasse sõitvaid laevu.

Pier Antonio Panzeri (S&D). - (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Mitte miski ei õigusta aset leidnud
sündmusi ning ma pean kahjuks ütlema, et seisame silmitsi iisraellaste ilmse isetegevusega. Võib-olla ei ole
Iisraeli juhtkond veel täielikult aru saanud, et Iisraeli julgeolek on saavutatav ainult rahuprotsessi jätkamisega,
mitte pingete tõstmisega.

Selle taustal on parlamendile esitatud resolutsioon selle asutuse oluliseks vastuseks Gaza keerulise küsimuse
suhtes. See lugu koos kõikide oma dramaatiliste alatoonidega sunnib siiski Euroopat Lähis-Ida küsimuses
oma kokkupuudete kvaliteeti tõstma. Paruness Ashton, ma arvan, et olete teadlik, et meil on nüüdsel ajal
Euroopas uut juhtimist vaja; suuremat aktiivsust eesmärgiga suunata kaudsed läbirääkimised õigele teele.
Peatage see mõttetu leppepoliitika ja lõpetage Gaza blokaad!

Selle resolutsiooni vastuvõtmisega pakub Euroopa Parlament tähtsat lähtepunkti. Kasutage seda ära, et
Euroopa tegevus saaks anda suure panuse konflikti ületamiseks ja võidu kõikide äärmuslike seisukohtade
üle, saavutades samas ka nende kahe riigi eesmärgid.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). – (DE) Austatud juhataja! Me oleme mõtetes 31. mai ohvritega ja
tunneme kaasa nende sugulastele ja sõpradele. Ma tahan seda öelda selgelt kõikidele neile, kes nimetavad
end Iisraeli sõpradeks. Sõbrad ei lase oma sõpradel avali silmi valet poliitikat jätkata.

Iisraeli valitsuse operatsioon, mida me õigustatult kritiseerime, oli ebaloomulik. See ei olnud mitte üksnes
ebaõnnestunud, vaid ka igas mõttes ekslik ning õigusriigi põhimõtetele vastava kaasaegse riigi jaoks täiesti
vääritu. Mulle tundub, et Gaza sektori puhul ei ole tegemist mitte ainult füüsilise blokaadiga, vaid ka poliitilise
blokaadiga Jeruusalemmas, kuna seal on taas kord lühiajalise sõjalise edu ja pikaajalise poliitilise kahju seost
valesti hinnatud.

Mida saame meie, eurooplased, teha? Ma arvan, et tuleb moodustada riiklik uurimiskomisjon. Teine Goldstone’i
uurimine ei saa olla Iisraeli huvides, kui see uurimiskomisjon ei võta mõistlikku lähenemissuunda. Kui meie,
eurooplased, tahame seal jälle olulist rolli mängida, siis peab Euroopa Liit algatama uuesti oma piirikontrolli
missiooni, millel peavad olema tugevamad ja ulatuslikumad volitused tõeliste kontrollide teostamiseks. See
on tähtis, kuid sama tähtis on ka avaldada mõju Hamasile. Gilad Shalit tuleb vabastada ning rakettide
tulistamine peab lõppema!

Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Austatud juhataja! Gazasse suunduvate laevade vastu suunatud Iisraeli
rünnaku üheksa ohvrit, kes tulistati kümnete kuulidega sõelapõhjaks, enamjaolt lähedalt ja just selga, oleks
võinud olla ükskõik millisest 42 rahvusest, aga need olid üheksa türklast.

Võime selgelt ette kujutada Türgis valitsuse mobiliseerimist ja avaliku arvamuse ärritust. Lisaks sellele, Recep
Tayyip Erdoğani valitsuse tegevuse, reaktsioonide ja Iisraeli valitsusele avaldatava surve valguses suudaksid
mõned meid täna uskuma panna, et tegu on Türgi ja Iisraeli vahelise küsimusega ning et see on siiski peamiseks
tõestuseks selle kohta, et Türgi on otsustanud Euroopale selja keerata, ja ka tõestuseks selle uue välispoliitilise
suuna kohta.

Austatud kõrge esindaja! Ma sooviksin tõesti, et te igasuguse vääritimõistmise selle teema suhtes lahendaksite.
Tuleb selgelt ja valjult välja öelda, et on hea, et Araabia avalik arvamus kiidab Recep Tayyip Erdoğani heaks,
kuna ta tõestab, et tegutsemiseks poliitiliste vahendite kasutamine on tõhusam kui vägivald ning palju
tõhusam kui radikaalsus ja äärmuslikkus. Ma usun, et see on poliitiline õppetund, mida võiksime julgustada
ja toetada, ning ma pöördun teie poole, austatud kõrge esindaja, palvega seda valjult ja selgelt väljendada.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Austatud juhataja! Kreeka Kommunistlik Partei mõistab vastikustunde
ja nördimusega hukka Iisraeli sõjaväe külmaverelise mõrvarliku rünnaku solidaarsuslaevastiku vastu, mis
tõi Gaza sektori elanikele humanitaarabi. See rünnak tõi kaasa kümneid surma- ja vigastusjuhtumeid ning
on raputanud inimesi kogu maailmas.

See Iisraeli uus barbaarsus on üheks lüliks Iisraeli sooritatud kuritegude pikas ketis, mis on võtnud Palestiina
rahva vastu suunatud genotsiidi mõõtmed.
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Iisraeli provotseerivat sõjalist tegevust toetavad ja finantseerivad pidevalt Ameerika Ühendriigid, NATO ja
Euroopa Liit ning teised imperialistlikud organisatsioonid.

Euroopa Liidul ja selle liikmesriikide valitsustel lasub oluline vastutus. Nad ei ole mitte üksnes sallivad Iisraeli
agressiooni suhtes, parandanud oma suhteid Iisraeliga, loonud Iisraeli valitsusega ühtse õhuruumi ja sõlminud
sõjalise koostöö lepinguid, vaid on korraldanud ka laiaulatuslikke sõjalisi ühisõppusi, varustanud Iisraeli
kriminaalset agressiooni Palestiina elanike ja üldiselt kogu piirkonna elanike vastu.

Uurimiskomisjon, mille Iisraeli valitsus oma soovi järgi moodustas, et uurida Iisraeli sõjaväe verist rünnakut
Gaza elanikele abi toonud laevade vastu, teatas solvavalt, et selle eesmärgiks oli kaitsta Iisraeli omakaitseväe
tegevusvabadust ja tõestada selle tegevuse kaitsvat olemust; teisisõnu, õigustada ja jätkata selle mõrvarlikke
rünnakuid Palestiina elanike ja üldiselt kogu piirkonna elanike vastu.

Sel põhjusel on Euroopa Liidu üleskutsed väidetavalt sõltumatu uurimiskomisjoni moodustamiseks pilkavad
ja silmakirjalikud. Palestiina elanikud ei vaja uurimiskomisjone, mis mätsivad kinni Iisraeli kuriteod
palestiinlaste vastu.

On aeg hoogustada inimeste võitlust imperialismi vastu ning luua ühtne iseseisev Palestiina riik 1967. aasta
piirides, mille pealinn asuks Ida-Jeruusalemmas.

Niki Tzavela (EFD). – (EL) Austatud juhataja! Soovin väljendada oma suurt kurbust selle laevastiku liikmete
surma üle! Austatud Catherine Ashton, esitan aga samas ka üleskutse ennast sellesse õnnetusse mittesegamiseks
ja nendest sündmustest objektiivse teooria ekstrapoleerimiseks.

Mul on kahju seda öelda, aga Lähis-Idas tuleb meil aktivistide süütute motiivide suhtes väga ettevaatlik olla.
Oleme aktivistide tegevuse asemel sageli näinud pigem soovi märtreid tuua.

Minu jaoks on suureks üllatuseks, et Türgis on olemas väga hästi organiseeritud aktivistide organisatsioon.
Kogu oma austuse juures Türgi valitsusväliste organisatsioonide vastu, ei arva ma, et Türgi oleks tuntud oma
aktivistide vabaduse poolest, aktivistiks olla soovijate tegevusvabaduse poolest.

Austatud Catherine Ashton! Nendel põhjustel ning olukorrast objektiivse ülevaate saamiseks esitan ma teile
palve uurimiskomisjoni moodustamiseks, mis uuriks humanitaarabiorganisatsiooni IHH tegevust ja ajalugu.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Austatud juhataja! Minu paljude kaasparlamendiliikmete, nagu Fiorello Provera
ja Bastiaan Belder, öeldu on kahtlemata õige, et Gaza rahulaevastiku taga on provokatiivsed islamistlikud
jõud ning peame küsima kandidaatriigi Türgi valitsuselt, milline on selle arvamus antud olukorra suhtes.

Iisraeli sõjaväe Gazale abiviiva solidaarsuslaevastiku tormiline vallutamine oli aga ebaproportsionaalse jõu
kasutamine. Üheksa inimest sai surma ja teised tõsiselt vigastada. Need laevad ei vedanud relvi, vaid abi,
sealhulgas ratastoolid ja meditsiinitehnika, Gaza sektoris kannatavate inimeste jaoks. Iisraeli kahtlemata
õigustatud julgeolekuhuvid ei olnud selle abioperatsiooni pärast tegelikult ohus. Sellised mittevajalikud ja
ebaseaduslikud eriüksuse korraldatud haarangud muudavad Iisraeli rahvusvaheliste partnerite, sealhulgas
Euroopa Liidu jaoks Iisraeli riigi vaieldamatu eksisteerimisõiguse toetamise muidugi üha keerulisemaks.

Siinjuures tuleb mul aga öelda, et rahvusvaheline õigus ja inimõiguste rahvusvahelised standardid kehtivad
ka palestiinlastele. On tähtis, et Iisrael seda tunnustaks. Seepärast tuleb eeskätt Palestiina tsiviilelanikkonnale
kannatusi põhjustavat Gaza sektori blokaadi pidada ebaseaduslikuks ning see võimalikult kiiresti lõpetada.
Ma pöördun meie esindajate poole komisjonis ja nõukogus palvega esitada see seisukoht ka Iisraeli valitsusele.

Rahvusvahelise solidaarsuslaevastiku tormiline vallutamine on toonud Lähis-Ida rahuprotsessi kaasa täiendava
tagasilöögi. Palestiinlaste ja Lähis-Ida jaoks püsiva rahu saavutamiseks peab ka Iisrael oma osa andma.

Michèle Striffler (PPE). – (FR) Austatud juhataja ja kõrge esindaja! Kõigepealt soovin avaldada kaastunnet
selle mõrvarliku sõjaväeoperatsiooni ohvrite perekondadele. Rahvusvahelist õigust rikkuv Gaza blokaad on
põhjustanud humanitaarkatastroofi ja toonud kaasa sotsiaalmajandusliku olukorra pideva halvenemise.

Olukorras, kus 95% Gaza sektori tööstusettevõtetest on suletud, 42% tööjõust töötud ja 75% elanikkonnast
on toiduga kindlustamatus olukorras, on Gaza sektor peaaegu täielikult humanitaarabist sõltuv.

Euroopa Liit, mis on suurim Palestiina aladele suunatud humanitaarabi pakkuja, peab selle olukorra
lõpetamiseks vajalikud julged meetmed kasutusele võtma. Kahe nädala eest käisin ma ka ise Gazas.
Humanitaarsest vaatenurgast on Gaza elanike olukord lubamatu ning, nagu üks meie kaasparlamendiliige
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eelnevalt ütles, on Iisraeli tõelised sõbrad need, kes julgevad riiki praegu kritiseerida. See blokaad on täiesti
edasiliikumist takistav ja Iisraeli rahva jaoks vääritu.

Austatud kõrge esindaja! Peame selle blokaadi lõplikult lõpetama! Selleks on vaja vaid natuke poliitilist
julgust. Selle jaoks on meil olemas võimalus ja vahendid.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Oleme tõepoolest olnud tunnistajateks tõsistele ja kahetsusväärsetele juhtumitele,
mis on toonud kaasa inimohvreid – iisraellaste ja palestiinlaste näiliselt lõputu konflikti ohvreid. Me vaatleme
blokaadi, mis on rahu saavutamise suhtes äärmiselt kahjulik ning dialoogi pidamise ja leppimise saavutamises
reaalsete tulevikuväljavaadete suhtes hukatuslik.

Teiselt poolt, austatud kõrge esindaja, nagu teate, on Euroopa Liit suurim sellele piirkonnale abi andja.
Seepärast arvan, et peame saama ka suurimaks poliitiliseks partneriks, vastavalt nendele tohututele
rahasummadele, mida me igal aastal jagame, et aidata palestiinlasi nii okupeeritud alal kui ka väljaspool seda.
Ma arvan, et saame Lähis-Idas inimõigustest kinnipidamiseks, Türgi geostrateegilise asendi taastamiseks ning
rahvusvahelise üldsuse, sealhulgas Araabia riikide humanitaarabi pideva laekumise tagamisel dünaamilisema
rolli võtmiseks rohkem ära teha.

Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana usun ma, et on oluline, et aitaksime selgemalt kaasa ja edendaksime
nende kahe riigi vahel pikaajalise lahenduse saavutamist hoolimata nendest, kes on selles piirkonnas rahu
ja stabiilsuse saavutamise vastu.

Ivo Vajgl (ALDE). – (SL) Ma arvan, et peaksin alustuseks teilt ühte vaikuseminutit paluma, et leinata laeval
tapetud rahuvalvajaid, kuid kuna oleme ajanappuses, siis see on minu moodus nende meeles pidamiseks.

Paruness Ashton, ma tänan teid teie õigeaegse avalduse eest, mis taastas tegelikult Euroopa Liidu
konstruktiivsuse ja väärikuse! See on äratanud ka lootuse, et see peagi vastuvõetav resolutsioon tähistab
Euroopa Liidu järjepidevama ja aktiivsema rolli algust Lähis-Idas – rolli, mis põhineb inimelu, õigusriigi
põhimõtete, rahvusvahelise õiguse ning inimõiguste, mis on võõrandamatud ja kehtivad kõigile, austamisel.

Me oleme täna mitmel korral kuulnud võlufraasi „kahe riigi lahendus”, mida on öeldud kahe riigi kohta, mis
eksisteerivad kõrvuti. Peame vaatama lähemalt, milliseid edusamme on läänekaldal tervikuna selle eesmärgi
saavutamiseks tegelikult tehtud. Vältigem seepärast ainult Gaza sektori küsimusele keskendumist, kuna kogu
see piirkond ootab aktiivset poliitikat!

György Schöpflin (PPE). – Austatud juhataja! Seda viimast kriisi tuleb vaadata kui tunnistust valitseva
ülimalt keerulise Iisraeli ja Palestiina suhte kohta. Miks on nende vahel valitsevale konfliktile lahenduse
leidmine võimatuks osutunud? Lihtsaks vastuseks on ühe või teise poole suuremas vastutuses süüdistamine.
Mõlemad pooled tunnistavad avalikult, et soovivad rahumeelset lahendust, kuid tegelikud sündmused
räägivad teist keelt.

Ei paista üldse mitte nii, et kõigile sobiv lahendus kuuluks kas Iisraeli või palestiinlaste meelelaadi juurde.
Mõlemad tajuvad tõepoolest, et konflikt sobib nende huvidega paremini, kuna usuvad, et igasugune lahendus
tähendaks nende jaoks praegusest nõrgemat positsiooni. Iisraeli vaatenurgast võetuna, kuigi väliselt on seal
olemas toetus kahe riigi lahendusele, on raske ette kujutada Iisraeli, mis suudaks elada Palestiina riigiga
võrdsetel alustel. Selline olukord kujutaks endast ületamatut julgeolekuprobleemi.

Palestiina, ennekõike Hamasi, vaatenurgast võetuna tähendaks rahu selle monopoolse võimu lõppu Gazas
ning sundust jagada riiki Fatahiga. Võime seega näha, et praegune rahutu olukord on kõikide osapoolte jaoks
kõige vähem halvem valik. Kuni neil ei ole stiimulit praegusest olukorrast parema lahenduse leidmiseks, see
traagiline konflikt jätkub.

Göran Färm (S&D). – Austatud juhataja! Nädal enne Gazasse suunduvate laevadega seotud sündmusi
esindasin ma eelarvekomisjoni parlamendi Gaza delegatsioonis ning olen seal ka varem käinud. Loodetavasti
ühendab see traagiline sündmus meid vähemalt mingite järelduste ning rahu saavutamiseks uute jõupingutuste
tegemisel.

Blokaadi jätkudes ei ole kahtlustki, et selle tagajärjeks on humanitaarkatastroof. Blokaad peatab elamute ja
koolide rekonstrueerimise ja on seega ka otseseks probleemiks ELi eelarvest abi saamisele, mispärast on see
ka Euroopa Parlamendi otseseks vastutuseks. Rekonstrueerimisprojektid on materjalide puuduse tõttu aastaid
paigal seisnud.
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Euroopa Liit peab haarama initsiatiivi ja avaldama Iisraelile survet oma poliitika muutmiseks. Praegune
olukord ei ole probleemiks mitte üksnes Gaza süütule elanikkonnale, millest enamik on lapsed ja noored
inimesed, vaid see õhutab ka äärmuslikkust ja varimajandust. Ma arvan, et vajaduse korral peaks Euroopa
Liit ise võtma endale kohustuse Gazasse ohutu transpordi organiseerimise suhtes.

Sarah Ludford (ALDE). – Austatud juhataja! Ma olen Iisraeli sõber, kuid ma ei arva, et praeguse Iisraeli
valitsuse kritiseerimine on Iisraeli riigi ebaseaduspäraseks muutmine. Ma ei pea kahetsusväärseks mitte ainult
neid üheksat tapmist ja ligikaudu kolmekümne inimese vigastamist, vaid mõistan hukka ka Iisraeli sõjaväe
ülereageerimise ja ebaproportsionaalse jõu kasutamise. Ma soovin blokaadi lõpetamist ja kontrolli
ebaseaduslike relvade suhtes.

Ma ei kavatse seda resolutsiooni toetada, kuna minu arvates on absurdne esiteks mõista Iisrael hukka
rahvusvahelise õiguse rikkumises ning teiseks nõuda uurimist. Samuti on siin veel palju ebaselgeid asju,
sealhulgas Türgi humanitaarabiorganisatsiooni IHH roll selles protsessis. Iisrael on võimeline teostama
usaldusväärset uurimist ja peab seda ka tegema. Ma olen nii Türgi kui ka Iisraeli sõber. Türgil on põhjust viha
pidada, kuid on väga mõtlematu avaldada ametlik brošüür, mis räägib Iisraeli õiguspärasuse kaotamisest
koos fotoga, millel on ka plakat loosungiga „Judaism heidab sionistliku riigi kõrvale”. Ma loodan, et nii Iisrael
kui ka Türgi võtavad aru pähe.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Austatud juhataja! Paruness Ashton! Nagu me siin juba kuulnud oleme, on
surmajuhtumid ja sõdurite vigastamised kahetsusväärsed, kuid selle laevastiku eesmärgid ei olnud nii
humanitaarsed, nagu algul eeldasime. Need olid suuresti poliitilised. Sellega olid seotud märterlikkuse peal
väljas olevad Türgi aktivistid.

Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et abilaevastik saabus just siis, kui iisraellaste ja palestiinlaste rahukõnelused
pidid jätkuma. Hamas ei ole huvitatud rahuläbirääkimiste jätkamisest ja tahtis vaid tüli õhutada. See on
keeldunud laevade kontrollitud laadungi maismaad pidi sisselubamisest ja on süvenenud vaid blokaadi
lõpetamisele.

Iisraelist tulev signaal on selline, et see on valmis lähitulevikus Gaza blokaadi leevendama. Riik on
moodustanud ka uurimiskomisjoni, kuhu kuuluvad esmakordselt kaks rahvusvahelist vaatlejat. Sellised
Iisraeli astutud sammud annavad meile lootust, et see kriitiline olukord leiab teataval määral leevendust.
Tasub ära märkida ka, et erinevalt meedias väidetule ei ole mereblokaad vastuolus rahvusvahelise õigusega.

Iisraelil on täielik õigus garantiile, et Gaza blokaadi leevendamine ei too kaasa olukorda, kus Palestiina
võitlejatel on juurdepääs relvadele ja rakettidele. Kui Hamas saab tugevamaks ning kogub poliitilist ja sõjalist
võimu, siis ei saabu sinna piirkonda tõelist rahu ja heaolu.

Teie, paruness Ashton, ja Euroopa Parlament peate nõudma Hamasilt terrorismi lõpetamist, Palestiina
Vabastusorganisatsiooni sõlmitud varasemate kokkulepete ja Iisraeli riigi eksisteerimisõiguse tunnustamist
ning neli aastat tagasi kinni võetud Gilad Shaliti kohest vabastamist!

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Austatud juhataja! Paruness Ashton, mul on hea meel kuulda, et
suunate Euroopa Liidu jõupingutused sellele küsimusele ning parlament jälgib nõukogu ja komisjoni võetud
kohustusi. Iisraeli rünnak humanitaarabilaevade vastu ületas karistamatuse piiri. See oli rünnak, mida on
ühtselt kirjeldatud kui rahvusvahelist õigust rikkuvat: alates meresõidu õigusest kuni humanitaarõiguseni
välja.

See oli rahvusvahelise õiguse rikkumine, mis ületas ulatuslikult ja ebaloomulikult kõiki Iisraeli
julgeolekukaalutlusi, mida me muidugi kaitseme. Iisraeli profülaktiline julgeolekustrateegia ja äärmiselt
kõrge turvalisuse piirmäär, mille see riik on ise endale seadnud, ei saa aga olla kõige muu mõõdupuuks.

Me tahame ja kavatseme ELi asutustelt paluda teha Euroopa Liidu ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogule ettepanek
esiteks laevade vastu suunatud rünnaku usaldusväärse rahvusvahelise uurimise teostamise kohta. Teiseks
tahame Gaza blokaadi lõpetamist ilma nimekirjade süsteemita ning rahuprotsessi jätkamist, pidades silmas
elujõulise Palestiina riigi loomist ja rahvusvahelist tunnustamist.

Dominique Baudis (PPE). – (FR) Austatud juhataja ja kõrge esindaja! Iisraeli eriüksuslaste rünnak tsiviillaevade
vastu nõuab selgelt erapooletut ja usaldusväärset uurimist. Kuidas saame usaldada aga komisjoni, mis mõistab
kohut iseenda juhtumi üle? See rünnak toimus rahvusvahelistes vetes, mistõttu puudutab see rahvusvahelist
üldsust ning mõjutab eriti just Euroopat, kuna see piirneb Vahemere rannikuga.
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Euroopa peaks ennast rohkem kuuldavamaks tegema ja olema lähedamalt seotud poliitilise lahenduse
otsimisega, mis põhineb kahel riigil, mille mõlema pealinnaks on Jeruusalemm. Euroopa annab olulise
rahalise panuse Palestiina alade arengu soodustamiseks, kuid kahjuks on see liiga eemalolev poliitilisest
protsessist, mis peaks viima Palestiina riigi loomiseni.

Meie rahaline ja eelarveline hea tahe ei ole piisav. Peame näitama üles ka poliitilist tahet ning andma endale
vahendid enda kuuldavaks tegemiseks.

Richard Howitt (S&D). – Austatud juhataja! Lubage mul oma lühikese kõneaja jooksul korrata selles
istungisaalis lihtsalt seda, mida rääkisid meile täna hommikul kuus sellest rünnakust eluga pääsenut. Nad
tuletasid meile meelde, et mitte üksnes üheksa inimest ei saanud surma, vaid 55 inimest sai ka haavata, kellest
seitse on veel praegugi raskes olukorras. Nad ütlesid, et esindavad 32 eri riigi valitsusväliste organisatsioonide
koalitsiooni. Nende hulgas oli kristlasi, juute, moslemeid, ateiste – paljudest religioonidest ja kultuuridest.
Nad ütlesid ka, et nende laadung oli täielikult humanitaarne, nende rahastus pärines ainult eraannetustest
ning nende pühendumus lähtus vägivallatuse põhimõttest. Nad rääkisid, et mõned nende hulgast mõrvati
ja nüüd mõrvatakse nende loomus. Laeva kapten rääkis, kuidas ta nägi pealt peksmist ja kuulis karjumist.
Nad ütlesid, et neil on kuus laeva valmis juulis uuesti teele asuma ning nad jätkavad laevade saatmist, isegi
kui neid uuesti rünnatakse.

Nad palusid meil nende sündmuste järel mitte lihtsalt suuri sõnu teha, vaid astuda reaalseid samme selle
kordumise vältimiseks. Austatud juhataja! Nad ütlevad, et riik, mis paneb maksma oma seadusliku õiguse
enesekaitsele, ei peaks kritiseerima teisi enda kaitsmise ega õigustest kinnipidamise pärast, mida me kõik
peaksime rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt austama.

Tunne Kelam (PPE). – Austatud juhataja! Kui meil on selle traagilise juhtumi jaoks erapooletu rahvusvahelise
uurimise tellimisega tõsi taga, siis tuleks meil vältida ka ennatlike järelduste tegemist. Ma oleksin praegu
ettevaatlik väitmisega, et sellel algatusel ei olnud mitte mingit seost äärmusrühmituste või poliitilise
provokatsiooniga.

Selle arutelu puhul on otsustavaks aga just tasakaalustatud lähenemisviisi valimine. Samal ajal kui nõuame
Iisraelilt Gaza blokaadi kohest lõpetamist, nõuame ka Hamasilt, mis on sõjaliste vahendite abil võimu
haaranud ja keeldub Iisraeli eksisteerimisõigust tunnistamast, kõikide Iisraeli vastu suunatud rünnakute
kohest lõpetamist. Gaza kriisi lahendamine ja Iisraeli julgeolekuhuvide käsitlemine peaksid olema kindlalt
seotud.

Paruness Ashton, me pöördume teie poole palvega haarata neliku kaudu initsiatiiv Gaza piirivalvepunktide
rahvusvahelise jälgimise tagamiseks. Parlamendi seisukoht on, et meil on vaja kogu ELi Lähis-Ida poliitika
ümber kujundada.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Tänan teid, austatud juhataja! Ka mina soovin ühineda oma kolleegidega, kes
mõistavad hukka rünnaku, mis oli suunatud Gazasse suunduvate laevade vastu. Austatud juhataja! See oli
Iisraeli ebaproportsionaalse tegevuse ja rahvusvahelise õiguse jultunud rikkumise tulemus. Need sündmused
lõppesid tragöödiaga, milles kaotas märkimisväärne arv inimesi oma elu. Kõik need, kes toetavad
tagasihoidlikku lähenemisviisi sellele küsimusele, ei ole muidugi kunagi salanud Iisraeli õigust julgestada ja
kaitsta oma kodanikke juhuslike rünnakute eest. Samal ajal ei saa olla aga vastuvõetav Iisraeli suhtumine,
mille järgi näib riik tegutsevat väärarusaama alusel, et sellel on olemas eriluba seaduste rikkumiseks ning
oma soovi järgi ja millal vaid tahes inimeste tapmiseks. Ühinengi seepärast nendega, kes nõuavad erapooletut
uurimist, mis teeks kindlaks tegelikud asjaolud vastutusele võtmiseks.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Gazas valitseval olukorral ning Iisraeli vägede ja humanitaarabilaevastiku vahel
aset leidnud juhtumil on olnud negatiivne mõju Lähis-Ida stabiilsusele, mis on andnud otsese tagasilöögi
piirkonna rahuprotsessile. Inimelude kaotus ja jätkuv humanitaarkriis Gaza sektoris on kohutavad. Ma
soovin kasutada võimalust ja avaldada kaastunnet leinavatele perekondadele.

Ma usun, et Iisrael saavutaks rohkem, kui see oleks rahvusvahelise koostöö suhtes vastuvõtlikum, sealhulgas
koostöö suhtes ÜRO agentuuridega. Mul on hea meel Iisraeli sammude üle uurimiskomisjoni moodustamiseks,
kuid mulle tundub, et sellest ei piisa. Vaja on moodustada rahvusvaheline komisjon, mis oleks sõltumatu,
usaldusväärne ja erapooletu. Vaja on ka mehhanismi, millega tagatakse Gaza juurdepääs humanitaarabile,
kuid siiski ilma Iisraeli õigustatud julgeolekuhuvisid kahjustamata.

Austatud kõrge esindaja! Ma arvan, et Euroopa Liit peab jätkama oma jõupingutusi kahe riigi lahenduse
leidmiseks. Lõpetuseks soovin ma esitada kõikidele asjaosalistele tungiva palve näidata üles enesevalitsust,

97Euroopa Parlamendi aruteludET16-06-2010



et hoida ära piirkonnas järsu pinge suurenemist. Äärmiselt tähtis on ka uurimiskomisjoniga täielikult koostööd
teha ja rahuläbirääkimistega jätkata.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Austatud juhataja! Ma teen vaid mõne märkuse. Esiteks tuleks vägivald
alati hukka mõista ja selle vastu võidelda, eriti kui sellega kaasnevad inimohvrid. Siiski on vaja veel välja
uurida, kes kasutas Iisraeli Gaza laevade kinnipidamisel esimesena vägivalda. Teiseks õnnitlen ma Iisraeli
selle otsuse puhul kaasata uurimisprotsessi ka kaks kõrge positsiooniga rahvusvahelist vaatlejat, kes tagavad
protsessi läbipaistvuse ja erapooletuse! Minu arvates on see tark otsus.

Peaksime ühinema eri rahvusvaheliste osaliste üleskutsega Iisraelile Gaza blokaadi uuesti läbivaatamiseks,
Gaza blokaadi lõpetamiseks, kuid mida ütleb rahvusvaheline üldsus siis, kui Iisraeli kodanike suunas hakkavad
jälle raketid lendama ja Hamasi omakaitsevägi end hambuni relvastab? Mainitud on tasakaalustatud
lähenemisviisi ning ma tahaksin seda toetada ja öelda oma jaa-sõna.

Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Austatud juhataja! Iisrael on tapnud mõned humanitaarvaldkonna
solidaarsed, suuremeelsed ja altruistlikud kangelased. Ma palun Palestiina valitsuselt tungivalt ühepoolse
vabadusdeklaratsiooni koostamist 1967. aasta piiride järgi.

Meil on vaja palju uurimistööd teha, kuna vaja on pidada mitmeid kohtuprotsesse ja avalikke süüdimõistmisi,
isegi pärast selle resolutsiooni ettepanekut, mille üle täna hääletame. Varem või hiljem tuleb meil julgustada
moraalse kohtusüsteemi loomist, kus mõistetaks kohut ja ohjeldataks vägivaldset ja agressiivset Iisraeli riiki.

Russelli tribunal oli omal ajal ainus selline ning peaksime selle eeskuju järgima.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Austatud juhataja! Tõsiasi, et see Iisraeli operatsioon nende laevade vastu
on katastroof – sõjaline katastroof, meediakatastroof, poliitiline katastroof ja ennekõike humanitaarkatastroof
–, on miski, mida mitte keegi ei eita ja mitte keegi meist siin ei eitaks. Seda ei eitata ka Iisraelis.

Samuti on ütlematagi selge, et blokaad tuleb uuesti läbi vaadata. Asjaolu, et meie resolutsioon, see 17-punktine
hukkamõistmine – 17 punkti minus üks, kuna meie parlamendi süüdistajad leppisid kokku Gilad Shaliti
mainimises – hoidub mõne rahulaevastiku reisija motiivides kahtlemast, on aga enam kui hämmastav. See
on tõeliselt šokeeriv!

Me kõik teame, et pardal ei olnud ainult patsifistid, ja – Richard Howitt – see ei ole laim, vaid sellised on
faktid. Me kõik nägime kaadreid lahkuvast laevast, kus mõned nõudsid džihaadi, ja me kõik peaksime nägema
reportaaži Baieri televisioonist, mis analüüsib metoodiliselt seoseid selle laevastiku organiseerija IHH ning
Türgi islamistlike ja juudivaenulike rühmituste vahel. Ka sellest oli vaja rääkida. Ka sellest oli vaja ette kanda,
kuna poolik tõde ei ole mingi tõde.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – (DE) Austatud juhataja! Ma nõustun oma kaasparlamendiliikmete,
näiteks José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra kriitikaga Iisraeli tegevuse suhtes.

Kui Euroopa soovib aga Lähis-Idas tähtsat rolli mängida, peab see kogu kriitikale vaatamata Iisraeli partneriks
jääma. See on sobiv Iisraeli kritiseerimise, kuid mitte vihkamise või vaenulikkuse suhtes. Kahjuks olen ma
siin kuulnud sellist laadi viha väljendamist. Kui keegi süüdistab Iisraeli näiteks paljudes kuritegudes, kuid ei
maini üldse tõendust leidnud Hamasi kuritegusid, siis ma arvan, et see on lubamatu. Kui keegi esitab Iisraeli
kohta julgeid genotsiidisüüdistusi, siis ma arvan, et see on lubamatu. Kui keegi ütleb, et selle kritiseeritava
tegevuse tõttu on Iisraeli eksisteerimisõigust üha keerulisem õigustada, siis ma pean seda lubamatuks. Peame
olema ettevaatlikud ja mitte tegema seda viga, et ajame end nurka, hävitame Euroopa moraalse autoriteedi
ja muudame Euroopa suuresti ebatõhusaks!

Charles Tannock (ECR). – Austatud juhataja! Ka minul on IHH Gaza laevastiku inimohvrite pärast väga
kahju. Kurvastan aga siin täiskogul puhkenud hüsteerilise Iisraeli-vastase kriitika üle. Iisrael ei ole küll ideaalne,
kuid see on demokraatlik riik. Iisrael võis küll selles operatsioonis tõsiseid vigu teha – ja enne selle üle kohtu
mõistmist ootan ma ära ühe Kanada ja ühe Suurbritannia eksperdi kaasabil teostatava uurimise tulemused
–, kuid kindel on see, et IDFil ei olnud mingit kavatsust kasutada surmavat jõudu ning eriüksuslased olid
IHH aktivistide eluohtlike rünnakute julmusest šokeeritud ja reageerisid enesekaitsega.

Minu küsimus kõrgele esindajale on, et miks tegi Türgi valitsus selle provotseeriva missiooni osas koostööd?
Miks lubati lapsi ja naisi mereblokaadi alasse ja potentsiaalsesse konfliktipiirkonda? Blokaad kehtestati Iraani
finantseeritud relvade voolu takistamiseks ELi keelustatud terrorismirühmitusele Hamas, mis on endale pähe
võtnud süütute Iisraeli tsiviilisikute tapmise. Minu arvates on see blokaad õiguspärane ja ka meil tuleb seda
arvesse võtta.
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Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Euroopa Liit aitab pidevalt kaasa iga konfliktipiirkonna tsiviilisikute
humanitaarabiga varustamisele. Gazasse humanitaarabi saatmine peab jätkuma! Me ei tohi lasta mitte mingit
laadi konfliktidel anda tagasilööki selle piirkonna tsiviilelanikkonna julgeolekule. Peame samas reageerima
viivitamatult ja otsustavalt alati, kui neid humanitaarabi tegevusi kompromiteeritakse ja kasutatakse
potentsiaalsetes konfliktitsoonides terroristliku või relvakaubandust hõlmava tegevuse varjamiseks.

Iisrael on eri koostöövaldkondades Euroopa Liidule tähtsaks partneriks. Peame kasutama seda partnerlust,
et leida konstruktiivseid viise, kuidas Euroopa Liit saab sinna piirkonda oma positiivse panuse anda. Meil ei
ole vaja kaitsta või süüdistada. Peame leidma sobiva pikaajalise lahenduse.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Humanistliku partei aktivistina kaitsen ma inimõigusi igas
olukorras. Mõistan seepärast hukka ka vägivalla, kaasa arvatud Hamasi puhul.

Laevadega juhtunu oli veel üheks näiteks ebaproportsionaalse vägivalla ja jõu kohta, mida Iisraeli valitsus
süstemaatiliselt Palestiina rahva vastu kasutab, ja seda rahvusvahelise üldsuse nõusolekul, mis pigistab liiga
sageli silmad kinni.

Paruness Ashton, ma palun teil julgelt sekkuda, et lõpetada see blokaad, ohjeldada ajalooliste alade jätkuva
okupeerimise plaani ja eemaldada barjäär, mille pärast peaks meil häbi olema. Palun teil ka suunata oma
jõupingutused sellele, et rahuprotsess võimaldaks mõlema riigi eksisteerimist.

Paruness Ashton! Olge julge, sest olukorrast tõeselt rääkides pälvivad Euroopa ja selle esindajad ka
rahvusvahelise üldsuse austuse!

Margrete Auken (Verts/ALE). – (DA) Austatud juhataja! Euroopa on Iisraeli sõber. Nii on see alati ja juba
pikka aega olnud, kuid me ei ole käitunud heade sõpradena. Oleme lasknud Iisraelil üksi rabeleda, ja veelgi
enam, oleme lasknud sellel riigil mitte ainult selle maine, vaid ka julgeoleku ja naabritega rahumeelse
kooseksisteerimise hävitada. Seekord on parlament teatavas üksmeeles – mitte küll suures, aga mõningases
üksmeeles – koostanud tegelikult väga selge resolutsiooni, mis homme loodetavasti ka vastu võetakse, ning
ma sooviksin öelda teile, paruness Ashton, et teie käsutuses on olemas vajalikud vahendid. Teil on võimalus
praegu Iisraeli aitamiseks midagi tõepoolest korda saata, sest sellise olukorra jätkudes ei tähenda see lõppu
mitte üksnes Palestiina, vaid ka Iisraeli jaoks. Loodan seepärast väga, et saame ära teha rohkem kui need väga
nõrgad ja ebamäärased sõnastused, millega laseme neil lihtsalt samamoodi jätkata ja millega saame kõige
rohkem vaid manitsevalt oma näppu viibutada, kuid mitte midagi ette võtta. Meil on olemas vahendid. Olete
neist teadlikud ja ma loodan, et te kasutate neid.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Austatud juhataja! On äärmiselt kahetsusväärne, et oleme sellele probleemile
üksikasjalikult keskendunud selgelt alles pärast seda šokeerivat juhtumit, Iisraeli mereväe tõsist rünnakut
Vaba Gaza Liikumise laevade vastu. Loomulikult on veider ka see, et Türgi valitsus on andnud äkki Vaba
Gaza Liikumisele oma heakskiidu. Ilma Gaza sektori ebainimliku blokaadita, mis on kestnud juba aastaid ja
on vastuolus rahvusvahelise õigusega, ei oleks aga äärmuslikel jõududel nii muretut elu olnud.

Selles piirkonnas tuleb saavutada neli asja. Neist esimene ja kõige tähtsam on kahe riigi lahenduse leidmine.
Teiseks ei ole kahtlustki, et see blokaad tuleb kohe lõpetada. Iisrael peab riikliku uurimiskomisjoni asemel
rahvusvahelise komisjoniga nõustuma. Gazale tuleks kasuks ka rahvusvaheliste vaatlejate kolleegium.

Ma pöördun paruness Ashtoni poole palvega tagada, et EL võtaks julge ja õiglase seisukoha. Üleskutsed
muudatusteks on küll head, kuid need on kasutud, kui neile ei järgne või kui need ei ole seotud teatavate
sanktsioonidega.

Isabelle Durant (Verts/ALE). – (FR) Austatud juhataja! Kõrge esindaja! Lubage ma lisan ühe viimase mõtte!
Miljonid Euroopas ja eelkõige väljaspool Euroopat elavad kodanikud ootavad meilt, Euroopa Parlamendilt,
ja teilt, Euroopa Komisjonilt, reaktsiooni, mis vastaks neile tehtud ülekohtule. Sajad tuhanded Euroopa
kodanikud ootavad Euroopa asutustelt hoopis midagi muud kui eri tähtsusastmega deklaratsioonide
väljastamist. Sajad ohvrid 31. mail rünnaku alla sattunud laevadelt ei saa enam karistamatust ega
rahvusvahelise õiguse rikkumist aktsepteerida.

Mitmed neist on siin meid kuulamas. Nad ei ole kõik sõjaka Hamasi aktivistid, kaugel sellest. Nad on noored
inimesed – siin kohalolijate puhul noored naised – ning nad on pühendunud ja sõbralikud eurooplased, kes
soovivad rahu. Resolutsioon, mille üle homme hääletame, tuleb kohaldada ka nende pärast ja meie asutuse
väärikuse pärast. Peame võitlema ka nende miljonite Euroopa või väljaspool Euroopat elavate kodanike
radikaliseerimise vastu, kes hakkavad ilma Euroopa Liidu reageerimiseta arvama, et ainult radikaliseerimine
pakub lahendust, kuigi tegelikult on selge, et see nii ei ole.
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Tahaksin seetõttu, et teie, austatud kõrge esindaja, mõistaksite, et juhtunu peab sel korral tooma kaasa
resolutsiooni reaalse jõustumise.

Christine De Veyrac (PPE). – (FR) Austatud juhataja! Iisraeli sõjaväe brutaalne Mavi Marmara pardale
tungimine tekitab emotsioone ja hukkamõistu. Emotsioone seoses rünnaku üheksa tsiviilohvriga ning
hukkamõistu, kuna rahvusvahelistes vetes tähendab selline pardaletungimine rahvusvahelise õiguse rikkumist.

Iisraeli valitsus karistab oma tegevusega just enda rahvast, kuna lõppude lõpuks näeme, kuidas üha suurenev
äärmuslikkus muudab põhieesmärgi, milleks on piirkonnas julgeoleku saavutamine, pigem veelgi kaugemaks.
Tõepoolest, Iisraeli valitsus peab nüüd veel rohkem kui varem jõupoliitikast lahti ütlema.

Sooviksin aga ka ära märkida, et alates Türgist lahkumisest Mavi Marmara laevastikku saatnud laialdane
meediakajastus heidab kahtlust selle operatsiooni puhthumanitaarsele eesmärgile. Vaja on uurimist, et heita
valgust mitte üksnes rünnakule, vaid ka sellele ekspeditsioonile eelnenud ettevalmistustele. Ma sooviksin ka,
et Iisraeli valitsus nõustuks, et selles piirkonnas viimaks ometi õigluse taastamiseks peaks uurimine hõlmama
olulist rahvusvahelist osalust.

Catherine Ashton, komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. – Austatud
juhataja! Kõigepealt tahaksin öelda, et arutelu kuulates sai mulle väga hästi selgeks, kui tähtis on meie üleskutse
usaldusväärse uurimise korraldamiseks. Austatud parlamendiliikmetel on erinev teave ja võib-olla ka erinevad
arvamused, kuid on täiesti selge, et aset on leidnud olukord, mis tõi kaasa üheksa inimese surma ning jättis
nende pered ja sõbrad neid taga leinama. Ükskõik missugustel asjaoludel, on siiski tohutult oluline teostada
uurimine, mida võime usaldada, ning ootame huviga, milleni need ettepanekud meid nüüd viivad.

Teine mulle täiesti selgeks saanud asi on see, et austatud parlamendiliikmed tahavad olla kindlad, et oma
järgmise sammu üle otsustamisel peaksime ühendust ka oma eri põhipartneritega. Ma võin kinnitada, et ma
pean ühendust Türgiga ja olen seda teinud esimesest päevast alates. Ma pean ka kõnelusi Iisraeliga – just eile
rääkisin taas nende välisministriga; Palestiina omavalitsusega – ma rääkisin täna president Abbasiga; Egiptusega
– ma olen nendega juba ühendust võtnud ja nende välisminister tuleb Brüsselisse, et reedel minuga kohtuda.
Arutasin nädalavahetusel seda ja veel teisi küsimusi riigisekretär Clintoniga ja muidugi ka neliku saadiku
Tony Blairiga, kellega olen iga mõne tunni järel ühenduses olnud, ja kuna ta on viimasel nädalal kolm korda
Iisraeli vahet sõitnud, siis ma olen tema kaudu ka sõnumeid edastanud. Loomulikult arutasime seda probleemi
ka oma tippkohtumisel Venemaaga, nagu ma ka eelnevalt mainisin, ning samuti arutasime seda kõigi
27 liikmesriigiga oma esmaspäevasel välisasjade nõukogu pikal istungil. Me kõik oleme kaasatud sellesse
dialoogi, mis on meie edasiste sammude suhtes äärmiselt oluline.

Kolmanda punktina tahtsin ma nimetada kogu selle poliitika tähtsust ja eelnevalt meie eesmärkide kohta
öeldu tunnustamist. Ma soovin näha Iisraeli, mis on kaitstud ja elab rahus. Ma olen igal võimalusel nõudnud
kapral Shaliti vabastamist. Nagu austatud parlamendiliikmed, kohtusin ka mina veel hiljuti siin Strasbourgis
tema isaga.

Olles külastanud Gazat, nagu ka austatud parlamendiliikmed on seda teinud, on mul samuti täiesti selge, et
selle piirkonna edasine julgeolek sõltub osaliselt Gaza elanike võimest oma tavapärast elu elada: saada imeline
võimalus ennast sinna sisse seada ning majanduslikult ja hariduslikult ära elatada, olla võimeline töötama
ja reisima, nagu tavainimesed seda teevad. Kaheksakümmend protsenti Gaza elanikest sõltub toiduabist,
mida saadab rahvusvaheline üldsus, ja seda enamjaolt Euroopa Liidu kaudu. Suur hulk lapsi ei käi koolis ja
suur hulk inimesi ei käi tööl. Seal viibides külastasin kodanikuühiskonna, ettevõtete ja
inimõigusorganisatsioonide liikmeid, kellega rääkisime ja arutasime seda, millised oleksid nende vajadused.
Ma olen täiesti kindel, et selle piirkonna ja Iisraeli julgeolek sõltub sellest, milliseid edusamme saab just praegu
teha.

Seega olen ma – ja loodan, et austatud parlamendiliikmed on sellega nõus – keskendunud oma töös sellele,
mida saame reaalselt korda saata. Ma võin ju küll rääkida, kuid mida saame ka tegelikult ära teha? Me oleme
töötanud väga hoolikalt ja põhjalikult – nii neliku kaudu kui ka otse – selle nimel, et üritada muuta ja toetada
piirkonda lubatud, eilse seisuga vist 112 toote nimekirja muutmist nimekirjaks, kus on lihtsalt välja toodud
need keelatud tooted, mis tuleb Iisraeli julgeoleku tagamiseks kinni pidada.

Ma loodan, et näeme selles osas edusamme, võib-olla isegi veel täna. See oleks iseenesest äärmiselt suur asi,
kui võtta arvesse tohutut hulka tooteid, mida lihtsalt sisse ei lubata: jahu lubatakse sisse, aga pastat mitte;
maiustusi ja šokolaadi ei lubata sisse; puuviljad on küll lubatud, aga kuivatatud puuviljad mitte. Selle nimekirja
muutmisega saame inimeste igapäevaelu oluliselt paremaks muuta.
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Vaatleme ka eri piiripunkte ning austatud parlamendiliikmed on, just nagu minagi, viimasel ajal kaarte
uurinud. Kuidas saame kindlad olla, et oleme võimelised seda tegema? Jah, meil oli missioon ainult inimestele
mõeldud Rafahi piirivalvepunkti toetamiseks. See ei ole praegu küll aktiivne olnud, kuid oleme oma inimesed
kohapeale alles jätnud. Ma olen rääkinud selle missiooni eest vastutavate isikutega. Vaadates Kerem Shalomi
või Karnit, siis on ka seal võib-olla võimalik piiripunkte avada. Need, kes teie hulgast on neid uurinud, teavad,
et Karnis on kaupade osas lihtsam, kuid on tõenäoline, et Kerem Shalom avatakse siiski esimesena.

Teisisõnu tahame olla kindlad, et töötame selle nimel ning esitame Euroopa Liidu jaoks tähtsaid võimalusi:
piiripunktide avamise tagamine, Iisraeli julgeoleku säilitamine, kaupadega varustamine ja inimestele oma
tavapärase igapäevaelu võimaldamine.

Viimasena tahtsin ma öelda, et see kõik toimub senaator Mitchelli juhitud lähenemiskõneluste toetamise
taustal. Olen kõigis oma aruteludes julgustanud lähenemiskõnelustega seotud isikuid nendega sel aastal päris
kõnelusteni jõudma, et üritada neid probleeme lahendada.

Austatud parlamendiliikmed teavad väga hästi käsitlemist vajavate küsimuste üksikasju, kuid oma visiitidest
mitte ainult Iisraeli ja Palestiinasse, vaid kogu piirkonda, on mulle tõepoolest jäänud tunne, et Gaza
probleemide leevendamiseks on äärmiselt oluline edasi liikuda just nüüd, kui maailma tähelepanu on
valitsevale olukorrale suunatud. Ma usun, et see aitab kaasa sellele, mida iga selle täiskogu liige soovib, nimelt
pikaajalisele jätkusuutlikule rahule, mis võimaldab tavakodanikel oma väärtustatud eludega edasi minna,
lapsi kasvatada ja nautida selliseid elu privileege, mida meie iseenesestmõistetavaks peame.

Juhataja. – Ma olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut(3), mis esitati vastavalt kodukorra artikli 110
lõikele 2.

Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub neljapäeval, 17. juunil 2010.

Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjalikult. – (FI) Sellel täiskogul valitseb arusaadavalt raevunud õhkkond. Gaza
humanitaarabilaeva vastu suunatud rünnak on meid kõiki šokeerinud, kuid on mõned tõsiasjad, millest on
vaja rahulikult rääkida.

Mereblokaad ei ole rahvusvahelise õigusega vastuolus. See on iganädalaselt toimunud iisraelivastaste rünnakute
tagajärg. Mitte ükski ELi liikmesriik ei ole selle eest vastutav. Gazat varustati relvadega nii maismaalt kui ka
mere kaudu ning teiste riikide seas ka Iraanist. Gaza pidamine vaenulikuks piirkonnaks on ikka veel õigustatud
ning mereblokaadi seaduslikkus vastab rahvusvahelise õiguse tingimustele, välja arvatud ühe punkti osas:
San Remo leping keelab mereblokaadi kasutamise tsiviilelanikkonna näljutamiseks. Selle suhtes on Iisrael
välja pakkunud oma lahenduse. Riik soovis, et abipakid saadetaks Ashdodi sadamasse, kust need Gazasse
transporditakse, välistades sellega relvade sisseveo võimaluse. See on mõistlik taotlus, eriti kui arvestada, et
on olnud kaks katset rakette mere kaudu illegaalselt sisse vedada.

Küsimus on selles, et kas vägivalda oleks saanud ära hoida? Soome sõjaväeekspert Lähis-Ida alal ütles, et aset
leidnud sündmuse jäädvustus näitas selgelt, kuidas kümned aktivistid olid varustatud kaigaste, metallkeppide,
nugade ja raskete esemetega ning ründasid ükshaaval köielt allalaskuvaid eriüksuslasi. Vähemalt kaks esimesest
kuuest tekile laskunud Iisraeli sõjaväelasest kaotas peksmise tagajärjel teadvuse, kahte tulistati tõenäoliselt
teadvuse kaotanud sõjaväelastelt võetud relvadega ning kaks said põgenema, saades küll torkehaavu ja
kaotades merre hüppamisega oma varustuse. Iisraeli kaitsejõudude video- ja helimaterjali abil võime järeldada,
et eriüksuslased avasid alles pärast seda aktivistide suunas tule. Selles osas on kõik siiski veel natuke segane,
et kes tulistas, millal ja milliste relvadega.

Õigeid järeldusi saame teha ainult kindlate asjaolude põhjal. Kas teeme nii?

Traian Ungureanu (PPE), kirjalikult. – Kuigi see resolutsiooni ühisettepanek laevastiku juhtumi ja Gaza
blokaadi kohta on äärmiselt tervitatav ning käsitleb Lähis-Ida tähtsamaid arengusuundi ja julgeolekuohtusid,
arvan ma, et see dokument on siiski tegeliku olukorra suhtes tasakaalust väljas. Gazat juhib valitud Hamasi
administratsioon, mistõttu peaks otsene vastutus langema Hamasile kui valitsevale üksusele ja sõjalisele
jõule. EL on nimetanud Hamasi terroristlikuks rühmituseks, kuid see resolutsiooni ettepanek hoidub Hamasi
nimetamisest, kui palub otsekohe kõik Iisraeli vastu suunatud rünnakud lõpetada. Nende Iisraeli tsiviilisikute
vastu suunatud valimatute rünnakute ettevalmistajaks on Hamas. See resolutsiooni ettepanek mainib Türgit

(3) Vt protokoll
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ja julgustab Türgi valitsust Lähis-Ida rahuprotsessi oma panust andma. Samas ei ole selles resolutsiooni
ettepanekus mainitud Türgi valitsuse uue Lähis-Ida poliitika agressiivset olemust. Türgi toetus IHH islami
fundamentalistidele ja teistele laevastiku toetajatele ning selle murettekitavalt head suhted Iraaniga ei aita
Lähis-Idas pingete vähendamisele just eriti kaasa.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

13. Inimõiguste aastaaruanne (2008) – Inimõiguste kaitsjaid toetav ELi poliitika –
Piinamisvahenditega kauplemine – (arutelu)

Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu järgmise üle:

– komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõiguste
aastaaruanne (2008);

– väliskomisjoni nimel koostatud Heidi Hautala raport inimõiguste kaitsjaid toetava ELi poliitika kohta
(2009/2199 (INI)) (A7-0157/2010);

– Gabriele Albertini suuline küsimus nõukogule väliskomisjoni nimel ning Vital Moreira suuline küsimus
nõukogule rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005 (O-0056/2010
– B7-0303/2010) rakendamise kohta, ning

– Gabriele Albertini suuline küsimus komisjonile väliskomisjoni nimel ning Vital Moreira suuline küsimus
nõukogule rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005 (O-0057/2010
– B7-0304/2010) rakendamise kohta.

Heidi Hautala, raportöör. – (FI) Austatud juhataja! Tahaksin öelda, kui hea meel on mul praeguse arutelu üle,
mille käigus saame põhjalikult arutleda Euroopa Liidu inimõiguste strateegia üle. Mul on väga hea meel, et
paruness Ashton viibib siin, osaleb arutelus ning esitab oma aastaaruande.

Enne seda tahaksin esitada väliskomisjoni raporti, mille eesmärk on parandada inimõiguste kaitsjate kaitset.
Iga päev saame siin parlamendis petitsioone kogu maailmast seoses sellega, kuidas saaksime kaitsta inimesi,
kes sageli seavad oma elu ohtu, sest nad kaitsevad inimõigusi. Petitsioone saabub kõikidelt mandritelt. Sageli
ei oska me isegi täpselt öelda, kes inimõiguste kaitsja on, ning oluline on tunnustada, et neid on väga palju
tüüpe: ajakirjanikud, juristid, lihtsalt julged naised ja mehed, kes seavad kõrvale oma huvid ja kaitsevad
inimõigusi – seejuures sageli teiste inimõigusi.

Minu jaoks oli komisjoni omaalgatusliku raporti koostamine tõeline privileeg. Esimeseks põhjuseks on
asjaolu, et inimõiguste kaitsjate kaitse on inimõiguste poliitika põhikomponent. Ei ole olemas inimõiguste
poliitikat ilma inimõiguste kaitsjateta.

Teiseks olen kindel, et Euroopa Liit saab teha palju enam, kui see praegu teeb. Parlament, kõrge esindaja, uus
Euroopa välisteenistus, kõik me saame töötada koos tõhusamalt ning vahetada omavahel teavet. Ka Euroopa
Liit saab teha tõhusamat ja tihedamat koostööd teiste rahvusvaheliste osalejatega. Pean sellega silmas näiteks
Euroopa Nõukogu ja ÜROd ning ilmselgelt lugematuid valitsusväliseid organisatsioone, millega pidevalt
ühenduses oleme.

Samuti tuleb öelda, et Lissaboni leping tähendab, et see uus olukord annab meile rohkem võimalusi ning
seab meile uusi kohustusi rohkem pingutama, et tagada, et inimõiguste eest seistakse kogu maailmas. Raportis
esitatakse mõned ideed. Need ei ole kõik uued, kuid tahaksin rõhutada, et on esitatud mõned suurepärased
ideed, mida ei ole veel siiski nõuetekohaselt kasutusele võetud.

Näiteks ajal kui Tšehhi Vabariik oli liidu eesistujariik, esitati ettepanek turvalinnade võrgustiku loomise
toetamise kohta. Usun, et see on viis, kuidas saame tõesti inimõiguste kaitsjaid ekstreemsetes olukordades
aidata. Raportit koostades sain aru, et idee oli kutsunud eri mittetulundusühingute seas esile märkimisväärse
reaktsiooni. Mõned neist on nüüdseks juba seotud turvalinnade tööga. Siiski usun, et Euroopa Liit peaks
küsimust lähemalt uurima ja sellesse palju rohkem investeerima.

Teiseks tahaksin rõhutada, kui oluline on, et tõsistes olukordades inimõiguste kaitsjad saaksid riigist kiiresti
lahkuda. Kuigi liikmesriikides töötavad inimõiguste valdkonnas meie inimesed ja meie välisministrid on
väga valmis aitama, peavad nad alati rääkima siseministeeriumi või sellele vastava asutusega. Loodan, et
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raport toob kaasa olukorra, kus liikmesriigid, kes omavad seoses viisadega otsustusõigust, kaaluvad seoses
viisade väljastamisega paindlikuma ja kiirema praktika rakendamist.

Kolmandaks tehakse raportis ettepanek, et Euroopa Parlamendil, tulevasel Euroopa välisteenistusel ning ELi
välismissioonidel peaks olema kontaktametnikud, kes vastutavad inimõiguste kaitsjate kaitse eest. Selleks
et rõhutada viimase olulisust, tehakse raportis lisaks ettepanek, et kõrge esindaja, välissuhete eest vastutavad
volinikud ja eriesindajad peaksid oma reisidel andma endast parima, et kohtuda inimõiguste kaitsjatega.
Selle kõige eesmärk on see, et peaksime tõesti püüdma täita lubadusi ja kohustusi, mis on meie jaoks siduvad
juba ELi suuniste raames inimõiguste kohta.

Gabriele Albertini, autor. – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 5
sätestatakse: „Kellegi suhtes ei tohi rakendada piinamisi või julma, ebainimlikku, tema väärikust alandavat
kohtlemist või karistust.” Keeldu kohaldatakse mis tahes olukorras ning see kaalub üles rahvusvahelise õiguse
ja kehtib seega kõikides riikides. Lisaks inimõiguste ülddeklaratsioonile kehtestatakse selline inimõiguste
kaitse piinamise eest ka ÜRO konventsioonis ja Euroopa konventsioonis.

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid võtavad neid kohustusi väga tõsiselt. Võttes arvesse ka seda, et tähistasime
eelmisel nädalal rahvusvahelist piinamisevastast päeva, usume, et piinamise vastu võitlemine on Euroopa
Liidu jaoks absoluutselt prioriteetne. Nende äärmiselt tähtsate õiguslike ja moraalsete kohustustuste
austamiseks peame seega kehtestama hoolika kontrolli kauplemisele vahenditega, mis on ette nähtud
piinamise või muu ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise toimepanemiseks.

Hetk, mil määrus vastu võeti, oli suur samm edasi, nagu kinnitas ka ÜRO piinamisküsimuste eriraportöör.
See määrus on ka teemakohaste rahvusvaheliste õigusaktide näide. Määruse rakendamine ei ole siiski kahjuks
olnud nii eeskujulik kui selle vastuvõtmine: ainult seitse liikmesriiki on esitanud ühe (või rohkem) määruse
artiklis 13 sätestatud avaliku aastaaruande (avalikke aastaaruandeid), mis sisaldab (sisaldavad) üksikasjalikku
teavet väljastatud lubade kohta kaupade importimiseks ja eksportimiseks, mida võidakse kasutada piinamiseks.
Raportid moodustavad olulise elemendi määruse täieliku täitmise hindamiseks.

Kui analüüsime lubasid, kerkib esile mitmeid küsimusi kaupade lõpliku kasutamise ja sihtkoha kohta. Ekspordi
volitamise eest vastutavad ametiasutused peavad seega teostama enne jätkamist üksikasjalikuma poliitilise
hindamise. Paljud liikmesriigid ei ole ka edastanud teavet seoses kohaldatavate karistustega nõukogu määruse
sätete rikkumise eest, nagu on ette nähtud määruse artiklis 17.

Peaaegu viis aastat pärast määruse vastuvõtmist tuleb ajakohastada määruse lisades määratud kaupade
nimekirja. Inimesed võivad olla väga julmad ja mõnikord näib, et inimese kujutlusvõime seoses teistele
kannatuste tekitamise viisidega on piiramatu. Seega on äärmiselt oluline pidada sellel trööstitul võitlusväljal
sammu tehnoloogiliste arengutega.

Kõigil nimetatud põhjustel on kätte jõudnud aeg esitada Euroopa Parlamendile küsimus ning kutsuda Euroopa
Liitu ja selle liikmesriike üles näitama, et nad on suutelised oma lubadusi täitma. Euroopa Parlamendi
liikmetena on meie kohustus demokraatliku mandaadi kohaselt tagada, et institutsioonid töötavad
vastutustundlikult. See on põhjus, miks tahame üksikasjalikku teavet selle kohta, mida seni on tehtud määruse
täielikuks täitmiseks, ja samuti meetmete kohta, mis võimaldavad tulevikus olukorda parandada.

Tervitame esimese sammuna komisjoni otsust teostada järelevalvet määruse kohaldamise kohta selle kuu
lõpus. Et me ei unustaks, nõukogu määrus (EÜ) nr 1236/2005 ei koosne ainult ilusatest sõnadest, vaid see
on ka põhiline ja oluline vahend, mida tuleb nüüd täielikult kohaldada.

Vital Moreira, autor. – (PT) Paruness Ashton! Head kolleegid! Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse
komisjoni nimel on minu ülesanne põhjendada suulist küsimust, mille esitame koos väliskomisjoniga määruse
rakendamise kohta, mis keelab või kontrollib rahvusvahelist kaubandust kaupade või vahenditega, mis on
ette nähtud või mida võib kasutada surmanuhtluse, piinamise või muu julma, ebainimliku või alandava
kohtlemise või karistuse toimepanemiseks.

Tegelikult võttis parlament 2001. aastal – reageerides valitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide tõstatatud
murele politsei- ja julgeolekuvahendite kasutamise kohta piinamiseks – vastu resolutsiooni, kutsudes
komisjoni üles esitama ettepanekut kehtestada Euroopa õigusaktid kaubanduse reguleerimiseks seoses
kõnealuste esemetega.

Komisjon esitas oma ettepaneku järgmisel aastal ning see võeti vastu 27. juunil 2005 määrusena (EÜ)
nr 1236/2005. Määruses kehtestatakse esimest korda siduv kontroll eri tüüpi vahendite kohta, mida
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tavapäraselt kasutatakse tõsiste inimõiguste rikkumiste korral, kuid mida liikmesriikide kahesuguse kasutusega
sõjaväevarustuse või strateegilise ekspordi nimekirjad ei sisalda.

Selles keelatakse toodete eksport ja import, mis on ette nähtud eesmärgil, mida on võimalik ainult selleks
kasutada, ning nõutakse luba toodete ekspordile ja impordile, mida saab sel eesmärgil kasutada. Määruses
nõutakse, et liikmesriigid esitaksid teavet ja koostaksid raporteid selle eeskirjade kohaldamise kohta. Nagu
öeldud, on 2005. aasta määrus märkimisväärne areng kõige põhilisemate inimõiguste – nimelt õigus elule
ja inimväärikusele, mis on Euroopa Liidu põhiõiguste harta nagu ka rahvusvaheliste inimõiguste, sealhulgas
ÜRO ja Euroopa Nõukogu, õigusaktide ja konventsioonide keskmes – kaitsmisel.

Määruse jõustumise kiitsid heaks inimõiguste organisatsioonid ja, nagu on juba mainitud, tervitas ÜRO
piinamisküsimuste eriraportöör määrust olulise pöördepunktina võitluses piinamise vastu ja eeskujuna,
mida võiksid järgida teiste piirkondade riigid.

Siiski, head kolleegid, mis kasu on sellist tüüpi määrusest, kui seda nõuetekohaselt ei rakendata? Lisaks,
kuidas üldse saame teada, kas seda nõuetekohaselt rakendatakse, kui liikmesriigid, kes vastutavad selle
rakendamise eest, ei anna aru oma tulemuste kohta, nagu määruses on nõutud?

Tegelikult on äärmiselt pettumust valmistav teada saada, et ainult seitse riiki on edastanud teabe oma otsuste
kohta anda nimetatud esemetele luba ning mõned raportid sisaldavad isegi ebapiisavat teavet, mis ei võimalda
olukorda nõuetekohaselt hinnata. Me ei saa jätkuvalt leppida sellega, et ELi liikmesriigid annavad loa või
pigistavad silma kinni esemete puhul, mille tootmine või millega rahvusvaheline kauplemine on määrusega
keelatud või kontrollitud.

Esiteks tuleb liikmesriikidelt nõuda selgesõnaliselt oma kohustuste täielikku täitmist, nagu on sätestatud
määruses, ning viivitamatut iga-aastaste avalike tegevusaruannete esitamist koos üksikasjaliku teabega, mis
võimaldab asjakohast avalikkuse kontrolli. Raportid peavad minimaalselt sisaldama järgmisi üksikasju:
ekspordi- ja impordilubade saamiseks esitatud taotluste arv, esemed ja sihtriigid iga taotluse kohta ning
tehtud otsused iga juhtumi puhul või aruanne tegevusetuse kohta, kui see on nii.

Samuti oleks huvitav teada rohkem selle kohta, milliseid meetmeid on võetud või kehtestatud määruse
rikkumiste puhul kaubanduses tegutsejate puhul, sest kui puudub sobiv karistus, esineb ilmselgelt määruse
mittetäitmist. Lõpetuseks on põhjust ajakohastada ja võtta kasutusele regulaarsemaid menetlusi määruse ja
eelkõige selle lisade läbivaatamiseks.

Head kolleegid! Määrus on tõestus selle kohta, et inimõiguste kaitse võib eeldada teatavate toodetega
kauplemise keeldu või piirangut. Vabakaubandus ei ole kindlasti aktsepteeritav surmavate või piinamiseks
kasutatavate vahendite puhul. Peame seega määrust tõsiselt rakendama, et see võiks olla eeskuju, mis ta pidi
olema Euroopa Liidu ja ka teiste riikide jaoks väljaspool Euroopa Liitu.

Catherine Ashton, komisjoni asepresident / kõrge esindaja. – Austatud juhataja! Mul on äärmiselt hea meel, et
mul on võimalus kõneleda siin täiskogul inimõigustest. Mitmetel juhtudel on täiskogu maininud oma
pühendumist sellele teemale. See on pühendumine, mida ma täielikult jagan.

Euroopa Liidu jaoks on inimõigused olulised. Need pesitsevad meie identiteedi ja kogu maailmas meie
tegevuse keskmes. Meie enda ajalugu inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi juurutamises 27 liikmesriigis
on edulugu ja inspiratsiooniallikas teistele. Seega on loogiline, et oleme välja töötanud tugeva kogumi
mehhanisme nende väärtuste edendamiseks eri kontekstides, nagu raportis inimõiguste ja demokraatia kohta
maailmas sätestatakse.

Toon näiteks, et oleme viimase 18 kuu jooksul rahastanud 900 valitsusvälist organisatsiooni 235 euro
ulatuses 100 riigis. See töö on äärmiselt oluline ja peab jätkuma.

Me ei ole aga ainus osaleja ning meie majanduslik ja poliitiline edulugu ei ole ainuke. Seega peame maailma
muutudes veenduma, et küsime endilt, mida saaksime paremini teha.

Ehkki inimõigused on universaalsed, ei toimi kõigile sobiv ühtne lähenemine. See ei tähenda, et peaksime
muutma sõnumit inimõiguste olulisuse kohta, kuid on võimalik olla targem selle edastamise viisides. Oleme
edukaimad, kui läheneme inimõiguste küsimusele keskendunud ja realistlikul viisil. Peame suunama oma
jõupingutused, käsitledes iga juhtumit üksikasjaliku arusaama alusel vastava riigi kohta.

Vajame ka teravamat tähelepanu tulemustele. Siinse täiskogu varasemates resolutsioonides on nõutud
rohkem teavet, et hinnata paremini meie poliitika tõhusust. Jagan teie muret. Peame hindama oma jõupingutusi
tulemuste alusel, isegi kui meie panus inimõiguste olukordade parandamiseks on pikaajaline investeering.
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Inimõiguste allkomisjoni ja selle esimehe Heidi Hautala töö inimõiguste kaitsjate puhul on selle kohta
äärmiselt hea näide ning tervitan väga raportit ja selle tulemusi ning avaldan lugupidamist neile, kes sellega
on nii kõvasti vaeva näinud.

Lubage mul käsitleda mõnda konkreetset aspekti, väljendades selgelt, et jätkan kodanikuühiskonna osalejate
ja inimõiguste kaitsjatega kohtumist nii Brüsselis kui ka välismaal, nagu olen teinud Gazas, Hiinas ja viimati
Brüsselis. Eeldan, et kolleegid delegatsioonides ja siin Brüsselis teevad sama.

Hea näide targast ja hästi korraldatud tegevusest on meie töö Rooma statuudi ratifitseerimise edendamiseks
enne selle aasta Kampala konverentsi. Oleme töötanud konkreetsete riikidega, pakkudes ELi toetust
delegatsiooni ja peakorteri tasanditel, töötades koos liikmesriikide ja ELi eesistujariigiga.

Nimetamaks vaid ühte edulugu, kui külastasin eelmisel kuul Seišelle, arutasin mitmeid valdkondi, milles
nemad ja EL saaksid meie koostööd tugevdada, mille seas oli piraatlus peamine prioriteet. Tõstatasin ka
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu küsimuse ning julgustasin president James Micheli esitama parlamendile
ratifitseerimiseelnõu. Pärast naasmist Brüsselisse, oli mul hea meel saada kiri, mis kinnitas, et valitsus on
protsessi algatanud.

Vaadates tulevikku, tahan näha, mida saaksime veel teha surmanuhtluse toetamiseks kogu maailmas. Tahan
kinnitada siinsele täiskogule, et surmanuhtluse kaotamine on minu jaoks isiklik prioriteet. Tahan olla kindel,
et töö edeneb nii kahepoolselt kui ka mitmepoolsetel foorumitel alates ÜROga septembris.

Nagu siinne täiskogu teab, on Lissaboni lepingu lubadus sidusam, järjekindlam ja seega tõhusam ELi
välispoliitika. See on ka võimalus tööks inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi valdkonnas. Viimased jooksevad
hõbelindina läbi kõigest, mida me väljaspool teeme. Välisteenistus, juhul kui see paigas on, annab meile
võimaluse oma potentsiaali realiseerimiseks ja tugevdab meie võimet rääkida ühel häälel. Oma integreeritud
struktuuriga peaks uus teenistus aitama tagada, et inimõiguste küsimusi peegeldatakse mis tahes välistegevuse
valdkonnas, sealhulgas ÜJKP, areng ja kaubandus.

Sellega seoses lubage mul viidata suulisele küsimusele piinamisvahenditega kauplemise kohta. EL võtab oma
kohustusi seoses võitlusega piinamise vastu väga tõsiselt. Mis tahes puudujääke määruse (EÜ) nr 1236/2005
juures tuleb käsitleda ja seda ka tehakse. Oleme seetõttu kutsunud Amnesty Internationali ja Omega Research
Foundationi esitama koos meie liikmesriikidega oma tulemusi regulatiivkomitee koosolekul, mis toimub
selle kuu lõpus.

Peame inimõiguste alal – nagu ka teistest valdkondades – koostööd tegema. Vajame liikmesriikide, siinse
täiskogu ja teiste ELi institutsioonide jätkuvat pühendumist. Peame vaatama läbi töö, mida teeme regulaarselt,
ning veenduma, et kasutame kõiki olemasolevaid vahendeid maksimaalselt – alates inimõigustealastest
dialoogidest ELi suunisteni, demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendist meie kahepoolse abi
ja meetmeteni mitmepoolsetel foorumitel.

Meie üldise ELi inimõiguste strateegia läbivaatamine võiks olla kasulik ning kavatsen käivitada
konsulteerimisprotsessi, et teavitada uue inimõiguste strateegia väljatöötamisest sel aastal.

Austatud liikmed! Kallid sõbrad! Eleanor Roosevelt ütles: „Parem süüdata küünal, kui needa pimedust.” Sama
kehtib ka meie inimõiguste poliitika kohta. Meil on Euroopa Liidus palju vahendeid, mis aitavad maailmast
parema koha teha. Peame neid paremini mobiliseerima ja ühendama. Just seda tahan ma teha, viia
maksimumini uue Lissaboni süsteemi ja loota jätkuvalt teie olulisele toetusele.

László Tőkés, fraktsiooni PPE nimel. – Austatud juhataja! Fraktsiooni PPE variraportöörina ning ka oma
fraktsiooni koordinaatorina inimõiguste allkomisjonis tahaksin esmalt tänada Heidi Hautalat suurepärase
töö eest selle raporti puhul! Nagu aprillis toimunud inimõiguste allkomisjoni hääletusest oli näha, toetavad
eri fraktsioonid ulatuslikult raportit, sest inimõiguste kaitse küsimus on jätkuvalt meie kõigi ühine huvi.
Jõudsime heade kompromissideni, võttes arvesse eri seisukohti.

EL on juba töötanud välja väga väärtuslikke mehhanisme ja vahendeid, mistõttu – nagu olen varasematel
aruteludel juba rõhutanud – peame veenduma, et saavutame olemasolevate suuniste parema rakendamise
koos olemasoleva poliitika hindamisega, arendades tõhusamat kaitset.

Lõpetuseks julgustan tungivalt liikmesriike näitama üles tugevamat poliitilist tahet inimõiguste kaitsjate
tegevuse toetamisel, nagu raportis rõhutatakse. Lissaboni lepingu kehtides on oluline, et inimõiguste kaitsjate
kaitse ja julgeolek muudetaks prioriteetseks küsimuseks ELi suhetes kolmandate riikidega ning integreeritaks
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kõikidel liidu välispoliitika tasanditel, et suurendada ELi inimõiguste toetamise sidusust, tõhusust ja
usaldusväärsust.

Véronique De Keyser, fraktsiooni S&D nimel. – (FR) Austatud juhataja! Euroopa Liit annab meid
ümbritsevatele riikidele palju lootust, sest see kaitseb jätkuvalt inimõigusi. Siiski saab see lootus liiga sageli
pettumuse osaliseks, sest meie õilsaid kõnesid toetavad vähesed konkreetsed tulemused. Teame, et inimõigusi
ei kehtestata jõuga ning üksnes järk-järgult ja järjekindla poliitika abil, mis toetub kodanikuühiskonnale ja
tärkavatele demokraatlikele jõududele, saame inimõigusi maailmas muuta, eriti kui poliitilised režiimid on
korrumpeerunud või diktaatorlikud.

Euroopa on võtnud kasutusele suurepärase vahendi, nimelt valimiste jälgimise vahend demokraatlike
institutsioonide ja inimõiguste büroo raames. Siiski märkavad need meie seast, kes osalevad valimiste
jälgimisel, et liiga paljudel juhtudel kuulutatakse valimised suures osas puudulikuks või pettuseks, ilma et
see tooks ilmtingimata kaasa koordineeritud või kuuldava nõukogu või Euroopa poliitika reaktsiooni.

Lõpetuseks, kui poliitikud panevad toime pettusi, hoiavad nad valimisjärgsel perioodil madalat profiili ning
suruvad elanikkonda üsna karmilt alla. See läheb lõpuks mööda ja – üsna paradoksaalselt – lõppude lõpuks
kasutame seadustamisel korrumpeerunud kurnatud režiimide abi, mis on tegelikult meie vahendite halb
mõju.

Seega, austatud kõrgem esindaja, kordan, et toetame kõnealust vahendit, kuid kas kavatsete vastata ka pisut
kuuldavama strateegiaga, juhul kui seisame selliste juhtumitega tõepoolest silmitsi? Ma ei tahtnud näidet
tuua, kuid kahjuks on neid palju.

Metin Kazak, fraktsiooni ALDE nimel. – (BG) See, kuidas piirata ja reguleerida piinamisvahenditega kauplemist
ja ebainimlikku karistamist on probleem, mis tekitab muret mitmes parlamendikomisjonis. Liberaalina usun
kindlalt, et ei ole võimalik luua nõuetekohaseid partnerlusel põhinevaid kaubandus- ja majandussuhteid,
kui eiratakse inimõigusi ja -vabadusi.

Mis on mõlema komisjoni mureallikas? Piinamiseks kasutatavate vahendite nimekiri ei ole üksikasjalik.
Lisaks viimase ajakohastamisele tuleb koostada ka üksikasjalik nimekiri, mille aluseks on selged kriteeriumid,
viidates kaupadele, mis tuleb kindlasti keelata, ja nendele, mille levikut peavad kontrollima komisjonid.
Mitmed liikmesriigid ei ole esitanud iga-aastaseid aruandeid selle kohta, kuidas nad täidavad määruse raames
oma kohustusi. Teised riigid ei ole esitanud teavet sanktsioonide jõustamise kohta määruse sätete rikkumise
puhul.

Isegi kui seni on esinenud poliitilise tahte puudumine, ei ole endiselt vabandust kaubandusega seotud
kohustuste täitmata jätmiseks. Kasutame seetõttu resolutsiooni, mille koostasime, et nõuda, et komisjon
avaldaks piinamisvahenditega kauplemise kohta üksikasjaliku aruande. Euroopa Parlament ootab jõulisemaid
meetmeid nii selliste kaupade tootmise ja levitamise kontrollimiseks kui ka rahvusvahelise kaubanduse
reguleerimiseks, mis on oluline osa meie kohustusest austada inimõigusi.

Barbara Lochbihler, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Lugupeetud paruness Ashton!
ELi sätestatud poliitika on võidelda piinamise vastu kogu maailmas ning selles osas tehakse palju, rakendades
ELi piinamisvastaseid suuniseid ja ELi ekspordikeeldu piinamisvahenditele.

Siiski oli vaja valitsusvälise organisatsiooni raportit, et juhtida komisjoni ja parlamendi tähelepanu
ekspordikeelu puudustele, mis tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kuidas saame seda teha? Resolutsioon sisaldab
palju ettepanekuid, mille üle homme hääletame. Siiski on täiesti arusaamatu, et resolutsioonis ei nimetata
üksikuid ELi liikmesriike, kes kas ei ole aruannet esitanud või kelle puhul on tõestatud ekspordikeelu
rikkumine.

Oma praeguses ELi inimõiguste raportis ütleb paruness Ashton, et väljaspool ELi asuvad riigid jälgivad üha
enam, kuidas EL rakendab inimõiguste kaitseks standardeid. Seda on vaja teha ja see on ka üsna mõistetav.
Peame omama järjekindlat ja enesekriitilist inimõiguste poliitikat ning kui tahame säilitada usaldusväärsuse,
ei tohi poliitika esmane eesmärk olla oma piirkonna heas valguses näitamine.

Charles Tannock, fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Ajalugu on meile õpetanud, et tavaliselt on
kõige kõrgemate inimõiguste standarditega riigid ka kõige jõukamad ja rahumeelsemad. Seega peaksime
olema uhked selle üle, mida EL on selles osas saavutanud, kuid need saavutused sunnivad meid kahekordistama
oma jõupingutusi inimõiguste edendamisel kogu maailmas.
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Seisame hetkel silmitsi paljude tohutute näidetega inimõiguste ohjeldamatu eiramise kohta. Võtame näiteks
Iraani, kus abielurikkujaid, homoseksuaale, usuvähemusi, poliitilisi dissidente ja isegi alaealisi regulaarselt
hukatakse. Vaadakem Põhja-Koread, kus isolatsioon tähendab, et võime üksnes aimata, milline kohutav
väärkohtlemine nende koonduslaagrites tegelikult toimub, eelkõige nende puhul, kes üritavad põgeneda
sellest julmast stalinistlikust luupainajast! Mõelgem Burmale, kus sõjaväehunta terroriseerib elanikkonda,
ja Venezuelale, mille juht Hugo Chávez on süstemaatiliselt lämmatanud poliitilisi erimeelsusi ja vaigistanud
meediat.

Kodule lähemale tulles rõhutab eelmisel aastal Sahharovi auhinna andmine Venemaa inimõiguste kaitsjatele
meie muret riigi pärast, kus endiselt valitseb karistamatus, eelkõige mõrvatud ajakirjanike uurimise puhul.
Ning mida teeb sõjavägi tegelikult Põhja-Kaukaasias? Tegelikult me ei tea seda!

Loomulikult ei saa ega tohi inimõigused olla ainuke otsustaja ELi suhete kohta kolmandate riikidega. Näiteks
on Hiina Rahvavabariigil ELiga üha arenevad majanduslikud ja strateegilised suhteid, kuid see riik surub
jätkuvalt julmalt alla põhiõigusi ja tsenseerib isegi internetti. Meil on sarnaseid seoseid Saudi-Araabiaga, kus
alkohoolikutel päid maha raiutakse, ning Pakistaniga, kus Ahmadiyya moslemeid põlastatakse.

Peame olema realistlikud selles, mida tegelikult saavutada suudame, kuid me ei tohiks kunagi lakata püüdmast
veenda teisi oma demokraatlike väärtuste eelistest, mis on meid nii hästi teeninud ning mis on tsiviliseeritud
ühiskonna üldine tunnus. Üksnes piinamiseks kasutatavate vahenditega kauplemise keelamine on üks väga
kasulik meede, mida EL saab võtta, et näidata, et suhtume tõepoolest sellesse küsimusse väga tõsiselt.

Marie-Christine Vergiat, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (FR) Austatud juhataja! Inimõiguste kaitsjaid
tunnustatakse eelkõige selle tõttu, mida nad teevad. Nad on kõik need mehed ja naised, kes võitlevad kogu
maailmas oma elu sageli suurde ohtu seades, et rakendada, teenida ja kaitsta kõiki ÜRO inimõiguste
ülddeklaratsioonis ja seda täiendavates tekstides sätestatud õigusi.

Nõustun täielikult selle raporti lausega. Jah, meie arusaam inimõigustest peab olema sama nagu ÜRO-l, mis
tähendab, et peame kaitsma universaalset ja jagamatut inimõiguste mõistet. Universaalne tähendab kogu
maailmas ning jagamatu tähendab, et kõiki inimõigusi tuleb kaitsta võrdselt neid omavahel vastandamata,
sõltumata sellest, kas kõne all on kodaniku- ja poliitilised õigused, majandus- ja sotsiaalsed õigused või
keskkonna- ja kultuuriõigused.

Euroopa Liit on selles valdkonnas rakendanud mitmeid vahendeid ja mul on hea meel, et neid uuritakse
hoolikalt raportis, sealhulgas parlamendi selle valdkonna uue pädevuse valguses. Tahaksin seega tänada
Heidi Hautalat raporti kvaliteedi ja meie koostöö eest!

Raport on Euroopa Liidu poliitika suhtes üsna kriitiline. Me kõik teame, et kõnede pidamise ja meetmete
võtmise vahel on veel palju tööd teha. Liiga sageli seatakse majandus- ja diplomaatilised huvid inimõigustest
ettepoole ning viimaste kaitsjad on sellise ebaselguse esimesed ohvrid. Euroopa Liidu poliitika – nagu ka
selle liikmesriikide oma – varieerub sageli sõltuvalt asjaoludest. Minusuguse inimõiguste aktivisti jaoks on
see talumatu!

Raportiga esitame lisaks igasuguse inimõiguste kaitsjate kannatatava vägivalla hukkamõistmisele ka mõned
tegevuskavad, mida peame kehtestama sammhaaval, et Euroopa Liit võiks tugevdada oma usaldusväärsust
küsimusi mis tahes viisil ekspluateerimata.

Jah, lugupeetud kõrge esindaja, meil on selles valdkonnas palju teha. Seda näitas eelmine arutelu, nagu näitab
ka homne pärastlõunane arutelu Liibüas ja poliitika, mille mõned Euroopa riigid võtavad vastu
piinamisvahendite müügi kohta.

David Campbell Bannerman, fraktsiooni EFD nimel. – Austatud juhataja! Mul ei ole kahtlustki, et kõik me
siin pooldame inimõigusi. Tõepoolest pärinevad paljud neist Inglise seaduste parimatest traditsioonidest,
näiteks 1215. aasta Magna Carta, millega keelustati omavoliline vangistamine, ning Briti juristide töö, kes
kirjutasid suure osa Euroopa inimõiguste konventsioonist pärast sõda.

Näib aga, et inimõiguste tähtsa küsimuse on nüüd üle võtnud ahned juristid ja poliitlitilised oportunistid.
Ühendkuningriigist üle vee, siin Strasbourgis, asub Euroopa Inimõiguste Kohus. Nüüd on viimane Ministrite
Komitee otsustanud, et Suurbritannia peab lõpetama keelu lubada vangidel hääletada, sest see rikub vangide
inimõigusi.

Kas inimõigused ei ole aga ette nähtud korralike seaduskuulekate kodanike ning mitte terroristide,
kaaperdajate, mõrvarite ja seaduserikkujate kaitseks? Kas tõesti on mõne kohtu ülesanne paluda meil,
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poliitikutel, püüda selliste inimeste hääli nagu Ian Huntley – pedofiil, kes mõrvas kaks väikest tüdrukut
Sohamis, minu valimispiirkonnas? Kas on õiglane otsida tema heakskiitu? Kas on õige koputada sarimõrvar
Rose Westi kongiuksele, et tagada tema toetus? Või siis Abu Qatada, Bin Ladeni parem käsi Euroopas? Kelle
poolt tema hääletab? Võib-olla liberaaldemokraatide poolt, sest nemad toetavad seda jama!

Tõsiselt rääkides võib suur kinnipeetavate arv kõigutada piiripealseid hääletusi, eelkõige kohalikul tasandil.
Seega ei tohiks korraline seaduskuulekate kodanike ning mõrvarite ja kurjategijate õigused olla võrdsed. Nad
kaotasid oma õiguse osaleda poliitilises protsessis, kui nad võtsid teiste inimeste elu, teiste inimeste õigused
ja teiste inimeste vara. Kuidas on ohvrite õigustega? Kuidas on inimeste kohustustega, mitte ainult õigustega?
Nagu euro puhulgi, usun, et inimõiguste valuuta väärtus langeb kiiresti. Peame pöörduma tagasi terve
mõistuse juurde!

Nicole Sinclaire (NI). – Austatud juhataja! Nagu raportöör tähelepanu juhib, on igal liikmesriigil ÜRO harta
sätete kohaselt kohustus tagada, et austus inimõiguste vastu on universaalne. Siiski näib, et Euroopa
inimõiguste konventsioonis arvatakse teisiti, sest selles antakse mõnele teiste kulul eriõigused. Eriõigused,
mis antakse näiteks reisijatele, on toonud kaasa selle, et Ühendkuningriigis minu West Midlandsi
valimispiirkonnas on kohalike inimeste õigusi õõnestatud.

Konventsiooni kaitsel saavad nn reisijad ehitada maale, mida meie inimesed on harinud ja jätnud kõrvale
tulevastele põlvkondadele nautimiseks. Seda tuntakse rohelise vööndi maa-alana. Konventsiooni kaitsel
saavad reisijad nautida tervishoiu ja hariduse eriprivileege – teenuseid, mida on järjestikused põlvkonnad
kõrge hinnaga üles ehitanud.

Minu kohalikus kogukonnas peavad kodanikud tuules ja vihmas 24-tunniseid valveid, et tagada, et reisijad
täidavad seaduslikke kohustusi. Nad on valmis tee peale maha viskuma, seades end suurde ohtu, et takistada
veoautode konvoisid vedamast kohale betooni ja asfalti. Need on töökad seaduskuulekad kodanikud, kes
tahavad üksnes kaitsta oma õigusi ja oma perekondade õigusi. Tänu konventsioonile peame nüüd võitlema
õiguste eest Inglismaa maapiirkondade põldudel ja teedel.

Nõustun raportööriga. Peame tunnustama inimõiguste kaitsjaid kus iganes nad viibivad: Iraanis, Gazas,
Küprosel või tänu konventsioonile Inglismaa maapiirkondades. See võib tunduda tühine võrreldes nii paljude
inimeste hädadega maailmas, kuid tahan öelda seda, et inimõigused on ohus igal pool. Õigused, mille eest
nii palju meie maal võideldi, on meie jaoks sama tähtsad kui ükskõik kelle teise jaoks.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Austatud juhataja! Euroopa Parlament ja meie selle liikmetena pöörame suurt
tähelepanu inimõigustele ning vajadusele neid kaitsta. Samuti on see oluline osa rahvusvahelisest poliitikast,
eelkõige nüüd Lissaboni lepingu uute pädevuste ja sätete valguses. Raportööride esitatud raportid on olulised
dokumendid. Siiski ei ole võimalik neid kõiki lühikeses kõnes kommenteerida. Meil on palju partnereid
liidus, nõukogus ja ÜROs ning nende seas need inimesed, kes võitlevad inimõiguste eest või kaitsevad neid.

Esiteks tahaksin tervitada asjaolu, et inimõiguste valdkonnas peetakse dialoogi. See ei too alati kiireid ja häid
tulemusi. See kehtib eriti juhul, kui räägime naabruspoliitika või idapartnerluse riikidest. Minu arvates – ja
see pöördumine on suunatud ka Catherine Ashtonile ja Štefan Fülele – peaksime looma inimõiguste
edendamiseks nii palju algatusi ja meetmeid kui võimalik.

Nõustun sellega, mida kõrgem esindaja ütles, et peaksime olema targemad selles osas, kuidas me oma sõnumit
edastame, ning kõikidele inimõiguste rikkumistele tuleb reageerida kas poliitiliselt või ka majanduslikult.
Peaksime toetama inimõiguste kaitsjaid. Seda mainiti muu hulgas Heidi Hautala raportis. Tahaksin väljendada
lootust, et Sahharovi auhinda, mida Euroopa Liit annab inimõiguste kaitsjatele, hakkavad toetama kõik
Euroopa Liidu institutsioonid, et auhinna saajate võrgustikku saaks paremini kasutada. Hiljuti toimus ELi ja
Venemaa tippkohtumine. Samal ajal protesteerisid meeleavaldajad Venemaal Sankt-Peterburis ja Moskvas
rahvakogunemise õiguse rikkumise vastu. Liit ei reageerinud meeleavaldustele ning nende seas, kes meie
poole pöördusid, oli Sahharovi laureaat.

Loome uut välisteenistust. Võiksime kohe alguses selle määratluses hõlmata kõike, mis puudutab inimõigusi.
See aitab meil kindlasti palju paremini kasutada kõiki vahendeid, mida Euroopa Liit saab selles küsimuses
kasutusele võtta.

Vittorio Prodi (S&D). - (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Asepresident Catherine Ashton! Inimõiguste
kaitsjad mängivad olulist rolli kogu maailmas, seades sageli ohtu oma elu. Inimõiguste austamine on üks
Euroopa Liidu põhiväärtusi ning on alati toetanud selle ülesehitamist. Seetõttu on nüüd oluline pöörata
jätkuvalt tähelepanu nende õiguste järgimisele tervikuna.
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Parlamendi tehtud töö sel teemal on selle tagamisel oluline ja tänan seetõttu raportöör Heidi Hautalat
suurepärase raporti eest, millele Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis lisas
olulise ja konstruktiivse panuse. Peame tegelikult püüdma vaadata kaugemale. Usun, et on tulnud aeg võtta
selge vastutus, teisisõnu hakata käsitlema inimõigusi kompleksse nähtusena; peame püüdma saavutada
õiguste paremat ja ulatuslikumat aktsepteerimist. Olen sügavalt veendunud, austatud juhataja, et põhiõigused
peaksid hõlmama õigust võrdsele juurdepääsule loodusvaradele, veele ja ka toidule, õigusele tervishoiule,
õigusele haridusele ning teabele juurdepääsule.

Lissaboni lepingu jõustudes arvan ka seda, et peame kasutama maksimaalselt ära uut välisteenistust, veendudes,
et see hõlmab organisatsioone ja isikuid, kes on tuntud inimõiguste austamise poolest. Täna hommikul
mainis Catherine Ashton tegelikult Vene Föderatsiooni ja meie asjaajamisi föderatsiooniga selles kontekstis.
Sellised väljakutseid, millega igapäevaselt silmitsi seisame, sageli alahinnatakse. Euroopa Liit saab ja peab
mängima jätkuvalt juhirolli rahvusvahelisel areenil selliste väljakutsete käsitlemisel.

Kristiina Ojuland (ALDE). – (ET) Ma tahaksin alustada ka tänusõnadega leedi Ashtonile, kes on seni seisnud
inimõiguste kaitsel ja ka täna oma sissejuhatavas sõnavõtus võttis väga selge seisukoha. Meie kolleegi Heidi
Hautala koostatud raportis on juhitud tähelepanu väga olulisele aspektile. Nimelt on raportis märgitud, et
inimõiguste klauslit sisaldavad kaubanduslepingud annaksid Euroopa Liidule võimaluse nõuda
kaubandustingimustena inimõiguste austamist.

Et inimõiguste temaatika ei jääks tühjasõnaliseks retoorikaks, peab Euroopa Liit oluliselt suurendama oma
poliitikate sidusust ning suunama ka liikmesriike koordineerima oma poliitikaid kolmandate riikide suhtes.
Meie kasutada on majanduslikud ja kaubanduslikud hoovad, mida saame tingimuslikkust kasutades rakendada
inimõiguste olukorra parandamiseks maailmas. Ühtlustamata poliitikad lubavad inimõigusi mitteaustavatel
riikidel bilateraalsete suhete kaudu üksikute liikmesriikidega oma huvisid ellu viia, hoolimata riikideülesest
pühendumisest inimõiguste kaitsmisele, ning õõnestavad meie ühiseid jõupingutusi.

Ükski riiklik majanduslik erihuvi ei tohi olla tähtsam väärtusest, mida Euroopa Liit tervikuna esindab. Seetõttu
palun, et kõrge esindaja annaks parlamendile ka edaspidi ülevaate, milliseid samme ta näeb ette Euroopa
Liidu liikmesriikide vastavate poliitikate...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtja)

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Lugupeetud Catherine Ashton! Meie sõnumi tark edastamine, nagu te
seda nimetasite, ei tähenda topeltstandardite olemasolu.

On häiriv – ning viitan siinkohal Euroopa Liidule, kuid võib-olla mitte niivõrd Euroopa Parlamendile kui
nõukogule ja komisjonile –, et käsitleme samu probleeme erinevalt. Kui inimõigusi rikutakse riikides, mis
pakuvad suurematele ELi liikmesriikidele ärilisest või majanduslikust vaatenurgast vähem huvi, on inimõigused
nendes riikides meie jaoks täielikuks prioriteediks. Kui inimõigusi rikutakse aga riikides, mis pakuvad liidu
suurimatele riikidele huvi suuräri ja tööstuse vaatenurgast, muutub liidu hääl järsku palju vaiksemaks ja
ebaselgemaks. Need on topeltstandardid, mida tuleks täielikult vältida.

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtja)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Austatud juhataja! Lubage mul esmalt rõhutada, et raport inimõiguste
ja demokraatia kohta maailmas on väga oluline ja kauaoodatud. See hõlmab kõige olulisemaid
inimõigustealaseid küsimusi. Siiski säilib suur probleem, et raportis üksnes kirjeldatakse ELi meetmeid.
Euroopa Parlament on rohkem kui korra väljendanud soovitust, et nõukogu peaks välja töötama näitajad
ja selged sihteesmärgid, mida komisjoni asepresident mainis, et mõõta Euroopa Liidu inimõigustealase
poliitika tõhusust.

Teine küsimus, mida tahaksin täna mainida, on Euroopa Parlamendi juurdepääs nõukogu ja komisjoni
teabele ja asjaomastele dokumentidele, mis on senini olnud piiratud ja vaatamata parlamendi mitmetest
soovitustest selles küsimuses, ei ole olukord paranenud. Lubage tuua näitena inimõigustealased dialoogid,
mida peetakse asjaomaste riikide ametiasutustega! Hiljuti pidas nõukogu inimõigustealase kõnelustevooru
Venemaaga. Oleme väga teadlikud inimõiguste olukorrast Venemaal: ajakirjanike jätkuv tapmine, seadusetuse
õhkkond, valitsuse rangus nn terroristide käsitlemisel Põhja-Kaukaasias jne, aga tahaksime teada järgmist:
milline oli venelaste reaktsioon, kes viibisid inimõigustealasel dialoogil, ning kas nad kavatsevad võtta selles
küsimuses meetmeid? Tean, et mu aeg on läbi, kuid lubage mul öelda, et saan täielikult aru, et inimõigused
kuuluvad ühise välis- ja julgeolekupoliitika alla, kuid inimõigustealased küsimused ei saa siiski olla täiesti
salajased...
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(Istungi juhataja katkestas sõnavõtja)

Richard Howitt (S&D). – Austatud juhataja! Esmalt tahaksin kiita oma sõpra ja kolleegi Heidi Hautalat
raporti eest inimõiguste kaitsjate kohta ja ka suurepärase viisi eest, kuidas ta juhatab meie inimõiguste
allkomisjoni.

Samuti tahan sellel arutelul tervitada iga-aastast inimõiguste aruannet ja vaevanõudvat tööd, mida tehakse
eri tasanditel heas usus Euroopa Liidu inimõigustealaste kohustuste täitmiseks.

Tervitan raportis kajastatud inimõigustealaste dialoogide suurenevat arvu ja olulisust kolmandate riikidega,
kuid dialoogid, nagu ka raport ise, ei saa olla eesmärgid iseenesest.

Tahan seetõttu tunnustada arutelusid, mida kõrgem esindaja Catherine Ashton meiega peab selle kohta,
kuidas inimõigusi integreeritakse ja uude välisteenistusse sisse viiakse. See on oluline proovilepanek selle
kohta, kas võtame öeldut tõsiselt.

Tahan ära märkida, et arutame selliseid ideid nagu horisontaalse inimõigustedirektoraadi loomine,
inimõigustega seotud kohustuste jagamine asekantsleri tasandil, kuid ka inimõiguste büroode pidamine igas
geograafilises direktoraadis ja igas ELi delegatsioonis terves maailmas.

Mõned neist võivad sisalduda õiguslikus otsuses või avalduses, teised võivad saabuda hiljem, ning ma ei taha
aidata kaasa täiendavale viivitusele, kuid nagu siinne parlament õppis, sulgedes inimõiguste allkomisjoni
vaid selleks, et see uuesti ametisse määrata, ei ole inimõiguste süvalaiendamine nii lihtne kui paistab.

Seega, kui kõrgem esindaja võtab kohustuseks inimõiguste süvalaiendamise, olen täiesti kindel, et ta
pühendumine on siiras, kuid nimetades seda hõbelõngaks, mis jookseb läbi uue teenistuse, tahab siinne
parlament teha temaga koostööd, et tagada, et tegemist on lõngaga, mis ei tööta lõdvalt ega kao äärise sisse
ära.

Marietje Schaake (ALDE). – Austatud juhataja! Tahaksin samuti kiita kolleege, kellega koos inimõiguste
valdkonnas töötame. Tegemist on tõeliselt meeldiva koostööga sellisel tähtsal teemal.

Vaevalt saaks olla pakilisemat hetke käsitleda Euroopa kohustusi seoses inimõigustega maailmas. Tahan
üksnes rõhutada, et meie Euroopa Parlamendi liikmetena kõikidest poliitilistest fraktsioonidest algatasime
just kirjaliku avalduse Euroopa inimeste nimel toetamaks Iraani rahvast ja nende nõudmist inimõiguste
järele. Kohtusime just Nazanin Afshin-Jamiga, kes on laste hukkamisele keskendunud inimõiguste juht. See
on üksnes üks meeldetuletus julmadest asjadest, mida inimesed üksteisele teevad, ja tavadest, mis tuleb
kindlasti lõpetada.

Välisteenistus aitab kaasa tõhusamale ja koordineeritumale Euroopa välispoliitikale ning inimõigused väärivad
pidevat tähelepanu integreeritud ulatuslikul viisil. Kahjuks käib meil kurb võistlus geograafiliste piirkondade
vahel, kus on probleemiks nii inimõigustealased rikkumised kui ka horisontaalsed küsimused, näiteks naiste
õigused ja sõnavabadus, mis vajavad tähelepanu, sest neid rikutakse.

Iraani režiim on hea näide kõikide selliste rikkumiste kohta. Iraan on meie poliitilises päevakorras, kuid
rahvusvaheline kogukond on peamiselt hõivatud tuumaväljakutsega. Ükskõik kui raske see on, ei saa me
lubada nullsummamängu inimõiguste vastu. ÜRO ja Euroopa Liit rakendavad sanktsioone, kuid ma ei ole
ilmtingimata optimistlik konkreetsete tulemuste osas, mida viimased kaasa toovad. Elanikkonna jõustamine
ja oma õiguste eest seismine autonoomselt õiguspärastena võib samuti tuua kaasa alt-üles reforme. Riigisisene
vastasseis näib seni Iraani režiimi rohkem kõigutavat kui rahvusvahelised sanktsioonid, mistõttu on see selge
näitaja.

Sel nädalal saab peaaegu üks aasta sellest, kui Iraanis toimusid presidendivalimised, mis märgivad režiimi
uuenenud ja julma murenemise algust oma rahva vastu. Viimase aasta jooksul on režiim võtnud ära
minimaalsed vabadused, mis elanikkonnal veel olid, ning peaaegu vaigistanud opositsiooni. Paljud on
põgenenud ja neil võiks olla võimalus, kui nad toodaks Euroopasse inimõiguste kaitsjate ja dissidentidena.
Neid võiks pidada eeliseks meie poliitika väljatöötamisel, mitte üksnes ohuks või koormaks. Seega tahaksin
teid julgustada, kõrgem esindaja...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtja)

Marek Henryk Migalski (ECR). – (PL) Mul on väga hea meel, et Catherine Ashton on endiselt istungisaalis
ning et ta on meiega koos, sest pean seda huvi ülesnäitamiseks inimõigustealastes küsimustes. On tõsi, et
oleme Euroopas eri geopoliitilistes, sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes, kuid inimõigustealastes küsimustes
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peaksime rääkima ühel häälel sõltumata erinevustest, mis tulenevad meie rahvusest või fraktsioonilisest
kuuluvusest. See on midagi, mis peaks meid ühendama.

Siiski on mõnevõrra kummaline, et me ei suuda kaitsta isegi neid, kellele me auhindu jagame. 2006. aasta
Sahharovi auhinna võitjat Aleksandr Milinkevitšit rünnatakse ja surutakse praegu oma riigis maha. Ka eelmise
aasta Sahharovi auhinna võitjaid Oleg Orlovi ja Ljudmilla Aleksejevat rünnatakse ja nende kodumaa
ametiasutused suruvad neid maha.

Ma pöördun palvega Catherine Ashtoni ja kõigi meie aga peamiselt Catherine Ashtoni poole kõikide
inimõiguste kaitsjate kaitsmise nimel ja eelkõige nende, keda oleme tunnustanud auhindadega.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Sageli edendame inimõigusi, sest peame neid universaalseteks ja millekski,
millele kõikidel inimestel on õigus. Samuti ei saa me lõpetada inimõiguste edendamist üle kogu maailma.
Peaksime siiski meeles pidama, et nõudes tegutsemist inimõiguste nimel riikides, kus neid rikutakse, võtame
ka teatava vastutuse – vastutuse julgete ja heade inimeste saatuse eest, keda nimetame inimõiguste kaitsjateks.

Inimõiguste kaitsjad ise satuvad mõnikord selliste õiguste rikkumiste ohvriteks ja seda juhtub ka siis, kui
nad täidavad parasjagu oma kohustusi. Sellised juhtumid hõlmavad mõrvu, tapmisähvardusi, inimrööve,
omavolilisi arreteerimisi, kinnipidamisi ja piinamist. Meie kohustus on aidata neid, kes seavad ohtu oma
tervise, vabaduse ja elu väärtuste kaitseks, mida tahame muuta universaalselt siduvaks. Me ei saa neid inimesi
hüljata.

Vajame sümboolseid, emotsionaalseid ja moraalseid meetmeid, aga ka konkreetset õiguslikku, poliitilist ja
diplomaatilist meedet. Need küsimused on pakilised, sest inimõiguste kaitsjaid tapetakse. Näiteks arutame
homme Kongo aktivisti Floribent Chebeya Bahizire surma, kes suri mitu päeva tagasi 2. juunil. See toimub
meie endi silme ees.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Austatud juhataja! Viitan sel ühisarutelul resolutsiooni ettepanekule
piinamisvahenditega kauplemise kohta, mille homme vastu võtame. See on võimalus süvendada nõukogu
määrust (EÜ) nr 1236/2005 ja kuigi see on rahvusvaheline näide, peaksime püüdma parandada nii selle
rakendamist kui ka sõnastust.

Seoses selle rakendamisega peaksime õnnitlema seitset liikmesriiki, mis täidavad nõuet esitada iga-aastased
aruanded toodete lubade kohta, ning 12 liikmesriiki, mis võtsid nõutud tähtajaks kasutusele vastava
kriminaalseadustiku. Ülejäänud liikmesriigid peaksid järgima nende eeskuju ja olema selles küsimuses
läbipaistvamad.

Seoses sõnastusega on aeg ajakohastada toodete nimekirja II lisas, millega kauplemine on keelatud, et nendele
sarnase mõjuga tooted, mis on praegu keelatud, lisatakse keelatud toodete nimekirja, mille kohta eesistujariik
Hispaania kuu lõpus ettepaneku teeb. See lõpetaks praeguse olukorra, kus on võimalik kaubelda sama mõjuga
toodetega, sest rangelt võttes on see seaduslik.

ELi rahvusvahelise identiteedi sümboliks peaks olema, et ühtegi Euroopa kaitse- või kahesuguse kasutusega
varustust ei saa kasutada tegevusteks, mis häirivad rahu, stabiilsust ja julgeolekut, ning eelkõige, et neid ei
saa kasutada repressiivsetel eesmärkidel või inimõiguste rikkumisega seotud olukordades, ning meil on selle
tagamiseks hea vahend.

Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Austatud juhataja! Nagu eelmine sõnavõtja, tahaksin rääkida hetkeks
määrusest piinamisvahenditega kauplemise keelustamise kohta. Tänapäeval võime selliseid piinamisvahendeid
näha keskaja ajaloo muuseumites. Neid vaadates käib judin läbi kere, kuid lõppkokkuvõttes ei ole need asjad
ainult minevikus ja ajaloos, need on olemas ka olevikus, sest maailmas esineb piinamist ka praegu, ning
kahjuks leiavad sellised juhtumid aset ka Euroopa Liidu riikides. Sellega seoses on piinamisvahenditega
kauplemise küsimus eriti oluline. Euroopa Liit peaks võitlema mis tahes kujul piinamise vastu.
Piinamisvahenditega kauplemise keeldu tuleks rakendada nii piiravalt kui võimalik.

Püüdlused piinamist õigustada näiteks terrorismivastase meetodina on häirivad. See on kindlasti vale tee,
sest piinamise mõjul tunnistavad inimesed asju, mida nad ei ole teinud ning tõeline toimepanija jääb sageli
karistamata. Seega tahaksin teha üleskutse ja nõuda, et määrust piinamise keelamise kohta Euroopa Liidus
tõesti väga rangelt järgitaks.

Kinga Gál (PPE). – (HU) Inimõiguste kaitsjatele tuleb pöörata erilist tähelepanu ja lisaks lihtsalt tähelepanule
vajavad nad meie praktilist abi tagamaks, et austus ja tähelepanu ei jõua nendeni liiga hilja. Pean oluliseks,
et parlament väljendab nende küsimuste kohta arvamust, ja õnnitlen Heidi Hautalat algatuse ja suurepärase

111Euroopa Parlamendi aruteludET16-06-2010



töö puhul! Kuna raportis tehakse üksikasjalik kokkuvõte vajalikest sammudest, tahaksin üksnes käsitleda
küsimust, mida Euroopa Liit peab tegema, et olla suuteline pakkuma tõhusat ja väga kiiret abi inimõiguste
kaitsjatele, kes seda vajavad. Just kiirus ja tõhusus on need, mis paljudel juhtudel on kõige olulisemad, kui
tahame kaitsta nende tervist või isegi päästa nende elu. Inimõiguste kaitsjate töö toetamine on ainult üks
inimõiguste kaitse aspekt. Seetõttu on oluline, et kui Euroopa välisteenistuse struktuur paika pannakse,
käsitletaks inimõiguste rolli tähtsana ning et eraldi inimõiguste rakendamine oleks selle töö keskmes. See
on midagi, mille Lissaboni leping, nagu ka Catherine Ashton mainis, on võimalikuks muutnud. Nüüd on
teie kord! Teie ülesanne on luua selle teostamiseks praktilised tingimused.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Austatud juhataja! Kui inimesed räägivad inimõigustest, öeldakse
sageli palju ilusaid sõnu. Tegutsemise osas ei ole olukord alati sama. Seega tahaksin jõuliselt toetada neid
parlamendi väiteid ja materjale, mis väga tugevalt juhivad tähelepanu pragmaatilise iseloomuga meetmete
vajadusele liidus. Eriti oluline on toetada inimõiguste kaitsjaid tõhusamalt, kui oleme seda seni teinud. Meil
on nende julgete inimeste ees teatavad kohustused. Seoses sellega tahaksin küsida Catherine Ashtonilt kaks
konkreetset küsimust, sest mulle tundub, et see on oluline teema.

Hetkel töötatakse liidus ELi viisaeeskirja väljatöötamise nimel. See on väljatöötamisel. Seoses sellega tahaksin
küsida, kas eeskirjas reguleeritakse viisade väljastamise küsimust inimõiguste kaitsjatele olukordades, kus
nende elu on ohus?

Praegu luuakse liidu esindusi. Kas nendes uutes esindustes on juba kontaktisikud, kes tegelevad...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtja)

Jacek Protasiewicz (PPE). – (PL) Lubage mul alustuseks tänada Heidi Hautalat ja õnnitleda teda raporti
puhul! Samuti tervitan sel arutelul Catherine Ashtoni sõnavõttu, kes ütles, et inimõiguste jälgimise küsimus
on ja jääb Euroopa välispoliitika keskmesse.

Mind häirib siiski meie ühenduse passiivsus ajal, kui neid õigusi tegelikult rikutakse, eelkõige kui see juhtub
meile lähedalasuvates riikides, nagu juhtus hiljuti näiteks Venemaal ning samuti viimasel ajal Valgevenes.
Lubage mul teile meelde tuletada, et Valgevenes kehtib endiselt surmanuhtlus! Poliitilistele oponentidele
antakse pikaaegsed vanglakaristused ning kodanike töö tulemuseks ühiskonnas iseseisvate valitsusväliste
organisatsioonide nimel on ametiasutuste korraldatav tagakiusamine, mis toimub sõltumata ametlikust
dialoogist, mis on käinud Valgevene ametiasutuste ja Euroopa Komisjoni vahel üle aasta just sel teemal –
inimõiguste järgimise teemal.

Meie poliitika, nagu on selgesti näha, peab olema tõhusam ja eelkõige peab Catherine Ashton reageerima
kiiresti ja otsustavalt, eriti kui teised ELi institutsioonid seda ei tee, nagu on juhtunud praeguse Hispaania
eesistumise ajal, mis on kahjuks olnud inimõiguste osas väga passiivne.

Homme hääletame resolutsiooni ELi ja Venemaa tippkohtumise üle ning loodan, et resolutsioon sisaldab
konkreetsemat viidet hiljutistele ebameeldivatele sündmustele Venemaal, kuid Valgevene puhul sõnadest
nüüd enam ei piisa. Peame kasutama meie idapartnerluse antud vahendeid ning ka teisi rahalise ja majandusliku
iseloomuga...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtja)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). – (PL) Austatud juhataja! Alustan tänades Heidi Hautalat raporti eest, mis
on nii üksikasjalik kui ka ulatuslik. Olen nõus, et Euroopa Liidu positsioon inimõiguste eest võitlejate kaitsjana
maailmas on tihedalt seotud liidu inimõiguste austamise ja põhivabaduste seesmise põhimõttega. Seega
toetan seda, mis on raportis öeldud kohalike kontaktisikute ametisse määramise kohta Euroopa missioonidel.
Lisaks nõustun soovitusega seoses inimõigustealase olukorra hindamise kohta kolmandates riikides.
Inimõiguste hindamine on äärmiselt oluline riikide puhul, millel on ELiga kaubandussuhteid. Sanktsioonide
kohaldamise olulisust kolmandatele riikidele, mis panevad toime tõsiseid inimõiguste rikkumisi, tuleks
käsitleda sihikindlamalt.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Euroopa Liit on kahtlemata maailmas juhtival kohal inimõiguste
kaitsmise valdkonnas, mis on oluline demokraatia osa. See tähendab siiski, et meil on maailma ees palju
kohustusi.

Inimõiguste kaitsjad kannatavad tagakiusamise, türannia ja sageli ka füüsilise vägivalla all, mistõttu on mul
hea meel, et Heidi Haitala on esitanud raporti sellisel kujul. Oleksime pidanud selles valdkonnas pärast
Lissaboni lepingu vastuvõtmist võtmerolli mängima, eelkõige ELi esindajate kaudu kolmandates riikides.
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Seni ei ole me absoluutselt suutnud seda saavutada ja peaksime seega võtma kasutusele kõik vahendid uute
volituste raames, et jälgida inimõigustealast olukorda ja toetada inimõiguste kaitsjaid. Igas riigis, kus on
komisjoni büroo, tuleks ametisse määrata kvalifitseeritud poliitilised esindajad, kelle prioriteetne valdkond
oleks inimõigused ja demokraatia. Sooviksin raportööri veel kord tänada!

Charles Goerens (ALDE). – (FR) Austatud juhataja! Kui tahame, et meid kuuldaks väljaspool Euroopa Liitu
selles inimõiguste austamise küsimuses, püüdkem esmalt seista kodus kriitikast kõrgemal!

Euroopa Liit on otsustanud ühineda Euroopa inimõiguste konventsiooniga liiduna. See võimas sümboolne
žest peegeldab loodetavasti 27 riigi tahet ühtlustuda üha enam kohustuste austamise valdkonnas, mille toob
kaasa Euroopa Nõukogu liikmeks olemine.

Minu vaatenurgast tähendab see, et 27 riiki peaksid võtma kohustuseks austada kõiki Strasbourgi Inimõiguste
Kohtu otsuseid. Lugupeetud kõrgem esindaja, kas oleksite valmis panema kõiki Euroopa Liidu liikmesriike
nõustuma nüüdsest alates austama igat Inimõiguste Kohtu otsust ja konsulteerima nende osas meie
parlamendiga? See aitaks lõpetada huvitava käitumise, mille tagajärjel peame loengut ülejäänud maailmale,
unustades enda kohustused, kusjuures ülejäänud maailm on eelkõige kakskümmend-midagi riiki, mis ei ole
Euroopa Liidu liikmed…

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtja)

Catherine Grèze (Verts/ALE). – (FR) Austatud juhataja! Tahaksin kõigepealt tänada Heidi Hautalat
suurepärase raporti eest, mille ta on esitanud. Oma raportis rõhutab ta vahendeid, mis Euroopa Liidul on
inimõiguste kaitsmiseks, ning eelkõige ühte vahendit, mis tundub mulle väga oluline, nimelt inimõigusi
käsitlevat klausel igas kaubanduslepingus.

Täna tahaksin rääkida 28. juunist. See on tseremoonia kuupäev, mil – mõne päeva pärast – mälestame
riigipöörde esimest aastapäeva Hondurases. See on tseremoonia, mis leiab aset Hondurase rahva suurte
kannatuste ajal, sest alates valimistest, mis tõi võimule Porfirio Lobo, on vägivald jätkunud: vägivald naiste
vastu, vägivald inimõiguste kaitsjate vastu ja vägivald ajakirjanike vastu, kellest mitmed on tapetud.

Täna on Lõuna-Ameerika Riikide Liit vaatamata protestidele vastu Euroopa Liidule ja Ameerika Ühendriikidele,
mis kavatsevad jätkata kaubandustegevusi justkui midagi ei oleks juhtunud. Tahaksin kutsuda Euroopa Liitu
üles olema valvas ja kasutama vahendeid...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtja)

Gerard Batten (EFD). – Austatud juhataja! Lugupeetud paruness Ashton! Euroopa Liidus toimub inimõiguste
väärkohtlemine, mille osas saame loodetavasti midagi ette võtta, sest see on üsna spetsiifiline.

Ma sooviksin juhtida teie tähelepanu tingimustele Kreeka Korydallose vanglas. See on ainuke vangla Kreekas,
kus välisriigi kodanikke uurimisvangistuses hoitakse. Briti kodanikud, kes antakse Kreekale välja, satuvad
peaaegu vältimatult Korydallosesse.

Andrew Symeou, üks minu valijatest, veetis 11 kuud Korydalloses kohtumenetlust oodates. Praegu on ta
kautsjoni vastu vabaduses, kuid minu teada ootab veel kuute Briti kodanikku väljasaatmine ja peaaegu
vältimatu sealne vangistus.

Võib-olla teate, et Korydallose on ülemaailmselt hukka mõistnud sellised organisatsioonid nagu Amnesty
International ja Fair Trials Abroad kui ühe maailma halvimate tingimustega vangla. See rikub selgelt Euroopa
inimõiguste konventsiooni artiklit 3.

Kas nõustute minuga, et...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtja)

Catherine Ashton, komisjoni asepresident / liidu välisasjade kõrge esindaja. – Austatud juhataja! Nendele
parlamendiliikmetele, kellel ei õnnestunud oma sõnavõttu lõpetada, ütlen, et loomulikult on mul alati hea
meel, kui Euroopa Parlamendi liikmed minuga ühendust võtavad, et konkreetsed teemad tõstatada.

Tahan lihtsalt kokkuvõttes öelda vähemalt osale sellest, et tervitan väga võimalust, mis meil on olnud tänaseks
aruteluks. Mõnikord võtavad pakilised asjad meie töö olulise osa üle ja usun, et siinne parlament mängib
kriitilist rolli, et tagada, et jääme truuks oma põhiväärtustele, mis on sätestatud Lissaboni lepingus, ning
tsiteerin: „inimväärikuse asutamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine,

113Euroopa Parlamendi aruteludET16-06-2010



kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine”. Need on omamoodi märksõnad
välisteenistuse jaoks, nagu need peaksid olema märksõnad kõige jaoks, mida me teeme Euroopa Liidu ja
liikmesriikidena.

Mitmed austatud parlamendiliikmed on rääkinud inimõiguste kaitsjatest ja viimastega dialoogi pidamise
jätkamise olulisusest. Olen juba selgitanud, et kui saame, töötame selle nimel, et kohtuda inimõiguste
kaitsjatega igal pool maailmas, kus ma reisin, ja tõepoolest kutsuda inimõiguste kaitsjad Brüsselisse oma
kontorisse. Kohtusin hiljuti naistega Afganistanist, et rääkida nende konkreetsetest muredest. Jätkame sellega
ka edaspidi. See on oluline osa sellest, kuidas välisteenistus peaks toimima.

Tean, et Véronique De Keyser ei saa praegu siin olla, kuid võtan väga arvesse tema ootust valimiste jälgimise
kohta. Peame vaatama üle sidusama strateegia kehtestamise, nii valimismissioonideks valmistumise mõttes
kui ka viimaste järelmeetmete parema järelevalve osas. Tema töö järelevalve osas Sudaanis läheb hästi kokku
viisiga, kuidas tahan sellega jätkata, kui teenistus toimib, et hakkaksime paremini tegema oma tööd ning
kasutama teavet ja teadmisi tõhusamalt.

Samuti olen kirjeldanud, et inimõigused peavad olema niidiks, mis seob meid kõikides meie suhetes. Need
on olulised väärtused, mida tuleb järjekindlalt kohaldada inimestele igal pool, kuid peame olema veendunud,
et saame aru, mida need tähendavad ja kuidas peaksime nende rakendamisele lähenema. Küsimus ei ole
eriõigustes; küsimus on selles, et võimaldada inimestele juurdepääsu õigustele, millele neil on õigus. See
tähendab mõnikord, et peame jälgima, kuidas inimesi kõige paremini toetada. Austatud parlamendiliikmed,
kes on nagu ka mina töötanud puuetega inimeste valdkonnas, teavad, et puuetega inimeste juurdepääs
inimõigustele eeldab, et teeksime positiivseid muutusi. Mõnikord on see tõsi teistes maailma osades ja ka
teistes kogukondades, kuid vajame ka järjekindluse taset, millele mitmed austatud parlamendiliikmed on
tähelepanu pööranud.

Avalduses poliitilise aruandekohustuse kohta, mis on osa sellest, mida teeme välisteenistusega edasi liikudes,
olen ette näinud teabevahetuse tugevdamist ja juurdepääsu dokumentidele, mis loodetavasti aitab austatud
parlamendiliikmeid mõnede märkuste osas, mis selle kohta tehtud on.

Pean struktuuride osas läbirääkimisi, kuid ma ei kavatse lubada struktuure, mis tegelikult takistavad meil
käsitleda inimõigusi nii tõhusalt, kui ma tahaksin. Tagame, et inimõigused on kõikide delegatsioonide töö
osa, kuid usun, et see on osa sellest, mida kõik peaksid tegema. See ei ole hõbelõng, kui asetame selle lihtsalt
inimõiguste nimelisse kasti ja paneme nurka seisma. Liiga sageli näen organisatsioone seda tegemas ja ma
ei kavatse seda teha välisteenistusega. See peab olema selge osa kõigest, mida ma teen, ja kõigest, mida asjaga
seotud inimesed teevad.

Janusz Władysław Zemke, tahan lihtsalt puudutada teie märkust viisaeeskirja kohta. Komisjon esitas tõepoolest
ettepaneku, millega saaks teostada seda, mida tahate. Kahjuks ei ole me leidnud kõikide liikmesriikide
poolehoidu. Oleksime tänulikud igasuguse lobitöö eest, mida Euroopa Parlament saab liikmesriikide seas
teha. Töötame selle läbiviimisega, aga peame saama kõik liikmesriigid nõusse, mistõttu loodan, et kaalute
pakkumist meid sellega aidata.

See on oluline eesmärk seoses liitumisega Euroopa inimõiguste konventsiooniga, kindlasti aga Lissaboni
lepingu raames, ja mul on hea meel, et meil on volitused selle rakendamiseks. Seda tehakse aga paralleelselt
üksikute liikmesriikide liikmelisusega seoses meie kohustustega.

Lõpetuseks tänan teid veel kord selle olulise arutelu eest! Olen eelkõige üles märkinud tehtud olulised
märkused, mis aitavad mul tulevikus orienteeruda ja kiidan veel kord inimõiguste komisjoni tehtud töö eest.

Heidi Hautala, raportöör. – Austatud juhataja! Tahaksin tänada kõiki selle äärmiselt huvitava arvamuste
vahetuse eest, mis minu arvates pani hea aluse ka meie koostööle kõrgema esindajaga parlamendis tehtava
inimõiguste töö osas.

Öeldi palju väga olulisi asju. Usun eelkõige, et selleks, et olla usaldusväärne, peame kasutama sama mõõdupuud
sarnaste olukordade mõõtmiseks kogu maailmas, pidades loomulikult silmas, et olukordadel võib olla
mõningaid nüansse ja erinevusi, kuid me ei peaks lõpetama olukorras, kus käsitleme inimõigustealaseid
probleeme mõnedes riikides ja jätame need teistes riikides unarusse.

Samuti usun väga, et sõnaõiguse omamiseks inimõiguste kohta maailmas, peame olema võimelised käsitlema
probleeme ELis. Euroopa Liidus esineb uskumatuid vanglatingimusi. Piinamisvahendite näide näitab, et me
ei ole kaugeltki ideaalsed. Me ei vasta ootustele ega täida oma kohustusi.
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Samuti usun, et lähitulevikus peaksime omama julgust käsitleda mõnede meie oma liikmesriikide panust ja
seotust LKA üleandmistega terrorismivastases võitluses. Tean, et see on väga tundlik teema, kuid usun, et
meil peaks olema julgust seda uuesti uurida.

Charles Goerens pakkus välja suurepärase idee, et ühinedes Euroopa inimõiguste konventsiooniga, peaksid
27 liikmesriiki pühendama end viima täide Inimõiguste Kohtu otsuseid. See on vähim, mida saame teha
positiivse panuse tegemiseks.

Lõpetuseks tahaksin öelda, et Euroopa Parlamendil on uued pädevused. Peame neid inimõiguste edendamiseks
targalt kasutama. Kaubanduspoliitika on kindlasti valdkond, mida peaksime lähemalt uurima, et näha, mida
teha saaksime, mistõttu tänan teid, Vital Moreira, panuse eest selles arutelus!

Juhataja. – Ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut(4), mis esitati vastavalt kodukorra artikli 115
lõikele 5.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme kell 12.00.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Elena Oana Antonescu (PPE), kirjalikult. – (RO) Euroopa Liit peab eriti oluliseks inimõiguste austamist nii
liidusiseselt kui ka liiduväliselt.

Euroopa Liidu kümnes aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2008. aastal, mille koostasid nõukogu ja
komisjon, annab ülevaate Euroopa Liidu institutsioonide tegevusest seoses inimõigustega nii ELi sees kui ka
väljaspool ELi.

Usun, et komisjon ja nõukogu peavad tegema rohkem jõupingutusi, et tõhustada Euroopa Liidu suutlikkust
reageerida kiiresti inimõiguste rikkumistele kolmandates riikides. Tegelikult tuleb inimõiguste edendamist,
ühte Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika peamist eesmärki, nagu on sätestatud Euroopa Liidu
lepingu artiklis 11, kohaldada rangelt osana dialoogidest ja suhetest, mida ELi institutsioonid peavad mis
tahes riigiga maailmas.

Komisjon peab julgustama Euroopa Liidu liikmesriike ja kolmandaid riike, kellega nad peavad parasjagu
liitumisläbirääkimisi, allkirjastama ja ratifitseerima kõik ÜRO ja Euroopa Nõukogu inimõigusi puudutavad
põhilised konventsioonid koos neile lisatud vabatahtlike protokollidega ning tegema koostööd inimõigustega
seotud rahvusvaheliste menetluste ja mehhanismide koostamises.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), kirjalikult. – (PL) Inimõiguste kaitsmine ja edendamine on
Euroopa Liidu prioriteet. Olukord ei ole veel kaugeltki ideaalne, kuid EL ei ole andnud alla võitluses jõustada
inimõigusi kogu maailmas. Valgevene, Jeemen, Namiibia, Guatemala – loetelu riikidest, kellega EL peab
inimõigustealaseid kõnelusi, on kahjuks muljetavaldav.

2007. aastal loodi demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend (EIDHR), mis rahastab
kodanikuühiskonna juhitavaid projekte õigusriigi ja demokraatia edendamiseks. Näiteks toetati
valimissüsteemi reformi Tšaadis osana EIDHRi tööst viie miljoni euro suuruse summa ulatuses.

Nagu võib arvata, on ELi töö selles valdkonnas kõige tõhusam seoses ELi kandidaatriikidega. Horvaatias ja
Türgis on näiteks registreeritud palju positiivseid muutusi. Horvaatia on ratifitseerinud kõige olulisemad
rahvusvahelised konventsioonid ja teeb koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga.
Samal ajal on Türgi hakanud pöörama rohkem tähelepanu oma traditsiooniliste probleemidega võitlemisele,
nagu näiteks laste töö.

Need meetmed ei tohiks varjutada asjaolu, et veel suuremad jõupingutused on vajalikud inimõiguste
edendamiseks. Praegune dramaatiline olukord Kõrgõzstanis on selle kohta kurb tõestus.

Jarosław Kalinowski (PPE), kirjalikult. – (PL) Euroopa Liit ja selle institutsioonid tuletavad meile igal sammul
meelde, kui väga nad hoolivad inimõiguste austamisest kogu maailmas. Õigusakte selle valdkonna kohta
on kõikides lepingutes ja muudes strateegilistes dokumentides. Toetan kogu hingest kõiki Heidi Hautala
raportis nimetatud algatusi. Tahaksin siiski kasutada seda võimalust väljendada oma selget vastasseisu

(4) Vt protokoll
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Euroopa Parlamendi tegevusetusele Poola vähemuse praeguse olukorra puhul Leedus. Esiteks, küsimus Leedu
eetikakomisjoni kohta, mis on algatanud uurimuse seoses Leedu Euroopa Parlamendi liikme Valdemar
Tomaševskiga, kes on kaitsnud Leedus elavaid poolakaid ja juhtinud tähelepanu asjaolule, et Leedu ei austa
rahvusvahelisi konventsioone rahvusvähemuste õiguste kaitsmisel, eelkõige keeleõiguste valdkonnas. Kui
kaua lubab Euroopa Parlament oma liikmeid vaigistada? Teine küsimus puudutab Leedu parlamendi praegu
võetavaid meetmeid seoses haridusseadusega, milles on ette nähtud poola keele õpetamise piiramine Poola
koolides Leedus. Kas parlament kavatseb viivitada, kuni need koolid suletakse?

Monica Luisa Macovei (PPE), kirjalikult. – On palju juhtumeid, kus inimõiguste kaitsjate perekonnaliikmed
(abikaasad, lapsed, vanemad) seisavad ise silmitsi inimõiguste rikkumistega, sealhulgas tapmised,
tapmisähvardused, inimröövid, omavolilised arreteerimised, halvustamine, töökoha kaotus ning muud
ahistamise ja hirmutamise meetmed. Need meetmed tekitavad kogukonnas hirmu õhkkonna ja takistavad
nende seaduspärast tööd. Nende perekondade toetamine peab minema kaugemale viisade väljastamisest
hädaolukordades. Selliste perekondade lühiajalisi ega pikaajalisi vajadusi ei ole piisavalt käsitletud. Mõnikord
on inimõiguste kaitsjate makstav hind väga kõrge. Kinnipidamine, mõnikord mõrv, põhjustab valu ja
toimetulekuprobleeme neile ja nende perekondadele. Meie kohustus on neid aidata. ELi poliitika ja vahendid
peaksid oluliselt käsitlema nende perekondade raskusi nende endi riikides. Tõhusad strateegiad peaksid
pakkuma tõelist toetust ja aitama sellistel peredel leida lahendusi oma probleemidele, pakkudes tõhusat abi,
sealhulgas moraalne toetus, elukoht, abi taasintegreerumisel ühiskonda, töökohtade otsimine ja kriisifondid.
Selline lähenemisviis tõkestab julmad meetmed, mida kasutatakse perekondade puhul, et vältida kaitsjate
töö jätkamist ja parandada inimõigustealaste kampaaniate tõhusust.

Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. – (ET) Vaatamata sellele, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on inimõiguste
teema ja kuulub Euroopa Liidu väärtushinnangute skaalale, püsib poliitilises tegelikkuses ja naiste reaalelus
jätkuvalt märkimisväärne ebavõrdsus. Haridus mõjutab oluliselt meeste ja naiste võimalusi ja valikuid – see
avab uksi tööturul, osutub määravaks sissetulekute ja karjääri kujunemisel. Vaatamata sellele, et pea 60%
ELi naistest on kõrgharidus, on nad siiski täna sunnitud töötama vähem väärtustatud töö- ja ametikohtadel
kui mehed.

Möödunud viiel aastal oleme saavutatud küll teatud edu naiste ja meeste majandusliku sõltumatuse valdkonnas
ning naiste tööhõive määr tõusis pea 60%ni, kuid samas ei ole toimunud mingitki muutust paremusele naiste
ja meeste palgavahe kaotamise osas. Naised said 2007. aasta andmetel keskmiselt 17% vähem palka kui
mehed (mõnes riigis isegi 30%). 2007. aasta oli majandustõusu aeg. Kui suureks on palgalõhe kärisenud
kriisi tõttu, seda kuuleme vast pea. Tulenevalt olukorra tõsidusest peame tõhustama ELis jõupingutusi,
kasutama vähem tühje sõnu naiste ja meeste palgaerinevuse vähendamise teemal ning töötama välja toimivaid
meetmeid palgaga seotud diskrimineerimise vastu võitlemiseks! Seisan ka selle eest, et neid liikmesriikides
ka rakendatakse. Nõustun raportööri ettepanekuga, et aastaks 2020 peaks naiste ja meeste palgavahe
vähenema 0–5% tasemele. Leian, et Euroopas peab kehtima naiste ja meeste palgavahe suhtes nulltolerants.

Bogusław Sonik (PPE), kirjalikult. – (PL) Inimõiguste kaitsjad kogu maailmas mängivad olulist rolli
põhiõiguste kaitsmisel ja toetamisel, olles igapäevaselt hõivatud ja seades sageli ohtu oma elu.

Inimõiguste kaitsjate toetamine on pikka aega olnud ELi inimõiguste- ja välissuhetealase poliitika osa. Küsimus
on nüüd muutunud olulisemaks Lissaboni lepingu artiklite 3 ja 21 valguses, mis hõlmab inimõiguste
edendamist ja kaitset ELi välistegevuse keskse osana. Selles kontekstis peab inimõiguste edendamine
põhiväärtusena ja liidu välispoliitika eesmärgina olema prioriteet. Praegu loodava Euroopa välisteenistuse
struktuur ja inimressursid peaksid nõuetekohaselt peegeldama järelevalve, edendamise ja toetusmeetmete
vajadusi inimõiguste kaitseks.

Arvan, et väga oluline element ELi strateegia puhul selles küsimuses on inimõiguste kaitsjate toetamine,
kaitsmine ja julgeolek. Neid valdkondi tuleks käsitleda prioriteedina ELi suhetes kolmandate riikidega ja need
peaksid olemas olema liidu välispoliitika kõikidel tasemetel ja kõikides vahendites, et suurendada ELi tegevuse
tõhusust ja usaldusväärsust selles küsimuses. Seega tahaksin paluda liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrgemal esindajal tagada, et inimõigusi käsitlev klausel lisatakse tõhusalt rahvusvahelistesse kokkulepetesse
ja partnerlustesse, ning kehtestada tõeline mehhanism klausli jõustamiseks.

Nuno Teixeira (PPE), kirjalikult. – (PT) Inimõiguste rikkumised on kahjuks pidev nähtus kogu maailmas.
Seetõttu on oluline suurendada inimõiguste kaitsjate kaitse taset ja tõhustada nende töötingimusi, et nad
saaksid saavutada soovitud tulemused. Need rahvusvahelised tegutsejad, kellele ma viitan, püüavad kaitsta
inimesi mis tahes väärkohtlemise eest, mida nende puhul võidakse igapäevaselt kohaldada. Nad seavad ohtu
endi elud ja kujundavad algatusi ja õigusakte, mida siin välja anname.
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Kuna nende tehtud töö ei piirdu liidu territooriumi ja geograafilisel piiril, vaid laieneb üle kogu maailma,
peaksime võtma arvesse otsustava rolli, mida Euroopa välisteenistuse ja viimase nn keskse kontaktpunkti
loomine võib mängida nende inimeste kaitsmisel. Seega usun, et konkreetsete meetmete kehtestamine, nagu
need, mis siin välja pakutud, võivad tuua kaasa tõelise positiivse suhtluse dialoogide ning horisontaalse ja
riikidevahelise poliitika vahel, panustades tõhusalt teedrajavasse ja alati realistlikku nägemusse, mis on
innustanud Euroopa Liidu meetmeid inimõiguste valdkonnas.

14. Olukord Korea poolsaarel (arutelu)

Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Korea poolsaarel.

Catherine Ashton, komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. – Austatud
juhataja! Praegune arutelu Korea kohta on väga ajakohane. Olen kursis, et parlamendi delegatsioon on äsja
tulnud tagasi visiidilt. Korea Vabariik on oluline samameelne partner üha tähtsamas maailma osas. Samuti
on see tärkav globaalne osaleja, kes võõrustab novembris G-20 tippkohtumist.

Meie kahepoolne suhe areneb kiiresti. Hiljuti lõpetasime läbirääkimised kahe omavahel seotud lepingu osas:
ambitsioonikas ja ulatuslik vabakaubandusleping ning ajakohastatud raamleping. Raamleping, mille
allkirjastasime eelmisel kuul, tagab aluse tihedamaks koostööks olulistes poliitilistes küsimustes, nagu
inimõigused, tuumarelva leviku tõkestamine, terrorismivastane võitlus, kliimamuutused ja
energiavarustuskindlus.

Meie suhted Põhja-Koreaga on teistsuguse iseloomuga. EL toetab seoses tuumaküsimusega, mis on väga
tõsine, täielikult kuuepoolseid läbirääkimisi. Oleme teinud selgeks, et edusammud tuumarelvastumises on
eeltingimus laiemate suhete parandamiseks ning loomulikult rakendame sanktsioone ÜRO Julgeolekunõukogu
1718. ja 1874. aasta resolutsioonide kohaselt jõulisel viisil.

Praegustes tingimustes ei paku me normaalset arenguabi, kuid pakume humanitaartüüpi abi, mille sihtmärgiks
on haavatavad piirkonnad ja inimrühmad, ning kasutame kahepoolset dialoogi, et sundida tagant kõiki
probleemseid küsimusi. Inimõiguste valdkonnas, kus olukord on dramaatiline, on EL algatanud tugeva
rahvusvahelise hukkamõistu, sealhulgas ÜRO suunas. Oleme öelnud, et nende küsimuste paranemine tooks
kaasa paranenud kahepoolsed suhted. Seni ei ole reaktsioon olnud selline, mida oleme lootnud, kuid usun
endiselt, et aus dialoog on parim lähenemisviis.

26. märtsil olime tunnistajaks Cheonani põhjaminemisele, kus hukkus 46 inimest. See šokeeriv sündmus
on poolsaarel veelgi pingeid suurendanud. Uurimuse tulemused uppumise kohta on väga häirivad, eelkõige
tõendusmaterjal seoses Põhja-Korea seotusega. Uurimustulemuste alusel mõistan täielikult hukka selle
kohutava ja vastutustundetu teo.

Korea Vabariigi valitsus on meid juhtumi käsitlemisega täielikult kursis hoidnud ning rõhutanud, et ELi
seisukoht on neile väga oluline. Olen arutanud küsimust otse välisministriga ja mõistnud hukka Korea
Vabariigi ametivõimude vaoshoituse. Konsulteerime nende ja teiste huvitatud isikutega jätkuvalt tihedalt
asjakohase reaktsiooni osas aruande tulemustele. Selles kontekstis toetame juhtumi üleviimist ÜRO
Julgeolekunõukogule, mida Korea Vabariik 4. juulil tegi. Vaatamata hiljutistele tagasilöökidele on kõikidel
asjaomastel riikidel oluline suurendada jõupingutusi kestva rahu ja julgeoleku edendamiseks Korea poolsaarel.
Austatud liikmed! Euroopa Liit mängib oma täisrolli.

Christian Ehler, fraktsiooni PPE nimel. – Austatud juhataja! On hea siin parlamendis kuulda kõrget esindajat.
Kõrgem esindaja, kartsime, et teist saab eelarveasjatundja või asjatundja lepingute alal, ning tervitame teid
siin meie peamise esindajana välispoliitikas!

(DE) Toetame täielikult teie seisukohta seoses teie selge avaldusega Lõuna-Korea fregati uppumise kohta.
Meie partnerite jaoks Lõuna-Koreas oli äärmiselt oluline kuulda nii selget Euroopa Liidu seisukoha
väljendamist.

Mainisite raamlepingut Koreaga. Parlamendi delegatsioon on just Koreast naasnud, kus strateegilist partnerlust
võetakse väga tõsiselt. Seal öeldi meile, et Korea pool astub konkreetseid samme, et raamlepingut ellu viia.
Tahaksin veel kord siinkohal selgitada, et parlament ja teie komisjon tegid väga head koostööd.

Teate, et otsustasime mitte sõita Põhja-Koreasse. See otsus võeti vastu tihedas koostöös paruness Ashtoniga,
sest tahtsime selles küsimuses kasutada sama lähenemisviisi. Meie jaoks on olulised kaks asja. Peame sel
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aastal võtma vastu vabakaubanduslepingu. Oleme selgelt väljendanud, et Euroopa autotööstuse lobitöötegijate
avaldatud surve on praeguses ulatuses vastuvõetamatu. Peame parlamendis tõsiselt uurima mõnede asjaomaste
poolte väljendatud muresid, kuid parlamendile avaldatud surve on vastuvõetamatu.

Selles kontekstis on meie jaoks oluline saada liikmesriikidelt tekst, sest lobitöötegijad avaldavad survet ja
parlament on valmis sellele vastupanu osutama. Peame siiski parlamendis hakkama lugemisi pidama, et olla
aasta lõpus valmis võtma vastu vabakaubanduslepingut.

Kristian Vigenin, fraktsiooni S&D nimel. – Austatud juhataja! Maal on üks koht, kus raudne eesriie on sama
tugev kui 20 aastat tagasi. Tormikad poliitilised arengud, mis tõid muutusi ja vabaduse mujal endises
Nõukogude Liidus ja kiirendasid järkjärgulisi ümberkujundusi naaberriigis Hiinas, ei jõudnud Korea
Demokraatlikku Vabariiki.

Siin parlamendis on täna arutusel järgmine suureneva pinge episood ühte riiki jagava kahe riigi vahel. Seekord
on põhjuseks uppunud Lõuna-Korea laev – õnnetus, mille põhjustas Põhja-Korea torpeedo, mida on tõestanud
ühine uurimisrühm.

Fraktsioon S&D mõistab hukka selle provokatiivse teo, milles hukkus 46 inimest ning mis seadis ohtu hapra
rahu ja stabiilsuse Korea poolsaarel. Tervitame Lõuna-Korea ametivõimuse vaoshoitust, mille abil saadi pinge
eskaleerumine kontrolli alla, enne kui see muutus relvastatud konfliktiks!

Iga kriisi puhul on siiski positiivne element. Sellega keskendatakse tähelepanu ja antakse võimalus uuteks
jõupingutusteks peamiste osalejate poolt, et saavutada kestvaid lahendusi. Seetõttu ei ole kuuepoolsete
läbirääkimiste taaselustamisele alternatiivi, eelkõige kui võtame arvesse jätkuvat selguse puudust Korea
Demokraatliku Rahvavabariigi tuumaprogrammide ümber.

Homme hääletatav resolutsiooni ühisettepanek on selge märk, et enamik siin parlamendis jagab sama
seisukohta hiljutise traagilise sündmuse kohta. Nemad ootavad ka huviga ELi uut kaasatust ja viimase kõrgemat
poliitilist profiili jõupingutustes saavutada stabiilsus ja jõukus Korea poolsaarel.

Hindame väga ja toetame täielikult humanitaarabiprogrammide jätkamist põhjas ja kaubandussuhete
parandamist lõunaga, kuid ootame rohkemat. Nüüd on meil olemas uued vahendid ja uus eesmärk ning
eeldame, et EL toob uut väärtust ja dünaamikat läbirääkimistesse tulevikus.

Kokkupuutel mittedemokraatlike riikidega seisame alati dilemma ees, kuidas neile läheneda. Isoleeruda ja
karistada või sekkuda ja pakkuda stiimuleid? Ei ole kerge diagnoosida ja valida parimat ravimit, kuid usun,
et oleks suur viga näha Põhja-Korea juhtkonda nii, nagu seda näidatakse Hollywoodi filmides. Arvan, et
muutuste aeg läheneb vältimatult ja nad teavad seda.

Riigis sees ei ole siiski kriitilist inimmassi, mis näeks muutusi pigem võimaluse kui ohuna. Minu nõuanne
oleks võtta peamiseks suunaks vajadus kõrvaldada hirm muutuste ees Põhja-Koreas. See ei ole lihtne ülesanne,
kuid koos teiste oluliste osapooltega piirkonnas suudaksime seda saavutada. See on ainus viis taoliste õnnetuste
vältimiseks.

Lõpetuseks, kõrgem esindaja, lubage mul rõhutada meie rahulolu teie selge ja õigeaegse reageerimisega laeva
uppumisele ning ka selge ettekandega parlamendi ees täna.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Jelko Kacin, fraktsiooni ALDE nimel. – (SL) Korea sõjast saadik ei ole ükski intsident maailma selles piirkonnas
olnud hullem ega kujutanud suuremat ohtu kui Lõuna-Korea sõjalaeva Cheonani põhjalaskmine.

Ehkki rünnakus sai surma koguni 46 meremeest, on Lõuna-Korea valitsus säilitanud oma väärikuse ja terve
mõistuse ning, reageerides vaoshoitult ja kaitstes Lõuna-Korea riiklust, sellest hoolimata tegutsenud otsustavalt.
Relvade vibutamine, eriti kui sellega kaasneb tuumarelvade arendamine, ohustab Korea poolsaare ning laiema
piirkonna stabiilsust ja rahu.

Meie Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioonis peame traagilist intsidenti siiralt kahetsusväärseks
ning kinnitame oma kaastunnet ja solidaarsust Lõuna-Korea valitsuse, surmasaanud meremeeste perekondade
ja kõikide korealastega.
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Seoul hoidus ründajat nimetamisest või süüdistamisest, kuni kõikehõlmava ja tõsiseltvõetava rahvusvahelise
uurimiseni. Mul oli isiklikult võimalik laeva näha. Anname Lõuna-Korea valitsusele au seni tehtu osas ja
toetame tugevalt tema palvet, et intsidenti käsitletaks ÜRO Julgeolekunõukogus. Ainult dialoog ja kuuepoolsete
kõneluste jätkamine võimaldab Põhja-Koreal loobuda tuumaenergia arendamise programmist ja ergutada
jõupingutusi parema tuleviku suunas.

Kahe Korea suhete paranemine aga nõuab ka meie abi. Teame samuti, et Euroopa Liit ja Lõuna-Korea peavad
süvendama oma suhet kõikide tahkude osas, arendama suhteid rahvusvahelise poliitika, majanduse, teaduse,
kultuuri ja hariduse valdkonnas ning suurendama õpilaste ja noorte poliitikute vahetust.

Nüüd oleks vabakaubanduslepingu ratifitseerimine kohane sõnum.

Roger Helmer, fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Olen Koreas elanud ja töötanud ning eelmine
nädal olin Euroopa Parlamendi delegatsiooniga Seoulis. Kuulsin Cheonani põhjalaskmise kirjeldust otse
meie Korea võõrustajatelt ja on selgemast selgem, et vastutav oli Põhja-Korea. Plahvatus vaidlusalustes vetes
toimus laevakerest väljaspool, mitte sees, ning Põhja-Korea torpeedo jäänused leiti põhjalastud fregati lähedalt
merepõhjast. Nagu üks asjatundlik kommenteerija tõendite läbivaatamise järel ütles: kui seda ei teinud
põhja-korealased, siis vist marslased!

Samal ajal kui väljendame pahameelt selle sõdimisakti üle, ärgem unustagem inimõiguste õõvastavat olukorda
Põhja-Koreas! Toidu-, vee- ja elektripuudus, meediasulg, koonduslaagrite 200 000 inimest, kes surevad
ületöötamisest, näljast ja kehalisest väärkohtlemisest. Uksekoputus öösel kell 3. Lastele ja lastelastele laiendatud
karistamine. Naasnud põgenike vastsündinute lämmatamine emade ees. Sõna tõelises tähenduses on terve
Põhja-Korea muudetud hiiglaslikuks koonduslaagris.

Kui vaatame neid represseerimisakte riigi sees ja piraatlust ning agressiooni riigist väljaspool, tuumarelva
sihikindlat tagaajamist, tõeväänamist kuuepoolsetel kõnelustel, pidevat relvadega vibutamist ja ähvardusi,
siis on selge, et „kallis juht” Kim Jong II on ümbritsetud irratsionaalsete ja paranoiliste psühhopaatide kambast.
Sel põhjusel tunnustan ühist ettepanekut täiskogule.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Korea poolsaarel on pinged tõusnud järsult pärast seda, kui Põhja-Korea
torpeedoga lasti põhja Lõuna-Korea laev Cheonan, mida kinnitas plahvatuse põhjusi uurinud rahvusvaheline
uurimisrühm. Arvan, et Euroopa Liit peab toetama kuuepoolseid kõnelusi ja säilitama Põhja-Koreaga
humanitaarabi programmid ning sidekanalid. Peame ergutama arutelude jätkumist Põhja-Korea tuumaenergia
programmi üle ning taotlema riigis elamistingimuste paranemist.

Samas peavad Hiina Rahvavabariik ja Vene Föderatsioon ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste liikmetena ning
piirkonna olulisemate poliitiliste ja majandusjõududena tegema koostööd pingete alandamiseks ja rahu ning
julgeoleku soodustamiseks Korea poolsaarel.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Ma ei ole Põhja-Koreas käinud, kuid kasvasin üles peaaegu sama julmas süsteemis.
Veetsin esimesed 24 aastat oma elust kommunistlikus riigis ning sooviksin paluda kõrgel esindajal – kuna
tean täpselt, mis seal toimub ja millest siin räägin – mitte lasta end eksitada ja võtta otsustavam seisukoht.
Teie koos Euroopa Liiduga saate aga tegutseda otsustavalt ainult siis, kui komisjonil palutakse tegutseda
otsustavalt ELi territooriumil ning lisaks ka arvestades, et kommunistlik minevik mõjutab ikka veel paljusid
Ida-Euroopa riike. Kui mainin, et ELis on ikka veel keeleseadusi, vähemuste diskrimineerimist, kehtestamisel
on kodakondsusseadus ja ELis esineb ikka veel kollektiivse süü mõistet, siis mõistate ka teie, miks meil ei ole
jõudu, häält ega tõsiseltvõetavust maailmas, sest Euroopa Liitu ei nähta tõsiseltvõetava organina. Meid ei
peeta tõsiseltvõetavateks inimesteks, kui me kõigepealt oma kodu korda ei tee.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Austatud juhataja! Erinevalt eelmisest sõnavõtjast olen viimastel
aastatel mitu korda Koreas käinud. Kõnelen Põhja-Koreast. See on kurb kogemus ja mulle näib, et Euroopas
toimuva võrdlemine olukorraga Põhja-Koreas on võrdlus, mis ei ole õigustatud. Kõneleme ju lõppude lõpuks
kahest täiesti erinevast maailmast.

Siiski sooviksin öelda, et Põhja-Koreas viibides on mul jäänud mulje, et korealastel on tegelikult tarvis ühe
riigiga arvestada. See üks riik, millega nad tegelikult arvestama peavad, on Hiina, sest see on Korea tohutu
naaber ja riik, milleta Koreal oleks ellujäämisel kolossaalseid probleeme. Paluksin seetõttu, et asetaksime
kokkupuudetes Hiinaga – ja liidul on selliseid kokkupuuteid – pidevalt rõhu tugevalt vajadusele suurendada
Hiina rolli lõpetamisel Korea poolsaarel toimuv.

Barbara Lochbihler (Verts/ALE). – (DE) Austatud juhataja! Catherine Ashton! Koostatud resolutsioon on
oluline ja kujutab edasiminekut õiges suunas. Selles nõutakse selgitust laeva põhjamineku kohta ning kahe
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Korea riigi suhete paranemist. Siiski väärib raport tõsist kriitikat Põhja-Koreas toimepandavate inimõiguste
tõsiste rikkumiste mõistetamatu mainimata jätmise pärast.

Oleme äsja terve tänase pealelõuna arutanud, kuivõrd oluline on, et sidus tõsiseltvõetav Euroopa välispoliitika
tagaks, et inimõiguste kaitse seatakse süsteemselt ja järjekindlalt iga tegevuse keskmesse. Põhja-Korea osas
tähendab see muu seas, et peame tegelema enam kui 200 000 poliitvangi saatuse küsimusega ja lähenema
kriitiliselt kollektiivsele perekondlikule vastutusele kuritegude eest ja piinamise kasutamisele. Lisaks ei tohi
me olla ükskõiksed asjaolu suhtes, et suur osa elanikkonnast kannatab alatoitumuse ja isegi nälgimise käes.
EL peab kutsuma Põhja-Koread üles tegema koostööd ÜRO inimõiguste organitega. EL peab etendama
samuti aktiivset ja äärmiselt intensiivset rolli selle tagamisel, et ÜRO looks uurimiskomisjoni, mis teostaks
varasemate ja praeguste tõsiste inimõiguste rikkumiste kõikehõlmava hindamise ning samuti dokumenteeriks
neid. Mis tahes muu lähenemine ei oleks tõsiseltvõetav.

Anna Rosbach (EFD). – (DA) Austatud juhataja! Rahvusvahelises raportis konstateeritakse selgelt, et
Lõuna-Korea laevahuku eest vastutab Põhja-Korea. Lõuna-Korea on kehtestanud Põhja-Koreale sanktsioonid
ja Kaesongi osas jätkuvad ainult humanitaarabi ja -tehingud. Teisest küljest provotseerib Põhja-Korea pidevalt
ja väidab, et Lõuna-Korea manipuleerib faktidega. Mida teeme meie? Meie toetame loomulikult oma
kaubanduspartnerit Lõuna-Koreas. Naasin äsja koju delegatsiooni reisilt Lõuna-Koreasse. Seal olles nägime,
kuivõrd oluliseks küsimus muutunud on ja et see on jõudnud ummikseisu. Seetõttu on oluline, et EL aitaks
olukorda rahustada, ehkki hetkel on see peaaegu võimatu. Samas on selge, et Ameerika Ühendriigid,
Lõuna-Korea ja EL ei ole ainsad, kellel selle küsimuse lahendamiseks tegutseda on tarvis. Meil on tarvis, et
nii Venemaa kui ka Hiina tuleks välja ettepanekuga ja tegutseks. Meil on tarvis näidata tugevat reageeringut
nii Põhja- ja Lõuna-Korea sõpradele kui ka mõlema riigi koostööpartneritele. Seetõttu toetan resolutsiooni
sisu.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Põhja-Korea on ühisvangla, kus iga päev esineb kõige tõsisemaid
inimõiguste rikkumisi – nälga ja piinamist.

Hetkel on koonduslaagrites hinnanguliselt umbes 150 000 inimest ja üle 100 000 on range sunnitöö tagajärjel
hukkunud. Ülejäänud elanikkond kannatab alalise nälja ja tagakiusamise käes ning sõltub ellujäämiseks
rahvusvahelisest abist. Oluline on, et Euroopa Parlament ja Liit võtaks selge seisukoha praeguse murettekitava
olukorra suhtes, mis halvenes veelgi pärast hiljutist rünnakut Lõuna-Korea allveelaevale Cheonan. Taoline
rünnak kujutab ohtu üldisele rahule ja julgeolekule Korea poolsaarel.

Soovin väljendada, et valmistab pettumust ja on kahetsusväärne, et resolutsiooni eelnõu ei sisalda selget
hukkamõistu inimõiguste süsteemsetele ja ränkadele rikkumistele Põhja-Koreas. Usun kindlalt, et küsimus
väärib täiendavat arutelu parlamendi täiskogu juuli istungjärgul.

Charles Tannock (ECR). – Austatud juhataja! Nii-nimetatud Korea Demokraatlik Rahvavabariik ehk
Põhja-Korea on minu jaoks viimane näide jõhkrast stalinlikust totalitaarsest riigist terves maailmas, kus
pealekauba on isikukultus, ja minu arvates koolitab „kallis juht” tegelikult praegu oma poega jõhkrat režiimi
üle võtma. Põhja-Korea korraldatud Lõuna-Korea sõjalaeva põhjalaskmine, kus sai surma 46 meeskonnaliiget,
on ennekuulmatute mõõtmetega mõrvarlik akt. Asjaolud on väga selged ning intsidendi rahvusvahelises
uurimises osalesid Briti ja Rootsi asjatundjad.

Hiina Rahvavabariik peab nüüd selle paariariigi üle kasutama nii oma majanduslikku kui ka poliitilist
mõjujõudu ja nõudma riigilt vastust ning Korea Demokraatlik Rahvavabariik peab paluma vabandust ning
maksma hüvitist ohvrite perekondadele, kellele soovin nüüd tragöödiaga seoses sügavalt kaastunnet avaldada.

Christian Ehler (PPE). – (DE) Austatud juhataja! Soovin jagada veel kord selgitusi seoses sellega, mida ütles
Barbara Lochbihler, et fraktsioonid siin parlamendis on leppinud kokku mitte lülitada humanitaarõiguste
küsimust resolutsiooni kahel põhjusel. Esimene on, et ootame raportit inimõiguste ja demokraatia allkomiteelt,
ja teine, et esitati mitmeid muid küsimusi surmanuhtluse kohta Lõuna-Koreas. Leppisime kokku, et esitame
ühiselt nimetatud teema kiirmenetluse taotluse päevakorda kõigepealt juulis ja seejärel septembris või
oktoobris, et vaadata allkomitee raport võimalikult kiiresti läbi.

Tegemist ei olnud poliitilise manööverdamise juhtumiga. Võtame küsimust väga tõsiselt. Delegatsioon, kuhu
kuuluvad inimõiguste ja demokraatia allkomitee liikmed, käis Koreas ja tõstatas konkreetselt need küsimused.
Tegemist ei ole poliitilise manööverdamisega. Me ei saa lihtsalt alati koostada mitmeid erinevaid punkte
sisaldavaid resolutsioone, milles kaetakse kõik võimalikud küsimused. Kavatseme hoopis võimaldada
inimõiguste küsimusele kiiremenetlust ja loomupärast olulisust.

16-06-2010Euroopa Parlamendi aruteludET120



Catherine Ashton, komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. – Austatud
juhataja! Lubatagu mul kõigepealt tänada Christian Ehlerit Korea delegatsiooni eestvedamise eest – see on
väga oluline – ja samuti lausutud sõnade eest minu büroo kohta, kus töötajad näevad äärmiselt palju vaeva.
Mul on hea meel, et koostöö on niivõrd hea olnud.

Nagu Christian Ehler teab, toetan samuti vabakaubanduslepingut Lõuna-Koreaga, muu hulgas seetõttu, et
osaliselt rääkisin selle osas läbi. Minu arvates on 21. sajandi vabakaubandusleping Euroopa Liidu ja meie
partneri Lõuna-Korea majandusele tohutult kasulik. Kui üldse kunagi oli hetk, kui selle ratifitseerima peaksime,
siis minu arvates on see nüüd.

Möönan samuti, et tahame oma tähelepanu keskendada, nagu äsja Kristian Vigenin, Jelko Kacin ja George
Sabin Cutaş ütlesid, Põhja-Korea teemale ning kuuepoolsetele kõnelustele ja olulisusele, mis meie jaoks
kõneluste jätkumisel ja õnnestumisel olema peaks.

Tunnistan, et on tarvis teha prioriteet suhtest, mis meil on, ning võimalustest, mis Euroopa Liit sellele
võimaldada saaks. Minu ainuke väike palve on, et loodetavasti on mul varsti välisteenistus, mis suudab
tegelikult ellu viia prioriteedid, mis parlament täiesti õigesti ja kohaselt selles minu jaoks seadnud on.

Olen vägagi teadlik, nagu Barbara Lochbihler, Anna Rosbach ja Charles Tannock ütlesid, et on oluline kaasata
Hiinat või Venemaad, teisi üleilmseid osalejaid töösse, mida teeme. Üks teemadest, mida teenistuses arendame,
on: kuidas kasutada strateegilisi partnerlusi, et püüda avaldada mõju ja teha koostööd mõnede nende oluliste
ja väga raskete küsimuste lahendamiseks.

Olen samuti ühel meelel kõigi nendega, nagu väljendasid väga elavalt Roger Helmer, Janusz Władysław
Zemke ja teised, inimõiguste olukorra osas Põhja-Koreas. See on täiesti õõvastav! Teeme, mida suudame, et
toetada neid humanitaarabi kaudu ja survet avaldades, kuid teate juba, millised raskused ja väljakutsed ees
ootavad.

Csaba Sógor, ütleksin teile, et inimõiguste osas on meil vaja olla valvsad nii sees- kui väljaspool Euroopa
Liitu.

Lõpetuseks ütleksin, et jagan täielikult pahameelt Cheonani põhjalaskmise vahejuhtumi üle. Olen rääkinud
sellest välisministriga silmast silma ja väljendanud pahameelt kõiges, mida teha olen üritanud, ning ühinenud
lõpuks nendega, kes lõpuks avaldavad kaastunnet pardal viibinute ja hukkunute pereliikmetele ja lähedastele.

Juhataja. – Ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut(5), mis esitati vastavalt kodukorra artikli 110
lõikele 2.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme, neljapäeval, 17. juunil 2010 kell 12.00.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Franz Obermayr (NI), kirjalikult. – (DE) Põhja-Korea on pälvinud rahvusvahelist kriitikat juba alates umbes
2000. aastast tuumarelvade programmi ja inimõiguste jätkuvate rikkumist tõttu. Lõuna-Korea fregati Cheonan
põhjalaskmine 16. märtsil 2010, mille tagajärjel sai surma 46 inimest, kujutas uut madalpunkti. Lõuna-Korea,
USA ja teiste lääneriikide asjatundjatest komisjon jõudis järeldusele, et laeva lasi põhja Põhja-Korea torpeedo.
ÜRO Julgeolekunõukogu ja ELi relvaembargo täiendav tugevdamine on end õigustanud vahend suurema
surve avaldamiseks Põhja-Korea juhtkonnale. Peame aga tagama, et see ei muudaks elanikkonna niigi väga
kehvi elamistingimusi veel hullemaks. Pyongyang ei saa lubada endale rahvusvahelise üldsuse piiramatu
provotseerimise jätkamist. Põhja-Koreal on tarvis vähemalt mõnd suhet teiste riikidega, et välisvaluutat
teenida. Ainuüksi viimase aastaga on riigi eksport 10% langenud. Ettevaatlikult avaldatav majanduslik surve
peaks võimaldama rahvusvahelisel üldsusel ergutada Põhja-Koread lugu pidama rahvusvahelisest õigusest
ja inimõigustest.

15. Bosnia ja Hertsegoviina (arutelu)

Juhataja. – Päevakorra järgmine punkt on komisjoni avaldus Bosnia ja Hertsegoviina kohta.

(5) Vt protokoll
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Štefan Füle, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Rõõm on alustada, kui Cathy veel kohal viibib, kuna arutasime
mõlemad äsja paari sõnumit, mida peaks teiega jagama. Soovin tänada Euroopa Parlamenti võimaluse eest
teha avaldus Bosnia ja Hertsegoviina kohta selle riigi jaoks üliolulisel hetkel.

Jagan teie vaateid olukorra osas Bosnias ja Hertsegoviinas. Poliitiline olukord on halvenenud ja reformid
liiguvad edasi aeglaselt. 2010 on valimiste aasta ja mõned poliitilised juhid rakendavad lahkarvamusi tekitavat
retoorikat. Lisaks muudab olukorra veelgi keerukamaks majanduskriis.

Teiselt poolt ei ole EUFORi ja EUPMi raportite andmetel stabiilsus ja julgeolek ohus. Lubage mul teile kinnitada,
et praegustel keerukatel aegadel on Euroopa Liit jätkuvalt täielikult pühendunud Bosnia ja Hertsegoviina
Euroopa tulevikule. Jagan seda pühendumust kõrge esindaja Catherine Ashtoniga. Meie eesmärk on stabiilne
Bosnia ja Hertsegoviina, mis oleks kindlalt teel Euroopa Liidu suunas, ning pakume selle eesmärgi
saavutamiseks kogu oma toetust.

Siiski on riigi ametiasutuste asi kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid ja rakendada kõik võimalikud
jõupingutused selle teostamiseks. Vastasel juhul on riigil oht ülejäänud piirkonnast maha jääda. Võime
mõlemad öelda – Cathy Ashton võib olla tunnistajaks –, et 2. juunil Sarajevos toimunud kõrgetasemeline
kohtumine kinnitas üheselt mõistetavat Lääne-Balkani Euroopa-perspektiivi, mis esiteks rajaneb Kopenhaageni
kriteeriumide täitmisel ja teiseks stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi tingimuslikkusel.

Kõrgetasemeline kohtumine oli samuti võimalus rõhutada Euroopa Liidule piirkondliku koostöö olulisust
ja ergutada piirkonna naaberriike astuma positiivseid samme leppimise suunas. Koos kõikide Euroopa Liidu
osapooltega jätkab komisjon tööd üleminekuks kõrge esindaja büroost Euroopa Liidu tugevama kohaloluni
riigis pärast tingimuste täitmist. Seejuures võetakse mõistagi arvesse laiemat välisteenistust puudutavat
planeerimist Lissaboni lepingu rakendamisest lähtuvalt. Lubage mul rõhutada siinkohal üht iseäranis olulist
momenti! Daytoni lepingust on vaja täielikult kinni pidada ning Bosnia ja Hertsegoviina territoriaalne
terviklikkus on selle osa. Selle vaidlustamine on vastuvõetamatu.

Esmajärjekorras ootab Euroopa Liit samuti poliitilistelt juhtidelt vastutuse ilmutamist seeläbi, et põhiseadused
viiakse kooskõlla Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusega. Täiendavaid põhiseaduslikke muudatusi on tarvis
selleks, et muuta Bosnia ja Hertsegoviina funktsionaalsemaks riigiks, kuid ka stabiliseerimis- ja
assotsieerimislepingu artikli 2 täitmiseks. Olen palunud peaminister Špirićil rajada põhiseadusliku reformi
küsimustes institutsiooniline organ, mis suudaks jätkata pärast valimisi tööd.

Tõepoolest, nagu teie resolutsioonis mainitud on, tähendab Euroopa Liiduga ühinemine selle reeglite ja
väärtustega nõustumist. Kõik Lääne-Balkani riigid ja Euroopa Liidu liikmesriigid korraldavad 2011. aasta
märtsis rahvaloenduse. On edasilükkamatu, et Bosnia ja Hertsegoviina võtaks vastu rahvaloendusseaduse.
2011. aasta rahvaloendus on ülioluline sotsiaalse ja majandusliku arengu ning Euroopa Liidu integratsiooni
seisukohast. Komisjon on valmis osutama täiendavat tehnilist tuge ja osaleb aktiivselt rahvaloenduse seires.
Rahvaloendust käsitleva seaduse eelnõud arutatakse alles Bosnia ja Hertsegoviina parlamendis. Komisjon
on korraldanud arvukaid seminare ja kohtumisi parlamendiliikmete, ministrite ja ametnikega, et seletada
rahvaloenduse olulisust ja soovitada neil tungivalt selle osas kokkulepe saavutada.

Selles väljakutseid esitavas olukorras jätkab komisjon reformide soodustamist ametiasutustega peetava
pideva dialoogi kaudu. Stabilisatsiooni- ja assotsiatsioonileping jõustub tõenäoliselt enne 2010. aasta lõppu.
Lepingust tulenevate kohustuse täitmiseks on tarvis Bosnial ja Hertsegoviinal rajada elujõulised
valitsusstruktuurid, et võtta vastu ja rakendada Euroopa Liidu nõuetele vastavaid seadusi.

Mis puutub viisadialoogi, siis on komisjoni 27. mail esitatud ettepanekusse jäänud ainult piiratud arv täitmata
nõudmisi. Viisanõude kaotamine on tõendiks, et poliitiline konsensus toob käegakatsutavaid tulemusi. Nii
pea, kui meie hindamistes järeldatakse, et võrdlusnäitajad on saavutatud, teevad Euroopa Parlament ja
nõukogu koos otsuse komisjoni ettepaneku kohta.

Lubage mul lõpetada, rõhutades, et on oluline, et me kõik jätkaks vastutustundliku juhtimise nõudmist ja
pakuks elanikkonnale konkreetseid asitõendeid, et nende tulevik on Euroopa Liidus. Doris Packi esitatud
resolutsioon on positiivne samm selles suunas.

Doris Pack, fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Bosniat ja Hertsegoviinat käsitleva raportiga
seoses on palju tahke ja mul on võimalik esile tuua neist mõned.

Euroopa perspektiiv, millest on kõnelenud ka Štefan Füle, on ilmselgelt Bosnias ja Hertsegoviinas väikseim
ühine nimetaja. Siiski ei ole riik viimase nelja aasta jooksul sellele eesmärgile palju lähemale liikunud, sest
poliitiline süsteem ja poliitikud kaugenevad teineteisest, ning lõhe on tekkimas iseäranis kahe üksuse vahele.
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Üks näeb end riigina riigis, samas kui teisel on halduspõhimõtted, mis teevad üksikute tasandite toimimise
võimatuks. Ühisturgu selles riigis ei ole. Ei ole ühist energiavarustust ja puudu on ühistest institutsioonidest.
Riigi põhiseadus, mille rahvusvaheline üldsus Daytonis koostas, ei moodusta tulemuslikku alust õigussüsteemi
toimimiseks. Lisaks rikutakse seal inimõigusi, nagu seda Euroopa Inimõiguste Kohus Strasbourgis oma
otsuse selgesti väljendas.

Štefan Füle, sooviksime näha ELi suuremat kaasatust ja vajaduse korral ka seda, et ELi institutsioonid
rakendaksid sanktsioone. Selline n-ö laissez-aller ja laissez-faire lähenemine ei vii meid kuhugi. Bosnia ja
Hertsegoviina on harjunud teistsuguse hoiakuga ja neil endil on meie suhtes teistsugune hoiak.

Olete viisanõude kaotamisest juba rääkinud. Loodame väga, et seda on võimalik saavutada!

Kuritegelikkuse ja korruptsioonivastane lahing ei ole kaugeltki võidetud. Mõnedes valdkondades ei ole see
tegelikult alanudki. Kahjuks on valitsus ja poliitiline süsteem osa sellest korruptsioonist. Ühes nõrga
kohtusüsteemiga peletab see eemale investoreid ja takistab uute töökohtade loomist, iseäranis noorte
seisukohast.

See toob mu hariduse teema juurde. On kahetsusväärne, et struktuurid on aegunud ja ebatõhusad. Diplomite
kinnitamine ja kraadide tunnustamine on oluline probleem. Selles vallas tuleb teha palju enam, sealhulgas
riigi tasandil. Inimesed ei osalegi meie programmides, sest neil ei ole vajalikku asjatundlikkust. Just seepärast
on meil tarvis neid aidata.

Kohalikud poliitikud on peamine takistus põgenike naasmisel ja reintegreerimisel. Peaministrid paluvad
inimestel tagasi tulla, kuid kohalikud ametiasutused ei taga elektrit ega veevarustust ja seetõttu lähevad
põgenikud tagasi sinna, kust nad tulid.

Selle tulemusena on ikka veel jäänud teha tohutu hulk asju ja loodetavasti aitate riigi inimesi nende ülesandes.
Nad väärivad meie abi ja neil on vaja meie toetust, sest neil peaks olema tulevik osana Euroopa Liidust.

Emine Bozkurt, fraktsiooni S&D nimel. – (NL) Austatud juhataja! Sooviksin alustuseks tänada raportööri
Doris Packi konstruktiivse koostöö eest.

Mis puutub Bosniasse ja Hertsegoviinasse: riigi tulevik on Euroopa Liidus. Selleks aga, et seda tulevikku aga
tegelikkuseks muuta, peavad riigi poliitilised juhid ilmutama ühist tahet ja otsusekindlust ning hoiduma
kasutamast natsionalistlikku vastandumist tekitavat retoorikat. Bosnialasi ei tohi poliitiliste juhtide valmiduse
puudumine kauem pantvangis hoida. Viisanõude kaotamise vallas on tõepoolest osutunud võimalikuks
kooskõlastatud jõupingutused reformi suunas ja viisavaba reisimine Euroopasse on nüüd bosnialaste
käeulatuses.

Teel ELi ei ole aga vaja ainult reforme. Samuti on oluline kodanike seisukohast hästi toimiv riik; riik, kus
saavad osaleda kõik kodanikud hoolimata rühmast või vähemusest, millesse nad kuuluvad. Euroopa
Inimõiguste Kohus on rõhutanud, et Bosnia põhiseadus rikub inimõigusi ja et seda on vaja kiiresti muuta,
nii et kõikidel bosnialastel oleks õigus valida ja valimistel kandideerida.

Ma ei suuda küllalt rõhutada piirkondliku koostöö olulisust Lääne-Balkanis stabiilsuse ja edusammude
huvides. Balkani riikidel on üksteise ees vastutus teha edusamme kooskõlas. Vaidluste korral naaberriikidega,
nagu Horvaatia kavandatav Pelješaci silla ehitus, tuleb leida lahendus läbirääkimiste teel.

Lõpuks soovin rõhutada, et Bosnia ja Hertsegoviina jaoks on ülioluline, et nad tunnistaksid oma minevikus
toimunud sõdasid. Sõja ajal vägistamise ja muu seksuaalse vägivalla ohvriks langenud naised väärivad õiguse
jaluleseadmist. Bosnia ja Hertsegoviina peab karistama toimepanijaid ja pakkuma nendele naistele rohkem
tuge. Selle aasta juulis saab 15 aastat Srebrenica õudsest genotsiidist. Sellel traagilisel sündmusel peab olema
koht Balkani ühismälus. Lääne-Balkani parlamentides vastuvõetud eri resolutsioonid on selles kontekstis
igati tervitatavad ning Horvaatia presidendi hiljuti esitatud vabandused Horvaatia poliitika pärast Bosnia ja
Hertsegoviinas sõja ajal oli samuti oluline žest ja samm Balkanil rahvusliku leppimise suunas.

Sarah Ludford, fraktsiooni ALDE nimel. – Austatud juhataja! Bosnia ja Hertsegoviina tekitab vähemalt minus
nii kiindumust kui ka frustratsiooni. See riik vajab meilt karmi armastust ja minu arvates Doris Packilt ta just
seda saab.

Reformide nõudmine, et panna riiki nõuetekohaselt toimima, ei ole tingitud mingist salasoovist dikteerida
või vahele segada. Volinik Füle rääkis õigesti, et majanduslikud tingimused muudavad poliitilised raskused
teravamaks. Funktsionaalne riik on vajalik, et võtta vastu investeeringuid, kasutada ära ELi rahastamis- ja
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ekspordivõimalusi, luues niiviisi töökohti. Seega on reform ja majanduslikud tahud läbipõimunud. Vajame
hädasti ka reforme, et pidada lugu inimõigustest ja õiglusest ning võidelda korruptsiooniga. Olen väga
huvitatud viisavabast reisimisest, viisanõude kaotamisest ning loodan aidata kindlustada selle välis- ja
kodanikuvabaduste komisjonis loodetavasti sügiseks. Arvan, et see oleks Bosnia kodanikele väga hea uudis.

Judith Sargentini, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (NL) Austatud juhataja! Pöördume täiskogus tegelikult
bosnialaste poole; see tähendab, sealsete poliitikute ja inimeste poole. On kaks väga positiivset tahku: eelseisev
viisanõude kaotamine ja asjaolu, et poliitilised juhid Balkanil jälle üksteisega räägivad. Peame nüüd võtma
need kaks positiivset tahku, vaatama Bosnia poliitikutele silma ja ütlema, et kui nad seda suudavad, suudavad
nad ka üksteisega kokkuleppele jõuda, sest just see on jalus nende ELi liikmelisusele. Ühel päeval saab see
teoks, kuid see saab teoks ainult ühendatud Bosnia ja Hertsegoviina korral.

Kui suudame selle sõnumi edastada, jõuab see neile kohale. Riigil on ikka veel tööd teha, näiteks ühiskonna
kaitsetute rühmade olukorra, etniliste konfliktide ja sõnavabaduse õiguse osas. Tervitame kõiki taolisi
edasiminekuid!

Eduard Kukan (PPE). – (SK) On objektiivne tõsiasi, et edasiminek, mille Bosnia ja Hertsegoviina teel Euroopa
integratsiooni on saavutanud, on piirkonna teiste riikide omast olulisest aeglasem. Võrdselt negatiivne asjaolu
on, et oleme olnud tunnistajaks väga piiratud edasiminekule reformide tulemustes, mis tulevase liikmelisusega
Euroopa Liidus seotud on.

Bosnias ja Hertsegoviinas on 2010 valimiste aasta. Tänu sellele või ehk selle tõttu on paljude reformide puhul
olnud tulemused väga kehvad. Praegune olukord riigis on selline, et ei ole palju põhjusi eeldada, et selles
valdkonnas pärast valimisi järsud muutused paremuse poole toimuvad. Riigi poliitiline juhtkond peab aga
selgesti mõistma, et riiki saavad viia teel Euroopasse edasi ainult konkreetsed tulemused reformiprotsessis
ja kriteeriumide täitmine. Üks olulisimaid on põhiseadusreform, millega tuleks juurutada sidus põhiseaduslik
süsteem toimivate, sõltumatute ning eelkõige efektiivsete institutsioonidega.

Võrdselt olulised on majandusreformid, iseäranis struktuurilised, mis peaksid kõrvaldama kõik takistused,
mis on teel ühise majandusruumi loomisele riigis ning erastamisprotsessi taaskäivitamisele. Üks negatiivne
tegur on töötuse kasv, mis on ametliku statistika andmetel küündinud 40%-ni.

Teisest küljest peaksime vaatama objektiivselt – ning mainima positiivse tegurina – viisavabaduse kehtestamise
kriteeriumide edukat täitmist. Resolutsioon, mille üle homme hääletame, hindab minu arvates olukorda
riigis objektiivselt ja näitab Euroopa Liidu valmidust aidata riiki integratsioonipüüdlustel, eeldusel et poliitiline
juhtkond ja rahvas suudavad võtta käsile ja lahendada probleemid, mis nad enne liikmelisuse saavutamist
ELis ise käsile võtma ja lahendama peavad.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Austatud juhataja! Sooviksin õnnitleda raportööri ja ka meie variraportööri!
Nad on koostanud hea raporti. Minu jaoks on olulisim punkt, et mõlemad pooled, mis hetkel Bosnias ja
Hertsegoviinas elu raskeks teevad, on tulnud mõistusele ja taganevad äärmuslikest seisukohtadest. Üks
äärmuslikest seisukohtadest kätkeb Bosnia ja selle terviklikkuse pidevat kahtluse alla seadmist ja ähvardamist
korraldada referendumeid, millel ei oleks muud mõju kui avaliku arvamuse ärritamise ja vihkamise tekitamine.
Teine äärmuslik seisukoht on seada kahtluse alla Daytoni sisuline ülesehitus. Kas Daytoni lepingut on tarvis
kohandada? Jah! Seda on juba muudetud, kuid tööd on vaja veel teha.

Üks pool ütleb pidevalt, et kõrge esindaja büroo tuleb ära kaotada, ja olen sellega nõus. Siiski, pool, kes seda
nõuab, peab valmistama riigis ette pinna, et poliitikutel oleks võimalik see vastutus endale võtta. See peab
olema meie eesmärk, kuid ka poliitikud peavad oma osa etendama. Lisaks valivad järgmistel valimistel valijad
loodetavasti poliitikud, kes on valmis oma riigi eest vastutama.

Monica Luisa Macovei (PPE). – Austatud juhataja! Euroopa Liit on pakkunud korduvalt võtta eesmärgiks
Lääne-Balkani riikide, (sealhulgas Bosnia ja Hertsegoviina) liikmelisus ELis, kuid – nagu kõik hästi teame –
esmane vastutus tegelike reformide ja ühinemise eest on riigil ning see sõltub riigi tahtest ja suutlikkusest
rakendada Kopenhaageni kriteeriume ja võetud kohustusi.

Teame kõik – ja seda on siin öeldud –, et hetkel on edasiminek Bosnias ja Hertsegoviinas piiratud, kuid samal
ajal teame, et otsusetegemise, õigusloome killustumine, pädevuste kattumine, on põhjustatud olulisel määral
Daytoni lepingute sätetest, mis – tõsi ta on – olid vajalikud tapmiste peatamiseks.

Vastutusalasid jagavad omavahel rahvusvaheline üldsus, sealhulgas Euroopa Liit, ja riigisisesed ametiasutused.
Arvan, et see vastab rohkem tõele Balkanil kui teistes riikides. Oleme Bosnias ja Hertsegoviinas olnud alates
1995. aastast saadik tegevad poliitikate, inimressursside, energia ja rahaliste vahenditega.
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Peame toetama enam ja aktiivsemalt ametiasutusi ning eelkõige Bosnia ja Hertsegoviina rahvast. Sooviksin
viisanõude tühistamise osas kaks tähelepanekut teha. Esiteks, mis puutub organiseeritud kuritegevuse
eksportimise oletatavasse ohtu viisanõuete kaotamise korral, sooviksin rõhutada, et see ei vasta tõele.
Vastupidi: riikides, kus viisanõuet ei ole, on organiseeritud kuritegevust vähem, sest sisuliselt kõrvaldasime
viisade ja kaubitsemisega seotud organiseeritud kuritegevuse riikides, kus taoline nõue on olemas.

Teine argument, mida teile esitada sooviksin, on, et inimesed, kes reisivad, et õppida, külas käia, luua tutvusi,
õppida uusi asju, muudavad oma riikidesse naastes oma nägemust. Nad on oma riikides ametivõimude
suhtes nõudlikumad. Nad nõuavad suuremat aruandekohustust ja nad on sellised inimesed, kellel on võimalik
nõuda ja kellel on võimalik rakendada ning täita riigis reforme.

Olen esitanud kaks argumenti viisanõude kaotamiseks Bosnia ja Hertsegoviina puhul ning loodan, et see
juhtub 2010. aasta jooksul.

Zoran Thaler (S&D). – (SL) Volinik Füle ja raportöör Doris Pack täheldavad õigusega, et üldjoontes ei ole
me viimastel aastatel Bosniast ja Hertsegoviinast häid uudiseid saanud.

Arvan, et 2010. aasta peaks olema Bosnia jaoks pöördepunkt. Esmalt on tal tarvis ära kasutada Euroopa
Liidu valmidust kaotada viisanõue. Nüüd on Bosnia poliitikute asi oma osa teha.

Teiseks peaks Bosnia ja Hertsegoviina kasutama ära piirkonna positiivseid tingimusi. Horvaatial ja Serbial
on nüüd valitsused, mis pooldavad ühendatud, tervet ning jagamata Bosniat ja Hertsegoviinat.

Kolmandaks on Bosnia ja Hertsegoviina jaoks suur võimalus oktoobri valimised, mis pakub valijatele
võimaluse hääletada poliitikute poolt, kes on valmis ja suutelised riiki edasi viima.

Pärast valimisi on meil tarvis uut lepingut, Daytoni-järgset lepingut, millega loodaks toimiv riik ja valitsus.
See Bosnial ja Hertsegoviinal hetkel puudub. Lisaks peab see leping tagama Bosnia ja Hertsegoviina pikaajalise
eksisteerimise ning sisaldama rahvusvahelisi õigusgarantiisid Euroopa Liidult, ÜROlt ning Horvaatialt ja
Serbialt. Sinnani jõudmiseks oleme valmis tegema kõik.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Austatud juhataja! 15 aastat pärast Daytoni lepingut on teinud Bosnia ja
Hertsegoviina teatud piiratud edusamme, kuid ei ole tegelikult väga kaugele jõudnud. Seetõttu ei tohiks me
end ise selles osas eksitada. Inimesed ütlevad tihti, et põhimõtteliselt ei ole Daytoni lepingul midagi viga, et
seda on lihtsalt tarvis nõuetekohaselt kohaldada ning et tuleb leida paremad poliitikud, kuid see ei vasta tõele.
Bosnia ja Hertsegoviina praegune ülesehitus ei ole täielikult toimiv. Riik tuleb kujundada ümber tõeliseks
föderatsiooniks, mis koosneb võrdsete õigustega kolmest rahvast. Paljude väikeste paindumatute kantonite
asemel tuleb see jaotada suuremateks tõhusamateks eri rahvustega piirkondadeks. Riigi keskseid organeid
tuleb muidugi samuti tugevdada ja vähemustele tuleb anda põhilised inimõigused ning nende positsiooni
tuleb tugevdada, nagu Strasbourgi kohtu otsuses teatavaks tehti.

Seetõttu on vaja riigi reformi vundamendist katuseharjani. Reformi peavad aga algatama jõud riigi enese
sees. Saame neile vaid tuge pakkuda. Siin peitubki põhiprobleem. Mitte ainult, vaid just peamiselt Milorad
Dodik tõkestab iga tõelise reformi katset. See tähendab, et peame tegema kõik võimaliku, et ergutada riigis
noore poliitilise eliidi arenemist. Tervitan asjaolu, et üks valdkondi, millele Doris Packi oivalises raportis
keskendutakse, on kultuur ja haridus. Riigil on tarvis täielikku haridussüsteemi, mis oleks selle võimsa ajaloo
vääriline, mitmerahvuselistest lastesõimedest uue Euroopa ülikoolini välja.

Bosnia ja Hertsegoviina on riik, mida mitte ainult ei iseloomustanud konflikt, vaid ka äärmiselt eeskujulik
sallivus. Just siin on arenenud tolerantne Euroopa vorm islamist. Just siin kehtestati Austria ajal esimene
islami seadus, mis on tänini eeskujuks. Paljud inimesed suutsid riigis rahumeelselt koos elada. Bosnialased
võivad olla oma ajaloo üle uhked ja kui neil tekib midagi sama vaimu taolist uuesti ja nad suudavad tuua
selle kaasaegsesse Euroopasse, arvan, et 2010 võiks olla Bosnia ja Hertsegoviina jaoks positiivne pöördepunkt.

Anna Ibrisagic (PPE). – (SV) Austatud juhataja! Sooviksin tänada Doris Packi tasakaalustatud ja äärmiselt
objektiivse raporti eest, kuid sooviksin tänada samuti Štefan Fület tohutu huvi ja teadmiste eest, mida ta
ilmutab oma töös seoses selle huvitava, ent väga keeruka osaga meie Euroopast.

Teil on täiesti õigus, volinik, kui ütlete, et Bosnia territoriaalset terviklikkust ei või ega tohi kahtluse alla seada.
Kui peaksin valima ühe asja, mida sooviksin täna rõhutada, oleks see viisanõude kaotamine. Loodan väga,
et saavutame edu viisanõude kaotamise protsessi lõpetamisel enne oktoobris toimuvaid valimisi. Kui meil
ei ole aega seda teha, seda signaali saata, peame saatma selge signaali komisjonist, et lõpetame protsessi
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lähitulevikus. Vastasel juhul seame kahjuks ohtu nii valimiste tulemuse kui ka inimeste huvi valimistes
osalemise vastu Bosnias.

Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Kahjuks kujutavad Balkan ning Bosnia ja Hertsegoviina piirkond ikka
veel mõneti püssirohutünni.

Arvan isiklikult, et Euroopa Liidu seisukohast on väga oluline, et säilitaksime piirkonnas tugeva mõjujõu ja
et näitaksime piirkonnale – iseäranis Bosniale ja Hertsegoviinale –, et neil on võimalus olla tulevikus osa
Euroopast. Üks valdkond, kus saame seda demonstreerida, on viisanõude kaotamine, mida toetan väga.

Arvan samuti, et me ei saa enam vanu poliitikuid muuta, kuid saame näidata noorele põlvkonnale ja uutele
põlvkondadele, et EL on nende jaoks olemas, kas koolitamise või asjaolu kaudu, et toetame enam vahetusi
ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina noorte vahel.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Bosnia ja Hertsegoviina
on teinud Euroopa Komisjoni seatud kriteeriumide täitmisel vähem edusamme kui ükski teine Lääne-Balkani
riik, ehkki tegemist on piirkonnaga, kus rahvusvahelise üldsuse ja Euroopa Liidu kohalolek on suurim,
sealhulgas ajutiste institutsioonide ja rahalise abi kujul. Bosnia ja Hertsegoviina tekitab tegelikult ikka veel
suuri raskusi. Euroopa Liit ei saa arvestada tulevikus riigi liikmelisusega, kus kõrge esindaja on ikka veel kohal
ja etendab aktiivset osa poliitilises otsustamisprotsessis. Edasiminek sõltub seetõttu suuresti kõrge esindaja
büroo järkjärgulisest tagasitõmbumises.

Selge ei ole ka, kuidas eri poliitilised partnerid koostööd teha suudavad. Riik on jagunenud Serbia Vabariigi
ja Föderatsiooni vahel, olles lisaks ka jagunenud kolme peamisse rahvusrühma, millest igaüks kujutab oma
riigi osas vähemust. Seetõttu on rahvastik viimase 10 aastaga kahanenud 4,5 miljonilt 3,4 miljoni elanikuni.
Näib, et inimesed ise ei ole enam veendunud, et nende riigil on tulevikku. Bosniale ja Hertsegoviinale pakuti
Euroopa Liidu liikmelisuse väljavaadet, arvestades seda ühe riigina, mitte eraldi territoriaalsete osadena.
Bosnia ja Hertsegoviina peab seetõttu otsustama, kas nad soovivad olla osa ühest riigist, enne kui liikmelisuse
üle on võimalik teha mis tahes muu otsus.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Ettepanek loobuda Bosnia ja Hertsegoviina puhul viisade süsteemist
peaks ergutama riiki tegema veel suuremaid edusamme õigusreformi, korruptsiooni- ja organiseeritud
kuritegevuse vastase võitluse ning haldussüsteemi tugevdamise vallas. Loodan, et see sünnib. Olin Sarajevos
väga üllatunud, kui kuulsin, kuidas kodanikuühiskonna esindajad palusid meil viisanõude tühistamist mitte
toetada, kuna see saadaks signaali, et toetame praeguste poliitikute võimule naasmist.

Euroopa Liit peab esitama selge realistliku innustava ühinemiskava, mis ergutaks kõiki Lääne-Balkani riike
osalema elujõulises piirkondlikus koostöös ja sellest tulenevalt püsivas leppimises. EL peab pakkuma välja
hulga lühiajalisi eesmärke, mida Bosnia suudaks täita, nii et tema kodanikel oleks võimalik näha, et edusamme
tehakse, ja leida motivatsiooni reformiprotsessi jätkamiseks. Taolist süsteemi võiks rakendada igas
Lääne-Balkani riigis.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Euroopa Liidul oli Sarajevole ja Srebrenicale ainult üks vastus: Dayton. Mitu
inimest siin on öelnud, et meil on tarvis leida teistsugune toon. Tegemist ei ole majandus- ja poliitiliste
sanktsioonide tooniga, vaid sellega, millest on kõnelnud ka Bernd Posselt. Meie, EL, oleme enam kui huvide
majanduslik ühendus. Mainitud on kultuuri, religiooni ja haridust. Võin öelda üht asja ja kolleegidele ühes
küsimuses peale käia. Sarajevos on rahu ning Bosnia ja Hertsegoviina on sõltumatute, vabade ja õnnelike
inimestega riik ainult siis, kui meie, EL, oleme eeskujuks, kui igal rahvusvähemusel ELis on võimalik otsustada
oma maksude ja emakeele kasutamise üle ning kui neid ei diskrimineerita, vaid neile antakse territoriaalne
ja kultuuriautonoomia. Bosnia ja Hertsegoviina puhul on tuleviku võti selles, et ELis antakse vähemustele
õigus enesemääramisele.

Štefan Füle, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Lubage mul alustada sealt, kus see väga kasulik arutelu
lõppes. Arvan, et oleme oma sõnumites ühtsed. Resolutsiooni eelnõu on tekitanud arutelu, mille sisuks olid
need ühtsed sõnumid. Minu arvates näitab see meie ühist pühendumust, kuid rõhutab samuti olukorra
tõsidust, millega Bosnias ja Hertsegoviinas silmitsi seisame.

Arvan, et arutelust on selge – ning olen sellega täielikult ühte meelt –, et poliitikutel, eelkõige poliitikutel
Bosnias ja Hertsegoviinas, tuleb jätkata vastutust, mis neil kodanike ja riigi ees on. Olen samuti täielikult
nõus, et parim viis seda tõestada on konkreetsete edusammude kaudu. Jälle esitati argument, et viisanõude
kaotamine on näidanud, et poliitikutel on Bosnias ja Hertsegoviinas moodus mitte ainult selleks, kuidas
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kokku leppida millegi osas, vaid tegelikult teha väga tubli tööd üsna paljunõudva tegevuskava rakendamisel,
mis viib meid viisanõude kaotamiseni.

Arvan, et meil on samuti selge, millised on lähi- ja keskpika perspektiivi prioriteedid. Lähiperspektiivi
prioriteetide osas on esimeseks kindlasti Bosnia ja Hertsegoviina põhiseaduse kooskõla inimõiguste Euroopa
konventsiooni ja SAA lepinguga; teiseks riikliku tasandi rahvaloenduse seaduse vastuvõtmine; kolmandaks
viisanõude kaotamise veel saavutamata mõõtemärgi saavutamine.

Samas ei arva ma, et peaksime lihtsalt ootama, et valimised oktoobris teatud tulemused tooks. Meil on tarvis
nüüd hakata mõtlema keskpika perspektiivi üle – tervikliku, kuid samas kõikehõlmava lähenemise üle
Bosniale ja Hertsegoviinale. Juba praegu peaksime töötama selle soodsa võimaluse inertsimomendiga, mida
pakuvad oktoobri valimiste tulemused. Arvan, et meil on tarvis ergutada poliitikuid valimiste-eelse kampaania
ajal selgelt teatavaks tegema, mis on nende nägemus Bosnia ja Hertsegoviina tulevikust ning milline on nende
seisukoht selle riigi Euroopa tuleviku ning Euroopa suhte ja püüdluste kohta. Valimiste järel tuleb palju
väljakutseid, sealhulgas täiendavad muutused põhiseadustes, ja meil on tarvis veenduda, et me mõlemad –
Bosnia ja Hertsegoviina ning ELi poliitikud – oleksime valmis selleks, et suurema osa vastutusest võtaksid
endale Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud. Arvan, et on aeg, et need valimised teeksid lõpu Daytoni ajastule
ja viiks meid Euroopa ajastusse.

Juhataja. – Mulle on laekunud kuus resolutsioonide ettepanekut,(6) mis esitati lähtuvalt kodukorra artikli
110 punktist 2.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme, neljapäeval, 17. juunil 2010 kell 12.00.

16. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)

(Istung katkestati kell 18.55 ja jätkus kell 21.00)

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

17. ELi-USA õhutranspordileping (arutelu)

Juhataja. – Päevakorra järgmine punkt on komisjoni avaldus ELi-USA õhutranspordilepingu kohta
(2010/2724(RSP)).

Kristalina Georgieva, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Sooviksin kõigepealt tänada parlamenti võimaluse
eest tutvustada Ameerika Ühendriikidega õhutranspordilepingu teise etapi üle peetud läbirääkimiste tulemusi.

Aasta alguse poole, 25. märtsil, allkirjastas Euroopa Komisjoni lepingu – mida parlament on väga toetanud
– teise etapi. Parlament etendas kogu läbirääkimiste vältel tohutult konstruktiivset rolli, mille eest komisjon
on äärmiselt tänulik.

Lubage mul käsitleda lepingu teise etapi põhipunkte! Leping rajaneb lepingu esimesel etapil, mis kehtib alates
2008. aasta 30. märtsist, luues väljavaateid täiendavateks investeeringuteks ja turule juurdepääsu võimalusteks
ning lisaks ka tugevdades koostöö raamistikku õigusliku reguleerimise küsimustes, nagu keskkond, sotsiaalne
kaitse, konkurents ja julgeolek.

Keskkonna osas kehtestatakse lepingu teise etapiga toekas raamistik, et lahendada kohalikud ja üleilmsed
keskkonnaga seotud Euroopat ja USAd puudutavad väljakutsed ühisprojektide teostamise teel, mis on
suunatud praktilistele lahendustele, nagu puhtamad parda- ja lennuliikluse korraldamise tehnoloogiad ning
koostöö rahvusvahelistel foorumitel, nagu rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon. Mõlemad pooled
tunnistavad samuti formaalselt, et on tähtis vältida duplitseerimist ja tõhustada oma vastavate turupõhiste
meetmete ühildatavust. Mainiksin siin iseäranis heitkogustega kauplemise süsteemi.

(6) Vt protokoll
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Ka Euroopa saab kindlasti kasu edusammudest, mida tehakse julgeoleku valdkonnas, kus leping taotleb
lennujaamade julgeolekukulude vähendamist hindamistegevuse soodustamise ning edaspidiste vajaduste
teemal aegsasti peetavate arutelude kaudu. Konkurentsi vallas tõhustab leping vastutavate ametiasutuste
koostööd ja lisaks ka mõlemal pool Atlandi ookeanit tehtavate reguleerivate otsuste läbipaistvust ja
ennustatavust.

Esimest korda on taolises lennunduslepingus tunnistatud vajadust tasakaalustada turule juurdepääsu
võimalused tugeva sotsiaalse kaitsega läbi pühendumuse lepingu sätete rakendamisele viisil, mis ei õõnesta
tööõigusi.

Ärilises mõttes on Euroopa võitnud juurde täiendavaid õigusi, sealhulgas vahetu juurdepääsu programmile
„Fly America” (välja arvatud riigikaitse), mille tõttu piirdus USA riigi rahastatav lennutransport seni ainult
USA lennuettevõtjatega.

Olulisim lepingu projekti element on ehk aga pühendumus edasiliikumisele. Lepingu raames on võtnud
Euroopa ja Ameerika Ühendriigid endale eesmärgi eemaldada allesjäänud turutõkked, millega valdkonna
ettevõtjad silmitsi seisavad, sealhulgas need, mis piiravad lennuettevõtjate juurdepääsu üleilmsele kapitalile.
Eesmärgi suunas tehtud edusamme vaadatakse läbi iga-aastaselt ning see toob kaasa ühiskomitee kaudu
koostöötamise. Koos kõrgetasemelise kontrolliga liiga aeglaste edusammude korral on meil olemas sihistatud
lähenemine edasiminekuks selles valdkonnas.

Mõlemal poolel on stiimul teha valdkonnas edusamme garantiina täiendavatele õigustele teostada seitsmenda
vabaduse õigusi ja arendada osalusi kolmandate riikide lennuettevõtetes.

Kokkuvõtteks: leping soodustab koostööd paljudes regulatiivküsimustes, sealhulgas sellistes valdkondades
nagu julgeolek, tarbijakaitse, ühiskomitee roll ja keskkond. See pakub vahetuid ja edaspidiseid täiendavaid
ärilisi võimalusi, rajab üliolulises investeeringute reformi valdkonnas vajalike muutuste tegevuskava ning –
mis oluline – tagab olemasoleva lepingu esimese etapi hüved, mis oleksid läinud kaduma, kui me ei oleks
jõudnud lepingu teise etapini. Osa neist oleks kaduma läinud.

Tellitud uurimuse hinnangul võib lepingu esimese ja teise etapi kasu väärtus olla kuni 12 miljardit eurot
majanduslikku kasu ja kuni 80 000 uut töökohta, mis on mõlemad praeguses majanduskliimas väga
väärtuslikud.

Nendel põhjustel loodan, et parlament toetab seda olulist lepingut.

Mathieu Grosch, fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Kristalina Georgieva, ELi-USA
õhutranspordileping on mõistagi väga oluline. Sel põhjusel on parlament ja meie komisjon etendanud
aruteludel ja külaskäikudel väga aktiivset rolli.

Ligi 60% maailma lennuliiklusest toimub Ameerika ja Euroopa vahel, mis annab aimu selle tähtsusest.
Loodame, et mõlemad partnerid on seetõttu teadlikud tõelise kahepoolse lepingu vajadusest ning et tulevikus
on nad ajendatud parandama asjade praegust seisu veelgi. Ehkki pean lugu tehtud tööst ning imetlen väga
kõneluste järel läbirääkijatest kiirguvaid optimismilaineid, olen isiklikult koos Euroopa Rahvapartei (kristlike
demokraatide) fraktsiooniga arvamusel, et on ikka veel läbirääkimist vajavaid valdkondi ning et praegused
tulemused ei ole nii rahuldavad, kui oleks võinud loota.

On lahendamata küsimusi. Üks neist on kapitali huvi. Lootsime, et selles valdkonnas liiguvad asjad edasi.
Siiski, kui täiesti aus olla, ei olegi peaaegu edusamme olnud, välja arvatud asjaolu, et on mainitud valmidust
teemat arutada. Teiseks soovisime näha edusamme tehniliste seirekeskuste osas, mis on meie ühistes huvides.
Sellest ei näinud me mingeid tõendeid. Mis puudutab turule juurdepääsu, söandame vaevalt juttu teha
kabotaažist, sest tundub peaaegu, et USAs on sellest teemast saanud tabu. Ütleksin aga, et mida iganes me
teisele poolele positiivses kahepoolses lepingus pakume, peab olema ka meil. Nii see veel päris ei ole. Seetõttu
olen ikka veel arvamusel, et kui välja arvata üks punkt, mida me ei tohi alahinnata ja mis on sotsiaalne tahk,
ei ole edusamme eriti tehtud, kuid on olnud palju valmidust teha edaspidi edusamme.

Sel põhjusel võime ehk võtta kokku parlamendi hoiaku kolme punktina. Esimene on, et seda liiki lepingutel
on tarvis õiguslikku alust. Peame järgima andmekaitsega seotud õigusakte eriti siis, kui kõne all on andme-
ja teabevahetus. Parlamenti ei tohi mingil juhul panna vastamisi juba tehtud teoga. Teiseks peame rõhutama
selliste lepingute kahepoolset iseloomu. Nad ei ole ühe-, vaid tõelised kahepoolsed lepingud. Kolmandaks
on samuti oluline, et määraksime kuupäeva täiendavate läbirääkimiste alustamiseks. Selle tulemusena teeme
selles valdkonnas midagi juba 2010. aasta oktoobris/novembris. Usun, et meil on tulevikus loodetavasti
võimalik rajada tõeline kahepoolne leping majanduslikus-, keskkonnaga seotud ja sotsiaalses mõttes.

16-06-2010Euroopa Parlamendi aruteludET128



Saïd El Khadraoui, fraktsiooni S&D nimel. – (NL) Austatud juhataja! Volinik! Head kolleegid! Kui nõustusime
lepingu esimese etapiga 2007. aastal, tegime seda kahel olulisel põhjusel. Esiteks olid Ameerika Ühendriigid
nõustunud mõistega „Euroopa lennuettevõtja”, mis tähendab, et lepingu jõustumise kuupäevast võib mis
tahes Euroopa lennuettevõtja lennata mis tahes punktist Euroopas mis tahes punkti Ameerika Ühendriikides.
See oli iseenesest oluline uuendus, kuna kõikide meie lennuettevõtjate puhul ei olnud see varem nii. Teiseks
oli rajatud ühiskomitee, mis andis meile struktuurse raamistiku korrapärasteks konsultatsioonideks eesmärgiga
lubada reguleerivatel raamistikel läheneda, mis on mõistagi vajalik pikemas perspektiivis tõelise ühtse
Atlandi-ülese lennuturu rajamiseks.

Lepingusse on aga jäänud tasakaalustamatusi, kuna varasemad järeleandmised on tähendanud, et Ameerika
Ühendriikide lennuettevõtjatel on suurem juurdepääs Euroopa ühtsele turule kui teistpidi, ning juurdepääs
teineteise kapitali jaotusele toimib samuti ELi lennuettevõtjate kahjuks. Just seepärast oli klausel, mis andis
üldisema lepingu saavutamiseks tähtpäeva enne selle aasta lõppu, nii oluline surve säilitamisel ja Ameerika
Ühendriikide sundimisel järeleandmistele.

Ehkki tulemus meie ees kujutab täiendavat sammu õiges suunas, säilitatakse sellega suuresti olemasolevad
tasakaalustamatused. Iseäranis on tehtud ebapiisavaid edusamme Euroopa lennuettevõtjate juurdepääsu
osas Ameerika Ühendriikide turule ning Ameerika Ühendriikide lennuettevõtjate võimaliku Euroopa omandi
ja juhtimise osas.

Seetõttu, vaatamata positiivsetele elementidele, mida mainis ka kolleeg Mathieu Grosch – näiteks keskkonnaga
seotud ja sotsiaalses vallas –, on meil võimalik lepinguga nõustuda ainult juhul, kui meile esitatakse enamat
kui pühendumus täiendavaid samme astuda. Välja tuleb töötada mingisugune mehhanism täiendavate
sammude astumiseks järgmistel aastatel, sealhulgas turule juurdepääsu ja samuti reisijate õiguste osas, et
kehtestada meile kõigile kõrgel tasemel õigused – tõelised õigused – ning et kindlustada, et vahepeal meie
Ameerika sõpradele uusi järeleandmisi ei tule.

Lõpuks soovin paluda, et komisjon hoiaks meid täielikult kursis ühiskomitee tegevusega ja tagaks, et saame
kõik raporti ja kutsed, täpselt nagu sidusrühmad.

Gesine Meissner, fraktsiooni ALDE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Kristalina Georgieva, olete tutvustanud
olemasolevat lepingut ning öelnud, et toimunud on oluline edasiminek.

Meie lähenemine parlamendis on teie omast vähem armulikum, nagu juba kuulnud olete. On oluline, et
leping kehtiks, sest EL ja USA moodustavad üleilmsest lennuliiklusest koos umbes 60% ning USA on üldises
mõttes üks meie oluline partner.

Probleem on lihtsalt selles, et partnerluse puhul peaks olema tingimused mõlemale partnerile jämedalt võttes
samad. Ei ole aga võimalik öelda, et tingimused on samad, kui USA-l on 49% meie turust ja meile
võimaldatakse vaid umbes 25% nende omast. On selge, et tegemist on tasakaalustamatusega. Selle aasta
kevadel sõitis USAsse väike delegatsioon ja osales läbirääkimistel. Ameeriklased ütlesid meile, et kui tahame
suuremat juurdepääsu turule, tuleks meil tühistada piirangud öistele lendudele ja muuta mürapiiranguid.
Selgitasime, et meie seisukohast on tegemist subsidiaarsuse küsimusega, millest tuleb lugu pidada. Sisuliselt
saame teistes küsimustes läbi rääkida ainult siis, kui meil on mõistlikult võrdsed võimalused.

Mainiti nelja järgmist punkti. Keskkond: saame teha ühiseid edusamme heitkogustega kauplemise süsteemi
kaudu lihtsalt selle tõttu, et meil on maailmaturust niivõrd suur osa.

Sotsiaalsed standardid: selles vallas on juba midagi saavutatud ning samuti mainiti reisijate õigusi. Konkurents:
see jätab mõnevõrra soovida.

Mis puudutab julgeolekut, sooviksin nüüd kõnelda andmetest. Ameerika arusaam andmekaitsest ja eraelu
puutumatusest on meie omast erinev. Mõistagi tahame, et austataks meie arusaama eraelu puutumatusest.
USAs olles vaatasime kehaskannereid. Seal on normaalne, et skanneritelt on näha terve keha pilt, nii et ainult
nägu on varjatud. Meie jaoks oli see täielikult kujuteldamatu. Meie tahame, et eraelu puutumatust ja andmeid
kaitstaks iga juhtumi puhul. Seda tuleb austada!

Oleme parlamendis valmis seda teiega arutama, arvestades meie uusi Lissaboni lepingust tulenevaid volitusi.

Jacqueline Foster, fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Tervitaksime kõik ELi-USA avatud õhuruumi
lepingu sõlmimist! Pärast mitmeaastasi läbirääkimisi on see tegelikult tõepoolest üsna hilinenud.
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Mõistagi on lepingu teise etapi projekt märkimisväärne läbimurre, mida tuleb tervitada. Tunnistan, et
läbirääkijad on teinud edusamme julgeoleku, konkurentsi ja turule juurdepääsu vallas, kuid olen pettunud,
et täielikult ei ole lahendatud välismaise omandi ja juhtimise ning kabotaaži küsimusi. Toetame kai parlamendi
ühise resolutsiooni ettepanekut. Tunnen siiski muret, et teksti on lisatud konkreetsed viited heitkogustega
kauplemise süsteemile, ELi sotsiaalsetele küsimustele ning kuupäevaga tähtpäev, kuna meil ei ole volitusi
lennuteenuseid käsitlevate kokkulepete rakendusala laiendamiseks.

Lennundus on saanud viimasel kümnendil tohutult kannatada ja ehkki on toimunud mõningane paranemine,
on lennundus veel habras, eriti Euroopas. Lepingud tähendavad tihti kompromissi, kuid see ei tähenda, et
tahame tehingut ükskõik mis hinnaga. Asi on kompromissivalmiduses.

Ütleksin niisiis lõpuks volinikule, et tahame lepingut, mis on õiglane, toekas ja toob täieliku liberaliseerimise,
mis tooks kasu Euroopa lennuettevõtjatele, tarbijatele ja meie Ameerika sõpradele.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Euroopa Ühendus algatas meetmed, mida oli vaja paindlikkuse
suurendamiseks, turgude avamiseks ja järjepidevuse tagamiseks tsiviillennundussektoris lähtuvalt nii kahe-
kui ka mitmepoolsetest suhetest.

Mis puutub ELi-USA lennutranspordilepingusse, mainiksime, et eelleping sõlmiti juba 25. märtsil 2010. See
leping avab täielikult turud ja seab kõrgeks prioriteediks ELi ja USA õhuliikluse juhtimissüsteemide SESARi
ja NextGeni koostöö arendamise, et tagada koostalitlusvõime ja ühilduvus ning vähendada ka keskkonnamõju.

ELi-USA leping on praktiliselt üks esimestest lepingutest, mis Lissaboni lepingu alusel sõlmitakse. Soovin
samuti rõhutada, et mis tahes isikuandmeid puudutavad edastusi EList ja liikmesriikidest peaks teostatama
lähtuvalt õigusaktidena tunnustatud rahvusvahelistest lepingutest ning vastavuses Euroopa andmekaitse
õigusaktidega. Meie arvates on kahetsusväärne, et eellepingusse ei kuulu heitkogustega kauplemise süsteemi
määrus. Selles küsimuses nõuame täiendavaid läbirääkimisi, pidades silmas, et heitkogustega kauplemise
süsteem jõustub 2012. aastal.

Kristalina Georgieva, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Tänan siiralt kõiki sõnavõtjaid avaldatud
seisukohtade eest! On väga selge, et vaatamata hilisele kellaajale on paljude teemade vastu märkimisväärset
huvi. Üsnagi õigesti on mainitud, et Euroopa ja Ameerika Ühendriigid esindavad koos ligi 60% üleilmsest
lennuliiklusest. Seetõttu on leping väga oluline mitte ainult Euroopa ja Ameerika Ühendriikide kodanike,
vaid kõikide reisijate seisukohast, kes meie lennuettevõtjaid kasutavad.

Lisaks nominaalsele olulisusele lennutranspordi seisukohast tähendavad võrratud ärisidemed, tugevad
demograafilised ja kultuurisidemed ning geograafiline positsioneering, et USA on Euroopa seisukohast
olulisim strateegiline lennunduspartner. Lepingu eesmärk on just selle strateegilise Atlandi-ülese partnerluse
tugevdamine ja lepingu esimese etapiga saavutatud edusammude kindlustamine, et tagada edaspidiste suhete
jaoks vajalik stabiilne raamistik.

Mitmed sõnavõtjaid tõid välja vajaduse jätkata kaasamisprotsessi, et saaksime teha täiendavaid edusamme.
Lepingu teise etapi üks saavutusi on tõepoolest, et sellega võetakse kasutusele kaasamisprotsess.

Sooviksin kohe vastata, et praegusel hetkel oleks komisjon muidugi sügavalt huvitatud sellest, et jagada tööd
ühiskomitees parlamendiga, kuna näeme edasi minnes parlamendi kaasatuses olulist väärtust.

Avades ettevõtjatele täiendavaid võimalusi ja lahendades osa reguleerimisest tulenevatest väljakutsetest,
etendab leping rolli, mis aitab Euroopa lennundusel välja tulla praegusest perioodist, mida iseloomustavad
sügavad majanduslikud ja äritegevusega seotud väljakutsed.

Lubatagu mul väga selgelt väljenduda! Komisjon, nagu paljud sõnavõtjatest, möönab, et lepingu teine etapp
ei ole täiuslik. Tegemist on väga olulise sammuga edasi, kuid see ei ole täiuslik ega lõplik samm.

Nagu sõnavõtjad siin, oleks ka komisjon meeleldi näinud viivitamatut ja pöördumatut muutust USA õiguses,
mis reguleerib nende lennuettevõtjate omandit ja juhtimist, kuid tegelikkus on, et see ei ole USA valitsuse
otsustada, kellega me läbi räägime. See on õigusloomereformiga, mis on võimalik saavutada vaid USA
kongressi toega.

See toob mu väga olulise sõnumi juurde siinviibivale publikule: Euroopa peab kasutama oma mõjujõudu,
et veenda USA kongressi lakkamatute reformide põhjendatuses. Iseäranis selles osas on Euroopa Parlamendil
etendada pearoll tänu kaasatusele ja parlamendil võimalustele suhetes kongressiga ja selle liikmetega. Loodan,
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et võime loota teile dialoogi edasiviimise, arutelude ja, mis kõige olulisem, vajalike õigusloome meetmete
osas.

Küsimuse osas, mille paar sõnavõtjat andmekaitse teemal välja tõid, ütlen lihtsalt meeldetuletuseks, et see ei
kuulu õhutranspordilepingusse. Tegemist on justiits- ja siseasjade küsimusega ning ilmselgelt küsimusega,
mis on oluline ja mis võetakse käsile tõsiselt selles valdkonnas peetavate arutelude kontekstis.

Seega lubage mul siinkohal peatuda ja tänada parlamendiliikmeid veel kord väga kasulike ning konstruktiivsete
tähelepanekute eest!

Juhataja. – Ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut(7), mis esitati vastavalt kodukorra artikli 110
lõikele 2.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub neljapäeval, 17. juunil 2010 kell 12.00.

18. Esimese raudteepaketi direktiivide rakendamine (arutelu)

Juhataja. – Päevakorra järgmine punkt on komisjoni avaldus esimese raudteepaketi direktiivide rakendamise
kohta (2010/2556(RSP)).

Kristalina Georgieva, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Tänan teid, et tõite mind nüüd õhust maa peale,
täpsemalt raudteele toonud. Minu jaoks on privileeg parlamendi ees seista ja sellel teemal sõna võtta.

Sooviksin parlamenti väga tänada toetuse eest Euroopa Komisjoni jõupingutustele juhtida esimese
raudteepaketi nõuetekohast rakendamist liikmesriikides, mis kuuluvad nende vastutuse alla! Komisjon on
täitnud oma kohustusi lepingu kontrollijana, saates 22 liikmesriigile esimese paketi ebaõige rakendamise
eest põhjendatud seisukohad. Võin teile kinnitada, et komisjon ei kõhkle kaebamast Euroopa Kohtusse
liikmesriike, kes ikka veel Euroopa õigusakte ei täida.

Ehkki rikkumismenetluste konkreetsed juriidilised üksikasjad on komisjoni ja liikmesriikide vaheline asi,
esitasid meie teenistused aasta alguse poole juba transpordi- ja turismikomisjonile täieliku loetelu kõikidest
rikkumistest. Jagame samuti komisjonis väljendatud kahetsust, et raudteeinfrastruktuuri tehtavate
investeeringute tase on paljudes liikmesriikides jätkuvalt ebapiisav.

Komisjon ei saa aga nõustuda avaldusega, et see ei olevat keskendanud seiret piisavalt raudteesüsteemi
finantsalustele. Esimese raudteepaketi direktiivid näevad ette ainult, et liikmesriikidel tuleb tagada
infrastruktuuriettevõtjate tasakaalustatud eelarve mõistliku aja jooksul. Kui komisjon leidis tõendeid, et
liikmesriigid ei ole sättest kinni pidanud, algatati rikkumismenetlused.

Osa huvirühmadest tahavad minna kaugemale ja arvavad, et komisjon võiks kohustada liikmesriike
suurendama investeeringuid raudteesektorisse üldiselt. Meile võib-olla meeldiks seda näha, kuid selle toeks
puudub õiguslik alus. Olles seda öelnud, on komisjon mitmel puhul esitanud liikmesriikidele poliitilise
pöördumise, sest tunnistame raudteeinfrastruktuuri tehtavate investeeringute olulisust Euroopas säästliku
transpordisüsteemi edendamisel. Veel hiljaaegu oli siin istungisaalis sellest küsimusest juttu vulkaanilise
tuhapilve ja tagajärgede kontekstis, mis sellel oli ühenduvusele Euroopa piires ning Euroopa ja ülejäänud
maailma vahel.

Märgin ära soovi, et esimese raudteepaketi parandustega peaks lahendatama prioriteetselt ebapiisavate
ressursside ja reguleerivate asutuste volituste küsimus. Võin teile kinnitada, et komisjoni eelseisvad ettepanekud
just seda teevadki. Esimese paketi uuestisõnastamine aitab kaasa ka infrastruktuurile juurdepääsu tasude
põhimõtete selgitamisele kooskõlas parlamendi sooviga.

Põhifunktsioonide küsimuses on komisjon oma seisukoha juba väga selgeks teinud 2006. aasta mai teatises.
Infrastruktuuriettevõtjad peavad olema sõltumatud raudtee-ettevõtjatest ja valdusettevõtjatest. Valdusettevõtja
ei tohiks teostada infrastruktuuri-tütarettevõtja operatiivjuhtimist. Juhtimine ja sõltumatus välistavad
teineteist: mõlemat korraga olla ei saa. Euroopa Kohtu praktikast lähtuvalt oleme kehtestanud selged
kriteeriumid, kuidas hinnata infrastruktuuriettevõtja sõltumatust valdusettevõtjast. Olen seetõttu kindel, et
komisjon selle argumendiga eelseisvates kohtuvaidlustes võidab.

(7) Vt protokoll
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Resolutsioonis nõutakse ka vastastikkuse põhimõtte kohaldamist. Tegemist ei ole aga põhimõttega, mida
Euroopa õigusaktides üldiselt aktsepteerida saame. Iga liikmesriik peab täitma Euroopa direktiive sellisel
kujul nagu need on olenemata sellest, mida teevad teised liikmesriigid. Vastasel juhul läheks rakendamine
alati kõige aeglasema liikmesriigi teed.

Kokkuvõtteks tunnistan kriitilist seisukohta, mis võetakse resolutsiooni eelnõus selle suhtes, kuidas
liikmesriigid esimest raudteepaketti rakendanud on. Kinnitan teile taas, et komisjon on teinud – ja kavatseb
jätkuvalt teha – oma tööd lepingu kontrollijana.

Komisjoni ei tuleks jätta üksi raudteeturu avamise ja lõppkokkuvõttes raudtee kui säästliku ja tõhusa
transpordiliigi taaselustamise taotlemisel. Loodame teie toele selle tagamisel, et Euroopa raudteepoliitika
kujutaks täielikku õnnestumist ja panustaks Euroopa väljaaitamisele praegusest majanduskriisist.

Carlo Fidanza, fraktsiooni PPE nimel. – (IT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Ei saa
salata, et oleme raisanud liiga palju aega esimese raudteepaketi rakendamise peale. Nagu teate, võeti kolm
direktiivi vastu 2001. aastal ja nõuti, et need võetaks üle riigisisesesse õigusesse 15. märtsiks 2003.

Pidades silmas esimese raudteepaketi uuestisõnastamist, sooviksin võtta üles mitte ainult investeeringute
teema, mida volinik õigesti mainis, vaid samuti kolme ideed, mis on minu arvates olulised esimese paketi
nõuetekohaseks rakendamiseks – kolm ideed, millega komisjon minu arust arvestama peaks.

Esiteks ilmnes erinevate raskuste seas, millega viimastel aastatel kokku puutusime, teatud täpsustamist
nõudvaid tahke, mis puudutavad infrastruktuuriettevõtjate sõltumatuse eri juriidilist tõlgendust. Lugupeetud
volinik! Arvan, et meil peaks olema võimalik saada küsimuses suurem selgus, sest tegemist oli ühega esimestest
tõketest, millega aastate jooksul kokku puutusime, ja loodan, et suudame viimaks saavutada ühtse tõlgenduse,
kui esimene pakett uuesti sõnatatakse.

Teiseks olen veendunud, et raudteepaketi liberaliseerimise saavutamist tuleb näha kui kõikide liikmesriikide
esmast prioriteeti. Oleme vägagi teadlikud, et kõik on varmad ütlema, et nad on liberaliseerimise poolt, kuid
väga vähesed on valmis sõnu koduriigis teoks tegema. Nendel põhjustel on esimese paketi rakendamine selle
tulemuse saavutamiseks oluline tingimus. Kutsun seetõttu komisjoni üles kiirendama samme selles suunas.

Viimaseks on mõeldamatu, et juriidilised isikud, kes tegutsevad oma riigisisestes piirides täieliku monopoli
süsteemi tingimustes, kasutaksid seda konkurentsieelist konkurentide kahjuks oma siseturud avanud riikides.
Sel põhjusel, nõustudes liberaliseerimise strateegilise eesmärgiga, arvame – ning meie koos Mathieu Groschiga
oleme selle lisanud ka resolutsiooni teksti, mille üle homme hääletame –, et peame kinnitama ja kohaldama
vastastikkuse põhimõtet, mida turu avamiseks nüüd tarvis on.

Saïd El Khadraoui, fraktsiooni S&D nimel. – (NL) Austatud juhataja! Lugupeetud Volinik! Kui vaadata
raudteekaubaveo osa turust viimasel 20 aastal, tuleb märkida, et alguses see kahanes ning seejärel stabiliseerus
ligikaudu 10%. Muidugi tuleb rakendada mitmeid meetmeid, juhul kui tahame selle nimel tööd teha. Need
puudutavad mitte ainult turujõude, vaid muu seas ka tehnilist koostalitlusvõimet, Euroopa Raudteeagentuuri
tugevdamist, uue infrastruktuuri rahastamise lahendust ning olemasoleva infrastruktuuri korrashoidu.

On selge, et tõhusad turujõud on samuti osa sellest. Esimese raudteepaketi eesmärk oli neisse panustada. See
võeti vastu 2001. aastal ja oleks pidanud olema üle võetud 2003. aasta märtsiks, kuid seitse aastat hiljem
peame märkima, et tegelikult 22 riiki ei täida seda ega ole seda piisavalt üle võtnud. See on mõistagi
vastuvõetamatu ning komisjon ootas ka liiga kaua, enne kui sellele õigesti reageeris.

On kolm asja, mis on väga olulised. Meil on tarvis sõltumatut reguleerivat asutust, millel on piisavalt ressursse
turu tõhususe kehtestamiseks ja selle kohaldamise tagamiseks. Teiseks on muidugi vajalik – ja seda on juba
mainitud – infrastruktuuriettevõtja sõltumatus, et luua kõigile tegijatele võrdsed võimalused. Kolmandaks
on meil tarvis uurida lähemalt infrastruktuuri tasude taset. Selles suhtes peame vaatama ka teiste
transpordiliikide kulustruktuuri ja nendega võrdlema, et rajada võrdsed võimalused kõikide transpordiliikide
lõikes. See aga on hoopis teine lugu.

Mis puutub liberaliseerimisse, peame suunama oma tähelepanu nüüd kaubavedudele ja esimese raudteepaketi
nõuetekohasele rakendamisele. Mis puudutab aga riigisisest reisijatevedu, mille liberaliseerimist paljud
meelsasti näeksid, sooviksin olla väga ettevaatlik. Toetaksin eriti järgmise põhimõtte silmas pidamist: igal
juhul pigem kõrgetasemelised avalikud teenused ning ulatuslik, tõhus ja mugav raudteetransport kõigile kui
liberaliseerimine eesmärgina omaette.
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Gesine Meissner, fraktsiooni ALDE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Kristalina Georgieva, olete nüüd liikunud
lennureisidest rongiga sõitmise juurde, mis on täna õhtul meie teine teema. Pean ütlema, et tihti on poliitikas
nii, et toredatele sõnadele järgnevad teod, mis jätavad palju soovida – ja just see on siin ka juhtunud.

Meil on Euroopa Liidus palju oivalisi eesmärke. Oleme osa neist juba saavutanud, kuid teised on saavutatusest
kaugel. Teha on veel kõvasti transpordi siseturu ja iseäranis raudteetranspordi osas. Meie kavatsused olid
hea, kuid peame endilt küsima, kas Euroopa Liit ei ole mitte nn pabertiiger. Või kas meil ei ole vahendeid, et
jõuda sinna, kuhu minna tahame? Minevikus on raudteeturul konkurents väga erinev olnud. Meil on tarvis
sõltumatut regulatiivset asutust. See on toiminud Saksamaa raudteesüsteemi jaoks üsna hästi, kuid see ei
tähenda, et ei saaks paremini. Meil on tõesti vaja võimalust liine sõltumatult jaotada, nii et kõik toimiks
sujuvalt ja oleks võimalus tõelise konkurentsi jaoks. See on üks tähelepanekutest, mida teha tahtsin.

Mõistagi on meie jaoks piinlik, et 27 liikmesriigist on direktiivi rakendanud ainult Ühendkuningriik, Soome
ja Madalmaad. Kahel raudteesüsteemita liikmesriigil – Maltal ja Küprosel – ei olnud seda ilmselgelt võimalik
teha. Kõik teised on oma kodused tööd tegemata jätnud, aga sellega pääsenud, sest me ei ole neid noominud.
Seetõttu on oluline, et Euroopa Liit võtaks kasutusele kohased karistusmehhanismid. Vastasel juhul ei võeta
meid tõsiselt. Oluline on ka liikmesriikidele selgeks teha, et sellest saavad kasu kõik. Põhimõtteliselt tahavad
kõik, et raudteeturg avataks konkurentsile. Just seda kõik räägivadki. Tegutsemise osas aga eriti palju ei toimu.

Peame tegema rahaasjades edusamme. Saragossas on lõpuks hiljuti selgunud, et kasutada olevatest vahenditest
on üldine puudus. Meie töö võiks olla toetada rahaga piiriüleseid projekte ja mõistagi peame kutsuma
liikmesriike üles tegema enam. Teame, et olukord on hetkel igal pool raske, kuid just seda on Euroopal tarvis.

Michael Cramer, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Kristalina Georgieva! Head kolleegid!
Esimese raudteepaketi rakendamine oli kavandatud 2003. aasta märtsiks. Praeguseks on jätnud selle tegemata
22 liikmesriiki. Komisjon ei rakendanud meetmeid enne 2008. aasta juunit, mistõttu on Euroopa Parlament
esitanud tulise noomituse 22 liikmesriigile ja ka komisjonile, mis on lepingute kontrollija.

Meil on tarvis sõltumatuid regulatiivseid asutusi ja raudteevõrgustiku eraldamist operaatorettevõtetest.
Rööbasteedele juurdepääsu tasud peavad olema ausad, õiglased ja läbipaistvad. Mul on sellest näide Saksamaalt,
oma kodumaalt. Berliinis on linnalähirööbasteedele juurdepääsu tasud kaks korda kõrgemad kui Hamburgis,
kus need on kaks korda kõrgemad kui Reini-Maini piirkonnas. See ei ole ei aus ega õiglane ega läbipaistev.
Sellised tasud on puhtalt meelevaldsed ja teil on tarvis selles valdkonnas tegutseda. Võrgud tuleb avada ja
tarvis on vastastikust lähenemist. Ei tohi olla nii, et raudtee-ettevõtjad on kodus konkurentsi eest kaitstud,
kuid osalevad konkurentsis teistes riikides. Komisjon peab lepingute kontrollijana kohaldama asjaomaseid
õigusakte.

Siiski ei ole meil vaja vaid ausat konkurentsi raudteedel. Peame samuti tegema viivitamatult lõpu ebaausale
konkurentsile maantee- ja õhutranspordis. Iga veduri pealt võetakse iga kilomeetri rööbasteede eest ülempiirita
tasu, samas kui maanteemaksudel on ülempiir, need on vabatahtlikud – liikmesriigid võivad otsustada, kas
neid võtta või mitte – ja kohalduvad ainult kiirteedel ja veokitele üle 12 tonni. Slovakkias on raudteemaks
Euroopa kõrgeim, aga maanteemaksusid ei ole slovakkidel üldse. See soodustab kaupade transportimise
viisides muutust, kuid vales suunas.

Toetused õhutranspordile, mis on üks kliimamuutuse põhjustajaid, on samuti suur probleem. Stratosfääri
jõudvad heitkogused on kliimale kolm-neli korda kahjulikumad kui maapinnal olevad. Euroopa
Keskkonnaagentuuri hinnangul küündivad toetused, mida lennuettevõtjad saavad, rohkem kui 30 miljardi
euroni aastas. Samas kui maksu tuleb maksta diiselveduri kütuse pealt, petrooleumil maksu ei ole. Käibemaksu
võetakse rahvusvaheliselt raudteetranspordilt, kuid mitte õhutranspordilt. Heitkogustega kauplemise süsteemis
antakse lennuettevõtjatele 85% nende sertifikaatidest kätte, samas kui energiatootmisettevõtted, mis
raudteesektorit varustavad, peavad kõik ise ostma.

Kõik see on lihtsalt pöörane ja olukord peab muutuma. Kliima kaitsmiseks ja inimeste liikuvuse säilitamiseks
on meil tarvis ausat konkurentsi, mitte ainult raudteesektori piires, vaid eri transpordiliikide vahel. Komisjon
on lepingute kontrollija ja seetõttu on sellel palju teha vaja. Kui see kunagi probleeme lahendama hakkab,
võib see Euroopa Parlamendi toetusele kindel olla.

Jacky Hénin, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (FR) Austatud juhataja! Liikumisvabadus on oluline õigus kõikide
Euroopa Liidu kodanike seisukohast. Selle õiguse tegelikkuseks saamiseks on ülioluline, et meil oleks
juurdepääs ohutule kvaliteetsele keskkonnasõbralikule transpordile, mis on kõigile taskukohane. See nõuab
tõhusat heade ühendustega avalikku raudteeveoteenust, mis teenindaks kõiki piirkondi. See tähendab
riigiomanduses integreeritud raudtee-ettevõtjaid, kellega saavutataks nii piirkondadevaheline standardimine
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kui ka teenused ja koostöö Euroopa tasandil. See tähendab, et peaksime kohtlema reisijaid õigustega
kodanik-kasutajatena ja mitte lihtsalt klientidena, mille puhul loeb ainult nende rahakoti paksus.

Kahjuks on komisjon, nõukogu ja enamik sellest parlamendist teinud dogmaatilise valiku teha
raudteetranspordist mitte vabaduse vahend, vaid hinnakaup, nagu iga teine, mis on jäetud turu ja konkurentsi
võimusse. Oleme laostanud riiklikke raudtee-ettevõtjaid, lahutades infrastruktuuri veoteenustest, reisijad
kaubast, opereerimise ohutusest. Oleme keelanud ristsubsideerimise, mis lubas standardimist üle piirkondade
ja teenuste. Oleme rakendanud seni naeruväärset lähenemist: oleme kulutanud miljoneid eurosid selleks, et
vedurid, mis enne suutsid vedada kauba- ja reisironge, ei saa enam kumbagi vedada.

Tulemus on hukatuslik: teenuse kvaliteedi halvenemine ja hindade kasv kasutajatele, liinide sulgemine,
lagunev infrastruktuur ning eelkõige ohutustaseme oluline langus. Kui infrastruktuur lahutatakse teenustest,
kui üha enam antakse kolmandale poolele vastutust ohutuse eest, seatakse ohtu kasutajate elud. Õnnetuste,
sealhulgas surmaga lõppevate õnnetuste arv on viimastel aastatel kasvanud. See on üks teie vastutustundetu
poliitika kohutavaid loogilisi tagajärgi.

Raudteepakettidega oleme Euroopa rööbasteede kaasajastamise ja neile eesmärkide saavutamiseks ressursside
võimaldamise asemel põhjustanud selles transpordivahendis korratuse, et viskuda narri konkurentsi
õhutranspordiga ning ebaausasse ja ebavõrdsesse konkurentsi maanteetranspordiga, võrkude sidususe ja
kohalike teenuste arendamise kahjuks. Tänu teie paketile, kui kiirraudteevõrgud välja arvata, liigume Prantsuse
raudteevõrkudel nüüd aeglasemini kui sada aastat tagasi. Meile lubati, et konkurents toob hinnad alla, kuid
tegelikult on täiesti vastupidi. Nagu energiasektoris, põhjustab konkurents kasutajatele hindade teravat kasvu.

Lõpetuseks toon teile ühe viimase näite. SNCF, Prantsusmaa peamine elektritarbija, ostis varem energiat
EDFilt konkreetse tariifiga. Raudteekonkurentsi kehtestamiseks sunnib komisjon aga Prantsusmaad
õigusloomeks, mille tagajärjel 2011. aasta juunis on SNCFi elektriarve 25% suurem. Aitäh, komisjon, aitäh
konkurentsi eest! Keset kriisi maksavad tööotsijad ja pered rongipiletite eest palju rohkem.

Antonio Cancian (PPE). - (IT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Arvan, et oleme
rääkinud selle raudteepaketi uuestisõnastamisest peaaegu 20 aastat, ning arvan, et see ei too tõesti head
eeskuju.

Eile kiideti parlamendis heaks konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustiku
eesmärgiga parandada liiklust suuremates Euroopa transpordikoridorides. Vaba liikumine tuleb tagada,
lõhkudes maha igasugused füüsilised ja haldustõkked. Peame absoluutselt vabaks tagama ka turu, mis
puudutab tõkkeid, mis puudutab korra lihtsustamist ja tõelist turgudele juurdepääsu vastastikkust. See sõna
kerkis enne mitu korda täna tehtud sõnavõttudes üles.

Arvan, et infrastruktuuri eraldamine haldamisest ja investeeringutest avaliku ja erasektori süsteemi kaudu
on hea. Kujutan ette, et see kõik võib sündida vabal turul läbipaistvalt, ja et need meetmed võimaldavad kõigil
jõuda sinnamaani, kus nad saavad turule siseneda, mida meil täna nii hullusti tarvis on.

Arvan, et praegustel majanduslike ja finantsraskuste aegadel oleks Euroopal investeeringute osas mõttekas
eraldada ja luua erifondid, et ahvatleda ja ergutada erasektorit investeerima ning kaotatud aega tasa tegema.
Seda kõike tuleks loomulikult teha, tagades samas ohutust, kaitsmist ja keskkonna hoidmist. Neid tahke
peab absoluutselt kaitsma. Nüüd on aga aeg, et komisjon meie küsimustele selgeid vastuseid annaks.

Brian Simpson (S&D). – Austatud juhataja! Parlamendiliikmed mäletavad kindlasti eelmist arutelu siin
istungisaalis, mil tõstsin transpordikomisjoni esimehena esile liikmesriikide haledad tulemused esimese
raudteepaketi rakendamisel. Resolutsioon on selle arutelu jätk ja tõestab loodetavasti teistele institutsioonidele,
et parlament mitte ainult ei oota liikmesriikidelt selle rakendamist, millega nad juba 2001. aastal nõustusid,
vaid ootab ka komisjonilt oma õiguslike volituste kasutamist, et tagada, et see sünnib.

Esimene raudteepakett, nagu Carlo Fidanza ütles, oleks tulnud liikmesriikidel üle võtta 2003. aasta märtsis.
Asjaolu, et 22 riiki ei ole seda teinud, osutab liikmesriikide haledale tegevusele ning hoolimata sellele, mida
komisjon ütleb, komisjoni kaunis kehvale ja aeglasele tegevusele ELi seaduse kaitsel. Selline tegemata jätmine
meenutab meile paljusid tõkkeid, mis on ikka veel alles, kui üritatakse anda uut hoogu Euroopa raudteesektorile
ja retoorikale, mida tihti õhkub nii raudteesektori seest kui ka väljastpoolt seda.

Tõepoolest olema lausa sel nädalal näinud, kuidas üks riik ja selle põhiline raudtee-ettevõtja Marian-Jean
Marinescu raporti vastu kõva lobitööd teevad. Õnneks on neid saatnud hale läbikukkumine, kuid see tõstab
meie jaoks veel kord esile, et teatud raudtee-ettevõtjad ja liikmesriigid on huvitatud enam omahuvist kui
Euroopa huvidest.
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Arvan, et transpordikomisjonil hakkab toimiku osas tehtavate edusammude puuduse suhtes kannatus
katkema. Edusammude puudus lämmatab aeglaselt Euroopa raudtee-ettevõtjate suutlikkust tulemuslikult
konkureerida ja pikk loetelu liikmesriikide vastu algatatud rikkumismenetlustest lihtsalt kinnitab uuesti
meetmete rakendamise edasilükkamatust. Meil on tarvis oma raudteevõrgule tõelist Euroopa perspektiivi
ja seda on võimalik saavutada ainult juhul, kui kõik eri osalised sellele eesmärgile täielikult pühendunud on.

Ootame nõukogult oma lepingute täitmist ja ootame komisjonilt selle tagamist, et nad seda teevad. Volinik
on teinud meile kinnitusi täna õhtul, kuid meie tahame näha just tegusid. Täna on Michael Crameri sünnipäev
ja loodan, et suudame paketi rakendada tema ja meie kõigi eluajal!

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Austatud juhataja! Raudteed on tüüpiline näide, kuidas riigi omanduses
rahva vara on müüdud maha ja monopolide kätte antud.

Erastamise rakendamise aeglustumine raudteedel ja liberaliseerimise esimese etapi lõpetamine enamikus
Euroopa Liidu riikides tuleneb tööliste, rahva tasandil võitlusest ja üha hullemaks muutuvast imperialistlikust
sisevõitlusest selle üle, millised monopolid saavad raudteetranspordist suurima tüki.

Arengud raudteetranspordi vallas Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas ja teistes Euroopa
Liidu riikides kinnitavad meie hinnangut. Kreeka raudtee kärbib ajakavu ümberstruktureerimise nimel ning
PASOKi valitsuse, Euroopa Liidu, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahelises märgukirjas
võetud kohustuste raames, võttes elanikelt õiguse reisida ja vedada kaupu paljudesse Kreeka piirkondadesse
ning alandades Kreekas kasvupotentsiaali.

Raudteefirma Hellenic Railwaysi ülevõlgnevuse põhjustas Euroopa Liidu ja PASOKi ning Uue Demokraatia
valitsuste rahvavastane poliitika, raudteede avaliku iseloomu taandareng ning nende ümberkujundamine
allhankivate erahuvide paradiisiks, kuldhaneks, mis kasvataks monopolistlikke ärirühmade kasumeid, mis
rüüstasid Hellenic Railwaysi.

Täna valmistub PASOKi valitsus müüma tükkhaaval raudteefirmat Hellenic Railways ning andma üle selle
maid Thriasios ja muud infrastruktuuri Elefsina, Piraeuse ja Thessaloniki sadamates ning toetama rahaga
ettevõtteid raudteeliinidel, rakendades ELi privatiseerimispoliitikat ning märgukirjas võetud kohustusi.

Suurettevõtjad käsitlevad kriisi uue võimalusena kaitsta ja suurendada kasumeid, tõhustades tööliste ja
loodusvarade ekspluateerimist, ning müüa maha riigiomandis rahva.

Raudteefirma Hellenic Railwaysi mahamüümine sisaldab suurettevõtjate rühmadele mõeldud riiklike toetuste
paketti ning selle tulemuseks on õnnetuste, massiliste koondamiste ja tööliste töö-, kindlustus- ja
pensioniõiguste põhjalikud muutused.

Transport, kogu infrastruktuur ja majanduse teised strateegilised sektorid peavad olema rahva vara ja toimima
töölis- ja rahvaklasside hüvanguks.

Georges Bach (PPE). – (DE) Austatud juhataja! Kristalina Georgieva, resolutsioon kutsub komisjoni üles
tegema suuremaid jõupingutusi raudteetranspordi ühe Euroopa määruse eesmärgi – reguleerimata, piiriülese,
üleeuroopalise raudteeturu loomise – rakendamiseks. Sooviksin aga hetkel öelda, et olemasoleva direktiivi
rakendamata jätmise põhjuseks ei ole ainult poliitilise tahte puudumine liikmesriikides, vaid ka õiguslikud
ebaselgused.

Näiteks on leidnud mõned riigid infrastruktuuriettevõtjate puhul, kes ei kujuta tõket turu liberaliseerimisel,
riigisiseseid lahendusi, mida peaks arvesse võtma. Infrastruktuuriprobleemid maapinnal ja iseäranis tehnilise
ühildatuse puudumine liikmesriikide vahel, aga ka veeremis kasutatavad eri ohutussüsteemid teevad piiriülese
transpordi jätkuvalt keeruliseks.

Üks tegur, millele minu arvates ei ole hindamise ja uue versiooni loomise ajal piisavalt tähelepanu pööranud,
on sotsiaalne pool. Peame koondama tähelepanu haridusele ja koolitusele, töötingimustele ning raudteetööliste
jälgimise määrustele.

Teist tõsist tõket kujutavad infrastruktuuri kitsaskohad piiridel. Selles vallas on vaja piiriülese transpordi
edendamiseks pikas perspektiivis veel palju tasa teha. Üks konkreetne näide sellest on Saksamaalt Luksemburgi
viiv liin. Aastaid on käinud arutelud infrastruktuuri laiendamise üle, kuid poliitilise tahte puudus ja
majandusprioriteedid ühel pool piiri takistavad selle täideviimist.
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Sooviksin kutsuda komisjoni üles rakendama jõupingutusi – mis oleksid seoses konkurentsiga tehtud
jõupingutustega samas mahus –, et kiirendada edasiminekut teiste tahkudega, sealhulgas tehnilise ühildatuse
ja infrastruktuuri laiendamisega.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Euroopa Liit nõuab ühendveopõhist, säästlikku ja tõhusat üleeuroopalist
transpordisüsteemi, kus prioriteediks seatakse raudteetranspordi arendamine. Kutsume liikmesriike üles
andma suuremat tuge raudteetranspordile, sealhulgas raudteeinfrastruktuuri ja veeremi korrashoiuks ning
kaasajastamiseks vajalike rahaliste vahendite eraldamist.

Raudteetranspordi liberaliseerimise protsess käib. Raudteetranspordi turgusid ei tohi aga avada
raudteetranspordi teenuste kvaliteedi kahjuks. Raudteetranspordi ohutus ja reisijate õiguste austamine on
selle transpordiliigi puhul üliolulised maismaatranspordi turust suurema osa võitmisel.

Selle vajaduse rahuldamisel on olulised inimressursid. Just seetõttu kutsun komisjoni üles kaaluma järgmise
raudteepaketi läbivaatamise ajal sotsiaalsete punktide lisamist, mis pakuks häid töötingimuste standardeid,
et tagada, et hetkel riigisisesel tasandil liikmesriikides toimivaid sotsiaalkindlustussüsteeme rakendaks kõik
operaatorid ja infrastruktuuriettevõtjad raudteesektoris.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Arutame Euroopa Liidu riikide esimese raudteepaketi rakendamist. Võime
väita, et ehkki raudteetranspordile eeskirju sätestava direktiivi oleks pidanuks rakendama 2003. aastal, ei
ole 22 riiki seda riigisisestesse õigusaktidesse veel üle võtnud.

Lugupeetud volinik! Kas ei oleks mõistlik kaaluda, kas esimese raudteepaketiga kehtestatud eeskirjad on
head, arvestades, et enamik liikmesriike keeldub neid kohaldamast? Kas ei oleks hea mõte, kui liikmesriikide
transpordiministrid kohtuksid sel teemal, et mõista olukorra põhjuseid? Seda liiki pragmaatilise arutelu teel
saavutaksime ehk edu esimese raudteepaketi rakendamise küsimuse arengus raudteetranspordi tingimuste
parandamise huvides terves Euroopas.

Kristalina Georgieva, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Sooviksin tänada parlamenti veel kord väga
kasuliku lävimise eest küsimuses, mis on tegelikult aeg-ajalt üsna emotsionaalne, sest tahame kõik näha oma
eluajal integreeritud Euroopa raudteesüsteemi. Loodetavasti elame selleks kõik piisavalt kaua!

Olin varem kaasatud raudteede ümberstruktureerimisse kahes riigis, mis on nüüd ELi liikmesriigid. Tean,
kui raske on liikuda edasi süsteemiga, millel on pikad traditsioonid ja mida ümbritseb tohutus hulk
investeerinud huvipooli, kuid arvan, et meil kõigil on tarvis jääda sihikindlaks, sest integreeritud ja kõrge
tõhususega raudteesüsteem on absoluutselt hädavajalik eurooplaste heaolu ning samuti meie piirkonna
konkurentsivõime seisukohast.

Meie komisjonis võtame teie tähelepanekuid väga tõsiselt ja jätkame tööd, et liikuda edasi algatustega, mis
selles vallas edu nõuavad. Ma ei arva, et tegemist on nn pabertiigriga, kui otsustada rikkumismenetluste arvu
järgi.

Miks on sellega nii kaua läinud? Sellega on nii kaua läinud, sest on toimunud liikmesriikide kaasamisprotsess.
Samuti toimus laienemine, mis tõi süsteemi uusi elemente, ja komisjon on üritanud teha kaasamist midagi
tähendavaks – teisisõnu saata tõsiseid küsimustikke, analüüsida tähelepanelikult vastuseid ja seejärel rakendada
liikmesriikidega järeltegevusi. Seega käib tulemus jalul ja hammustab!

Rikkumismenetlused ei ole eesmärk omaette. See, mida taotleme, on hästi toimiv raudteeturg, mis suudaks
pakkuda kodanikele ja ettevõtetele arvukamaid, ohutumaid, tarbijakesksemaid teenuseid. Seda silmas pidades
kujundatakse esimese raudteepaketi uus sõnastus selliselt, et see lihtsustaks ja täpsustaks olemasolevaid
sätteid eesmärgiga hõlbustada nende rakendamist ja ka neid kaasajastada.

Sooviksin tuua välja kaks punkti vastusena meile esitatud tähelepanekutele ja küsimustele. Üks on ohutuse
tasandil. Andmed on kategoorilised – ohutuse tase on tegelikult turu avanemisest saadik kasvanud, kuid
kuna kõneleme inimeste eludest, siis isegi kui meil on üks õnnetus, on seda üks liiga palju, mistõttu on meil
ilmselgelt tarvis püüelda ohutuse taseme tõstmise poole.

Kuna kahes sõnavõtus esitati küsimus avaliku teenuse kohustuste kehtestamise osas, sooviksin täpsustada,
et esimene pakett ei kujuta tõket sellele. Neid kohustusi reguleeritakse eraldi õigusaktidest lähtuvalt ja seetõttu
on nendega edasiminek võimalus.

Paljud parlamendiliikmed võtsid sõna strateegia ja suundade teemal. Jagan parlamendiga kolme põhiprioriteeti,
milles kajastuvad paljud juba tehtud tähelepanekud. Esiteks, turule juurdepääsu tingimuste parandamine ja
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nende muutmine läbipaistvamaks ning vähem diskrimineerivaks; teiseks, õigusliku raamistiku rajamine,
raudteesektorisse tehtavate nii riiklike kui ka erainvesteeringute soodustamine; kolmandaks – midagi, mille
osas paljud teist sõna võtsid –, raudteeturu õigusliku järelvalve tugevdamine, et tagada aus konkurents
operaatorite vahel ning, lõppkokkuvõttes, madalamad kulud teenuse kasutajaile.

Komisjon kaasab nende küsimuste puhul dialoogi ministrid transpordiministrite alalisel kujul. Raudteesektor
on olnud tähelepanu keskmes ja kanname hoolt, et see nii jääks ning et selle osatähtsus nende töökavas
tegelikult laieneks. Võtame varsti vastu uuesti sõnastatud ettepaneku, mistõttu on võimalik, et see esitatakse
parlamendi septembris, ja me ootame huviga väga viljakat koostööd teiega eelseisva õigusloome menetluses
ning kahtlemata nähtavaid ja käegakatsutavaid tulemusi veel meie eluajal.

Juhataja. – Ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut,(8) mis esitati vastavalt kodukorra artikli 115
lõikele 5.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub neljapäeval, 17. juunil 2010 kell 12.00.

Artur Zasada (PPE), kirjalikult. – (PL) Tänase arutelu kontekstis tuleks märkida, et eri liikmesriikides
opereeritakse raudteid eri tingimustes. Esimene raudteepaket võeti vastu 2001. aastal ja võib oletada, et see
koostati peamiselt EL-15 riikides raudteeturgudel valitsevast olukorrast lähtuvalt. Olukord uutes liikmesriikides
aga oli ja on väga erinev – eriti selle kontekstis, mida nimetatakse finantseerimise ülesehituseks, mis tähendab
infrastruktuuri sobivat rahastamist, mitmeaastasi riigi ja infrastruktuuriettevõtja lepinguid, varasemaid võlgu
ja avalike teenuste rahastamist. Prioriteetselt on tarvis tagada, et raudteedel oleks võrdsed
opereerimistingimused, ja jõustada raudteesüsteemi piisavat rahastamist käsitlevaid õigusakte, sest see on
põhjapaneva tähtsusega transpordisektori selle haru arengu seisukohast.

19. Üleujutused Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias
ja Ungaris (arutelu)

Juhataja. – Päevakorra järgmine punkt on komisjoni avaldus üleujutuste kohta Kesk-Euroopa riikides,
eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris (2010/2713(RSP)).

Kristalina Georgieva, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Tõepoolest on üleujutused Kesk-Euroopas väga
dramaatiliseks meenutuseks meie kaitsetusest loodusõnnetuste ees ja tegelikult, samal ajal, kui siin istungisaalis
täna õhtul sõna võtame, on tulvaveed Lõuna-Prantsusmaal nõudnud 19 inimese elu. Seega ei piirdu
suurõnnetused piirkondadega, mis on tänaõhtused teemad (Poola, Tšehhi Vabariik, Slovakkia ja Ungari).
Tänavu on üleujutustelt saanud kõva löögi riik, kus täna õhtul koos oleme.

Oleme kõik teadlikud, et loodusõnnetuste arv on suurenemas, kuna kliimamuutus toob kaasa äärmuslikuma
ilmastiku, ja kui silmitsi seistakse sellises suurusjärgus suurõnnetustega, jääb riigisisene reageerimissuutlikkus
lihtsalt vajaka. Taolistel juhtudel on oluline Euroopa solidaarsus nii elude kui ka kriitilise tähtsusega
infrastruktuuri päästmisel ja kaitsmisel. Täna õhtul arutletavad üleujutused rõhutasid koordineeritud ELi
reageeringu lisaväärtust.

Lubage mul meile meenutada üleujutuste algust Poolas, Ungaris, Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias! Mai esimeses
pooles mõjusid Visla, Oderi ja Warta jõgede valgaladele väga tihe vihmasaju ja rängad üleujutused. Neljapäeval,
19. mail, palus abi Poola – konkreetselt palusid nad kõrge võimsusega pumpasid – ELi kodanikukaitse
mehhanismi kaudu, mille eest vastutan. ELi reageering palvele oli kiire ja helde, kusjuures kaheksa liikmesriiki
pakkus täpselt seda, mida vaja oli – Saksamaa, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Taani ja Madalmaad toimetasid
tundidega kohale kõrge võimsusega pumbad ja tehnilise asjatundlikkuse. ELi kaasrahastatav riikidevaheline
moodul, mille on töötanud välja Eesti, Läti ja Leedu lähtuvalt ettevalmistavast tegevusest ELi
kiirreageerimissuutlikkuse saavutamiseks, mida parlament toetas, paigutati samuti positsioonidele. Kokku
paigutati positsioonidele üle 55 pumba, 22 eksperdirühma ja 300 päästja, lisaks üks kontaktametnik komisjoni
seire- ja teabekeskusest.

Kuus päeva hiljem palus Ungari, mida olid samuti tabanud rängad üleujutused, liivakotte üleujutuste
isoleerimise suutlikkuse tugevdamiseks. ELi kodanikukaitse mehhanismil õnnestus hankida üle kolme miljoni

(8) Vt protokoll
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liivakoti Sloveeniast, Rumeeniast, Madalmaadest, Bulgaariast, Saksamaalt, Tšehhi Vabariigist, Norrast,
Slovakkiast ja Horvaatiast.

Samal ajal kui siin kõneleme, ei ole üleujutused ega nende tagajärjed veel vaibunud. Kesk-Euroopa puudutatud
piirkonnas vihmad jätkuvad. Eile ja täna tabasid Prantsusmaad tulvaveed. Ootame teise laine üleujutusi
Lõuna-Poolas, kus üheksa Euroopa rühma on veel sündmuskohal. Ungaris on olukord järk-järgult paranemas.
Hoiame liikmesriikidega iga päev sidet, jälgides olukorda pidevalt, ning oleme valmis sooviavalduse korral
täiendavat ELi asjatundlikkust rakendama.

Peale selliste erakorraliste meetmete saaks rakendada samuti ELi solidaarsusfondi teatud parandamise ja
taastamisega seotud kulude katmiseks ning komisjon teeb juba koostööd puudutatud riikidega, juhendades
neid taotluste koostamisel.

Üleujutused on tõestanud kodanikukaitse mehhanismi väärtust platvormina teabe levitamiseks ja reageerimise
koordineerimiseks reaalaajas. Mehhanism, nagu mäletate, käivitati samuti Haiti ja Mehhiko lahe toornafta
merrevoolu puhul ning näitab selgest vahendi potentsiaali.

Selle aasta lõpuks võtab komisjon vastu teatise ELi suurõnnetustele reageerimise suutlikkuse tugevdamise
kohta. Selleks vaadeldakse reageerimist eri liiki suurõnnetustele ELi piires ja lisaks ka väljaspool ELi.

ELi mitterahalise abirakendamise parandamisest saab üks põhiküsimustest. Enamikku – mitte kõike, kuid
enamikku – sellest abist suunatakse juba komisjoni seire- ja teabekeskuse kaudu. Süsteem tagab, et rahuldatakse
tegelikke vajadusi ja välditakse dubleerimist. See rajaneb aga sihtotstarbelistel pakkumistel ning seetõttu ei
ole lihtsalt võimalik tagada, et õige abi olemas on. Niisiis juhtub suurõnnetus ja palume, et seda ei juhtuks
nii paljudes liikmesriikides, et oleksime silmitsi suutmatusega nõudlust rahuldada.

Pakume välja, et seda lahendataks võrdlusstsenaariumide väljatöötamisega olulisemate suurõnnetuse liikide
tarbeks, nii et oskame oodata abi liiki, mida vaja läheb, ja kasutada olevate ressursside kaardistamisega
liikmesriikides juhuks, kui suurõnnetus juhtub. Me püüame ka jõuda kokkuleppele liikmesriikidega
pearessursside vabatahtliku reservi osas, mida saab panna ootele viivitamatuks positsioonidele paigutamiseks.

Nende ideede arendamiseks peame laiaulatuslikku arutelu ning jätkame seda, parlamendi, liikmesriikide ja
teiste sidusrühmadega.

Hiljutised üleujutused on samuti meenutuseks, et EL ja selle liikmesriigid peavad tõhustama tööd suurõnnetuste
ennetamise nimel. Nüüd on hea hetk puudutatud riikidel tugevdada teadmisi üleujutuste riskidest, koostada
riskide hindamisi ja kaarte, valmistada üleujutuste riskijuhtimise kavu ning rakendada kõiki üleujutuste
direktiivi tulemuslikuks rakendamiseks vajalikke meetmeid.

Õnnetuste suurem sagedus ja intensiivsus Euroopas peaks olema valmidusse investeerimisel ja suutlikkuse
väljaarendamisel liikmesriikidele täiendavaks stiimuliks. ELi solidaarsus käib käsikäes riigisisese vastutustega
ning valmidus kuulub ettepanekutesse, mida komisjon esitab.

Austatud juhataja! Lubage mul seega kokku võtta, öeldes, et hädaolukordadel on tohutud inim-, majanduslikud
ja keskkonnakulud. Kuna suurõnnetuste sagedus ja intensiivsus kasvab, ootavad Euroopa kodanikud meilt
tulemuslikkust nendega võitlemisel ELi sees ja väljaspool ELi.

Oleme teinud suurõnnetuste tagajärgede likvideerimisest prioriteedi ja olen isiklikult pühendunud sellele,
et tulla välja pakkumistega Euroopa suurõnnetustele reageerimise suutlikkuse tugevdamiseks.

Sooviksin tänada parlamenti huvi ja toetuse eest! Olete olnud väga tugev tegur suutlikkuse arendamisel,
millest raporteerisin, ja loodan, et jätkate selle kriitilise tähtsusega rolli etendamist, et ajendada meid tulevikus
parema reageerimissuutlikkuse suunas.

Czesław Adam Siekierski, fraktsiooni PPE nimel. – (PL) Üleujutused on esinenud Euroopas tänavu kaks
korda. Esimene laine tuli mai keskel, teine juuni alguses. See puudutas järgmisi riike: Tšehhi Vabariiki, Poolat,
Slovakkiat, Ungarit ja Austriat ning lisaks ka Saksamaad teatud määral ning isegi Ukrainat ja Serbiat. Oleme
täna Kristalina Georgieva käest kuulnud üleujutuste kohta Prantsusmaal.

Poola üleujutus oli üks suurimaid üldse. Üleujutus oli haripunktis kaua, kestes tervelt mitu päeva Poola kahe
suurima jõe Visla ja Oderi ääres. Puudutatud oli enamik riigi piirkondadest. Hävis olulist infrastruktuuri,
sealhulgas mitmed veevarustus- ja reoveepuhastusrajatised, ning üleujutuse alla jäi palju ühiskondlikke
hooneid, sealhulgas koole ja haiglaid. Paljud tuhanded pered kandsid tohutuid kaotusi. Neile osutasid abi eri
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avalikud teenistused ja eraisikud. Saime abi ka välismaalt paljudest ELi liikmesriikidest ja teistest riikidest.
Sooviksime selle eest tänu avaldada!

Poola kesk- ja kohaliku omavalitsuse asutused osutavad abi. Kahjude hindamine on alanud. Rahaline abi
Euroopa Liidult on oluline ja oodatud.

(Aplaus)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, fraktsiooni S&D nimel. – (PL) Austatud juhataja! Hiljutised üleujutused
Kesk-Euroopas ja praegused üleujutused Prantsusmaal näitavad looduse tohutut jõudu ja loodusõnnetuste
ennustamatust. Euroopa Parlamendi resolutsioon, milles väljendatakse empaatiat ja solidaarsust üleujutust
ohvrite ja kõigi kannatanutega, kohustab Euroopa Komisjoni eelkõige andma kiiret ja tõhusat abi
solidaarsusfondi raames. Resolutsioon juhib tähelepanu õigusmeetmetele, mis on olulised üleujutuste
kahjulike tagajärgede piiramiseks tulevikus. Lihtsalt väljendudes on kõne all üleujutuste direktiivi õige
rakendamine, mis kohustab liikmesriike looma üleujutuste riskijuhtimissüsteemi esialgse riskide hindamise
ja piirkondade täpsustamisega, kus on kõrge või keskmine üleujutuste tõenäosus. Liikmesriigid on direktiivist
lähtuvalt kohustatud koostama üleujutuste ohtude kaarte ja kehtestama üleujutuste riskijuhtimiskavu.

Mis puudutab Poola olukorda, sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et enne tänavust üleujutust olid
looduskeskkonnaga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid korduvalt juhtinud tähelepanu üleujutuste
direktiivi ebaõigele rakendamisele Poola seaduses ja iseäranis sobiva süsteemi puudumisele ülevaate
koostamiseks üleujutuste ohus piirkondadest ja nende piirkondade ebaselgele õiguslikule staatusele. Seetõttu
sooviksin selle resolutsiooni võimalust kasutades juhtida Euroopa Komisjoni tähelepanu ka vajadusele
jõustada tulemuslikult liidu seadust üleujutuste valdkonnas, nii et tulevikus ei pea Poola ja teised ELi riigid
taotlema solidaarsusfondist ELi vahendeid.

Fiona Hall, fraktsiooni ALDE nimel. – Austatud juhataja! Lubatagu mul ühineda eelmiste sõnavõtjatega
kaastundeavaldustes kõigile neile, kes on saanud kannatada hiljutistes üleujutustes, sealhulgas täna siin
Prantsusmaal!

Taolised loodusõnnetused on muutunud viimastel aastatel vägagi sagedasteks. 2008. aasta septembris tabasid
Kirde-Inglismaad rängad üleujutused, kusjuures eriti raskesti said kannatada alevid Morpeth ja Rothbury.
Tulvaveed vaibusid mõne tunni pärast, kuid kahjustuste parandamisele kulus mitu kuud ja see läks maksma
miljoneid naelu.

Kahtlemata on need üleujutused äratuseks, meenutuseks, et kliimamuutuse tagajärgedega võitlemise kulu
on kaugelt kõrgem kui üleilmse soojenemise ohjamise kulu, nagu on toonud välja Nicholas Stern ja teised.

Olen väga mures, et sellele lihtsale tõsiasjale läbi sõrmede vaadatakse. Kuuleme mõnda ettevõtjat kurtmas
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise kärpimise kulu üle, mistõttu on väga oluline avalikustada arutelu
sõnum: et üleujutused tekitavad kogukondadele ja majandusele tohutut kahju.

Loodusõnnetuste kuluka sagenemise peatamiseks on ainult üks moodus: järgida tegevuskava meie heitkoguse
vähendamise eesmärkideks 2020. ja 2050. aastaks .

Bas Eickhout, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (NL) Austatud juhataja! Meie mõtted on kõikide Kesk-Euroopa
üleujutuste ja ka tänase Prantsusmaa üleujutuse ohvritega. Need üleujutused on järjekordne valus tõestus
jõust, mis jõgedest meie suunas vallanduda võib.

Tahame ennetada üleujutusi ja peame seega vaatama peamiselt tulevikku. Kuidas saab seda ennetada? Teame
samuti, et kliimamuutus on tähendanud, et jõed peavad üha sagedamini mahutama rohkem vett lühema
ajaga. See tähendab, et peame kõvasti intensiivistama oma uuringuid mooduste osas, kuidas anda meie
jõgedele ruumi ennetada seda liiki suurõnnetust Euroopas. Lõppude lõpuks on ennetus ravist parem.

Euroopal on selles etendada tõeliselt oluline roll. Esiteks peab olema riikide vahel palju rohkem piiriülest
koostööd. Kui üks riik võtab midagi ette oma jõeäärse piirkonnaga, aga teine ei võta, ei vii see meid kuhugi.
Meil on tarvis koostööd riikide vahel, mis võtaksid jõed käsile. Teiseks peab EL samuti oma rahalisi vahendeid
tulevikus vastutustundeliselt kasutama. ELi struktuurifonde kasutatakse ikka veel liiga tihti projektideks, mis
vaid suurendavad üleujutuste ohtu. Peame tagama, et tulevikus ELi projektid, mille eest maksame, seda liiki
riski ei suurenda. Tegemist on olulise ülesandega.

Lõpuks peab EL uurima samuti, kuidas paremini kasutada jõgede looduslikku puhverdusvõimet selliste
üleujutuste ennetamiseks. Betoon ja veel rohkem betooni ainult suurendab sagedasemate üleujutuste riski.
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Seega on meil siis tarvis jõgede jaoks hingamisruumi ning meil on tarvis kasutada ära nende loodusliku
puhverdusvõimet. Tulevikus üleujutuste ennetamiseks on see ainuke moodus. Tõepoolest peab see tulevikus
olema meie keskne eesmärk. Nagu ütlen, lõppude lõpuks on ennetus ravist parem.

Tomasz Piotr Poręba, fraktsiooni ECR nimel. – (PL) Katastroofilised üleujutused, mis viimastel nädalatel on
tabanud Poolat ja piirkonna teisi riike, sealhulgas Ungarit, Tšehhi Vabariiki ja Slovakkiat, on põhjustanud
kujuteldamatuid kahjustusi tööstus-, avalikus ja tsiviilinfrastruktuuris ning jätnud tuhandeid inimesi ilma
kõigest, mis neile kuulus. Podkarpacie’ piirkonnas nägin oma silmadega, kuidas kaks järjestikust üleujutust,
mis olid tohutud ja ulatusega, mida sealkandis varem ei oldud kogetud, pühkis minema piirkonna paljudes
külades ja alevites elanike vara. Üleujutus puudutas Gorzycet, Tarnobrzegi, Jasłot, Mielecki piirkonda ja
seejärel Małopolskie, Lubelskie ja Świętokrzyskie provintsi, Mazowszet, Kesk-Poolat ja Varssavit.

Kutsun seetõttu Euroopa Parlamendis täna Euroopa Liitu ja Euroopa Komisjoni üles rakendama kõiki
võimalikke tehnilisi ning finantsmeetmeid võimalikult kiiresti, et aidata Poolal ja piirkonna teistel riikidel,
mida see traagiline üleujutus tabas, selle tagajärgedega võidelda. Mõtlen siinkohal iseäranis vahendite
väljastamist Euroopa solidaarsusfondist, mis rajati just otstarbel aidata liikmesriike seda liiki kataklüsmide
puhul.

Arvestades tragöödia üüratust, mis on tabanud Poolat, Ungarit, Tšehhi Vabariiki ja Slovakkiat, teame, et selle
Euroopa solidaarsuseta ja Euroopa Liidu abita kujuneb meil üleujutustest puudutatud piirkondades tavaelu
taastamine väga raskeks. Sooviksin seetõttu avaldada tänu juba tehtu eest – tehnilise abi, inimabi ja
kaastundeavalduste eest, mis Poola jõudnud on. Palun tehke sellest alles algus, rakendage täiendavaid meetmeid
ja osutage Poolale, minu riigile, täiendavat tuge, nii et me ei tunneks end selle suure ja kohutava üleujutuse
traagiliste tagajärgede likvideerimisel üksijäetuna.

(Aplaus)

Jaroslav Paška, fraktsiooni EFD nimel. – (SK) 2010. aasta mais ja juuni alguses põhjustas erakordselt vaenulik
ilmastik äärmuslikke üleujutusi, mis tabasid Poolat, Tšehhi Vabariiki, Ungarit ja tervet Slovakkia Vabariiki.

Üleujutustest põhjustatud olukorra endeks oli 2010. aasta aprill, mis oli keskmise üleilmse õhutemperatuuri
seisukohast kõige soojem aprill alates 1880. aastast. Aurumine ookeanide ja merede pinnalt põhjustas
atmosfääri veeaurukoguste sisenemise, mis olid tolleks aastaajaks ülemäära suured, ning võis ainult arvata,
kuhu ja millal see kondenseeruks ja vihmana maha sajaks. See juhtus Kesk-Euroopa kohal, Tšehhi Vabariigi,
Poola, Slovakkia ja Ungari kohal. Pidev vihmasaju vaheldus seejärel jõuliste tormidega Slovakkia kohal
rohkem kui kuu aega, 12. aprillist 5. juunini 2010. aastal. Tihe vihm tõstis veetaset kõikides Slovakkia
Vabariigi jõgedes. Veetasemete kiire tõusu põhjustajaks aga ei olnud ainult vihmasadu, vaid ka üleujutusi
põhjustava olukorra teke, mida oluliselt tugevdas ja kiirendas pinnase erakordselt suur vettimus pikkade
vihmaperioodide tõttu. Loodus ei suutnud enam vett kinni pidada ja enamik vihmasajust voolas teekatetele,
mitte jõgedesse, ujutades üle asustatud piirkondi, tootmisobjekte, teid ja raudteeliine.

Veetaseme ja -voolu äärmuslikke väärtusi registreeriti praktiliselt kõikides veeseire jaamades ning erakordsetel
juhtudel ületas sellise olukorra voolukiiruse, mille esinemist võib oodata kord 100–500 aasta jooksul.
Vallandunud vesi ületas esmalt jõesängid ja seejärel hakkas lõhki ajama jõekaldaid, üle ujutama põldu,
hävitama teid, minema pühkima teid ja õõnestama rööbasteede alust. Järk-järgult ujutas see üle põllud, laskus
alevitesse ja küladesse ning hävitas elamuid. Tormiline vesi ei kandnud minema mitte ainult sildu, teid ja
maju, vaid ka inimelusid. Mitte kaugel Košices Ida-Slovakkias läks liikvele terve küla ning pereelamutega
11–20 meetri paksune kiht vettinud mulda liigub aeglaselt libisevast pinnasest alla, kusjuures iga päev liigub
hävingu ohus 190 kahjustatud maja. Pärast vihmasid jäi Slovakkias üleujutatuks üle 300 000 hektari
põllumajandusmaad. Seetõttu oleks kahtlemata kohane selles olukorras solidaarsusfond aktiveerida, et
maksta kinni üleujutustest tekitatud kahjud ja kulud. Esialgsel hinnangul ületab Slovakkia kogu kahju
260 miljonit eurot.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Austatud juhataja! Head kolleegid! Lubage mul kõigepealt kasutada võimalust
õnnitleda László Tőkési valituks osutumise puhul. Kõikidele ungarlastele on suur rõõm fraktsioonikuuluvusele
vaatamata, et meie Ungari vend Transilvaaniast võib täita Euroopa Parlamendis seda väga olulist ametikohta.
Viimastel nädalatel tabasid Kesk-Euroopat tohutuid territooriume laastavad üleujutused. On iseäranis
traagiline, et see loodusõnnetus, mis tabas mitut riiki, on nõudnud ka inimelusid. Ungaris on täna ikka veel
mõned asustatud alad vee all. Olukorra teeb Ungaris veel keerulisemaks asjaolu, et suurimaid kahjustusi
tekitasid üleujutused kõige vaesemates maakondades.
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Sooviksin Jobbiki nimel tänada veel kord kõiki üleujutuskaitses osalenuid! Olen pärit Borsod-Abaúj-Zempléni
maakonnast ja mul oli võimalik koguda suurõnnetusest isiklikke kogemusi. Üleujutuskaitse osas on
omandatud kaks olulist õppetundi. Esiteks, et kui tuletõrjujad välja arvata, oli riigiinstitutsioonide
organiseeritus hale. Positiivne kogemus oli aga kodanike ja Ungari Rahvuskaardi ühistegevus. Just tänu
Ungari Rahvuskaardile ei olnud Ungari kahjustused veel suuremad. Sooviksin samuti kasutada võimalust
tänada terve Euroopa Parlamendi nimel siin Strasbourgis rahvuskaarti.

Euroopa Liit peab osutama abi võimalikult kiiresti, jälgides samas vahendite kasutamist. On oht, et mõned
inimesed üritavad kasutada solidaarsusfondi raha ebaseaduslikult. Tuge ei tohi osutada nendele inimestele,
kellest enamik on romi päritolu, kes üleujutuskaitses ei osalenud, vaid hoopis hülgasid majad lootuses saada
eri abiallikaid, lootes, et ülesehituse käigus avaneb neile võimalus tasuta uutesse majadesse kolida.

Tänaseks on Jobbik ehk Liikumine Parema Ungari Eest, andnud umbes 10 miljonit forintit abi neile, kes seda
vajavad, et tagada, et me inimesi ei hülgaks. Nad võivad ka tulevikus jätkuvalt Jobbikile loota!

Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on registreerunud sõnavõtjate järjekord. Soovin avaldada solidaarsust
nii ungarlastest kui ka romidest üleujutuste ohvritega ning annan esimese sõnavõtjana üleujutustest
puudutatud riikidest sõna Tamás Deutschile.

Tamás Deutsch (PPE). – (HU) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Lubage mul esmalt
sõna võtta teemal, mida ei olnud päevakorras. Kui ligi kakskümmend aastat tagasi oleks mulle keegi öelnud,
et piiskop László Tőkés annab Euroopa Parlamendi asepresidendina sõna Tamás Deutschile, Euroopa
Parlamendi liikmele, ei oleks ma seda uskunud, ent ometi on saatuse ja looja teed imelikud. Mõtlen tänuliku
südamega võimalusele töötada juhatajaga siin Euroopa Parlamendis.

Tervitan teid Euroopa Parlamendi asepresidendi ja inimesena, kes koos Jerzy Buzekiga kehastab kaht olulist
Euroopa väärtust; tegutsemist inimväärikust rikkuvate diktatuuride vastu ja lojaalsust meie ühistele kristlikele
väärtustele. Head kolleegid! Lubage mul samuti väljendada solidaarsust Kesk-Euroopa katastroofiliste
üleujutuste ohvritega ning mõistagi Prantsusmaa loodusõnnetuste ohvritega.

Samas on tänusõnad õigel kohal. Täname kõiki üleujutuskaitses isiklikult osalenuid ja kõiki neid Euroopa
kaaskodanikke, kes rakendasid isiklikke ressursse ja aitasid kaitsejõupingutusi vabatahtlike pakkumistega
ning annavad nüüd taastusabi. Just tänu erilisele olukorrale või pigem – kuna sõna „tänu” on siin ilmselgelt
ebatäpne – erilise olukorra tõttu ajasid peamiselt väiksemad ojad ja jõed kaldad lõhki, mis taolist suurõnnetust
varem põhjustanud ei olnud. See tõestab samuti, et traditsioonilised üleujutuskaitsevõtted ei ole enam
piisavad.

Sooviksin väljendada tänu Euroopa Komisjonile Euroopa institutsioonide rakendamise eest üleujutuskaitseks
nii kiiresti ja tulemuslikult. Soovin väljendada lootust, et Euroopa Parlamendi eeskujul teeb Euroopa Komisjon
samuti kiired ja tulemuslikud otsused taastusabiks vajaliku finantsabi osas.

Adam Gierek (S&D). – (PL) Austatud juhataja! Üleujutuste riski saab vähendada ja see on väiksem, kui
veeliikumisi täpselt simuleeritakse ja jälgitakse. Poolas kohalike üleujutustega alanud loodusõnnetuse
põhjustas sadeveekanalisatsiooni puudumine ja madal suurveepidurdus ning sellele järgnesid ulatuslikud
üleujutused. Kogumismahutid ja kaasaegsed kaldavallid vähendavad üleujutuste tõenäosust ning on olulised,
kuid üksnes turule orienteeritud odava riigi, väikse eelarve ja madalate maksude neoliberaalne poliitika
viivitab kulukaid hüdrotehnilisi investeeringuid.

Suur jõgi Euroopa keskel – Visla – on rikkumata jõgi, mis võib vaid ökoloogidele meeldida, kuid on minu
riigi seisukohast häbiväärne. 1970. aastatel alustatud Visla programmi rakendamine, mille eesmärk oli seda
kaunist jõge tsiviliseerida, hüljati poliitilistel põhjustel. Poola Rahvavabariigi ametiasutused ja nende
järeltulijaid süüdistati suurusehullustuses, kuid nüüd on meil hiiglaslikud kahjud ja õnnetus.
Ühtekuuluvusfondidel rajanevad kaasaegsed investeeringud on olulised.

Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) Eri Euroopa piirkonnad on korduvalt loodusõnnetustele (üleujutuste kujul)
alla jäänud. Hiljuti olid üleujutused jälle Kesk-Euroopas, Poolas, Tsehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris.
Need on põhjustanud tohutuid kahjustusi, mis nõuavad rahastamise kaasamist Euroopa Liidu
solidaarsusfondist.

Laastavad üleujutused aga on tabanud kaugelt laiemat ala Euroopast. Näib, et hoolimata abi paindlikumaks
ja kiiremaks osutamiseks rakendatud meetmetest peab Euroopa hindama ümber oma prioriteedid, mis
puutub ühiste Euroopa ressursside arvelt maksmisse. Üleujutuste ennetamisele suunatud ühiste investeeringute
rakendamine, investeeringud piisava vee tagamiseks joogiveevarustuse tarbeks ja samuti niisutamise ja
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elektritootmise otstarbeks peavad muutuma infrastruktuuri ehitamisel programmi prioriteediks liikmesriikide
ja ELi kui terviku tasandil.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Austatud juhataja! Palju õnne uue ametikoha puhul!

Üleujutustest põhjustatud kahjustuste statistikaga ei saa mõõta puudutatute inimkannatusi. Palju inimesi
Ida-Euroopas ja täna Prantsusmaal on kaotanud kõik, mille nimel nad eluaeg töötanud on. Nad on vastamisi
laostumisega. Paljud on kaotanud isegi sõpru või sugulasi. Need üleelamised on pidevaks kordamiseks liiga
valusad. Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni seisukohast on probleemile ainult üks vastus ja minu
kolleeg Bas Eickhout on seda juba maininud. Võtku jõed neile vajaliku ruumi ja küündigu loodusliku
sügavuseni! Oderi jõe puhul tähendab see näiteks, et laiendamiskavad piiri Poola ja Saksa poolel tuleb peatada.
See tähendab, et peame veenduma mitte ainult, et ehitatakse tammid, vaid et lammidele jääks piisavalt ruumi,
nii et otsustavaks põhimõtteks jääb ennetus. See on ainuke põhjus, miks hääletame resolutsiooni poolt, sest
meie läbirääkimised on toonud tekstis kaasa suurema rõhuasetuse ennetusele.

On aga ilmselgeid nõrku kohti. Resolutsioonis ei mainita võitlust kliimamuutusega. Kui vaatame 2020. aasta
piirkondade uurimust, siis selgub, et tulevikus tuleb kodu jätta 150 miljonil inimesel, kui me kliimamuutuse
osas midagi nüüd ette ei võta. Peame sel põhjusel seadma kliimamuutuse edaspidi Euroopa piirkondliku
poliitika südamesse eesmärgiga ennetada üleujutustest suurõnnetusi.

Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Head kolleegid! Üleujutuste probleem on kahtlemata tõsiseim teema, millega
see nädal siin Strasbourgis tegelenud oleme. Meie kaaskodanike jaoks on üleujutused muutumas korduvaks
ohuks, millel on reaalne mõju nende varale ja mõistagi tervisele.

Euroopa Liit, mis sümboliseerib sidusust, tuge ja koostööd, aitab kannatanud piirkondi solidaarsusfondi
kaudu. Fond võimaldab pakkuda rahalist tuge riikidele, kus hinnanguliselt ületavad kahjustused eeldatavalt
3 miljardit eurot või kus nende ulatus küündib enam kui 0,6%-ni liikmesriigi SKTst. Hiljutised üleujutused
Kesk-Euroopas on sellele vaatamata näidanud, et hoolimata tihedatest vihmadest põhjustatud üldisele kahjule,
ei suuda mõned riigid – eriti väiksemad – täita sätestatud piire üksinda ega suuda seetõttu tuge hankida. Kuna
solidaarsusfondi otstarve peaks eelkõige olema Euroopa kannatanud piirkondade taastamine, on vaja tagada
suurem paindlikkus ühistaotluste esitamisel, milles kajastuks üldine kahju ja mitte lihtsalt üksikus liikmeriigis
dokumenteeritud konkreetne kahju. Seetõttu sooviksin kutsuda komisjoni selles suhtes üles rakendama
meetmeid asjakohase määruse läbivaatamiseks.

Jan Březina (PPE). – (CS) Austatud juhataja! Head kolleegid! Seisan teie ees esindajana riigist, mida on
tabanud viimaste nädalate üleujutused. Ehkki nende laastavad tagajärjed ei ole Tšehhi Vabariigis nii hullud
kui naaberriigis Poolas, on need põhjustanud erilist hävingut Moraavia aladel. Mul on seetõttu hea meel, et
muu hulgas minu hoiatusest lähtuvalt mainitakse arutletavas resolutsioonis mitte ainult Poolat, vaid tervet
Kesk-Euroopa piirkonda. Solidaarsuse idee on Euroopa koostöö eredamaid väljendusi ja just sealt sooviksin
nüüd abi paluda. Eurooplastena peaksime olema alati valmis jõude ühendama ja abivajajaid aitama. Oleme
juba näidanud, et me ei ole ükskõiksed loodusõnnetustest puudutatute saatuse suhtes: 2002. aastal loodi
solidaarsusfond reageeringuna ulatuslikele üleujutustele Kesk-Euroopa riikides.

Fondi aastaeelarvest, mis on umbes miljard eurot, peaks jätkuma tänavuste üleujutuste tekitatud kahjude
katmiseks. Siiski peavad puudutatud riigid Euroopa abi paluma. Selles kontekstis sooviksin mainida Tšehhi
Vabariigi rasket olukorda, mis tuleneb asjaolust, et arvutatav üleujutustest põhjustatud kahju ei ole seni
küündinud sätestatud miinimumini, mis on 0,6% SKTst. Tšehhi Vabariigi ainuke lootus saada toetust
Solidaarsusfondist on solidaarsusfondi käsitleva määruse teise alalõigu artikli 2 lõike 2 kohaldamise kaudu,
millest lähtuvalt võib erandlike asjaolude korral toetusi paluda ka naaberliikmesriik, mida loodusõnnetus
on vähemal määral puudutanud. Side üleujutuste vahel Poolas ja Tšehhi Vabariigi on kahtlemata ilmne.
Lõppude lõppuks tõuseb mõlemas riigis üle kallaste voolanud jõgede tase Tšehhi Vabariigis. Viivitada ei ole
võimalik. Taotlus abi saamiseks solidaarsusfondilt tuleb esitada kümne päeva jooksul esimese kahjustuse
esinemisest, mis meie puhul tähendab juuli lõppu. Meil ei ole palju aega, eriti olukorras, kus Tšehhi Vabariigis
jätkuvad kõnelused valitsuse moodustamise üle. Sooviksin lõpetada tänuavaldusega Euroopa Parlamendi
presidendile Jerzy Buzekile minu riigi idaosa puudutatud piirkondade isikliku külastamise eest!

Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) Parlament on pöördunud Euroopa Komisjoni poole palju kordi rahaliste
vahendite tõhusama eraldamise asjus, mis aitaks loodusõnnetuste ohvreid.

Lõpuks on aeg kehtestada paindlik mudel solidaarsusfondist abi andmiseks. Ennetustöö tõhustamine on
oluline. Loodusõnnetuste ennetamise ja nende tagajärgede piiramise rahastamisel peaks etendama olulisemat
rolli struktuurifondid. Rahareserv selleks otstarbeks peab sisaldama olulisi vahendeid teadusuuringuteks,
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riskijuhtimiseks, kodanikukaitseks ja ohtude seireks. Euroopa Keskkonnaagentuuri peaks kaasatama
ennetusmeetmetesse suuremal määral.

Tunnen kaasa üleujutuse kõikidele ohvritele ning sooviksin väljendada siirast tänu ELi kodanikele Poolale
osutatud abi eest. Ka mina korraldasin sõpradega – põllumajandusettevõtjatega Puckist ja Redast –, et 22 tonni
näljastele loomadele mõeldud teraviljasööta saadetaks Świętokrzyskie provintsi üleujutusest puudutatud
piirkondadesse. Individuaalne abi on kiirem ja paremini sihistatud kui institutsionaalne abi. On aeg, et sellest
õpiksime.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Austatud juhataja! Nähes Poolas ja Kesk-Euroopas üleujutusest põhjustatud
kahju üüratust (tuhanded inimesed, kes mõnel juhul kaotasid kogu vara; ainuüksi Poolas jäi üle
300 000 inimese üleujutuste kätte ja 40 000 inimest tuli evakueerida), tegime koos rühma kolleegidega
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide seast ettepaneku, et Euroopa Parlament võtaks midagi ette selle
kohutava draama ja loodusõnnetuse osas, arutades küsimust ja koostades resolutsiooni. Sooviksin tänada
kõiki, kes on aidanud kaasa algatuse kinnitamisele, sealhulgas kõikide fraktsioonide esimeestele, sest see
väljendab meie solidaarsust kõigi kannatanute ja samuti puudutatud riikidega, kuid peaasjalikult inimestega,
kes on kannatanud suurimaid kaotusi. Eelkõige on meie eesmärk veenda Euroopa Komisjoni andma
võimalikult palju abi seda vajavatele inimestele ja riikidele ning et abi oleks paindlik ja kohandatud võimalusel
üksikute piirkondade vajadustele. Veel kord, suur tänu!

Anna Záborská (PPE). – (SK) Siin parlamendis meeldib meil kasutada sõnu nagu „ühine Euroopa”, „Euroopa
ühtsus” ja „kodanike Euroopa”.

Iga aasta avame parlamendi uksed tuhandetele külastajatele kõikidest liikmesriikidest. Püüame õigusaktide
kaudu edendada ideaali Euroopast kui ühtsest rahvuste ühendusest. Kõik need toredad sõnad ja üllad ideaalid
aga jäävad pelgalt jutuks, kui me ei toeta neid praktiliste tegudega. Kesk-Euroopat, Saksamaad ja eilsest saadik
lisaks ka Prantsusmaad tabanud loodusõnnetus on seadnud ohtu elusid ja tekitanud tohutut kahju. Teame
nüüd, et nendes linnades elavad inimesed ei tule omapäi üleujutuste tagajärgedega toime. Nad ootavad
õigusega abi oma valitsustelt ja solidaarsust naabreilt, sest nad ise teeksid sarnases olukorras sama. Inimene
ei saa loodusjõude kontrollida. Inimeste kogukonnana aga, kes on seotud solidaarsuse kaudu, suudame tulla
toime mis tahes loodusõnnetusega.

Esitatud resolutsiooni vastuvõtmisega saadame selge signaali, et Euroopa ei ole vaid juriidiline tarind ega
anonüümne turg, vaid eelkõige toimiv rahvaste ühendus, kes teineteist vajaduse korral aitavad.

See on signaaliks, et Euroopal on mitte ainult pea, vaid samuti inimlik süda.

Head kolleegid! Hetkel, kui neid sõnu lausun, sajab Slovakkias jälle lakkamatult.

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Hiljutised üleujutused
Kesk-Euroopas on tekitanud tohutut kahju ja maksnud inimelusid. Kui Euroopa Liit osutab abi – nagu ma
arvan, et see ka teeb, peaks see olema suunatud koos riigisisese rahastamisega mitte ainult hävinud
infrastruktuuri ülesehitamisele, vaid pikaajalisele eesmärgile seada sisse vahetult üleujutuskaitsemeetmeid,
tihedas piiriüleses koostöös. Kõik meetmed peaks olema suunatud taoliste suurõnnetuste kordumise
ennetamisele ning – juhul kui need korduvad – nende mõju võimalikult ulatuslikule piiramisele. Lõppude
lõppuks korduvad sarnaselt laastavad üleujutused 13 aastast pärast ülesehitamist Moraavias, Tšehhi Vabariigi
idaosas.

Üleujutused on aga samuti võimalus mõelda hoolega selle üles, millised üleujutuskaitse meetmed on kõige
kulusäästlikumad, avaldades samas vähim mõju keskkonnale ja kohalikele inimestele. Üleujututest on saanud
üleeuroopaline probleem, mis puudutas Kesk-Euroopat eile ja puudutab Lõuna-Prantsusmaad täna. Seetõttu
on kohane kaaluda üleujutuskaitse Euroopa strateegiat. Selles arutelus peaks toimima EL sõltumatu
moderaatori ja nõustajana, kes aitab leida kõige tulemuslikuma lahenduse.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Austatud juhataja! Kristalina Georgieva! Poolas tuli üleujutus kahe lainena.
Esimene laine võttis inimeste vara, teine lootuse, kuid saab ka öelda nii, nagu Ernest Hemingway on öelnud:
„ära iialgi päri, kellele lüüakse hingekella: seda lüüakse sinule” – seda lüüakse ka sakslastele ja samuti lüüakse
seda täna prantslastele.

Sooviksin öelda väga selgesti: Euroopa Liit on väga tihti aidanud põuatsüklitest puudutatud Lõuna-Euroopa
riike – Prantsusmaad, Hispaaniat, Itaaliat, Portugali, Kreekat. Kesk- ja Ida-Euroopas esineb perioodiliselt
üleujutusi. Täna teeb Euroopa Liit eksamit solidaarsuses – solidaarsuses, mis ei tohi olla vaid loosung või
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klišee, vaid peab olema ka konkreetse rahalise sisuga vahend, ja selle peale loodavad poolakad, tšehhid,
ungarlased ja slovakid.

(Aplaus)

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Austatud juhataja! Kristalina Georgieva! Head kolleegid! Ainult mõni päev
tagasi nägime televiisorist šokeerivaid pilte tohututest üleujutatud piirkondadest Poolas ja teistes Kesk-Euroopa
riikides. Inimesi on nendes üleujutustes surnud ja avaldame kaastunnet nende sugulastele ja sõpradele!

Külad, linnad, põllumajandusmaa ja infrastruktuur on kõik hävinud. Televisioonipildid on asendunud juba
muude piltidega, kuid ulatuslikke kahjustusi tuleb nüüd aeglaselt ja vaevaliselt parandada. Euroopa Liidu
teistel riikidel peaks olema sellises ulatuses kahjustuste parandamiseks tehtavate tööde ajal nende riikidega
solidaarsus. 1997. aasta üleujutuste suurõnnetuse järel on tabanud Poolat ja teisi Kesk-Euroopa riike
järjekordselt laastavad üleujutused. Me ei saa juhtida ilmastikku ja jõgede loomuses on teatud aegadel ujutada.
Küsimused aga, mida esitama peame, on, kas, arvestades, et loodusõnnetused võivad mis tahes hetkel juhtuda,
on rakendatud õigeid meetmeid seda liiki loodusnähtustest põhjustatud kahjustuste ennetamiseks ja kas
näiteks on piisavat tähelepanu pööratud säästliku suurõnnetuste ennetuse küsimustele maastikuarhitektuuri
kavandamisel.

Kui tahame osutada abi, peame tagama esiteks, et see läheb otse loodusõnnetustest puudutatuile, et kaitsta
nende elatusvahendeid. Siis on küsimus liikmesriikide koostöös, sest loodusõnnetused ei peatu riigipiiridel,
kooskõlas Euroopa tasandil, et ennetada seda liiki suurõnnetustest põhjustatud kahju. Üleujutuskaitsesüsteem
Oderi jõel, mille ehitasid ühiselt Poola ja Saksa ametiasutused, on selge ilming, et ühised ennetusmeetmed
suudavad tõelist kaitset pakkuda. Me ei ole aga veel piisavalt teinud.

Meil ei ole tarvis suurõnnetuste ennetamise Euroopa programmi. Iga riigi valitsus peaks võtma esmase
vastutuse selle riigi kaitsmisel suurõnnetuste eest, sealhulgas suurõnnetuste ohjamiskava koostamisel. Kui
on juhtunud aga suurõnnetus ja kui on põhjustatud kahjustusi, saab pakutavat abi tulemuslikult Euroopa
tasandil koordineerida ning abiosutavate vabatahtlike organisatsioonide kulud tuleks hüvitada kiiresti ja
bürokraatiata. Toetan seetõttu Kristalina Georgieva kavu, mis lubavad meil kõigil need eesmärgid kiiresti
teostada.

Monika Smolková (S&D). – (SK) Enamikku Kesk-Euroopast puudutanud üleujutused on nendele riikidele
katastroofilised olnud.

Slovakkias oli kõige rängemini puudutatud piirkond riigi idaosa, kus mina elan, ning nägin oma silmadega,
kuidas mõnede inimeste puhul hävitas vesi terve elutöö. See on hävitanud teid, maju, sildu, põllusaake ja
kahjuks nõudnud ka inimelusid. Terve aasta sademed langesid ühe kuu jooksul. Üleujutuskaitse meetmed
olid taolise veemahu vastu lihtsalt mõjutud. Ainuüksi Košice haldusüksuses on veel all üle 4000 maja. Väike
Kežmaroki linn, kus on 17 000 elanikku, oli peaaegu täielikult üleujutatud. Inimesed toibuvad sellisest
suurõnnetusest ainult vaevaliselt. Vee oht ei ole veel täielikult möödas ja on oht, et sajab veel.

Veepuhastusjaamad jäid pärast üleujutust vee all, joogiveeallikad on saastatud, palava ilma tagajärjed
ähvardavad sääskede vohamise hädaga ning paljud teed ja sillad on ikka veel läbimatud. Maalihetes on
hävinud suur arve pereelamuid, mis ei ole enam elamiskõlblikud. Hoolimata inimeste ilmutatud solidaarsusest
ja riigi abist on vaja viivitamatult rakendada solidaarsusfondi ressursse. Mida kiiremini puudutatud piirkondi
aitame, seda kiiremini leevendame nendes piirkondades elavate inimeste kannatusi. Samuti on olulist ruumi
vahendite rakendamiseks ühtekuuluvusfondist. Parlamendiliikmete rühma ühise resolutsiooni eelnõus
pakutakse abiks igat liiki lahendusi.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Austatud juhataja! On hea, et peame seda arutelu, mille pakkus välja
Zbigniew Ziobro parlamendi kõikide Poola liikmete kohtumisel. Hea on see sellepärast, et Poolas, Ungaris,
Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias juhtunu nõuab Euroopa Liidu sekkumist ja abi. Kui juhtub tragöödia, kui on
üleujutus, šokeerib meedia meid majade ja neist väljauhutud inimeste, õhus turritavate puujuurte, pisarate
ja nutu piltidega. Kaamerad on, kaastunne on ning isegi rakendamine ja abi on. Tõeline draama aga algab
just pärast üleujutust. Siis jäetakse inimesed oma hädaga üksi. Poolas on selliseid kohti nagu Wilków, millest
90% on vee all. Samuti on kohti, nagu Lanckorona, kus maalihke tõttu on vajunud kokku 50 maja. Euroopa
Liit peab reageerima, kui esinevad sellised kahjustused, kui on põud, kui on üleujutus või maavärin. Kui
suutsime aidata Haitit, peame aitama seda enam oma liikmesriike. Poolas ütleme, et sõpra tuntakse tõepoolest
hädas. Palun seetõttu suurimat võimalikku abi Poolale ja kõikidele teistele sellest suurõnnetusest tabatud
riikidele.
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Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Üleujutus on suur tragöödia. Inimesi on surma saanud, infrastruktuuri
on hävinud ja tuhanded pered on kaotanud kogu oma vara. Sellest draamast on puudutatud nii linna- kui
ka maapiirkondade inimesed. Põllumajandusettevõtjate viljad on hävinud, masinad ja hooned hävinud ning
nad on kaotanud töö tegemiseks vajalikud asjad. Neile on jäänud tagasimaksmata laenud ja päästetud loomad
on jäänud toiduta.

Poola ametiasutused ja ka teiste üleujutustest suurõnnetusest puudutatud riikide ametiasutused on rakendanud
aitamiseks meetmeid, kuid oluline on, et sarnaseid meetmeid rakendaks Euroopa Liit. Mida varem see juhtub,
seda parem on ELi tegevuse kuvand ja hinnang.

Sooviksin kasutada võimalust väljendada tänu kõikidele valitsustele ja riikidele ning meie naabritele, kes
meid aidanud on, ning sooviksin tänada kõiki veelgi siiramalt selles tragöödias meile osutatud lihtsa isikliku
solidaarsuse eest!

(Aplaus)

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Räägime täna õhtul kümnetest miljonitest inimestest.

Räägime inimestest, kes viimastel nädalatel on kaotanud minutite jooksul kõik: vara, elukoha, kõik, mille
nimel nad terve elu säästsid. Räägime samuti põllumajandusettevõtjatest, kes on kaotanud oma maa ja viljad,
mis oli neile ainus sissetulek terve aasta elatiseks. Kõik need inimesed vaatavad täna õhtul meie parlamendi
poole ja ootavad, millise otsuse me teeme. Sooviksime aidata neid ka oma riigisiseste eelarvete arvelt, kuid
meie riigisisesed eelarved on ammendatud, sest oleme pidanud võitlema majandus- ja finantskriisiga kogu
ulatuses ja sest olime pühendunud kasvu- ja stabiilsuspakti eeskirjade täitmisele. Just seepärast on nad Euroopa
Parlamenti pöördunud.

Räägime siin samuti millestki, mida keegi veel maininud ei ole – kindlustusseltsidest. Need on kasumlikud
kindlustusseltsid, mis on keeldunud korduvalt kindlustamast inimeste kodusid, mis asusid niinimetatud
üleujutuspiirkondades. Oleksin tänulik, kui ka kindlustusseltsid pööraksid sellele rohkem tähelepanu ja kui
leiaksime mooduse, kuidas kohustada kindlustusseltse neid inimesi kindlustama selliste kindlustusmaksete
eest, mis ei tähendaks liigkasuvõtmist.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) Ungari on üks riikidest, mida üleujutus tabas kõige rängemini. Sooviksin esmalt
avaldada tänu saadud solidaarsuse ja abi eest ning öelda, et Ungaris olid üleujutustest ja kõrgveest
siseveekogudes puudutatud peamiselt vaesemad piirkonnad ja vaesema pered. Paljud neist on romide pered.
Nende asulad on üldjuhul vähem ohutud ja asuvad halvimates kohtades, mis on üleujutuste eest kõige
kaitsetumad. Seetõttu on väga oluline, et ilmutame nendega erilist solidaarsust.

On tehtud mitu ettepanekut, kuidas abi kiiresti saata. Mul on selles suhtes mõned ettepanekud. Ühest küljest
peavad liikmesriigid tegema otsuseid solidaarsusfondi ressursside suurendamise ning nende kiirema ja
paindlikuma kasutamise kohta. Ettepaneku muudatus, mis oleks praegu iseäranis oluline, on olnud nõukogu
ees pikka aega. Küsimuses võiks olla suurt abi eesistujariigist Hispaaniast. Pealegi oleks hea, kui ka ühenduse
ressursse saaks sel otstarbel ümber suunata, see tähendab, et põllumajanduspoliitika allikaid saaks kasutada
ka selle tagamiseks, et ka tõsiseid kahjustusi kannatanud põllumajandusettevõtjatel oleks võimalik hüvitist
saada.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). – (HU) Soovin komisjoni avalduse eest tänada ja olen sellega nõus! Lubage mul
lisada mõned täiendavad punktid! Võime Ungaris rääkida läinud sajandi suurimast üleujutusest. Kokku
varises väga palju maju, tegelikult isegi mitusada. Evakueerida tuli üle 4000 inimese. Täna on paljud ikka
veel peavarjuta. Paljude veel seisvate majade stabiilsus on samuti küsitav. Kahjustuste likvideerimine,
koristamine ja disinfetseerimine on hetkel käimas. Infektsiooni ennetamiseks tehakse inokulatsioone. Suured
põllumajandusmaade pinnad on ujutatud üle kodanikukaitse huvides. Meetmetest põhjustatud kahju tõsidus
ja ulatus on mõõtmatud.

Mul on väga hea meel Euroopa Liidu uue kava üle, millega võimaldatakse varajast hoiatamist loodusõnnetuste
eest. Sooviksin aga juhtida voliniku tähelepanu asjaolule, et loodusõnnetused on muutumas üha sagedasemaks
ning seetõttu on suurõnnetuste tagajärgede likvideerimise intensiivistamine väga pakiline. Ungaris on suur
solidaarsus, kuid meil tarvis ka üleeuroopalist koostööd, et väljendada üht Euroopa Liidu olulisimatest
põhimõtetest – solidaarsus. Solidaarsuse üheks ilminguks on solidaarsusfondi avamine.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Tervitan praeguses kontekstis arutelu olukorra üle seoses jõgede valgalade
majandamise ja planeerimisega Euroopas. Euroopa on läbimas sotsiaalsest ja majanduslikust seisukohast
rasket perioodi, mis tähendab, et loodusõnnetused avaldavad praegusel ajal ühiskonnale suuremat mõju.
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Hetkel on ilmselge, et üksi ei suuda liikmeriigid investeerida oma jõgede valgalade kavandamise projektidesse.
Nagu riigid, mis on hetkel üleujutustest puudutatud, on Rumeenia ja Bulgaaria iga aasta üleujutustest
puudutatud. Ainult jumal on meid tänavu säästnud!

Sooviksin, et komisjon koostaks samamoodi nagu Doonau strateegia puhul tegevuskava, mis aitaks
liikmesriikidel ohustatud riikides kavandada riigi piires jõgede valgalasid.

Sooviksin samuti küsida komisjonilt, kas see kaalub erisihtotstarbeliste rahade eraldamist nii piiriüleste kui
ka riigisiseste jõgede valgalade kavandamisprojektidele, et tulevikus üleujutusi ennetada.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Hiljuti tabas Poolat kaks ränka üleujutust ja tuhanded inimesed on
kaotanud kõik ning neil ei ole kuskil elada. Paljud piirkonnad on üleujutatud – kusjuures eriti kannatab
Lublini ümbruskond – ning kohast nimega Wilków, mis oli täielikult vee all, on saanud sümbol. Kaotused
on nii suured ja nii rängad, et José Manuel Barroso teadaanne, et solidaarsusfondi raames antaks ELi abi,
andis ohvritele palju lootust. Selleks et seda usaldust mitte petta, peaks Euroopa Komisjon rakendama kiireid
ja otsustavaid meetmeid.

Loodame, et võimaldatav summa ei ole sümboolne. Praeguses olukorras tuleks eemaldada kõik tõkked ja
rakendada viivitamatult meetmeid korra paindlikumaks muutmiseks ning märkimisväärseid ressursse tuleks
saata otse loodusõnnetuse ohvritele enim puudutatud piirkondadesse.

Resolutsiooni vastuvõtmine parlamendis annab José Manuel Barrosole tugeva mandaadi viivitamatuks
tegutsemiseks.

(Aplaus)

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Austatud juhataja! Sooviksin kõigepealt väljendada kaastunnet ohvritele
ja neile, kes üleujutustest puudutatud on. Austrias räägivad inimesed mitte lihtsalt üleujutusest, vaid
aastatuhande üleujutusest Ida-Euroopas. Üleujutus on ohustanud tuhandete inimeste elusid Slovakkias,
Poolas ja Ungaris. Siin on küsimus vajaduses viivitamatu abi järele ning samuti harimises ja teadlikkuse
suurendamises, et aidata näiteks inimestel teha üleujutuse juhtudes inimohvrite vältimiseks seda, mis on
õige. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana on küsimus ennetamise ja eelkõige põhjuse kohta. Võin vaid
kõigile meenutada, et meil on kõigil tarvis pakkuda kaitset, arvestades samas ka keskkonnaga.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Austatud juhataja! Sooviksin kasutada võimalust, et õnnitleda teid asepresidendi
kohale asumise puhul, kuid sooviksin öelda midagi Kristalina Georgievale ja tervele Euroopa Komisjonile.
Kaotused – inim-, rahalised ja keskkonda puudutavad kaotused – nõuavad tõelist Euroopa solidaarsust.
Tegemist on katsega, kas Euroopa Liit suudab reageerida ja vastata kodanike vajadustele. Tegemist ei ole
tühja loosungiga, sest meie teine põhimõte on subsidiaarsuse põhimõte. Liikmesriigid ei tule olukorraga
toime, mistõttu on neil tarvis solidaarsust ja Euroopa subsidiaarsust. Solidaarsusfond saab aidata infrastruktuuri
ülesehitamisel, päästetööde kulude hüvitamisel ja kahjustatud seadmete taastamisel. On aga ka inimeste
vajadused. See nõuab, et tehtaks teatavaid korrektuure piirkondliku arengu fondidesse ja ühise
põllumajanduspoliitika fondi, nii et oleks võimalik neid fonde kasutada inimeste aitamiseks, kes on kannatanud
üleujutusega seotud kaotusi, kes on kaotanud oma vara ja tihti kõik vajaliku töötamiseks ning kellel
lähitulevikus millestki elada ei ole.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Üleujutused, nagu oleme näinud, piire ei tunnista. Uuesti, 13 aastat hiljem, tabasid
üleujutused mitut riiki Kesk- ja Ida-Euroopas. Tahan kinnitada kõigile, et inimeste vajaduste mõttes ja mis
puutub päästeteenuste tulemuslikkust, tegid vähemalt Poola teenistused kõik võimaliku vara päästmiseks
igal pool, kus see võimalik oli. Paljudes piirkondades, sealhulgas Alam-Sileesias, sooritasid nad eksami
hiilgavalt.

Sooviksin rääkida kolmest asjast. Esiteks tuleks vähendada solidaarsusfondiga seotud halduskulusid, nii et
abi saaks saata tulemuslikult kõikidele ohvritele, kes olid nii traagiliselt puudutatud kõikides riikides, mida
üleujutus tabas. Teiseks tuleks meil sätestada tulemuslikult õigusaktid, nagu mittekohustuslikud
rahastamisvahendid, mis sisaldaks kindlustamise kohustust. Siis oleks kohustuslik kindlustus oluliselt odavam
ja täiendav abi oleks saadaval kõigile – nüüd ja ka tulevikus – üleujutustes kannatanutele. Kolmandaks peaks
tulevikus ühtekuuluvusfond toetama kogumismahutite ja poldrite ehitust, sest üleujutustega võitlemine on
Euroopas põhiprobleem. Arvan, et uus finantstöökava peaks tegema sellest absoluutse prioriteedi.

(Aplaus)
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – (PL) Austatud juhataja! Sooviksin lisada oma õnnitlused
kolleegide omadele!

Sooviksin tänada teid kõiki oma valijate nimel! Lõuna-Poola, mida tabasid niivõrd kohutavad ja rängad
üleujutused, on minu valimisringkond. Mul on heameel viia neile kaunid sõnad solidaarsusest, mida teie
käest meie hilisõhtusel arutelul täna kuulnud olen. Seda, mis seal toimunud on, ja inimeste tohutut ebaõnne,
on tõesti raske ette kujutada. Olen käinud paljudes nendest kohtadest ja näinud inimesi, kes on jäetud koduta
ning – nagu kaasparlamendiliikmed on öelnud – tööta, sest hiljuti ehitatud töökohad uhtus vesi minema.
See kõik aga on lisaks toimunud Euroopa nendes osades, mis alles hiljaaegu jalule sai, kus ehitati uus
infrastruktuur tohutu tööga, samuti tänu Euroopa solidaarsusele. Osa sellest on hävitatud, kuid see, mis on
hävitamata, on usk Euroopa solidaarsusse. Nende võitlustahe on murdmata, nagu ka nende tahe olukorda
või ettevõtmist parandada. Need inimesed on vaprad ja valmis kõvasti vaeva nägema. Kristalina Georgieva,
ulatagem neile abikäsi võimalikult ruttu ning nad ehitavad kiiresti ja tõhusalt üles ühise Euroopa Liidu
kahjustatud piirkonnad!

Jacek Protasiewicz (PPE). – (PL) Olen pärit teisest Lõuna-Poola piirkonnast, Alam-Sileesiast, mida üleujutused
viimastel aastatel palju kordi tabanud on.

Suur üleujutus oli 13 aastat tagasi. Eelmine aasta oli veidi väiksem üleujutus ja see aasta on piirkond uuesti
üleujutatud. On vahe, mitte ainult 13 aastat tagasi ja tänavu esinenud vete ulatuses, üleujutuse ulatuses ning
kaoses, vaid ka asjaolus, et tollal ei olnud Poola Euroopa Liidu liige, nüüd aga on. Seetõttu on oluline, et
tänavuse üleujutuse ohvrid erinevalt 13 aasta tagustest ajast saaks Euroopa institutsioonidelt abi. Selles
dramaatilises olukorras on seetõttu tõeliselt oluline, et ELi kodanikud, nagu Alam-Sileesia ja Poola teiste
piirkondade elanikud, näeksid, et liit teeb midagi ja et see aitab mitte ainult tööstuskorporatsioone, mitte
ainult panku ja mitte ainult rahandusprobleemidega riike, vaid tavalisi inimesi, kui need abi vajavad. Ei ole
vahet, kas tegemist on Kesk- või Lääne-Euroopaga – nagu Prantsusmaa puhul tänavu –, ja ei ole vahet, kas
rakendatakse solidaarsus-, ühtekuuluvus- või piirkondliku arengu fondi.

Liit peab olema olemas, kui inimesed vajavad abi ja tuge.

(Aplaus)

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Eelkõige soovin väljendada kaastunnet ja vendlust puudutatud
piirkondadega Poolas, Tšehhi Vabariigis ja Ungaris, aga ka Austrias, Saksamaal ning tänasest ka Prantsusmaal
ja lisaks mu sünnimaal Slovakkias ning väljendan samuti kaastunnet ohvrite perekondadele!

Üleujutused Kesk-Euroopas on põhjustanud ulatuslikku materiaalset kahju, kahjustades tervet infrastruktuuri,
võttes katuse tuhandete inimeste pea kohalt ja nõudes palju ohvreid. Ent määruses, millega asutati Euroopa
Liidu solidaarsusfond, ilmneb nüüd palju puudusi. Fond oli algselt mõeldud suurte loodusõnnetuste puhuks
ning senised kogemused viitavad vajadusele seda vahendit veelgi kaasajastada. See kehtib peamiselt puuduliku
kiiruse kohta rahastamise pakkumisel ja kriteeriumide läbipaistvuse kohta. Sooviksin seetõttu kutsuda
komisjoni üles võtma arvesse kaasajastamise vajadust.

Kuna ressursside rakendamine solidaarsusfondist oleneb Euroopa Parlamendi heakskiidust, soovitan tungivalt
koos oma kaasparlamendiliikmetega, et heakskiit antaks võimalikult kiiresti.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Austatud juhataja! Ainuüksi ühes üleujutatud provintsidest, Małopolskie
provintsis, nõudis vesi üheksa elu. See ujutas üle 645 linna ja küla ning rohkem kui 2000 maja ei ole enam
kasutuskõlblikud. Mägede ja mäejalamite piirkonnad kannatasid üleujutuse ajal eriti. Nendele piirkondadele
vaatab iga päev vastu võitlus raskustega, mis on tingitud nende maastiku konkreetsetest eripäradest ja nende
kehvast infrastruktuurist. Małopolskat tabanud loodusõnnetus on muutnud tõsisemaks juba olemas olnud
probleeme, ujutades üle kilomeetrite viisi teid ja raudteeliine, pühkides minema sildu ja ujutades üle koole,
talusid, ettevõtteid ja elumaju. Üleujutuse tagajärjel esines selles iseloomulikus piirkonnas üle 1000 maalihke,
mis põhjustasid täiendavaid kadusid, viies mõnel juhul minema terveid külasid.

Selle loodusõnnetuse taustal palun Euroopa Komisjonil võtta arvesse üleujutusest puudutatud üksikute
piirkondade eripärasid vahendite võimaldamisel solidaarsusfondist, et pakkuda selle vapustuse ohvritele
parimat võimalikku abi.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Soovin avaldada solidaarsust üleujutuste ohvritega, mis on tabanud
Poolat, Tšehhi Vabariiki, Slovakkiat ja Ungarit. Doonau veed tõusid kõrgele tasemele ka Rumeenias, ohustades
mitmeid paikkondi üleujutustega, sealhulgas Doonau delta piirkonda.
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Kliimamuutus põhjustab kõrbestumist ja tõstab äärmuslike loodusnähtuste, nagu tormid, paduvihm ja
üleujutused, esinemissagedust. Üleujutusriski ennetamise ja juhtimise tulemuslik süsteem on Euroopas täiesti
hädavajalik. Asjaomase Euroopa direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid hindama jõgede valglates
üleujutusriske 2011. aastaks ja koostama lammide kaardid 2013. aastaks.

Kutsun komisjoni üles veenduma, et üleujutuste vähendamise kavad ja strateegiad tähendavad midagi enam
kui lihtsalt paberitükke. Soovitan komisjonil samuti tungivalt koostada ühine siseveekogude poliitika, mis
tagaks integreeritud lähenemise majandus- ja sotsiaalse arengu korraldamisele Euroopa jõgede
valglapiirkondades ning lisaks ka keskkonnakaitse, veekvaliteedi ning üleujutusriskide ennetamise ja piiramise.

Kristalina Georgieva, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Sooviksin tänada kõiki tänaõhtuseid sõnavõtjaid!
Sõidan järgmine nädal Poola ja paljud teie tähelepanekud annavad mulle palju sügavama arusaama sellest,
millele seal tähelepanu pöörama pean.

Lubage mul rääkida esimesest küsimusest, mille sõnavõtjad kõige sagedamini tõstatasid! See on komisjoni
suutlikkus mitte ainult rakendada hädaabi ja paigutada positsioonidele rühmi, kui võitleme suurõnnetusega,
vaid samuti leevendada inimeste valu ja kannatusi pärast suurõnnetust, pakkudes juurdepääsu
solidaarsusfondile. Sooviksin selles osas kaks tähelepanekut teha.

Esiteks, mis on meil juba praegu? Paljud sõnavõtjad on olnud selgelt kaasatud ja huvitatud sellest, kuidas
solidaarsusfond toimib, mistõttu lubage mul lihtsalt üle korrata, mida inimesed seni öelnud on. Künnis on
0,6% SKTst ehk vähemalt 3 miljardit eurot kahju. Poola puhul on see kahjukünnis näiteks 2,1 miljardit eurot,
Ungari puhul 591 miljonit eurot, Slovakkia Vabariigi puhul 378 miljonit eurot. Ainult pärast künnise
ületamist pääseb fondile juurde.

Taotlus tuleb esitada kümme nädalat pärast suurõnnetust ja seejärel, taotluse alusel, käivitub solidaarsusfond.
Nagu paljud teist varem tõenäoliselt märganud on, võib mõnikord reageerimisperiood – aeg, mis rahal
kasusaajateni jõudmiseks kulub – venida tulevikku, ehkki see on mõeldud olema lühem. Niisiis on tegelikkus
praegu selline.

Mu teine tähelepanek on, et komisjon on esitanud nõukogule ettepaneku, mis samuti parlamendis tugeva
toetuse pälvis – isegi enne neid väga tõsiseid üleujutusi. Ettepaneku eesmärk ongi just suurendada paindlikkust,
tõsta kiirust ja lubada kohalike olude paremat arvessevõtmist reageeringus.

Ettepanek on aga nõukokku peamiselt kriisist tulenevatel rahalistel kaalutlustel kinni jäänud. Oleme komisjonis
väga lootusrikkad, et üleujutustega tungib see läbi, ning meie kavatsus on arvestada üleujutuste kogemustega
ja täiendada ettepanekut veelgi. Oleksin kahtlemata parlamendile toetuse eest tänulik. Kordame täna õhtul
kuuldud sõnu selle kohta, mida sooviksite solidaarsuse osas näha. Seega võib sõpra tõesti hädas tunda.

Arvame, et see on tõesti oluline, ja oleme väga sellega edasiminemise poolt. Arvestades asjaolusid ja sõnumeid,
mida täna õhtul siin kuulnud oleme, teeme kõik võimaliku solidaarsusfondi praeguste parameetrite raames,
et minna abi osutamisega edasi niivõrd kiiresti kui võimalik. Fond ei ole minu vastutusalas, kuid töötan
volinik Hahniga, kes – nagu mina – on väga huvitatud sellest, et fond oleks paindlik ja väle, nii et saaksime
tegutseda kohe, kuid tegutseda paremini tulevikus.

Teiseks, tähelepanekud, mis tehti võimaluse kohta – lisaks solidaarsusfondile – rakendada struktuurifonde
ja ühtekuuluvusfondi. Jah, tõepoolest on ELi finantsinstrumentidega võimalik kaasrahastada laia valikut
riskijuhtimismeetmeid. Nendega on võimalik kaasrahastada asju, millest inimesed rääkisid – nagu jõesängide
ümberehitamine, metsastamine, vee loodusliku voolu taastamine, kavandamine ja mitmes riigis korraldatavad
uuringud.

Toon lihtsalt näite sellest, mis liiki vahendeid hetkel kasutada on: Poola puhul on kasutada 700 miljonit
eurot ja Slovakkia Vabariigi puhul 120 miljonit eurot. Ilmselgelt on väga oluline vaadata olemasolevaid
eraldisi ning võimalusi nende fondide paindlikuks kasutamiseks, et pakkuda abi puudutatuile.

Kolmandaks on leidnud aset üsna oluline arutelu üleujutuste direktiivi teemal. On kahju öelda, et mõned
riigid, keda üleujutused tabavad kõige rängemini, ei ole seda veel üle võtnud. Käimas on rikkumismenetlused,
sealhulgas Poola vastu, ja loodan, et toimunu on äratuseks, nii et näeme, kuidas liikmesriigid üleujutuste
direktiivi rakendamise osas väga ettevaatlikult toimima hakkavad. Mainitud on kuupäevi 2011, 2013 ja
2015, kui kinni on vaja pidada väga kriitilise tähtsusega tähtpäevadest.

Kuulsin, kuidas mitmed sõnavõtjad tõstatasid ennetuse küsimuse, mis on ravist tõesti palju parem. Oma
teatises, mis ilmub aasta lõpus, rakendame seda kõikehõlmavat lähenemist, milles ühendatakse
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ennetusmeetmed reageeringu ning tagasisidemehhanismidega taastusabi kaudu. Taolise lähenemiseta istume
minu arvates siin ruumis ka tulevikus, arutades samu küsimusi samamoodi nagu täna õhtul.

See toob mu palju laiema küsimuse, nimelt kliima muutlikkuse ja -muutusega kohanemise juurde.
Kliimamuutus ei kao kuhugi. Austatud parlamendiliikmed on rääkinud moskiitode naasmisest. See näib
võimatu! Kas nad mitte ei pidanud olema läinud? Aga kliimamuutuse tõttu näeme võib-olla malaaria naasmist
isegi Euroopa mandrile. Mõistagi on ainus viis toimetulekuks hinnata väga ettevaatlikult, mis suundumused
on ja mida on võimalik teha, et olla nendeks suundumusteks kõige paremini ettevalmistunud. Kliimasüsteemid
ei ole lineaarsed. Teisisõnu peame olema valmis paljudeks eri stsenaariumiteks ja just sellega tahaksime minu
rühmas välja tulla, et meie meetmed oleksid võimalikult tulemuslikud.

Lubage mul teha veel üks tähelepanek, mis puudutab kindlustusskeeme! Maailma piirkonnad, mis on meist
Euroopast kauem kliimamuutuste ohus olnud, eriti Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond, on leiutanud
riskide maandamiseks kindlustusskeemid, mis minu arvates pakuvad meie piirkonnale huvi. Kui mõtleme
finantssektori arengule Euroopas, on minu arvates oluline soodustada uuendusi, mis lubaks meil suhtuda
riski paremini, seda vähendada ja pakkuda enam kindlust neile, kes suurõnnetusi kannatavad. Täna räägime
üleujutustest. Mind ei üllataks üldse, kui suve lõpu poole räägiksime metsatulekahjudest. Kõik need riskid
nõuavad, et mõtleksime viisil, mis ühiselt vähendab riski kulusid neile, kellele risk on suurim.

Tulen järgmistel kuudel kindlasti parlamenti, kui on juba kogunenud ideid selle osas, kuidas saame Euroopat
kõige paremini suurõnnetustele reageerimiseks ette valmistada ja relvastada. Tulen kindlasti parlamenti tihti,
sest see, mida ma täna õhtul kuulsin – mis muide puudutab minu riiki Rumeeniat ning ka Bulgaaria ei ole
täiesti pääsenud, kuna Doonau on kõrgem kui tavaliselt sel aastaajal –, on tohutu mure, millest peab saama
võrdselt kõrgel tasemel tegutsemise vastastikkus.

Lubatagu mul kokkuvõte teha, kuna paljud sõnavõtjad on teie poole pöördunud, austatud juhataja, õnnitledes
teid valituks osutumise puhul, ja öelda, et mul on väga suur au olla esimene volinik, kes seisab teie ees teie
uues ametis!

Juhataja. – Ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut(9), mis esitati vastavalt kodukorra artikli 110
lõikele 2.

Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub neljapäeval, 17. juunil 2010.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

János Áder (PPE), kirjalikult. – (HU) Austatud juhataja! Eelmine aasta kuulsime arutelude ajal Kopenhaageni
kliimakonverentsi üle ennustust, et üks kliimamuutuse vältimatuid tagajärgi on äärmusliku ilmastiku sageduse
kasv. Meil ei tulnud oodata kaua, et kogu see jutt lähedal tegelikkuseks muutuks. Kesk-Euroopa riike on
tabanud viimastel nädalatel pretsedenditud üleujutused. Ungari ei ole unustamatutest aegades saadik näinud
üleujutusi niivõrd ulatuslikel territooriumidel ja niivõrd tihedate vihmadega, mille jooksul riigis sadas
keskmistest kuusademetest kaks – ja mõnedes piirkondades kolm – korda rohkem nelja päevaga. Probleemi
teeb veel tõsisemaks asjaolu, et suured veekogused ei tulnud mitte piki suuri jõgesid, vaid siiani leebeid
väikseid ja keskmise suurusega ojasid, mille äärde viimastel aastatel sobivat üleujutuskaitset ehitatud ei ole.

Üleujutusest põhjustatud tohutu kahju ja kohalike elanike meeleheitlik võitlus meenutavad otsusetegijatele,
et peame viivitamatult valmis saama kogu selle veekaitse infrastruktuuri, mida on vaja sarnaste suurõnnetuste
ennetamiseks tulevikus. „Sõpra tuntakse hädas” on vana ütlemine. Euroopa rahvaste solidaarsusele rajanev
liit teostab asutajate unistust, kui pakub taolistes rasketes olukordades hädasolijatele abi. Seetõttu soovitan,
et komisjon uuriks, kuidas saaks kasutada sobivaid finantsvahendeid üleujutusmahutite ja muude
veekaitserajatiste ehitamiseks nendes riikides.

Filip Kaczmarek (PPE), kirjalikult. – (PL) Austatud juhataja! Elan Warta jõe lähedal ja nägin, kuidas jõe taseme
kasvades kasvas ka jõe ääres elavate inimeste ärevus ja hirm. Hirmu suurendasid teated, mis tulid juba
üleujutatud piirkondadest.

(9) Vt protokoll
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Poolas on üleujutuse ohvrid saanud tuge ja empaatiat paljudelt inimestelt, organisatsioonidelt ning
institutsioonidelt. Nad on saanud abi ka välismaalt. Minu fraktsioon Kodanikuplatvorm ja Bronisław
Komorowski, meie kandidaat Poola Vabariigi presidendiks, on päästetöödel abistanud.

Euroopa on juba ühinenud oma põhimõtete alusel ja mitte ühinemisüleskutsete tõttu, mida esitab Poola
opositsioon. Solidaarsusfond ja selle mehhanismid toimivad sõltumatult arutelust ja poliitikast ning on väga
hea, et see mehhanism on sõltumatu.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE), kirjalikult. – (PL) Jälle kord on tabanud Poolat üleujutus. Kannatanud on
palju inimesi ja majapidamisi, sealhulgas on paljud neist Lublini ümbruskonnas, mida esindan. Lähikuudel
on meie prioriteet parandada põhjustatud kahju ja laastamistöö. Peame nüüd mõtlema sellele, kuidas sarnaseid
olukordi tulevikus ennetada.

Me ei tohi lubada sarnasel laastamislainel meid tulevikus muserdada, sest viimaste aastate kogemused näitavad
meile, et Euroopas loodusõnnetuste arv kasvab ja ka Poolal on eriline üleujutusrisk. On tulnud ilmsiks, et
Poola on kasutanud ainult mitu miljonit kahest miljardist eurost, mis Euroopa Liit meile üleujutuskaitsetöödeks
andis. Me ei ole ikka veel koostanud seda liiki tööde tarbeks kava.

Paljud liikmesriigid ei ole Euroopa Liidu üleujutuste direktiivi täielikult rakendanud. Seda tuleks teha nüüd
võimalikult kiiresti. Euroopa Komisjon peab olema paindlik, aidates tragöödiast puudutatud piirkondi, mis
koostavad nüüd kavu heakorra taastamiseks ja ülesehitamiseks pärast üleujutust. Samuti peaks see koostöös
liikmesriikidega vaatama läbi üleujutuste riskijuhtimiskavad ja suurõnnetuste ennetamise meetodid ning
samuti viisi, kuidas ELi raha selleks otstarbeks võimaldatakse.

Ádám Kósa (PPE), kirjalikult. – (HU) Hiljutised üleujutused Kesk- ja Ida-Euroopas on pakkunud täiendavaid
tõendeid, et paljudel juhtudel põhjustab inimeste kannatusi mitte inimtööjõu puudus, vaid pigem ühtse
logistikasüsteemi või -teenistuse puudumine. Tuleb märkida, et kodanikukaitse või suurõnnetuste eest
kaitsmise vallas ei ole olemasolev kord ei piisav ega küllaldane. Kaitsesüsteem, mis tagab kodanike elude ja
vara julgeoleku, peab suutma ühilduda kaasaegse teabe ning kommunikatsioonivahendite ja -teenustega.
Puuetega inimeste juurdepääs teabele on ikka veel loodusõnnetuste ajal piiratud, nagu juhtus pärast Islandi
vulkaani purset ja järgnenud õhuliikluse kaost. Meil on vaja siin uut perspektiivi. On hädavajalik, et kõik
massiteabevahendid edastaksid teavet viisil, mis on ligipääsetav ja takistamata (subtiitritega, koos selgelt
nähtava visuaalse teabega), ning aitaks inimesi loodusõnnetuste ajal. Lisaks peaks mobiilsideoperaatorid
tegema koostööd, et pakkuda liitujatele soovitavalt individuaalsetele eelistustele ning vajadustele kohandatud
tasuta ja vahetut teavet. Need täiustused on saavutatavad ainult juhul, kui Euroopa Komisjon rakendab
otsustavaid algatusi ja teeb liikmesriikide valitsustega koostööd ühtse korra arendamise jätkamiseks.

Krzysztof Lisek (PPE), kirjalikult. – (PL) Austatud juhataja! Üleujutused, mille valusaid tagajärgi on olnud
tunda mitte ainult Poolas, vaid Ungaris, Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias, on põhjustanud tohutud kahjusid.
Tegemist on järjekordse kataklüsmiga, mis on näidanud meile, kui abitud loodusjõudude ees oleme, ning
see sunnib meid rakendama kiireid ja tulemuslikke meetmeid. On palju ohvreid, kes on kaotanud oma
lähedased ja kogu vara – paluksin neil võtta vastu mu kaastundeavaldused!

Praegusel iseäranis raskel ajal on rakendatud kõik meie käsutuses olevad jõud. On arvukaid näiteid, kuidas
päästetöid teevad hädaabiteenistused ja tavalised inimesed. See raske hetk peaks pakkuma meile mõtteainet
ja ajendama meid rakendama kiireid meetmeid, et selgitada välja, mida täpselt veel peaks tegema taolistes
olukordades tulevikus. Hea mõte oleks korraldada üksused, mis ei oleks eriti kallid, kuid mis tagaks ohu
korral kiire reageeringu. Lisaks peaksime samuti veenduma, et need suudavad teha ELi raames üksteisega
koostööd.

Tervitan raporti vastuvõtmist Maa seire Euroopa programmi (GMES) kohta, mis võimaldab paremini jälgida
loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimist. Kriisijuhtimine peab olema tõhusam, sest kõik teenistused, nii
riigisisesel, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil, saavad tasuta juurdepääsu andmetele, mida GMES kogub.
Sooviksin väljendada lootust, et hoolimata raskest finantsolukorrast ELis võimaldatakse vahendeid, et aidata
suurõnnetustest puudutatud riike.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), kirjalikult. – (PL) Mais ja juunis üle Poola laskunud üleujutus
puudutas eriti Podkarpacie’ provintsi, kus mina elan. Kahju on tohutu. Inimesed on jäänud ilma kõigest, mis
neile kuulus: elamutest, taluhoonetest, põllumajandusmaast ja karjast. Tragöödia, millega need inimesed
silmitsi seisavad, ei mahu sõnadesse.
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Sooviksin avaldada kaastunnet Poola kaasmaalastele ja sooviksin tänase arutelu valguses rõhutada
inimtragöödia tähtsust ja ulatust ning samuti rõhutada lootust, et EList on abi tulemas. Praegusel raskel ajal
on olnud nähtav inimeste solidaarsus ja sooviksin tänada kõiki inimesi Poolast ja välismaalt, kes meid aidanud
on! Meie suurim prioriteet aga on rahaline abi puudutatud piirkondadele laastatud infrastruktuuri
ülesehitamiseks, mistõttu on just nii oluline, et Poola ja poolakad saaksid abi ja solidaarsust tervelt ELilt ning
et neil oleks võimalik saada kasu solidaarsusfondist.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjalikult. – (PL) Viimastel nädalatel on Poola olnud üleujutuse ohver,
mis on nõudnud 20 inimese elu. Hävinud on tuhandeid elamuid, jättes üleujutatud piirkondade elanikkonna
elatiseta ja paljudel juhtudel lootuseta sellest dramaatilisest olukorrast pääseda. Pärast selle kogemist, mida
nimetati 1997. aastal aastatuhande üleujutuseks, loodeti, et kaitseinfrastruktuuri on tehtud täiustusi, mis
aga osutusid ebapiisavaks. Seni on üleujutus tulnud kahe lainena, mis on laastanud maju ja terveid
elamupiirkondi ning linnu, kuid põhjustanud samuti tohutut kahju põllumajanduses. Hinnanguliselt on riigi
lõunaosas pöördumatult kaotsi läinud üle 50% tomati- ja kurgisaagist ning kaubavedu läbi üleujutatud
piirkondade on muutunud rakseks või võimatuks, mis põhjustab juba toiduhindade nähtavat tõusu.
Hinnanguliselt võib põhjustada selline olukord tervelt 0,2% SKT langemise. Taipame, et taolise jõuga on
raske võidelda. Selle neutraliseerimiseks on aga võimalik rakendada meetmeid. Välja on tarvis töötada
tulemuslik üleujutuskaitse süsteem, konsulteerides eri rühmadega, sest tegemist on paljusid sektoreid
puudutava probleemiga. Me ei tohiks keskenduda mitte ainult taoliste meetmete riigisisesele ulatusele, sest
üleujutused on nähtus, mis suudab ületada riigipiire. Oluline on, et riikidest kõrgemal tasandil oleks lähenemine
kaitse- ja hoiatusmeetmetele. Samuti on oluline teha hästi läbimõeldud infrastruktuuriinvesteeringuid, sest
ilma tulemusliku kaitseta ja vastutustundeliku ruumilise planeerimiseta ei suuda me teistele üleujutustele
vastu seista.

Richard Seeber (PPE), kirjalikult. – (DE) Üleujutused Kes- ja Ida-Euroopas on põhjustanud tohutuid kahjustusi
ja sundinud tuhandeid inimesi kodust põgenema. Visla jõgi oli mai lõpuks oma kaldad juba lõhki ajanud.
Sellise ulatusega loodusõnnetustel ei ole mõju mitte ainult humanitaarabi ja keskkonna osas, vaid samuti
drastilised majanduslikud tagajärjed puudutatud riikidele. Asjaomaste riikide valitsused võivad paluda abi
liikmesriikidelt ja ELilt nendest suurõnnetustest põhjustatud kahjustuste parandamiseks lähtuvalt Lissaboni
lepingu solidaarsuspunkti tingimustest. Kui seda liiki sündmused esinevad, peab Euroopa Liit ilmutama
solidaarsuspõhise ühenduse põhieelist, pakkudes abi kiiresti, tõhusalt ja tarbetu bürokraatiata. Euroopa Liidu
olemasolevad rahastamisvahendeid, nagu solidaarsusfond, saab kasutada toe osutamiseks puudutatud
piirkondade ülesehitamisel. Kodanikukaitse peab aga jääma liikmesriikide vastutuseks, kes on tuttavad oma
piirkondade eriliste vajadustega ning suudavad seetõttu reageerida kiiremini ja kohasemalt.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), kirjalikult. – Head kolleegid! Lubage mul alustada tänuavaldusega
päästeüksuste meestele ja naistele, kes on väsimatult töötanud kõikjal Kesk-Euroopa puudutatud piirkondades.
Sooviksin samuti tänada eri liikmesriike, mis on pakkunud praegusel hädaajal abi ja tuge. Ühest laastavatest
üleujutustest puudutatud riikidest valitud Euroopa Parlamendi liikmena toetan väga ühist resolutsiooni
ettepanekut üleujutuste kohta Kesk-Euroopa riikides. Viimased üleujutused on toonud teravasse fookusesse
vajaduse reageerida taolistele olukordadele ennetavamalt. Nõustun seetõttu resolutsiooniga, milles kutsutakse
üles looma uut Euroopa Liidu Solidaarsusfondi käsitlevat määrust, mis suudaks reageerida loodusõnnetustele
paindlikumalt ja tulemuslikumalt. Just nagu loodusõnnetused annavad oma löögi kiiresti ja hoiatamata, ei
piirdu nad ühe geograafilise paigaga. Arvan, et peaksime olema valmis reageerima sama kiiresti, et aidata
puudutatuid. Inimestel, kes meid valisid, on tarvis teada, et oleme nende jaoks olemas, kui neil meid enim
tarvis on. Suur tänu!

20. Õigusalane koolitus (arutelu)

Juhataja. – Päevakorra järgmine punkt on suuliselt vastatav küsimus komisjonile õigusalase koolituse kohta.
Autor: Klaus-Heiner Lehne õiguskomisjoni nimel (O-0063/2010 – B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, autori asendaja. – (IT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Nõudsime
seda suuliselt vastatavat küsimust ja parlamendi resolutsiooni, et teadvustada komisjonile, kui eluliselt oluline
on edendada Stockholmi programmi raames ühist kohtukultuuri kultuuri terves Euroopas.

Sooviksin öelda kohe alguses, et see on oluline, kuid samuti, et silmas pidades teatist, mille komisjon peab
koostama edaspidiste pilootprojektide kohta, nagu juba arutatud, sooviksime mõnda punkti täpsustada.
Kõigepealt sooviksime, et peagi algaks parlamendis arutelu, et me ei jõuaks algfaasi, kui hakkame visandama
ideed nende tulevikuprojektide tarbeks, liiga hilja, kui projektid on juba enam-vähem määratletud.
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Ütlen seda sellepärast, et meil on üldisi tähelepanekuid. Riigisisesed kohtunikud ja prokurörid konkreetsetes
riikides on nüüd olulised etturid Euroopa rajamisel, sest riigisiseste õiguste tõlgendamisel Euroopa valguses
suudavad need rajada aluse vaidluste lahendamiseks ja kodanike argielu reguleerimiseks. Seda tehes tekitavad
nad Euroopa kodakondsuse tunnetuse; nad tekitavad Euroopa taju kõigis, kes nendel maadel elavad. See
sünnib sellepärast, et inimesi pannakse tundma Euroopa elementide ja seega ühenduse õiguse riiklikusse
õigusse juurutamise käegakatsutavaid hüvesid, nii et meie kodanikel oleks võimalik elada paremat elu. See
pakub tõelisi eeliseid probleemide ületamisel, mis muidu jääksid lahendamata.

Seda öeldes on mu eesmärk pöörata terve süsteem veidi pea peale. Me ei ole näiteks nõus, et need projektid
peaksid olema Erasmuse projektide laadi, sest Erasmuse laadi projektidesse kaasatud kohtunike ja prokuröride
arve oleks väga madal. Füüsilise liikuvuse kõrge maksumuse tõttu selles valdkonnas ei saaks see teisiti olla
ja seetõttu ei oleks kohtunike seas tervikuna arvud eriti märkimisväärsed.

Olulisim küsimus puudutab terminit „tutvumiskursused”, mille oma töödokumendis kasutusele võtsime.
Kohtunikud ei ole pinkide taga istuvad koolilapsed, kes ootavad, et neile õppetund antaks. Nad on küpsed
ja äärmiselt professionaalsed inimesed, kellel on vähe vaba aega ja kes seetõttu ei saa lihtsasti ringi liikuda.
Sellest hoolimata kätkevad nad väärtuslikku teadmistepagasit ja neid tuleks ajendada rakendama oma teadmisi
Euroopa õiguse ning Euroopa kultuuri uute probleemidega. See loob viljaka pinnase lävimiseks, pigem
virtuaalseteks kui füüsilisteks, kasutades tehnoloogiaid, Internetti ja eri võimalusi, mida taoline lävimine
loob. Lähtekohaks ei tohiks olla niivõrd üldine lähenemine, vaid pigem üksikud kohtuasjad, üksikud
probleemid, millega kohtunikud ja prokurörid tegelema peavad. Kohtuasjad ja probleemid on uued ning
peavad ajendama nende õiguses osalejate professionaalset arengut, pakkudes neile vajalikku stiimulit, et
anda tulemuslikku panust lähtuvalt autobiograafilistest mõtisklustest kogemuste ja õpitu üle, et vastata
positiivselt väljakutsetele, mida Euroopa kujutab.

Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Nagu näete, kavatseme hüljata seni peetud kursuste traditsiooni, mis
meie arvates tegelikult otstarbeks sobilikud ei ole. Sooviksime teada, kui palju ja milliseid vahendeid meil
kasutada on, ja väljendada oma kahtlusi – nagu oma teatises öelnud oleme – Kesk-Euroopa institutsiooni
üle, mis protsessi juhiks, sest pooldame liikumist alt üles, ja oleme tsentraliseerimise vastu.

Tegemist on uue lähenemisega. See, mida välja tuua soovime, on aga, et kui me Euroopa vaimsust ei kujunda
kohtunike ja prokuröride seas, kes sellisel moel oma teenuseid õigusele ja seda nõudvatele kodanikele
pakuvad, siis meil Euroopa ei õnnestu. Seetõttu on tegemist mitte ainult olulise hartaga Euroopa õiguse
seisukohast; tegemist on olulise hartaga Euroopa ühtsuse arengu seisukohast tervikuna.

Kristalina Georgieva, komisjoni liige.– Austatud juhataja! Tänan komisjoni nimel meile esitatud küsimuse
eest! Mul on väga hea meel osaleda Euroopa Parlamendiga dialoogis selle küsimuse üle. Komisjon töötab
Euroopa õigusalasele koolitusele juurdepääsu parandamise nimel mitte ainult kohtunikele ja prokuröridele,
vaid ka kõikidele teistele õigusala töötajatele. Peame kontakte kõikide võrkude ja esindusorganisatsioonidega
äärmiselt oluliseks. Liikmesriigid on samuti olulised, kuna neil on üldine vastutus kohtunike, prokuröride
ja kohtupersonali koolitamise eest.

Komisjon hindab hetkel, millised rahalised vahendid oleksid vajalikud Euroopa õigusalase koolituse ja
lävimise rakendamiseks suuremas ulatuses, ning esitada võidakse või tegelikult esitatakse ettepanekuid uue
finantsperspektiivi kohta.

Senikaua on oluline teha enam ja paremini kasutada olevate vahenditega, sellega, mis meil praegu on. Oleme
juba rakendanud meetmeid, et tagada, et 2011. aasta rahastamisprogrammides Euroopa õigusalast koolitust
paremini arvesse võetaks.

Sooviksin aga rõhutada, et mitmeid aastaid on ergutatud sidusrühmi esitama konkursikutsete vastusena
enam koolitusprojekte, kuid tulemused on valmistanud pettumust. Õigusalase koolituse osas laekus ainult
piiratud arv hea kvaliteediga projekte ning komisjonil on iseäranis kahju, et väga vähe kvaliteetseid projekte
on esitatud kohtupersonali, -täiturite, notarite või kohtutõlkide koolitamise osas.

Komisjoni teenistused töötavad juba juristidevahelise lävimise kontseptsiooni tõestamise projektide
väljatöötamisega. Finantsmääruse artikli 49 lõike 6 punktist a lähtuvalt Me ei tööta me tänavu välja
pilootprojekti.

Tasuvusuuringud on vajalikud, et aidata komisjonil määratleda, millised jooned peaksid olema ühised
kõikidele õigusala töötajatele ja millised peaks arvestama konkreetsele õigusala elukutsele omaseid
organisatsioonilisi tahke.
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Ühise kohtukultuuri arendamiseks soovib komisjon väga ergutada Euroopa võrke, sidusrühmi ja liikmesriike
korraldama võrdlevat õigust ja õigusaktide ühtlustamise teemailisi ühistegevusi, mis lõpuks võib-olla mahuvad
Euroopa Õigusinstituudi alla, nagu osutatud komisjoni tegevuskavas.

Kontaktid sidusrühmadega on näidanud, et Euroopa õigusalast koolitust on vaja paremini struktureerida,
ja nad on koostanud mitmeid küsimusi, millele komisjon nüüd keskendunud on. Küsimused on näiteks
järgmised. Mis liiki tegevustest räägime, kui kõne all on Euroopa õigusalane koolitus? Mis vahendeid meil
on mõju hindamiseks, mis koolitus Euroopa tasandil avaldab? Kuidas hindame kvaliteedi taset? Kuidas saame
kasutada uuesti häid tavasid ja edastada oskusteavet? Kuidas saame võimaldada õigusala töötajate koolitamist
mitte ainult ELi õiguses või võrdlevas õiguses, vaid ka oskustes, mida on tarvis Euroopa õiguspiirkonnas
töötamiseks, nagu teiste keelte oskus, piiriülese panganduse mõistmine ja sarnased küsimused? Kuidas saame
saavutada Euroopa koolitussüsteemi, kus keskendutakse meie kodanike vajadustele?

Sooviksime kasutada tagasisidet Euroopa õigusalase koolituse tegevustest, et hinnata ELi õigusaktide kvaliteeti
meie jooksvas töös ning saavutada parem regulatsioon.

Need on mõned tahud, millega komisjon töötab ja nendel rajaneb teatis, mille komisjon esitab 2011. aastal.
Ja selles teatises on mõistagi rahastamisettepanek ning komisjonil on rahastamise osas hetkel kasutada olevast
suuremad taotlused. Tervitame võimalusi arutada Euroopa õigusalast koolitust veelgi ning kaasame selles
olulises küsimuses Parlamenti.

Tadeusz Zwiefka, fraktsiooni PPE nimel. – (PL) Vastastikuse tunnustamise põhimõte, mis on üks
aluspõhimõtteist, nõuab vastastikust usaldust ning usaldust teiste riikide õigussüsteemide vastu. Need
väärtused saavad tulla ainult vastastikusest tunnustamisest ja mõistmisest, mis tekitavad siis Euroopa
kohtukultuuri. Vastastikune tutvus ja mõistmine saavad ise tekkida ainult poliitika, sealhulgas kogemuste
vahetuse, teabe jagamise ning eelkõige juristide ja kohtusüsteemis töötavate inimeste – eriti esimese astme
kohtute kohtunike – koolituse ning ülikoolide õppekavade rakendamisel nende edendamiseks. Euroopa
kohtukultuuri rajamise jätkamiseks tuleb etendada aktiivset rolli kohtusüsteemi üksikutes sektorites rajatud
Euroopa võrkudel.

Kohtusüsteemis töötavate inimeste koolituse tulemuslikkuse valguses on oluline rõhutada mitmekeelse
portaali e-Justice olulisust. Portaal peaks andma juurdepääsu õigusandmebaasidesse ning kohtulikele ja mitte
kohtulikele elektroonilistele edasikaebamisvahenditele. Samuti juurdepääsu intelligentsetele süsteemidele,
mis on töötatud välja abivahenditena kodanikele, kes otsivad mooduseid õigusprobleemide lahendamiseks
või kes kasutavad mahukaid registreid, kohtusüsteemis töötavate inimeste nimekirjadele ja iga liikmesriigi
õigussüsteemi teemalistele lihtsatele juhenditele.

Euroopa Parlament peaks osalema täielikult kohtusüsteemis töötavate inimeste koolituse põhimõtete
väljatöötamisel ja heakskiitmisel, iseäranis lepingu artiklitest 81 ja 82 lähtuvalt komisjoni tegevuskavas
ettenähtud pilootprojektides.

Samuti on väga oluline, et Euroopa Komisjon arutaks parlamendiga eraldi kavu olemasolevatel struktuuridel
ja koostöövõrkudel, iseäranis Euroopa õiguskoolituse koostöövõrgustikul ning Euroopa Õigusakadeemial
rajaneva instituudi avamiseks. Sobilik koolitus kohtusüsteemis töötavatele inimestele ja Euroopa kohtukultuuri
loomine võivad kiirendada kohtumenetlusi piiriülestes kohtuasjades ja aidata nõnda oluliselt kaasa siseturu
toimimisele nii ettevõtjate kui ka kodanike seisukohast, võimaldades kodanikel kohtusüsteemile kergemini
juurde pääseda.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, fraktsiooni S&D nimel. – (PL) Austatud juhataja! Töötan nüüd Euroopa
Parlamendi õiguskomisjonis oma teisel ametiajal ning olen vägagi teadlik tänase arutelu teema olulisusest.
Euroopa õigusruumi loomine, mis on olnud meie taotluseks aastaid, on võimatu sobivalt koolitatud juristide
ja kohtuniketa. Riigisiseste kohtunike rolli Euroopa õigusest kinnipidamise tagamisel ei saa üle hinnata.
Ärgem unustagem, et just riigisisesed kohtunikud saavad edastada küsimuse Euroopa Kohtusse
sooviavaldusega ELi õiguse tõlgendamiseks kohtuasjades, kus on kahtlust, et seda on riigisisesel tasandil
rikutud. Seetõttu on ilmselge, et kohtunikel peavad olema ELi õigusest täiuslikud teadmised. Nii see täna
alati ei ole. ELi õigust ei tunta hästi vaatamata selle vormilisele ülimuslikkusele riigisisese õiguse ees ja
mõnikord nähakse selles isegi möödapääsmatut kurjust.

Toetan täielikult kohtunike koolitust puudutavaid ettepanekuid, kus nõutakse muu hulgas koolitusse segatud
struktuuride, Euroopa Õigusakadeemia ja Euroopa õiguskoolituse koostöövõrgustiku tugevdamist. Arvan
samuti, et taolisel koolitusel peaks olema suurem finantstugi liidult ja et seda tuleks arvesse võtta kohe
algavatel läbirääkimistel finantsraamistiku (2014–2020) üle.
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Diana Wallis, fraktsiooni ALDE nimel. – Austatud juhataja! Need vähesed meist õiguskomisjonist, kes on siia
ruumi jäänud, on kõik väga huvitatud Stockholmi programmist, kuid meil ei ole mõtet istuda siin või Brüsselis
ja võtta vastu uusi seadusi, kui meie kohtunikud liikmesriikides ei tunne seda õigust ega oska neid vabalt
meie kodanike nimel tõlgendada.

Ausalt öeldes ei ole olukord hetkel hea. Nõuame oma riigisisestelt kohtunikelt palju: nad peavad tundma
oma riigisisest õigust, Euroopa õigust, ootame neilt välisriikide õiguse – meie 27 liikmesriigi kõikide seaduste
– tundmist, keelte oskamist ja võrdlevaid teadmisi eri õigussüsteemidest. Kõige selle saavutamine nõuab
aega – tõenäoliselt mitme inimese eluaega – ja raha.

Selle saavutamine kujuneb raskeks meie praeguste kohtunike puhul, parima tahte korral maailmas. Neil on
vaja leida selle tegemiseks aega ja ruum. Võime üritada anda endast parimat eri sidemete, vahetusprogrammide
ja täiendõppe kaudu, kuid meid peavad aitama ka liikmesriigid.

Tahan aga vaadata tulevikku, sest just praegustest noortest juuratudengitest saavad tulevikus kohtunikud,
ja meil tuleb keskenduda õigushariduse õigesti kujundamisele tulevaste kohtunike tarbeks Euroopa
kohturuumis.

Jaroslav Paška, fraktsiooni EFD nimel. – (SK) Hästi toimiva Euroopa kohturuumi üldine eeltingimus on
kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõte, riikide eri õigustraditsioonide ja -meetodite austamine
ning kohtunike, õigusala töötajate ja kodanike vahelise vastastikuse usalduse alusel töötamine.

Eri liikmesriikide kohtusüsteemide vahelised erinevused ei tohiks mingil juhul õõnestada meie kodanike
õiguskindlust või segada nende õigust õiglasele ja pädevale kohtumõistmisele nende probleemide üle. Seetõttu
on väga oluline luua parimad võimalikud tingimused Euroopa õigusalase koolituse laiendamiseks.

Euroopa ja riigisisese õiguskeskkonna vastastikuse sõltuvuse parema mõistmise huvides peab Euroopa Liit
tegema suuremaid jõupingutusi juristide kutsealase koolituse tarvis ka akrediteeritud institutsioonide
loomiseks, mis suudaks pakkuda kutsealast õpet ja kursusi juristidele ja kohtunikele riigisisese, võrdleva ja
Euroopa õiguse spetsiifika ning nendevaheliste vastastikuste sidemete teemal. Neid investeeringuid Euroopa
Liidu kohtu- ja õiguskeskkonna täiustamisse tuleb näha oluliste kuludena äärmiselt olulise ühise eesmärgi,
meie kõikide kodanike suurema rahulolu ja õiguskindluse, saavutamiseks.

Cecilia Wikström (ALDE). – (SV) Austatud juhataja! Meie ülesanne on rajada koos tuleviku Euroopa, mis
rajaneks ühistel väärtustel, vastastikusel usaldusel ja austusel erinevuste vastu, mis moodustavad koosvõetuna
meie tugevuse. Neid väärtusi ei saa sätestada õigusloomega, nende üle otsustada ega neid nõuda. Neid saab
arendada vaid inimestevahelistel vastastikustel kohtumistel. On äärmiselt oluline, et meie liikmesriikides
õigusala elukutsel töötavatel meestel ja naistel oleks võimalus kohtuda, arutada ja üksteiselt õppida. Just
sellistel kohtumistel kasvab meie erinevuste mõistmine ja austamine ning on võimalik saada teadmisi, mis
tugevdavad meie konkreetseid traditsioone.

Meil on vaja tugevdada Euroopa kodanike vahelist õppimist ja dialoogi ning me saavutame selle, luues areene,
kus pakutaks võimalusi arenguks ja kasvuks inimeste seas, kes on pühendanud oma elu meie liikmesriikide
õigussüsteemidele. Nagu teisedki, rõhutaksin jõuliste meetmete vajadust ja ootan palju komisjonilt, mis
puutub selle olulise valdkonna esiletõstmisse meie kõigi ühiseks hüvanguks.

Kristalina Georgieva, komisjoni liige. – Siin tehtud tähelepanekud on vägagi kooskõlas komisjoni kavatsusega
rakendada võimalikult palju suhtlusvõrgustikke, mis võimaldaks elukutsel õitseda, tuginedes selle parimate
ja kõige targemate esindajate oskustele ning suutlikkustele, kuid pakuks samuti koolitusplatvormi riigisisesel,
piirkondlikul ja Euroopa tasandil selliste aktiivsete võrkude kaasamiseks nagu Euroopa Avaliku Halduse
Instituut, Euroopa Õigusakadeemia ja Euroopa õiguskoolituse koostöövõrgustik.

Teiseks tehti väga oluline tähelepanek tulevikule keskendumise kohta. Sellega on komisjon vägagi nõus.
Küsimus on, kuidas seda rakendada koolitusprogrammide edasi arenedes 2011. aastal, kuid ka arvestades
uue teatise väljastamist järgmise finantsperspektiivi kohta.

Kolmandaks lubatagu mul teha üks väga konkreetne tähelepanek. Mul on heameel teavitada parlamenti, et
16. juulil käivitatakse ELi õiguse portaal, sest meil ei tuleks oodata, kuni meil on uus teatis. Peaksime kasutama
meile kättesaadavaid vahendeid. Lõppude lõpuks on asi Euroopa õiguse paremas rakendamises, kuid samuti
kodanike usalduse tõstmises õiguse vastu, nii et neil oleks tegelikult võimalik toetuda ühistele edusammudele,
mis lõpuks toovad kasu neile, meie kodanikele.
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Seega lubage mul siin peatuda! Austatud juhataja! Olete oma uuel ametikohal esimest korda juhataja. Saate
äärmiselt hästi hakkama! Alustasime täpselt viis minutit peale üheksat ning näib, et jõuame lõpetada viis
minutit enne istungjärgu lõppu, kell 12. Palju õnne! Soovin teile koosolekute juhatamisel edaspidi sama
head korraldust kui täna õhtul!

Juhataja. – Ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut,(10) mis esitati vastavalt kodukorra artikli 115
lõikele 5.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub neljapäeval, 17. juunil 2010 kell 12.00.

21. Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)

22. Istungi lõpp

(Istung lõppes kell 23.55)

(10) Vt protokoll
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